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RESUM
La indústria avícola mundial genera una gran quantitat de residus que, d’acord amb
les normatives vigents, es destinen a abocador en la seva major part. Entre aquests
residus hi ha les plomes, estructures queratíniques de les quals s’estima que, a l’any
2017, se’n van generar 109.056.179 tones arreu del món. Aquestes xifres, no gens
menyspreables, juntament amb les seves propietats químiques i físiques, fan de les
fibres queratíniques procedents de les plomes (CFs) un material potencialment
interessant per la seva valorització en diversos camps. D’aquesta manera, es planteja
l’ús de les CFs com una alternativa més ecològica (la seva utilització implica
economia circular, és un material biodegradable, etc.) a productes ja existents al
mercat.
Donada la demanda creixent de productes plàstics més sostenibles, es proposa l’ús
de les CFs com a reforç de materials compòsits amb matrius de polietilè de baixa
densitat (LPDE) i polipropilè (PP). Concretament, la present tesi doctoral estudia la
optimització del procés de fabricació dels materials, millorant la compatibilitat entre
la matriu i el reforç. Per aconseguir aquesta finalitat es segueixen dues estratègies:
en primer lloc, la modificació química de les CFs mitjançant l’acetilació i el
tractament amb silans, i posteriorment l’addició de promotors d’adhesió com són el
polietilè i el polipropilè maleats (MAPE, MAPP). Els resultats de les proves de les
propietats físiques dels materials compòsits mostren que l’addició d’un 20 % v/v fa
decréixer la resistència a la tracció del material degut a la poca adhesió de les fibres
a la matriu, fet comprovat per microscòpia electrònica. No obstant, l’addició de
MAPE/MAPP genera una millora notable de les propietats del compòsit. Els
tractaments químics no obtenen millores substancials.
Per altra banda, es fabriquen teixits no teixits que contenen CFs pel seu ús com a
absorbents acústics. Es demostra que és possible crear un material que contingui un
50 % de CFs i un 50 % de llana (W) amb unes propietats aïllants similars a les
d’altres productes actualment al mercat com ara la llana de roca (SW), amb un
comportament fins i tot millor per freqüències per sobre dels 2200 Hz. Quan
s’estudia aquest nou producte a nivell ambiental mitjançant un anàlisi de cicle de
vida (ACV), s’observa que el seu comportament és millor com més gran és la
quantitat de CFs que incorpora el producte, excepte per dues categories d’impacte
(esgotament abiòtic i eutrofització). No obstant, la SW només obté pitjor resultats
que el teixit no teixit fabricat per poques categories d’impacte, degut a les càrregues
que el processat de la W duu associat.
Per últim, també s’estudia la capacitat de les plomes per sorbir Cu2+, comparant el
seu comportament amb el d’un sorbent comercial com és la bentonita (BNT). Les
cinètiques dutes a terme a pH 4 indiquen que, per a concentracions inicials baixes de
Cu2+ (0,2 mM), la sorció és major i més ràpida per les CFs (94 %) que per la BNT (67
%), mentre que per concentracions de metall majors (6 mM), la BNT mostra major
capacitat de sorció (87 %) que les CFs (15 %). Resultats similars s’obtenen al
estudiar la sorció en aigües industrials residuals reals. La caracterització del
material mitjançant tècniques d’espectroscòpia infraroja i termogravimetria abans i
després de la sorció demostren que no es produeixen canvis significatius en
l’estructura del sorbent, per la qual cosa la seva reutilització sembla una possibilitat
viable.
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RESUMEN
La industria avícola mundial genera una gran cantidad de residuos que, de acuerdo
con las normativas vigentes, se destinan a vertedero en su mayor parte. Entre dichos
residuos se encuentran las plumas de pollo, estructuras queratínicas de las cuales se
estima que, en el año 2017, se generaron 109.056.179 toneladas alrededor del
mundo. La magnitud de estas cifras, junto con las propiedades químicas y físicas de
las fibras queratínicas procedentes de las plumas de pollo (CFs), hacen que sean un
material potencialmente interesante para su valorización en distintos ámbitos. De
esta forma se plantea el uso de las CFs como una alternativa más ecológica (su
utilización implica economía circular, es un material biodegradable, etc.) a
productos ya existentes en el mercado.
Dada la demanda creciente de productos plásticos más sostenibles, se propone el
uso de las CFs como refuerzo de materiales compuestos con matriz de polietileno de
baja densidad (LDPE) y polipropileno (PP). Concretamente, dicha tesis doctoral
estudia la optimización del proceso de fabricación de los materiales, mejorando la
compatibilidad entre la matriz y el refuerzo. Para conseguir dicha finalidad se siguen
dos estrategias: en primer lugar, la modificación química de las CFs mediante la
acetilación y el tratamiento con silanos, y posteriormente la adición de promotores
de adhesión como el polietileno y el polipropileno maleados (MAPE, MAPP). Los
resultados de las pruebas sobre las propiedades físicas de los materiales
compuestos muestran que la adición de un 20 % v/v afecta negativamente el valor
de la resistencia a la tracción del material debido a la poca adhesión de las fibras a la
matriz, hecho que se comprueba mediante microscopia electrónica. No obstante, la
adición de MAPE/MAPP genera una mejora notable de las propiedades del material.
Los tratamientos químicos no obtienen mejoras sustanciales.
Por otra parte, se fabrican tejidos no tejidos que contienen CFs para su uso como
absorbentes acústicos. Se demuestra que es posible crear un material que contenga
un 50 % de CFs y un 50 % de lana (W) con unas propiedades aislantes similares a las
de otros productos actualmente en el mercado, como podría ser la lana de roca
(SW), con un comportamiento incluso mejor en frecuencias superiores a 2200 Hz.
Cuando se estudia este nuevo producto a nivel ambiental mediante un análisis de
ciclo de vida (ACV), se observa que su comportamiento es mejor como mayor es la
cantidad de CFs que incorpora el producto, a excepción de dos categorías de impacto
(agotamiento abiótico y eutrofización). No obstante, la SW sólo obtiene peores
resultados que el tejido no tejido fabricado en pocas categorías de impacto, debido a
las cargas que el procesado de la W lleva asociado.
También se estudia la capacidad de las plumas para sorber Cu 2+, comparando su
comportamiento con el de un sorbente comercial como es la bentonita (BNT). Las
cinéticas llevadas a cabo a pH 4 indican que, para concentraciones iniciales bajas de
Cu2+ (0,2 mM), la sorción es mayor y más rápida para las CFs (94 %) que para la BNT
(67 %), mientras que, para concentraciones de metal mayores (6 mM), la BNT
muestra mayor capacidad de sorción (87 %) que las CFs (15 %). Resultados
similares se obtienen al estudiar la sorción en aguas industriales residuales reales.
La caracterización del material mediante técnicas de espectroscopia infrarroja y
termogravimetría antes y después de la sorción demuestran que no se producen
cambios significativos en la estructura del sorbente, por la cual cosa su reutilización
parece una opción viable.
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ABSTRACT
The worldwide poultry industry generates a large amount of wastes which,
accordingly to the current law, are mostly discarded. These wastes include chicken
feathers, keratin structures which 109.056.179 ton were generated in 2017 around
the world. Taking into account this massive production and also their chemical and
physical properties, keratin fibers that come from chicken feathers (CFs) are
regarded as a potentially interesting material for its valorization in various areas.
This option would make CFs an ecologic alternative (implying circular economy and
biodegradability) to products that are already sold nowadays.
Due to the increasing demand of sustainable plastic products, the use of CFs as a
reinforcement of composite materials with low density polyethylene (LDPE) and
polypropylene (PP) matrixes is regarded. Specifically, this work is focused on the
fabrication process optimization, enhancing the compatibility between the matrix
and the reinforcement. In order to achieve this objective, two strategies are
followed: first, by the chemical modification of the chicken feathers by either
acetylation or silanization and, secondly, by the addition of adhesion promoters like
maleated polyethylene (MAPE) and maleated polypropylene (MAPP). The tests on
the physical properties of the composites show that the addition of 20 % of CFs to
the thermoplastic matrix decreases the tensile strength associated to a weak
interfacial adhesion as it was demonstrated by scanning electron microscopy.
However, when the MAPE/MAPP is added to the mixture, a significant increase in
the tensile strength was noticed. On the contrary, acetylation and silane treatments
did not result in any practical improvement of the properties of the biocomposites.
On the other hand, nonwoven fabrics using CFs are made for acoustic insulation
purposes. It is demonstrated that it is possible to fabricate a material with 50 % CFs
and 50 % wool (W), with similar acoustic properties to those of a conventional
insulation material such as stone wool (SW), even behaving better for frequencies
below 2200 Hz. Life cycle assessment (LCA) studies show that the environmental
impacts decrease when the amount of CFs increases in those nonwoven materials
containing CFs and W, except for abiotic depletion and eutrophication impact
categories. However, SW only present worse environmental performance than the
CFs based nonwoven fabrics for few impact categories due to the negative
contribution caused by the impacts associated to the W processing.
Finally, the sorption of Cu2+ using CFs is studied and the results were compared with
those obtained for commercial bentonite (BNT). The study of sorption kinetics at pH
4 show that, for low concentrations of Cu2+ (0,2 mM), sorption is greater and faster
for CFs (94 %) rather than for BNT (67 %). Nevertheless, at higher metal
concentrations (6 mM), BNT show a higher sorption capacity (87 %) than CFs (15
%). Similar results are obtained using CFs in real industrial wastewater. The
material characterization by means of infrared spectroscopy and thermogravimetry
techniques, before and after its use, shows that there are no significant changes in
the structure of the sorbent, which would allow their reuse.
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MOTIVACIÓ
Els estudis inclosos en la present tesi doctoral pretenen continuar amb la
investigació iniciada i referent al tractament i ús de plomes de pollastre tant en el
projecte final de carrera “Preparació i caracterització d’un residu biodegradable per
a la biosorció d’espècies contaminants” i en el projecte final de màster “Valoració
d’un residu biogènic per a l’eliminació de metalls pesants continguts en afluents
aquosos contaminants”, desenvolupant progressivament els coneixements en aquest
camp.
D’entrada, la tesi se centra en una problemàtica mediambiental de grans
proporcions però alhora poc coneguda. No obstant, és important tenir una
consciència de l’impacte de qualsevol acció diària en el medi ambient per així ser
capaços d’evitar o minimitzar aquelles conseqüències que siguin negatives. En
aquest cas, al parlar d’aliments, no es planteja l’eliminació de la font d’origen del
residu, però en qualsevol cas sí que es poden aportar solucions en la gestió del propi
residu, tal i com es pretén.
A més a més, l’objecte de la investigació està estretament lligat amb la formació
rebuda, englobant els coneixements adquirits prèviament en l’Enginyeria Tècnica
Química (especialitat Medi Ambient) i en el Màster en Enginyeria Tèxtil. És d’un gran
interès tècnic i científic veure una aplicació pràctica, conjunta i innovadora en el
conjunt dels estudis.
Per altra banda, la tasca investigadora que suposa el desenvolupament de noves
solucions a problemàtiques actuals i la transmissió d’aquests coneixements exerceix
una funció formativa molt útil de cara al futur, alhora que es tracta d’una tasca molt
enriquidora i gratificant a nivell personal.
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CAPÍTOL 1.
INTRODUCCIÓ

1.1. LES PLOMES COM A OBJECTE D’ESTUDI
1.1.1. LA PROBLEMÀTICA DE LES PLOMES AL MÓN
La indústria avícola mundial produïa 109.056.179 tones mètriquesi a l’any de carn de
pollastre segons dades del 2017 publicades per la Food and Agriculture Organitzation
de les Nacions Unides 1, en una clara evolució a l’alça respecte dades de l’any anterior
degut a la demanda creixent de carn d’aquests animals: es preveu un augment de l’1
% durant l’any 2018 2, arribant a superar les 110.000.000 tones mètriques en aquest
període 3.
El consum d’aquest tipus de carn està estès per tot el món ja que cap religió i/o cultura
majoritària el prohibeix, alhora que, de forma general, és una de les carns més barates
que hi ha al mercat 4. Estats Units és el país del qual es tenen dades on més carn de
pollastre es consumeix per persona. Les xifres esmentades es tradueixen en una gran
quantitat de residus derivats del processat d’aquest aliment, ja que entre el 6 i el 7 %
del pes total de l’animal correspon a les plomes 5 6.
consum de carn (kg /persona/ any)
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Figura 1.1.
Consum de carn
de pollastre al
món segons dades
de l’any 2015 2.

i Una tona mètrica equival a 1.000 kg.
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Dins de la Unió Europea, Espanya és el quart país productor de carn de pollastre,
segons dades de l’any 2015 2. Es tracta doncs d’un excedent important que cal
classificar i eliminar segons la normativa estatal pertinent i, donat que es tracta d’un
residu animal, requereix un tracte especial.

Taula 1.1.
Producció de carn
de pollastre a
Europa i al món
(dades 2015) 2.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

EUROPA
Producció (tones
País
de pes en canalii)
Polònia
1930
Anglaterra
1418
Alemanya
1300
Espanya
1178
França
1170
Països Baixos
1009
Itàlia
915
Bèlgica/Luxemburg
362
Hongria
349
Romania
289

País
1
2
3
4
5

EUA
Xina
Brasil
Índia
Rússia

MÓN
Producció (tones
de pes en canal)
17971
13400
13080
3900
3550

Les plomes estan classificades com a subproductes animals no destinats al consum
humà (SANDACH) 7, segons el reglament CE 1069/2009. El Llibre Blanc 8 recull les
diverses categories establertes d’aquest tipus de residus, classificant aquest en
concret com a Categoria 3. També s’estableix que els subproductes pertanyents a
aquesta categoria han de ser processats de diverses maneres, entre les que s’inclou la
transformació en una planta tècnica, abocament, compostatge o fabricació
d’hidrolitzats de baixa qualitat nutricional per alimentació d’animals de companyia 9.
És a dir, de forma generalitzada, les plomes de pollastre procedents d’escorxador
acostumen a destinar-se a abocador o bé es tracten i es processen per a la seva
aplicació en pinsos per animals de companyia. No obstant, i per prevenir casos
d’encefalopatia espongiforme bovina, aquesta darrera opció està estrictament
vigilada i acotada segons el Reial Decret 3454/2000 10.
Davant l’excedent de plomes i el fet que, a nivell comercial, no interessa malbaratar,
s’han valorat algunes alternatives. Per exemple, per eliminar l’etapa de desplomat en
el procés d’escorxar l’animal, científics de la facultat de genètica del Rehovot
Agronomy Institute a Tel Aviv, van criar una raça de pollastres que creixen sense
plomes. No obstant, aquesta iniciativa ha rebut diverses crítiques al prioritzar les
facilitats industrials abans del benestar animal, ja que aquesta raça és més susceptible
de tenir problemes com ara paràsits o cremades del sol 11.

Figura 1.2.
Pollastres (gallus
gallus domesticus) en una granja
intensiva. Font:
Born For Enterpreneurs 127.
Figura 1.3.
Pollastres sense
plomes. Font:
Owlcation 128.

ii Pes fred de la canal d’un pollastre sacrificat, sencera o dividida longitudinalment, un cop desossada, sangrada i

esviscerada, segons Directiva 93/23/CEE.
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Cal també tenir en compte que les plomes de pollastre no es poden aprofitar com les
plomes d’oca, una part de les quals (les més petites i properes a la pell) són emprades
tradicionalment en el farciment de peces d’abric com ara jaquetes o edredons 12. Les
plomes de pollastre procedents d’escorxador es generen durant un procés l’objectiu
del qual és eliminar-les, i no pas conservar-les. Donades les condicions en què es
troben i la seva condició de residu no s’aprofiten, generalment, per aquesta finalitat
tal i com erròniament es podria pensar. És a dir, no tenen cap ús generalitzat, estès, i
habitual.
Per últim, és important esmentar que la tesi es planteja des d’un punt de vista realista,
abordant una problemàtica existent al món, limitant la recerca a les xifres. Qualsevol
raonament sobre qüestions animalistes, per altra banda justificat i necessari, queda
fora de l’objecte del present estudi ja que pertany a altres disciplines.

1.1.2. L’ESTUDI DE LES PLOMES. ANTECEDENTS
La problemàtica que suposa el gran volum de plomes generat per la indústria avícola
mundial és coneguda per la comunitat científica. Des de fa uns 15 anys la valorització
de plomes de pollastre per a la obtenció de materials compòsits ha despertat un gran
interès en varis grups d’investigació internacionals que treballen en diferents
aplicacions. Entre els diversos investigadors i centres d’investigació que han proposat
aplicacions per les plomes, destaquen el següents pel què fa a la quantitat de treballs
publicats dins d’aquest àmbit:
-

Schmidth W. F. i Barone J. R., del departament d’Agricultura dels EUA (USDA).
Wool R. P. et al., de la Universitat de Delaware, EUA.
Yang Y. et al., de la Universitat de Nebraska-Lincoln, Lincoln, USA.
Castaño V. M. et al., de la UNAM, Mèxic.
Misra S. C. et al., del National Institute of Technology, Rourkela, Orissa, Índia.
Acda M. N. de la Universitat de les Filipines, Lagunas, Filipines.

No obstant, la investigació pot ser molt àmplia i cada grup se centra en una aplicació
concreta. És per això que cal recopilar informació tant de l’estructura de la ploma i de
la seva estabilització per a usos posteriors com de les aplicacions concretes un cop
s’han realitzat els primers passos. Així doncs, la bibliografia tractada s’ordena i es
tracta en quatre blocs específics d’acord amb els objectius plantejats per aquesta tesi:
- Fibres de queratina. Inclou tota aquella informació referent a l’estructura química
i morfològica de les plomes, estudis generals sobre possibles usos de les plomes de
pollastre procedents d’escorxador, etc. així com també estudis relatius a
l’estabilització del residu prèviament al seu ús.
- Materials compòsits. Aquest apartat engloba tota aquella informació relativa a la
obtenció de materials compòsits amb reforços queratínics, però també altres
estudis que han emprat diferents tipus de fibres i ens permeten fer una
comparativa entre els resultats obtinguts per les plomes i els que resulten amb
altres materials.
- Teixits no teixits. S’estudia la informació relativa a la utilització de les plomes per
emprar-les en la fabricació de teixits no teixits i també dels possibles usos que es
podrien donar a aquest nou material, especialment els que fan referència a
l’aïllament acústic.
- Biosorció de metalls pesants. Diversos són els estudis que tracten la biosorció de
metalls pesants mitjançant l’ús de materials queratínics que fan la funció de
sorbents. També hi ha altres estudis que, per a la mateixa funció, empren un
3
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material similar, sovint tractat i reutilitzat. És interessant conèixer tots aquests
treballs tant pel què fa a la metodologia com per poder-ne comparar els resultats.
El nombre de publicacions en revistes i actes de congressos (excloent capítols de
llibres, patents, etc.) que contenen les paraules clau feathers i composite que recullen
la base de dades d’Elsevier (Engineering Village) Compendex, Inspec13 i PaperChem
14, de Institution of Engineering and Technology, es recull en el gràfic següent (on
també s’especifica la descripció exacta de la cerca). Pel què fa a aquesta temàtica
s’observa que malgrat faci temps que s’hi treballa, és últimament on s’han realitzat
més publicacions en aquest àmbit. No és el cas de les publicacions sobre no teixits, ja
que quan es cerquen les paraules combinades fabrics i feathers als cercadors
esmentats, les publicacions són poques, la qual cosa ens fa pensar que encara hi ha un
recorregut ampli a fer en aquest camp. Més constant és la recerca en l’ús les plomes
com a biosorbents per diferents contaminants en solució aquosa. El nombre de
publicacions, en general, sofreix una davallada entre els anys 2005-2010, coincidint
amb possiblement en èpoques de crisi econòmica que fan que algunes recerques no
es puguin dur a terme. De forma destacada, els treballs que empren les plomes com a
reforç en materials compòsits són els que fa més temps que es duen a terme i en major
quantitat.

Figura 1.4.
Nombre d’articles
publicats que
contenen les
paraules clau
indicades.

Dins el grup de recerca POLQUITEX de la UPC s’ha estudiat la valorització de plomes
de pollastre des de diversos punts de vista, la qual cosa ha donat lloc a diverses
publicacions en forma d’article, tesis doctorals, projectes final de carrera, de màster i
de grau i proceedings de congressos.

1.1.3. LES FIBRES DE QUERATINA
1.1.3.1. ESTRUCTURA FÍSICA DE LES PLOMES
A) Morfologia de les plomes
En una ploma típica, la part central es coneix com a raquis, té l’aspecte d’una canya
buida i serveix d’eix per a la mateixa estructura (veure Figura 1.5). Al estar buida, és
una construcció molt lleugera però que alhora dóna la rigidesa necessària per
suportar els altres elements. La part inferior del raquis és la més ampla, generalment
nua, denominada canó. Per aquesta part és per la que la ploma es troba acoblada a la
pell.
4
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Figura 1.5.
Morfologia d’una
ploma. Font: The
Cornell lab of
Ornithology 129.

El canó té a la seva part inferior un orifici anomenat melic inferior, per on la ploma és
alimentada durant el seu creixement. El canó és buit ja que és una estructura morta i
un cop ha acabat de créixer els vasos sanguinis que l’alimentaven es retiren. En la part
superior del canó, el raquis comença a aplanar-se i és on trobem, just on s’acaba el
canó, un altre orifici anomenat melic superior. Es tracta del punt des del qual la ploma
va emergir al començar a créixer. El raquis, la part dura que segueix a continuació del
canó, també està format per substàncies mortes, pigments i proteïnes, que es van
generant durant el desenvolupament de l’animal. Als marges laterals del raquis creix
la fibra, estructura laminar dividida en dues parts oposades. És el cos visible i de major
àrea de la ploma, format per una complicada xarxa de filaments entrellaçats, que
gràcies a la seva estructura poden suportar càrregues elevades per unitat d’àrea, i és
gràcies a aquesta propietat que les aus poden volar. Les bàrbules, les estructures més
petites, parteixen de les làmines fines i rectes en posició perpendicular al raquis
anomenades barbes, que es disposen de forma paral·lela al llarg del raquis, de forma
similar a l’estructura d’una fulla de palmera. Les barbes de la part basal de la ploma
tenen molt pocs o cap ganxo, la qual cosa els hi dóna un aspecte més flàccid. Totes les
plomes del cos es troben orientades cap endarrere, oferint menys resistència a la
circulació d’aire. La part flàccida queda a l’interior, de manera que l’aire quedi atrapat
amb finalitats d’aïllament.
Les plomes necessiten ser mantingudes, i els ocells les netegen cada dia. Fan servir el
bec per extreure'n partícules de brutícia i aplicar-hi secrecions ceruminoses que
mantenen la flexibilitat de les plomes i serveixen d'agent antimicrobià, inhibint el
creixement de bacteris que descomponen les plomes 15.
A nivell microscòpic, els estudis de Wang et al. determinen que les parets laterals del
raquis i de les barbes tenen una estructura morfològica laminar creuada de 300-600
nm de gruix, tenint les parets consecutives de cada zona orientacions creuades
alternativament. El nucli de la ploma consta d’una estructura tipus espuma tancada.
Estructures com aquestes serveixen, en biomimètica, d’inspiració per a la fabricació
de materials que les copiïn per aconseguir propietats similars.
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Figura 1.6.
Situació de
diferents imatges
preses amb SEM
d’una ploma de
gavina. Font:
Wang et al. 18.

La orientació de l’estructura de la ploma s’indica per una fletxa doble. (a) dibuix esquemàtic del
raquis de la ploma; (b) fibres en capa exterior; (c) fibres longitudinals que compon la capa interna;
(d) lamel·les creuades que componen totes les parets laterals de l'escorça; (e) nucli de ploma; (f)
detall de l’estructura fibrosa de la medul·la.

B) Tipus de plomes
S’anomena plomatge al conjunt de plomes d’una au durant una etapa particular del
seu cicle de vida. Al llarg de la seva existència, els ocells presenten un sèrie de
plomatges relacionats amb els successos estacionals concrets de cada espècie
(reproducció, migració, etc.), però també existeixen diferents tipus de plomatges
segons l’edat de l’animal. Les plomes també varien en funció de l’espècie i el medi que
habita l’au, ja que la funció principal que han de complir no és la mateixa. En general,
els plomatges que adquireix seran diferents en tres aspectes bàsics: tipus de plomes
que el conformen, textura i coloració. Les plomes creixen en papil·les o fol·licles molt
especialitzats, que es troben distribuïts per la pell (d’una manera similar als pèls dels
mamífers), a la base de les quals s’hi troben els músculs que serveixen per moure les
plomes i terminacions nervioses. A diferència del què sembla a simple vista, no tot el
cos està recobert de plomes sinó que creixen només en unes certes zones anomenades
ptèrils, que són les àrees on es troben les papil·les on neixen les plomes noves, amb
una forma i disposició concreta per a cada espècie i rodejades de zones despullades
anomenades apteris, en els quals no hi creixen plomes. La major part de les aus tenen
aquest patró a excepció d’alguns animals amb plomatges molt especialitzats com ara
els pingüins. Els ptèrils s’anomenen segons la part del cos que cobreixen, tal i com
mostra la Figura 1.7:

6
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Figura 1.7.
Esquema de les
zones de
creixement de
plomes en una au
amb les
respectives
denominacions.
Font: Zoología
general 130.

Les plomes han adquirit diverses formes segons la seva localització corporal i les
seves funcions, i aquest fet permet diferenciar-les i classificar-les.
- Les plomes de les quals se n’han descrit les parts són plomes típiques o de contorn,
i es troben localitzades en la part exterior del cos, en les ales i en la cua. Les plomes
típiques del cos són curtes i simètriques, mentre que típiques les de vol són més
llargues, fortes, planes i amb els dos costats asimètrics.
- El plomissol és un tipus de ploma caracteritzada per tenir un raquis molt curt o
absent, amb aparença similar a la d’un floc de pèl. La seva funció bàsica és la
termoregulació. És el primer tipus de ploma que els creix a les aus després de sortir
de l’ou, o bé que ja tenen al néixer.
- Les filoplomes són plomes filamentoses, molt primes, de raquis llarg. Són difícils
de veure i la seva funció és sensorial i d’ornamentació.
- Les vibrisses són plomes modificades amb aparença de pèls gruixuts. Aquest tipus
de plomes es troba generalment sobre ulls i cobrint els narius, amb funcions
sensorials.
- Les semiplomes són un híbrid entre el plomissol i les plomes típiques, amb un
raquis desenvolupat però amb barbes flàccides. Aquestes plomes creixen
generalment on es produeix la flexió de la pell, amb la funció de protegir-la.
- S’anomenen plomes primàries o remeres les que es localitzen als extrems de les
ales i es troben inserides als ossos de l’ala. Són llargues, fortes i rígides, i tenen la
funció primordial del vol.
- Les plomes secundàries també es troben a les ales. La seva funció és retenir l’aire
durant el vol facilitant l’elevació i ajudant a que l’au se sostingui.
- L’àl·lula és un conjunt de plomes situades a la part superior de l’ala i que tenen per
funció disminuir les turbulències durant el vol.
- Les plomes timoneres són aquelles que formen la cua i participen, com el seu nom
indica, en la direcció del vol, i també serveixen per efectuar moviments de
maniobra aèria, aterratge, etc.
- A la base de cada una de les plomes timoneres i remeres, per la part superior i
inferior, es troben algunes capes de plomes de contorn anomenades cobertores,
que ajuden a donar a l’ala una superfície aerodinàmica i suport.
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Figura 1.8.
Aparença
esquemàtica de les
plomes segons la
seva estructura.
Font: Wikipedia 131.

Existeixen molts altres tipus de plomes, ja que algunes espècies han desenvolupat
plomes especials segons els medis que habiten, però en tot cas són casos especials i
aïllats 16.

Figura 1.9. Detall
de plomes de pingüí Pygoscelis
adeliae. Font:
Atacamaphoto 132.
Figura 1.10. Detall de plomes de
l’ala de duc Bubo
bubo. Font:
Pixabay 133.

1.1.3.2. ESTRUCTURA QUÍMICA DE LES PLOMES: LA QUERATINA
La queratina (mot que prové del grec keras, que vol dir banya) es troba present en
moltes espècies del regne animal, conformant els cabells, ungles, peülles, banyes, etc.
i, en el cas específic de les aus, les plomes. La queratina té una estructura fibril·lar,
jeràrquica i tridimensional. Està formada per aminoàcids que polimeritzen en una
seqüència coneguda per formar, al seu torn, proteïnes. El pes molecular de la
queratina d’una ploma és aproximadament de 10.500 Da.
D’acord amb la seqüència d’aminoàcids, la queratina té, dins la seva estructura,
aproximadament un 40 % de complexes químics hidrofílics i un 60 % de complexes
químics hidrofòbics. Degut a aquesta concentració majoritària en aminoàcids amb
grups hidrofòbics, la solubilitat en aigua és molt baixa. Les propietats de la superfície
de la fibra depenen del grau en què els aminoàcids hidrofòbics són externs o interns
en relació a l’esmentada superfície. S’ha pogut observar, en el cas concret de les aus,
que els aminoàcids presents a la queratina varien en funció de l’edat de l’animal 17.
Proves realitzades sobre la queratina de les fibres per espectroscòpia d’infrarojos i
tècniques cristal·logràfiques amb rajos X demostren que les molècules proteiques
poden adoptar principalment dues estructures ordenades diferents: α-hèlix o βlaminar, tot i que també es poden presentar en una macroestructura no seqüenciada,
ordenades de forma aleatòria. L’estructura d’α-hèlix conté ponts d’hidrogen
intramoleculars entre grups carbonils de diferents aminoàcids, i la seva forma és
helicoïdal, tal i com el seu nom indica. L’estructura β-laminar es caracteritza per ponts
d’hidrogen intercadena entre grups amino i carbonil, i és plana, similar a un full plegat.
El pont d’hidrogen pot estar també lligat a molècules d’aigua presents a l’estructura
proteica. Tal i com s’ha comentat anteriorment, una de les principals característiques
de la queratina és la seva alta estabilitat, i això és degut als enllaços intermoleculars
8
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entre aminoàcids polars i no polars i la seva baixa solubilitat causada per la presència
d’enllaços S-S cistina.

Figura 1.11.
Esquema de
l’estructura d’ αhèlix i la de βlaminar. Font:
Chemik 17.

S’ha pogut determinar que la queratina de les plomes té, aproximadament, un 41 %
de proteïna ordenada en forma d’α-hèlix, un 38 % en β-laminar i el 21 % d’estructures
aleatòries. Els aminoàcids ubicats al raquis presenten una ordenació majoritària en
estructura β-laminar. En el cas de l’estructura α-hèlix, els grups N-H s’orienten en una
mateixa direcció (en l’estructura β tant ho fan a dreta com a esquerra) i tots es
cargolen en el mateix sentit. Aquest factor afavoreix un millor empaquetament per
aquesta estructura.
La queratina es caracteritza per un alt component d’aminoàcids tals com la glicina,
alanina, serina i valina. També conté, en menor quantitat, metionina, lisina i triptòfan.
Els components més rellevants, en una quantitat que val del 7 al 12 % en funció d’on
trobem la queratina (Taula 1.2), són la cistina i la cisteïna, que són aminoàcids que
contenen sofre. Un dels grups carboxil de la cistina genera enllaços peptídics de
cadena simple, mentre que altres grups, com ara els amino i carboxil, presenten un
enllaç peptídic que permet adherir-se a altra cadena polipèptida. Cada seqüència
d’aminoàcids es repeteix 6·1019 vegades en 1 g de queratina.
Composició
Aminoàcids
polars
no iònics
Aminoàcids
polars
iònics

Aminoàcids
no polars

Cistina
Histidina
Serina
Treonina
Tirosina
Arginina
Àcid aspàrtic
Àcid glutàmic
Lisina
Alanina
Fenilalanina
Glicina
Isoleucina
Leucina
Metionina
Prolina
Valina

g d’aminoàcid per 100 g de proteïna
Llana d’ovella
Cabell humà
Plomes d’au
12,72
15,90
7,80
0,70
1,00
0,20
9,40
14,10
6,76
6,40
4,10
5,80
3,10
1,40
10,40
10,70
3,80
7,27
3,00
5,60
15,27
12,20
6,90
3,30
2,60
0,60
4,40
8,70
3,80
2,70
3,10
6,50
4
13,70
3,00-4,00
3,20
11,30
7,00-10,00
8,30
0,70
1,00-2,00
0,10
6,75
9,50
9,80
4,72
3,3-6,00
7,80

Taula 1.2.
Aminoàcids, en la
queratina de diferents orígens 17.
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Les estructures químiques d’alguns dels aminoàcids presents a la queratina es troben
representades a continuació:

Taula 1.3.
Estructura molecular dels principals aminoàcids
presents a la queratina, expressada
de forma expandida i reduïda 18.

SERINA (Ser)

TREONINA (Thr)

CISTEÏNA (Cys)

ARGININA (Arg)

VALINA (Val)

GLICINA (Gly)

LEUCINA (Leu)

PROLINA (Pro)

Si es compara la queratina de les plomes amb fibres similars com ara, per exemple, la
llana, s’observa que els aminoàcids principals no són exactament els mateixos, fent
les plomes un 16 % més lleugeres respecte la llana. La freqüència amb què trobem els
aminoàcids en les cadenes tampoc és la mateixa, ja que les cadenes que conformen la
queratina de la llana presenten uns 147 aminoàcids diferents i presenten més
possibles ubicacions per a enllaços -S-S-, resultant tot plegat en un pes molecular més
alt.
La cisteïna (que conté enllaços sulfurs i disulfurs) és responsable de crear enllaços
covalents. L’activitat química de la queratina és altament dependent de la cistina, que
pot sofrir processos d’oxidació, reducció i hidròlisi. Els ponts d’hidrogen són creats
pels aminoàcids polars no iònics com ara la treonina, histidina o glutamina. Els
aminoàcids polars iònics com ara l’àcid glutàmic, l’arginina o la lisina són
responsables de les influències iòniques. En el cas dels aminoàcids no polars
(metionina, prolina o fenilalanina), les influències són no polars.
Figura 1.12.
Possibles enllaços
presents en l’estructura queratínica i aminoàcids
que ho provoquen. Font: Lana.
Parámetros
químicos 134.
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1.1.4. PROPIETATS DE LA QUERATINA
1.1.4.1. PROPIETATS QUÍMIQUES
La queratina pertany a l’heterogènia família de les proteïnes fibril·lars d’estructura
compacta. El gran nombre de ponts disulfur presents a la seva estructura influencien
significativament les seves propietats, en particular a la seva alta resistència mecànica
i química, la qual cosa la diferencia d’altres materials. La queratina és dura, estable i
no reactiva 18.
La reactivitat de la queratina depèn d’un gran nombre de factors, essent els principals
la seva composició química i estructura morfològica així com també els enllaços
intermoleculars i els grups actius. La reactivitat de la queratina també es veu
influenciada per la seva solubilitat, reacció davant de l’aigua, adhesió a diversos
substrats i propietats mecàniques. Tots aquests factors depenen dels ponts
d’hidrogen, iònics i covalents presents a la proteïna.
Una de les influències més grans de la queratina és la formació d’enllaços amb les
molècules d’aigua presents a l’entorn de la proteïna. L’energia dels ponts d’hidrogen
és menor que els enllaços iònics o covalents, però major que l’energia de possibles
influències hidrofòbiques. Els ponts d’hidrogen poden trobar-se entre grups =N-H i
≡C-OH. La presència de diferents grups en l’estructura de la queratina permet la seva
participació en diversos processos.
La queratina pot ser atacada per vàries vies, que es divideixen en:
- Disminució de la longitud de la cadena polipeptídica. Es produeix principalment
en el tractament de la fibra amb àcids i/o bases. Les cadenes polimèriques són
també reduïdes per tractaments amb peròxid d’hidrogen i altres oxidants.
- Variació del grau de reticulació. Es presenta en tractaments on es trenca l’enllaç
disufur, com es pot donar, per exemple, en el cas de la llana, en operacions de
blanqueig amb peròxid d’hidrogen o en tractaments de clorat per fer la fibra
inencongible (per guanyar estabilitat dimensional). Cal també considerar la
formació d’enllaços reticulants que succeeix durant l’aplicació d’altres tractaments
alcalins als que pugui ser sotmesa la fibra.
- Modificació de la cadena lateral. L’atac de la cadena lateral és degut a reactius de
diversos tipus, sobretot alcalins i oxidants. Se sap que els àlcalis ataquen les restes
de cistina, arginina i serina, i que els productes oxidants ocasionen variacions en
el contingut de cistina.
- L’atac sobre la fibra afecta apreciablement algunes de les seves propietats, i per
tant també pot arribar a modificar el seu comportament davant de certs processos,
motiu pel qual és molt important determinar quin és el millor pretractament en
funció de l’ús final que tindrà la fibra. En el cas de la llana, possiblement la fibra
queratínica més estudiada, es coneix que l’atac químic sobre la mateixa podria
modificar el seu comportament en processos com ara la tintura i el fixat del tint
sobre la fibra. La queratina produïda a partir de la hidròlisi controlada es fa servir
per la fabricació de cosmètics, cuirs artificials i filaments.
1.1.4.2. PROPIETATS MECÀNIQUES
Els materials formats per queratina, en general, presenten una àmplia gamma de
propietats mecàniques en funció dels nivells d’hidratació en cada cas. Tot i el control
de la hidratació, les propietats mecàniques d’aquests materials obtenen resultats
variats: el mòdul de Young i la resistència oscil·len entre 0,005 i 4,5 GPa i 18 a 221
MPa, respectivament, en una humitat relativa similar. No obstant, les corbes de tracció
de tot els materials presenten un perfil similar al dels metalls.
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Material
Taula 1.4.
Propietats
mecàniques de
diferents
materials
queratínics 18.

Llana
Banya
Ploma
Bec
Urpes

Mòdul de
Young (GPa)
2,5
3,9
3,7
1,3
2,7

Resistència a la
ruptura (MPa)
180
77
221
47,5
90,3

Elongació a la
ruptura (%)
0,57
0,035
0,092
0,122
0,057

En funció de les propietats físiques, la queratina es classifica en queratina tova i
queratina dura. La primera engloba les estructures que es troben en teixits epitelials,
relativament de fàcil descomposició. Els teixits protectors ubicats en estructures
fibril·lars com ara el cabell, les ungles, banyes, peülles o urpes estan fetes de queratina
dura. La queratina dura és una estructura de dues fases amb un alt contingut de sofre,
i caracteritzada per la seva alta resistència a la degradació. Les queratines dures són
subjecte d’estudis biomèdics per a la seva possible aplicació en altres camps. No
obstant, la seva insolubilitat a l’aigua i els limitats mètodes d’extracció i processat, fan
que les aplicacions en forma de biomaterial fossin poques sobretot en el passat 19 17.
Parlant estrictament de plomes d’au, els valors pel mòdul de Young del raquis que es
poden trobar a la literatura mostren variacions significatives, que van des de 9,0 GPa
fins als 0,05-0,68 GPa. Aquest fet és sorprenent tenint en compte que la queratina de
les plomes hauria de tenir propietats mecàniques similars, ja que la β-queratina
conserva les seves propietats bioquímiques. Aquestes diferències es poden donar pels
diversos procediments experimentals.
Bonser i Purslow van estudiar les diferències entre el mòdul de Young de les plomes
de vuit espècies diferents d’au, arribant a la conclusió que eren baixes, essent la
mitjana del paràmetre estudiat de 2,5 ± 0,1 GPa. Aquests són uns valors més raonables
que l'interval esmentat anteriorment 18.
L’estructura de les plomes varia en funció de l’animal i de la part del cos on es trobin,
ja que cadascuna es desenvolupa segons la funció que ha de dur a terme i la seva
morfologia varia lleugerament, però en termes generals, i un cop estudiades les seves
propietats, Zhan et. al 20 conclouen que els resultats són beneficiosos per un futur ús
de les plomes com a reforç polimèric.

Figura 1.13.
Situació de la
queratina
respecte altres
materials en
funció de les
seves propietats
mecàniques. Font:
Wang et al. 18.
12

Avaluació d’alternatives industrials per a l’obtenció de nous materials que valoritzen residus queratínics

1.2. MATERIALS COMPÒSITS
1.2.1. DEFINICIÓ
Un material compòsit és un material format per dos o més components, de manera
que les propietats del material final són superiors a les dels components per separat.
Aquest tipus de materials estan formats per dues parts: una matriu que configura
geomètricament la peça, dóna cohesió al material, i que sol ser flexible i poc resistent
per transmetre els esforços d'unes fibres a altres i també per un reforç que aporta
rigidesa mecànica, duresa i resistència al material compòsit, i que serà determinant
per obtenir les principals propietats mecàniques 21.
A part del reforç i la matriu, existeixen altres components com ara càrregues i additius
que doten als materials compòsits de característiques peculiars per cada tipus de
fabricació i aplicació, i que també serveixen per reduir el cost del material final. La
quantitat de productes a afegir és variable, així com les proporcions de reforç i matriu,
que variaran en funció de les propietats que es vulguin aconseguir en el material
compòsit.
Les matrius poden ser inorgàniques, (per exemple ciment, guix...) termoestables (per
exemple polièster, epoxi...), termoplàstiques (polipropilè, poliamida...) o elastòmeres
(poliuretà, silicona). Les matrius o resines termoestables, són les més usades en
materials compostos d'altes prestacions. Aquestes resines donen lloc a un producte
rígid, insoluble i infusible mitjançant una sèrie de reaccions químiques, anomenades
de curat o reticulat. Les termoplàstiques en canvi es fonen amb un subministrament
de calor.
El reforç pot presentar diverses formes, ja sigui de fibra contínua, fibra curta, whiskers
(fibres microscòpiques constituïdes principalment per monocristalls en forma
d’agulla) o partícules. Les fibres concretament poden ser ceràmiques, metàl·liques,
inorgàniques o orgàniques, i es poden presentar en forma de fils, mats, cintes o teixits
(en una disposició ordenada o desordenada).
Les matrius, els reforços i els altres components poden tenir diferents orígens i estar
disposats de diferent forma en el material final, la qual cosa permet formar diversos
tipus de materials compòsits, les propietats del qual dependran precisament de, a més
de les dels materials que el conformen per separat, la geometria del disseny dels
elements estructurals i de la disposició de la matriu i de les fibres. Així doncs, es poden
trobar:
- Materials compòsits reforçats amb fibres. Són els més emprats per la seva
lleugeresa i les seves excel·lents propietats mecàniques. Generalment
substitueixen altres materials, principalment als metàl·lics, en aquelles aplicacions
en què la relació entre les propietats mecàniques i el pes influeix decisivament en
els costos de manteniment del producte.
- Materials compòsits reforçats amb partícules. Similars als anteriors, essent el
reforç d’unes característiques diferents.
- Materials compòsits estructurals. Poden ser:
• Estructures tipus sandvitx: materials compostos d’un nucli i de dues capes que
el cobreixen. Aquesta estructura en general permet millorar les propietats
mecàniques però sense un augment excessiu del pes. També millora l'aïllament
tèrmic i acústic.
• Estructures monolítiques: peces amb una geometria més o menys complexa,
formades per teles superposades amb unes orientacions determinades que
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permeten obtenir unes característiques específiques. Aquest tipus de peces estan
destinades a patir les majors càrregues estructurals.
Figura 1.14.
Materials
compòsits
reforçats amb
partícules
(esquerra), fibres
(centre) i sandvitx
(dreta) 135.

1.2.2. LES FIBRES COM A REFORÇ DE MATERIALS COMPÒSITS
Es coneix com a fibra un ampli conjunt de materials (d’origen orgànic, vegetal o
animal, mineral o sintètic) que tenen en comú una relació longitud-diàmetre alta. Els
materials fibrosos s’han classificat tradicionalment en dos grans grups: fibres
naturals d’origen vegetal, animal o mineral, i fibres químiques, que poden ser
artificials o sintètiques 22.
Els materials fibrosos són àmpliament utilitzats en la indústria per a l’elaboració de
multitud de productes industrials, pels quals, en funció de les seves funcions, es tria
la fibra amb unes propietats més adients. Si, per fer-ne teixits, interessa que sigui
possible tintar-la, per exemple, entre d’altres, quan la fibra s’utilitza com a reforç
polimèric caldrà tenir en compte les propietats següents23:
-

Resistència a la tracció i a la fatiga.
Resistència als diferents agents químics.
Durabilitat d’ús.
Protecció envers agents externs.

Actualment, les fibres més emprades a nivell industrial i per a tals fins són les
sintètiques malgrat cada cop hi ha més estudis que promouen l’ús de fibres naturals
(veure apartat 1.2.4). Les més utilitzades són les fibres de carboni, de vidre, de
polipropilè i d’acer, totes elles aplicades en materials tècnics emprats en l’àmbit de la
construcció.
La incorporació de les fibres en matrius termoplàstiques s’aconsegueix normalment
mesclant les fibres prèviament preparades amb el plàstic en una màquina d’extrusió.
Cal tenir en compte que, en el cas d’haver-hi flux d’allargament o extensió en la
fabricació del material, les fibres giraran i s’orientaran paral·lelament a la direcció
principal de la orientació. Per tant, la orientació predominant depèn en gran mesura
del camp de fluxos presents en el motlle. Aquest fet també es veu afectat per les
propietats viscoelàstiques de la matriu i per les propietats geomètriques de les fibres.
La distribució de la orientació de les fibres és difícil de determinar ja que requereix
una descripció tridimensional. Per fer-ho, es mesuren els angles formats per les fibres
que travessen una mostra del material, tallada de forma fina i paral·lela.
Quan hi ha una impregnació incompleta de la fibra o la presència de materials volàtils
produïts durant el cicle de curat, és possible que es formin buits en el sí del material.
El contingut i distribució dels buits dependrà de la fracció de volum i distribució de
les fibres, propietats de la resina i les condicions de processat. Aquesta característica
es pot determinar mitjançant fotografies o bé amb la mesura de la densitat.
Les fibres curtes tenen una eficiència reforçadora menor que les fibres llargues, ja que
aquesta propietat depèn de la llargada de les fibres. El mòdul elàstic també es veu
reduït en aquests casos. Es considera que la orientació imperfecta de les fibres curtes
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és una explicació probable del reduït rendiment del material comparat amb un que
contingui fibres llargues 24.

1.2.3. INTERFASE FIBRA-MATRIU I MILLORA DE L’ADHESIÓ
ENTRE FASES
L’estructura i les propietats de la interfase fibra-matriu juguen un paper principal en
les propietats físiques i mecàniques dels materials compòsits donades les diferències
entre les propietats elàstiques de la matriu i les fibres, la qual cosa fa que els esforços
que actuen sobre la matriu es transmetin a les fibres a través de la interfase 24.
En general, els reforços han d’estar fortament units a la matriu. El comportament en
el moment de la fractura dependrà de la resistència de la interfase. Per exemple, una
interfase dèbil dóna com a resultat un material amb baixa rigidesa i resistència, però
amb alta resistència a la fractura. Per altra banda, una interfase forta resulta en un
material rígid i resistent però amb una fràgil resistència a la fractura 25.
S’han formulat diverses teories sobre els esforços que es transmeten de la fibra a la
matriu, intentant definir diferents situacions a les quals sigui possible aplicar un
model matemàtic per predir el comportament del compòsit abans de fabricar-lo. No
obstant, cap de les suposicions és estrictament correcta, ja que hi ha molts factors que
intervenen en el comportament d’aquesta fase: la ordenació atòmica, propietats
químiques de la fibra, conformació molecular i constitució química de la matriu
polimèrica, etc. Per tant, es dedueix que la interfase és específica per cada sistema de
fibra i matriu 24.
1.2.3.1. ADHESIÓ DE LES PARTS DEL MATERIAL
L’adhesió de la fibra i la matriu en la interfase pot atribuir-se a cinc mecanismes
principals que es donen en aquesta zona, ja sigui de forma aïllada combinats entre
ells. Aquests mecanismes són:
- Adsorció i humectació. La humectació es pot definir com la capacitat d’un líquid
per estendre’s per una superfície sòlida. L’adhesió del reforç i la matriu es dóna
quan hi ha un contacte íntim entre les dues fases 24. Perquè això passi, durant la
fabricació, la matriu s’ha de comportar com un líquid i cobrir cada sortint i entrant
de la superfície per desplaçar tot l’aire. Hi haurà una bona humectació quan la
viscositat de la matriu no és molt alta i quan existeixi un descens en l’energia lliure
del sistema. Això queda plasmat en l’equació de Dupré pel treball termodinàmic de
l’adhesió, WA:
WA = g1 + g2 - g12

Equació 1.1

On g1 i g2 són les energies lliures de la superfície del líquid i del sòlid
respectivament, i g12 és l’energia lliure de la interfase líquid-sòlid. Aquesta equació
pot relacionar-se amb la situació física d’una gota líquida sobre una superfície
sòlida. L’angle de contacte, θ, definit com l’angle que forma el líquid amb la
superfície sòlida, és la mesura matemàtica de la humectació.

Figura 1.15.
Angle de contacte
en un equilibri
líquid-sòlid. Font:
A. Miravete 25.
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Totes les superfícies involucrades tenen una energia superficial associada, γSL, γSG,
γLG. A partir d’un equilibri de forces es pot definir l’angle de contacte amb l’equació
de Young:
Equació 1.2.

𝐶𝑜𝑠 𝜃 =

(()* +(), )
(,*

Quan un angle de contacte té un valor de 180°, la gota serà esfèrica amb un únic
punt de contacte entre el líquid i el sòlid, la qual cosa vol dir que no hi ha
impregnació. Quan l’angle de contacte és de 0° es produeix una impregnació
perfecta. Es considera que el líquid no impregna el sòlid si l’angle de contacte és
major de 90° ( i per tant l’adhesió no serà bona).
- Unió mecànica. Es pot produir una lleu unió per la interpenetració mecànica de
dues superfícies, que no serà alta a menys que hi hagi un gran nombre d’entrants i
sortints a la superfície del material. És efectiva quan la força s’aplica de forma
paral·lela a la superfície (esforços tallants), i és més efectiva també com més rugosa
és la superfície.
Figura 1.16.
Unió mecànica
de les interfases. Font: A.
Miravete 25.

- Unió electrostàtica. La unió entre el reforç i la matriu es dóna quan una superfície
està carregada positivament i l’altra negativament. Aquestes unions són efectives
només en distàncies de l’ordre de la mida d’un àtom, i la força de la unió dependrà
de la densitat de càrrega. En aquest tipus d’unió també hi intervenen alguns agents
d’adhesió com ara els silans.
Figura 1.17.
Unió electroestàtica de les
interfases.
Font:
A.Miravete 25

- Unió química. Pot estar formada per grups químics en la superfície del reforç i a la
matriu. La resistència de la unió depèn del nombre d’enllaços creats entre les dues
parts i de la naturalesa dels mateixos. Es poden utilitzar agents que potenciïn
aquest tipus d’unions.
Figura 1.18.
Unió química
de les interfases. Font: A.
Miravete 25

- Unió mitjançant reacció o interdifusió. Els àtoms o molècules dels components del
material compost poden difondre’s en la interfase per donar lloc a aquest tipus
d’unió. La força de la unió dependrà del nombre de molècules implicades. La
interdifusió pot ser promoguda per la presència d’agents plastificants i dissolvents.
Figura 1.19.
Interdifusió en
polímers (esq.) i
interdifusió en
metalls/ceràmiques (dr.) Font: A.
Miravete 25.
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1.2.3.2. MILLORA DE L’ADHESIÓ ENTRE LA MATRIU I EL REFORÇ
Durant el procés de fabricació d’un material compòsit es poden afegir càrregues i/o
additius per modificar algunes característiques del material. En funció del què es
vulgui aconseguir, caldrà afegir un determinat producte o un altre 25:
L’elecció d’una càrrega o additiu per una aplicació s’ha de fer en funció de:
- Constitució química del producte. Neutralitat, compatibilitat amb la resina i la
fibra, bona resistència als agents químics.
- Propietats físiques. Dimensió, forma, superfície, densitat, estabilitat tèrmica. No ha
de ser abrasiva, per no deteriorar els equips de fabricació.
- Cost.
- Facilitat de manipulació.
- Disponibilitat.
A) Càrregues
Els efectes de les càrregues sobre les resines poden ser positius per a les propietats
generals del material o al contrari, afectar-lo negativament (Taula 1.5). Caldrà fer
proves per comprovar que s’està en el primer cas.
Efectes positius de la càrrega en el
material
- Augment de la viscositat de la
mescla
- Augment de la densitat
- Augment del mòdul d’elasticitat
- Augment de la duresa
- Augment de l’estabilitat
dimensional

Efectes negatius de la càrrega
en el material
- Disminució de la resistència a la
tracció
- Disminució de la flexió

Taula 1.5. Llistat
de possibles
efectes de les
càrregues sobre el
material
compòsit.

Les càrregues es divideixen en dos grans grups: les reforçants i les no reforçants.
Entre les càrregues reforçants, les més utilitzades són les microesferes de vidre, la
geometria de les quals reparteix regularment els esforços de les peces, evitant les
concentracions de tensions. També existeixen microesferes buides de carboni o
orgàniques i microesferes massisses. Les no reforçants són d’origen mineral
(carbonats, silicats i sílices) i s’utilitzen normalment per reduir el cost global del
material compòsit. Les millores buscades són més efectives quan la granulometria del
producte és més fina.
B) Additius
A part dels sistemes catalítics, necessaris per aconseguir l’enduriment de les resines
termoestables, a vegades és necessari utilitzar altres productes, sempre en menor
quantitat que les càrregues, com ara:
- Lubrificants interns o externs. El primer modifica les forces de cohesió
intermoleculars, disminuint la viscositat de la resina sense alterar les altres
propietats. El segon aflora a la superfície per reduir la tendència a enganxar-se al
motlle.
- Pigments. Preparats a partir de productes insolubles.
- Colorants. Compostos solubles en aigua o dissolvents orgànics. S’utilitzen poc per
la seva mala resistència química i tèrmica.
- Pastes colorants. Dispersions de pigments en un suport pastós. De fàcil
incorporació i dispersió en la resina.
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- Agents anti retracció. S’utilitzen per aconseguir millors qualitats d’acabat
superficial.
- Additius anti ultra-violeta. Protegeixen el material dels rajos UV.
- Promotors d’adhesió. Millora de la interacció entre la matriu i la fibra.
C) Modificació química del reforç
Existeix també la possibilitat de modificar químicament el reforç de manera que al
interaccionar amb la matriu, es produeixi una reacció i per tant l’adhesió sigui major.
Els procediments destinats a dur a terme aquesta funció són diversos, alguns dels
quals queden mencionats en els següents exemples 26:
-

Acetilació.
Mercerització o tractament alcalí.
Tractament amb peròxids.
Tractament amb plasma.
Tractament amb silans.
Tractament amb isocianat.

1.2.4. BIOCOMPÒSITS
La necessitat, cada vegada més urgent, de crear nous materials respectuosos amb el
medi ambient ha fet augmentar l’interès pel desenvolupament de materials compòsits
formats per dos o més materials un dels quals és natural 27, és a dir, els anomenats
biocompòsits. En el període 2003-2007, el creixement global de l’ús de biocompòsits
va ser d’un 38 % 28. Aquest tipus de materials tenen avantatges respecte un compòsit
tradicional ja que en molts casos aprofiten algun tipus de residu amb les propietats
adequades per crear un producte amb propietats similars a un de convencional.
L’ús de fibres procedents de processos industrials (subproductes) com a reforç és
comú dins els biocompòsits. Les fibres naturals presenten algunes propietats que les
destaquen per sobre les fibres convencionals utilitzades en materails compòsits, i que
les fan aptes i/o preferibles com a reforç en determinades aplicacions:
-

Recurs renovable i biodegradable, amb un impacte ambiental baix.
Cost considerablement baix comparat amb una fibra que cal ser fabricada.
Baixa densitat, en general.
Bon comportament com a aïllant tèrmic i acústic.
Bones propietats específiques de resistència a la tracció.

D’entre les diferents fibres naturals, les fibres vegetals de constitució cel·lulòsica com
ara el cotó, el lli, el cànem, fibres procedents del reciclatge de la fusta o el paper o fins
i tot subproductes procedents de cultius agrícoles, han sigut les més utilitzades com a
reforç. En aquests darrers casos, si la matriu polimèrica és d’origen renovable, la
combinació permet el desenvolupament de materials compostos més respectuosos
amb el medi ambient, ja que serien completament biodegradables 24. En aquest sentit,
l’ús de PLA resulta estudiat abastament al ser un polímer biodegradable.
És important tenir en compte l’ús necessari d’additius en els biocompòsits si la matriu
i el reforç tenen naturaleses diferents, de cara a millorar la compatibilitat de les parts
mitjançant promotors d’adhesió.
Les propietats dels materials biocompòsits dependran de la naturalesa isotròpica i
anisotròpica dels materials que els componen, separadament. A part de les propietats
mecàniques, però, molts biocompòsits se’ls demanaran propietats tèrmiques en cas
d’emprar-los com a aïllants. No obstant, la majoria d’investigadors remarquen, com a
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més important, la seva biodegradabilitat, per diferenciar els nous materials dels
compòsits actuals 28. A l’apartat 1.2.5 es detallen els resultats d’alguns estudis sobre
la temàtica.
Els usos actuals dels biocompòsits són variats, aplicables a sectors com ara
l’automoció, militar, aeroespacial, naval, construcció o l’embalatge.

1.2.5. ANTECEDENTS
A conseqüència d’una major consciència mediambiental i també a les noves
legislacions que mica en mica es van implantant referents en aquest àmbit, cada
vegada hi ha més interès per a la fabricació de materials compòsits amb fibres
naturals que substitueixen els reforços emprats habitualment (fibra de vidre, carboni
o aramida) 29. Dins de les fibres naturals es busquen aquelles que puguin aportar unes
propietats el més semblants possibles als reforços no biodegradables (baix cost, baixa
densitat i altes propietats específiques). En aquest sentit s’han fet estudis amb
diverses fibres com ara jute, sisal, fulles de pinya, banana, bambú 30 31, abacà, kenaf,
lli, fibra de coco, palla 32, rostoll de blat de moro 33, fusta 34 i altres. No obstant, existeix
una incompatibilitat entre les fibres d’origen natural i la matriu polimèrica alhora que
poca resistència a la humitat 35, i és per això que es planteja l’ús de promotors
d’adhesió 26 durant la fabricació del biopolímer, a fi d’obtenir millors resultats.
L’ús de promotors d’adhesió pretén obtenir materials compòsits amb una adequada
adhesió interfacial matriu-fibra, una bona dispersió de la fibra en la matriu i també la
reducció dels buits interns en el material. Aquest tercer component, afegit en petites
quantitats, actua com un promotor de l’adhesió entre la matriu i la fibra, creant
enllaços químics entre ells. En aquest sentit, Bullions et al. 36 afegeix polipropilè
maleat (MAPP) en una mescla de polipropilè (PP) i plomes o bé fibres de polpa kraft.
A part de determinar la concentració de MAPP per la qual s’obtenen millors resultats
en cada sistema, s’observa que la millora de propietats és atribuïble a l’addició de
MAPP, confirmant la seva hipòtesi les fotografies fetes amb la tècnica de microscòpia
electrònica d’escombrat (SEM).
Partint de la idea del reaprofitament, Bateman et al. 37 treballen amb residus tèxtils
com a reforç polimèric i també fan ús de compatibilitzadors que milloren la interacció
entre la matriu i el reforç i poder així obtenir millors propietats mecàniques en el
material resultant.
Una solució paral·lela a l’ús dels promotors d’adhesió és la modificació de la superfície
del reforç per augmentar l’adhesió entre aquest (que presenta propietats
hidrofíliques) i la matriu polimèrica (que és hidrofòbica), la qual cosa es tradueix en
unes millors propietats del material resultant, més semblants a les del material sol,
sense reforç. Diverses són les tècniques provades a tal efecte però segons la
bibliografia les que donen millors resultats són el tractament amb TDI (cloroform,
catalitzador i toluè-2,4-diisocianat), tractament amb dicumil peròxid i tractament
amb silans 26.
Conzatti et al. 38 preparen un compòsit de polipropilè amb un 20 % de llana com a
reforç que prèviament s’han tractat amb silans a fi que reaccionin tant amb la fibra
com amb la matriu. Els resultats mostren una millor adhesió entre les dues parts tot i
que l’efecte de reforç és menor de l’esperat donat que les fibres es trenquen durant el
procés.
Un altre dels processos per a la modificació de la superfície de reforç és l’acetilació.
Hu et al. 39 optimitza les condicions d’aquest procés fins a poder-lo aplicar aconseguint
que les plomes passin a ser un material termoplàstic.
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La modificació química és una altra opció a tenir en compte conjuntament amb les
dues anteriors, però en alguns casos pot ser massa cara i per tant no adequada en
aplicacions industrials 40 41, on es requereixen processos ràpids i barats. En aquesta
línia alguns investigadors proposen la optimització dels processos de creació de fibres
cel·lulòsiques regenerades per obtenir unes fibres respectuoses amb el medi ambient
i amb aplicacions diverses, incloses aplicacions tècniques i industrials 42.
Pel què fa concretament als polímers reforçats amb fibres queratíniques, diversos són
els estudis que n’estudien les propietats. Reddy et al. 43 estudien la mida de partícula
del reforç i afirmen que l’ús de plomes senceres com a reforç en una matriu de
polietilè de baixa densitat (LDPE) dóna uns resultats millors pel què fa a les proves de
tracció, flexió i aïllament acústic que no pas les plomes triturades, en pols. Els
mateixos autors proposen també l’ús d’un no teixit com a reforç d’un material tipus
sandvitx.
Rahhali et al. 44 estudien la influència de la mida de partícula en materials compòsits
reforçats amb ploma i diverses matrius polimèriques formades per polietilè d’alta
densitat (HDPE), PP i etilen-vinil acetat (EVA). Les plomes s’apliquen en cinc mides
de partícula diferents, i es determina que l’estabilitat dimensional decreix quan
augmenta la mida de partícula, sobretot pel què fa el cas del material format per EVA
i ploma. En el cas de l’HDPE i el PP no hi ha diferències significatives entre diferents
mides de partícula.
Huda et al. 45 comparen les propietats d’un material compòsit amb una matriu de PP i
un reforç de raquis de plomes amb les d’un material d’iguals característiques però
amb un reforç de jute, arribant a la conclusió que les plomes tenen major
compatibilitat amb el PP que el jute, sobretot pel què fa a les propietats acústiques en
les condicions de treball optimitzades.
Barone and Schmidt 46 treballen amb LDPE i fibra queratínica, i estudien les propietats
del compòsit resultant. S’observa una millora de les propietats així com interacció
entre les fibres i el polímer, i sense necessitat d’agent d’acoblament es descriu una
millora considerable de les propietats mecàniques del nou material. També es
comprova que la densitat del compòsit és menor que la de l’LDPE pur, la qual cosa
s’ha de tenir en compte de cara a futurs desenvolupaments de materials lleugers.
Martínez-Hernández et al. 47 utilitzen fibres queratíniques curtes com a reforç d’una
matriu de polimetil metacrilat (PMMA), observant un increment substancial de les
propietats del material compost en comparació a les del PMMA pur i una millor
interacció fibra-polímer comparada amb la del PMMA amb fibres cel·lulòsiques.
En el sector dels compòsits 100% biodegradables hi ha estudis que combinen les
plomes amb una matriu biodegradable d’àcid polilàctic (PLA). Cheng et al. 48 estudien
les propietats mecàniques i tèrmiques d’aquest material, concloent que propietats
com ara el mòdul de Young augmenten mentre altres com ara el factor de pèrdua
mecànica es veuen reduïts, és a dir, es descriu una millora de propietats respecte el
PLA pur.
Cañavate et al. 49 defineixen les condicions de treball per a la formació de materials
biocompòsits amb plomes i PLA. Estudiant el material resultant es veu que la
presència de plomes no afecta significativament el mòdul de Young però sí que fa
decréixer l’elongació i la resistència. L’estabilitat dimensional tampoc es veu afectada
al afegir-hi el reforç queratínic.
Les aplicacions finals dels materials compòsits poden ser diverses en funció de les
seves propietats, però alguns exemples d’usos finals podrien ser mobiliari (lleugeresa,
retardant al foc, i absorció de so), tubs i canonades, panells per diversos usos (amb
propietats mecàniques semblants a compòsits reforçats amb fibra de vidre) 50. A més,
i d’acord amb aquests exemples, alguns autors afirmen que els usos d’aquests
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materials no es veuran limitats a rols no estructurals en un futur. El primer cotxe amb
plàstics reforçats amb matèries naturals va ser fabricat a l’any 1993 per la casa
Mercedes Benz. El material emprat concretament era una mescla PP/lli i es va situar
als baixos del cotxe 51, però a partir d’aquí els estudis no han parat de créixer.
La tesi que es presenta pretén anar un pas més enllà i fabricar un material amb unes
propietats mecàniques millors que les dels materials fabricats per altres autors,
estudiant l’efecte de l’ús de promotors d’adhesió.

1.3. TEIXITS NO TEIXITS
1.3.1. DEFINICIÓ
Segons la norma ISO 9092 52, un teixit no teixit és un conjunt de fibres, filaments
continus o fibra tallada, de qualsevol naturalesa o procedència, que s'hagi ajuntat
format una xarxa de filaments entrellaçats i posteriorment unit creant una estructura
més o menys sòlida a través d’un dels diversos mitjans possibles, a excepció dels
mètodes emprats en tissatge o en la formació de teixits de punt.
El camp dels no teixits estan en constant evolució, i la normativa també s’actualitza
per adaptar-se als canvis 53. També s’hi especifica en quins casos un material format
amb fibres es considera o no un no teixit.
La versatilitat dels teixits no teixits fa que siguin una solució innovadora i barata
aplicable en moltes àrees, fet que es veu reflectit en la seva creixent demanada i
conseqüent producció a l’alça. En combinació amb altres materials o bé usats sols, els
no teixits s'utilitzen en una àmplia gamma de productes (tant a nivell quotidià com
industrial) amb propietats diverses, incloent, per exemple, productes d'higiene
absorbents, peces de vestir, mobles per a la llar, serveis mèdics i quirúrgics,
construcció, filtració, enginyeria, etc. Això es deu al fet que els teixits no teixits tenen
característiques específiques que els permeten oferir un alt rendiment en moltes
aplicacions. Degut a les diverses vies de formació del material, i al fet que això permeti
treballar amb molts tipus de fibres diferents, les propietats obtingudes en cada cas
varien i es poden adaptar a les necessitats 53.

Figura 1.20.
Imatge SEM d’un
no teixit de
poliamida
calandrat. Font:
Fine Art America 136
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Les propietats dels no teixit sovint apareixen combinades entre elles formant teixits
adequats per a treballs específics. En combinació amb altres materials proporcionen
un espectre de productes amb propietats diverses. Els no teixits poden tenir una vida
limitada, poden ser d'un sol ús o bé, al contrari, tenir una resistència elevada 54.
Els no teixits es fabriquen generalment per a usos específics, per la qual cosa l’elecció
d’una fibra que concordi amb la finalitat volguda és molt important. Cal tenir en
compte aspectes de la fibra com ara el seu gruix, llargada, acabat, secció o grau
d’arrissat. Per exemple, cal tenir en compte que el gruix de la fibra afectarà la densitat
del no teixit i la seva transparència, la llargada vindrà determinada per la maquinària
disponible, i el grau d’arrissat és imprescindible per formar un no teixit que mantingui
la seva estructura.
Al no tenir ordit i trama, per parlar de les direccions del no teixit es fa referència al
sentit de producció com la direcció en la qual el no teixit s’ha produït, essent la restant
la direcció perpendicular.

1.3.2. PROCESSOS DE FABRICACIÓ I CONSOLIDACIÓ D’UN TEIXIT
NO TEIXIT
La fabricació d’un teixit no teixit es pot dur a terme per diverses vies, en funció del
resultat final que es desitgi i també de la matèria de la qual es parteixi, ja que algun
procés és més adequat que un altre per fibres naturals o químiques, o per fibra curta
o fibra llarga. En tot cas, la fabricació d’un teixit no teixit sempre consta de dos
processos diferenciats. En primer lloc cal entrellaçar les fibres formant un vel, al que
posteriorment caldrà donar consistència per a obtenir un producte final més o menys
estable i per tant adequat per l’aplicació al qual s’hagi destinat.
1.3.2.1. FORMACIÓ DEL VEL
La fabricació d’un teixit no teixit comença per l’acció d’entrellaçar les fibres entre elles
formant una xarxa. Les fibres poden ser naturals, les quals arriben a l’inici del procés
empaquetades en fardells o bales, o poden ser també filaments que es formaran
durant el procés al ser extrudits a partir del granulat de polímers fosos. Existeixen
quatre grups o mètodes bàsics de formació de la xarxa: drylaid, spunmelt, wetlaidiii i
un quart grup que engloba altres tècniques 55.
- Drylaid. Els avantatges de la producció de teixits no teixits pel mètode de drylaid
inclouen, per exemple, la possible formació de teixits voluminosos i el fet que es
pot realitzar partint d’una àmplia varietat de fibres, com ara fibres naturals,
sintètiques, de vidre, d’acer o de carboni. Els productes fabricats amb teixits no
teixits drylaid són molt diversos i van des de tovalloletes de cosmètics i bolquers
fins a productes per usos industrials com ara filtració de begudes, entre molts
d’altres. El procés de drylaid engloba dos processos diferenciats: cardatge i airlaid.
En aquest procés, les fibres, que a diferència del cardatge poden ser molt curtes,
s'alimenten en un corrent d'aire i des d'allà a un tambor perforat, on formen una
xarxa o vel orientat aleatòriament. En comparació amb els vels formats mitjançant
la carda, els vels formats per airlaying tenen una menor densitat, major suavitat i
absència d'estructura laminar. Els no teixits formats per airlaid ofereixen una gran
versatilitat pel que fa a les fibres que poden usar-se en el procés i les mescles de
fibres que permet utilitzar.

iii No existeix traducció uniformitzada i/o estandarditazada per als noms dels esmentats procesos, motiu pel qual es

decideix emprar el tecnicisme anglès, més comú.
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- Spunmelt. És un terme genèric que descriu la fabricació dels teixits no teixits
directament a partir de polímers termoplàstics i que comprèn dos processos,
spunlaid i meltblown. En el primer, els grànuls de polímer es fonen i el polímer fos
s'extrudeix a través de les fileres. Els filaments continus que en surten es refreden
i es dipositen en un transportador per formar una xarxa uniforme. S’obtenen
teixits no teixits amb una alta resistència, però poca flexibilitat. Els productes
generats mitjançant aquest procés s'utilitzen en suport de catifes, en diverses
aplicacions geotèxtils, en productes mèdics, de seguretat d'un sol ús, productes
d'automoció, enginyeria civil i productes d'embalatge. En el cas del meltblown, els
polímers de baixa viscositat s'extrudeixen en una corrent d'aigua d'alta velocitat
en sortir de la filera.
- Wetlaid. El principi de funcionament del wetlaying és similar a la fabricació del
paper, ja que les fibres e troben suspeses en aigua (de fet es tracta d’una
modificació d’aquest). La resistència de la xarxa resultant, amb les fibres
orientades a l'atzar, és bastant similar en totes les direccions del teixit no teixit.Un
dels principals objectius de la fabricació per la via wetlaid és el de produir
estructures amb característiques tèxtils, principalment pel què fa a flexibilitat i
força, però a velocitats properes a aquelles associades a la fabricació de paper.
Alguns dels productes més comuns que utilitzen tecnologia wetlaying inclouen el
paper de les bossetes de te o tovalloletes per la cara.
- Altres tècniques. S’engloben dins un últim grup les tecnologies especialitzades en
les quals la producció de fibra, la formació de la xarxa i la seva consolidació solen
donar-se alhora i en el mateix lloc. Les xarxes fabricades mitjançant la tècnica de
flash spun, per exemple, s’obtenen mitjançant la dissolució d'un polímer en un
solvent adequat, que després es polvoritza en un recipient a pressió reduïda. El
dissolvent s'evapora deixant un núvol de fibres que es recullen i s'entrellacen.
Altres variants de tècniques de formació de xarxes in situ inclouen diferents
mètodes com ara la filatura electrospinning. També s'estan desenvolupant
processos en els quals s'utilitzen dues o més tècniques alhora. El procés
spunlaid/meltblown és un exemple on es combinen un o més teixits no teixits
formats pels mètodes spunlaid i meltblown.
1.3.2.2. CONSOLIDACIÓ DEL VEL
Els vels originats mitjançant algun dels processos anteriors (excepte l’spunlaid), tenen
poca resistència perquè no tenen suficient cohesió. En aquests casos és necessari un
pas més de consolidació. Existeixen diversos mètodes per dur-lo a terme, i de la seva
elecció, de nou, en dependran les propietats funcionals del producte final així com el
tipus de fibra amb el qual s’està treballant.
- Consolidació química. La consolidació química (o mètode d’adhesió) consisteix
principalment en l'aplicació d'un agent químic d’adhesió líquid al vel.
Habitualment s'utilitzen tres grups de polímers adhesius: acrilat i copolímers
derivats, copolímers d'estirè butadiè i copolímers d'etilè de vinil acetat. EL polímer
adhesiu es pot aplicar de forma uniforme mitjançant impregnació, recobriment o
polvorització, però també de forma intermitent.
- Consolidació tèrmica. Aquest mètode (també anomenat mètode de cohesió)
utilitza les propietats termoplàstiques de certes fibres sintètiques per formar
enllaços en punts concrets aplicant temperatura de forma localitzada. En alguns
casos, la pròpia fibra que conforma el vel pot generar aquest efecte, però
normalment aquest mecanisme es duu a terme introduint en el procés previ de
formació del vel una fibra que fon a baixa temperatura o bé una fibra bicomponent.
El mètode de consolidació tèrmica engloba diferents processos d’unió tèrmica:
calandrat (aplicació de calor i pressió en punts concrets), aire (entrellaça les fibres
de baix punt de fusió que es toquen entre elles), unió sonora (molècules de les
23

CAPÍTOL 1. Introducció

fibres del vel són excitades per altes freqüències, que produeixen un augment de la
temperatura interna i la conseqüent fusió de les fibres) o sistemes de tambor i manta
(apliquen alhora pressió i calor).
- Consolidació mecànica. En el contacte mecànic, l’augment de la resistència del vel
s'aconsegueix mitjançant la fricció de les fibres que el conformen, com a
conseqüència del seu entortolligament físic. Existeixen dos tipus principals d'unió
mecànica:
• La tècnica del needlepunching o punxonat es pot utilitzar en la majoria de fibres.
Un tipus d’agulles amb osques, especialment dissenyades per aquest procés,
penetren repetidament el vel per moure i enredar les fibres. Una peculiaritat
d’aquest mecanisme és la possibilitat d’ajuntar vels de diferents
característiques per produir una gradació de propietats difícil d'aconseguir per
altres mitjans.
• La tècnica de l’hydroentanglement s'aplica principalment als vels formats
mitjançant processos de cardatge o wetlaid, i utilitza fins dolls d'aigua a alta
pressió que fan que les fibres s'entortolliguin. L’hydroentanglement també
conegut com a spunlacing, ja que la ordenació dels dolls pot donar una gran
varietat d'efectes estèticament agradables. La pressió dels dolls d'aigua té una
influència directa en la resistència de la napa resultant.

Figura 1.21.
Esquema del
procés de
punxonat. Font:
Edana 55.

Existeix una tercera tècnica de consolidació del vel mecànica coneguda com
stitchbonding, que divergeix de les anteriors ja que en alguns casos requereix l'addició
d'un fil. Quan no s'hi afegeix cap fil, el procés sovint consisteix en la formació de
bucles.
Figura 1.22.
Mostra consolidada per needlepunching. Font:
Direct Industry 137.

Figura 1.23.
Mostra consolidada per stitchbonding. Font:

Yizheng Jiayu Textile Products Co 138.
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Figura 1.24.
Mostra consolidada pel mètode
químic. Font: DSK
139. Figura 1.25.
Mostra consolidada pel mètode
tèrmic. Font: Art
Qill Studio 140.

1.3.3. ABSORCIÓ ACÚSTICA
1.3.3.1. NORMATIVA ACÚSTICA
Els materials destinats a aïllament acústic han de complir un seguit de normes,
sobretot pel fet de tractar-se de materials emprats en la construcció 56. Aquestes
normes queden recollides dins el Document Bàsic HR Protecció contra el soroll (DBHR) inclòs dins Codi Tècnic d’Edificació (CTE), aprovats a Catalunya pel Reial Decret
1371/2007, del 19 d’octubre de 2007 57. En aquest Reial Decret, a part de l’aprovació
del DB-HR, es modifica també el Reial decret 314/2006, del 17 de març, pel qual
s’aprova el Codi tècnic de l’edificació (BOE 254, del 23/10/2007 58, i BOE 304, de
20/12/2007 59).
El DB-HR de protecció enfront el soroll és d’obligat compliment des del dia 24 d’abril
de 2009. El seu objectiu és “limitar dins dels edificis, i en condicions normals
d’utilització, el risc de molèsties o malalties que el soroll pot produir als usuaris com
a conseqüència de les característiques de la seva projecció, construcció, ús i
manteniment” (article 14 de la part 1 del CTE) 60. El contingut del DB-HR especifica
paràmetres objectius i sistemes de verificació que assegurin les exigències bàsiques i
superació dels nivells mínims de qualitat. L’àmbit d’aplicació del DB-HR són els
edificis de nova construcció, rehabilitacions integrals o canvis d’ús sense obres, i no
s’aplica a recintes sorollosos de més de 80 dBA, auditoris, teatres i sales amb volums
de més de 350 m2.
L’aplicació de la normativa fa que existeixin un seguit de característiques exigibles als
productes i/o elements constructius. La informació dels productes utilitzats en
edificació i que contribueixen a la protecció envers el soroll ha de ser proporcionada
pels fabricants.
Els productes utilitzats per aplicacions acústiques es caracteritzen per les propietats
de la Taula 1.6:
Propietat
Símbol
Unitats
Norma de mesura
Per productes de farciment en càmeres en elements de separació
Resistivitat al flux d’aire
r
kPa s/m2
UNE EN 29053
Rigidesa dinàmica
S’
MN/m3
UNE-EN 29052-1
Per productes aïllants al soroll d’impacte en terres flotants i bandes elàstiques
Classe de
CP
Classes definides en les
compressibilitat
seves pròpies normes UNE
(Norma UNE 1606 i UNE
12431)
Rigidesa dinàmica
s’
MN/m3
UNE-EN 29052-1
Per productes emprats com a absorbents acústics
Coeficient d’absorció
α
adimensional αm UNE-EN ISO 354
acústica
αw ponderat UNE-EN ISO 11654

Taula 1.6.
Propietats a
mesurar i
normativa
associada per
diversos productes
destinats a
l’aïllament 60.
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En els productes emprats com a absorbents (ocults o vistos), és important la mesura
del coeficient d’absorció acústica. En general, s’obté major efectivitat del sistema com
més elevat és el coeficient d’absorció acústica. L’absorció acústica representa la
quantitat d’energia que absorbeix el material, per tant impedeix la transmissió del so,
augmentant així l’aïllament.
1.3.3.2. PRINCIPI DE FUNCIONAMENT DELS MATERIALS ABSORBENTS ACÚSTICS
A) Tipus d’absorbents acústics i mecanisme d’actuació
Existeixen dos tipus de mecanismes generals de control del so:
- Control de soroll actiu. La seva funció és modificar i cancel·lar el camp sonor
mitjançant enfocaments electroacústics. Hi ha dos mètodes per al control actiu: en
primer lloc es poden utilitzar fonts acústiques per produir senyals fora de fase per
eliminar els disturbis. El segon mètode consisteix en utilitzar materials flexibles i
vibro-elàstics per irradiar un camp sonor que interfereixi en els disturbis i
minimitzi la intensitat general.
- Control de soroll passiu. Fa referència a aquells mètodes que tenen com a objectiu
suprimir el so modificant l'entorn proper a la font d’emissió. Atès que no es
requereix cap altra font de sortida (i per tant consum energètic) en aquests
mètodes, el control del soroll passiu sovint és més econòmic que el control actiu,
però el rendiment es limita a freqüències mitjanes i altes. El control actiu funciona
bé per a freqüències baixes, per tant, es pot utilitzar la combinació de dos mètodes
per reduir el soroll de banda ampla.

Figura 1.26.
Esquema dels
mecanismes de
control de so.

Les ones sonores que colpegen una superfície arbitrària es reflecteixen, transmeten o
s'absorbeixen; la quantitat d'energia que segueix cada procés depèn de les propietats
acústiques de la superfície del material. El so reflectit pot ser gairebé redirigit en la
seva totalitat per superfícies planes o dispersat per una superfície difusa. El so
absorbit pot ser transmès o dissipat.
Figura 1.27.
Esquema d'interaccions d'ona
superficial:
superficial (esq.),
reflexió (mig) i
difusió (dreta).

S’entén com a absorció el fenomen pel qual els elements del canal de transmissió
absorbeixen una part o la totalitat d’energia acústica emesa per la font. Quan una ona
arriba a un element qualsevol situat en el seu recorregut, una part de l’ona s’hi reflexa
i una part s’absorbeix. Es diu que l’energia total que incideix sobre el material Ei, en
general, es reparteix entre una quantitat Er (reflectida) i una quantitat Ea (absorbida).
Aquesta quantitat, Ea, és la energia que no torna al canal de transmissió. Els materials
que absorbeixen el so s'utilitzen per minimitzar la reflexió de l’energia sonora, la
component Er 61. Per tant, tenim que:
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Ei=Er+Ea+Et

Equació 1.3

És a dir, que l'energia incident Ei es reparteix entre l’energia reflectida Er, l’energia
transmesa (aquella no absorbida) Et i l’energia que sí que és absorbida, Ei.

Figura 1.28.
Esquema del
balanç d’energia
d’una ona sonora
que impacta en
un material
aïllant. Font: J.
Llinares 141.

Cal remarcar que la diferència entre absorció i aïllament radica en el punt de vista de
l’oient. L’aïllament acústic evita el pas del so i proporciona confort fora del lloc on
s’està produint el so. En canvi, dins del recinte cal una bona absorció, és a dir, un bon
control de la reverberació.
La quantitat d’energia absorbida depèn del tipus de material, la seva forma, espessor
i mètode de muntatge, és a dir, del procés d’absorció que doni, així com també l’angle
d’incidència i freqüència de la ona acústica corresponent. El coeficient d’absorció d’un
determinat material, juntament amb la seva forma, espessor i mètode de muntatge
corresponents, es defineixen com la raó entre l’energia absorbida i l’energia incident.
És important considerar que l’energia absorbida Ea es transformarà posteriorment en
energia calorífica o de deformació o bé en energia mecànica.
En funció del mecanisme d’absorció que emprin i de les seves propietats, es
distingeixen tres grans famílies d’absorbents acústics, que queden descrites a
continuació:
Absorbents porosos o fibrosos
Els materials que s’usen com a absorbents porosos o fibrosos, com és el cas de les
llanes minerals (llana de vidre i llana de roca) o espumes poroses, produeixen un
amortiment de les ones sonores al passar a través seu mitjançant la transformació de
l’energia sonora (energia cinètica) en energia calorífica. La seva estructura porosa i
elàstica fa que el material sigui capaç d’absorbir el soroll aeri i el soroll d’impacte,
oferint una bona correcció acústica general.
Figura 1.29.
Aspecte d’un
material porós.
Font: Teoría de
construcción 73.
Figura 1.30.
Aspecte d’un
material fibrós.
Font: Materials
World 142.

Aquest mecanisme d’absorció és factible per les freqüències mitjanes i altes però no
per les baixes, on la distància requerida seria impossible d’aconseguir i en aquest cas
caldria recórrer a altres mecanismes d’absorció acústica.
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Per aconseguir la major efectivitat de l’absorbent, és important tenir en compte,
durant la col·locació del material, la distància a la paret rígida on es col·loca. Per
utilitzar un material porós també s’ha de buscar una solució de compromís entre
espessor i porositat. Com més porós sigui, major ha de ser la seva espessor, ja que del
contrari l’ona no perd pràcticament energia mentre el travessa. En general, el
coeficient d’absorció d’un material porós augmenta amb la freqüència. En la Figura
1.31 es representa gràficament la influència de l’espessor del material en l’absorció,
on es pot observar que és fonamentalment en la zona de baixes freqüències que
s’aconsegueix una millora apreciable amb l’augment d’espessor. També és la zona on
el comportament d’aquest tipus d’absorbents ofereix pitjors resultats.

Figura 1.31.
Corba
d’absorció pel
mateix material
amb diferents
espessors. Font:
J. Llinares 141.

La propagació del so en una estructura porosa està governada per diversos aspectes
físics del material:
- Porositat (φ). Definida com la relació entre el volum buit interconnectat (volum
d’aire en porus oberts, V0) i el volum total (VT). La majoria d’absorbents comercials
tenen una porositat alta, superior al 0,95. Com més alta és la porositat, més fàcil és
la interacció entre fases sòlid-fluid, la qual cosa suposa una major atenuació del so.
- Tortuositat (q). Fa referència a la “no rectitud” de la xarxa de porus dins del
material, és a dir, defineix l’eficàcia del material per prevenir el flux directe a través
del medi porós. Com més complex és el patró, l’ona estarà més temps en contacte
amb el material i per tant la dissipació d’energia i la corresponent capacitat
d’absorció serà major.
- Resistivitat del flux. La caiguda de pressió necessària per a conduir un flux unitari
a través del material pot estar relacionada amb les pèrdues viscoses de la
propagació de les ones sonores a l'interior de l'absorbent porós, la qual cosa es
defineix com la resistivitat del flux. Per a una àmplia gamma de materials porosos,
la resistivitat del flux és el principal factor d'absorció acústica.
- Longituds característiques. Dues propietats microestructurals importants són la
longitud viscosa característica (Λ) i la longitud tèrmica característica (Λ’), que
contribueixen a la dissipació tèrmica i viscosa. El primer està relacionat amb els
porus més petits i l’últim està relacionat amb els porus més grans presents en el
material. La longitud tèrmica (Λ’) és dues vegades la relació de volum i de l’àera
superficial en porus connectats. Aquest és un concepte geomètric i es pot mesurar
directament. La longitud viscosa, (Λ), és gairebé la mateixa, però cada integral està
ponderada pel quadrat de la velocitat fluida (v) de dins dels porus i, per tant, no es
pot mesurar directament.
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Membranes
En el mecanisme d’absorció per transformació de l’energia del camp acústic en
energia mecànica, el principi de funcionament és la posada en moviment o vibració
d’una membrana o un altre element mitjançant l’energia acústica. En aquest
mecanisme d’absorció, l’energia acústica incident es reparteix entre l’energia
transmesa al material (concretament energia mecànica que el posa en vibració) i
l’energia reflectida.
El perfil típic de la corba que es genera al representar el coeficient d’absorció acústic
enfront la freqüència per una membrana és el representat a la Figura 1.32:

Figura 1.32.
Corba d’absorció
per un material
tipus membrana.
Font: J. Llinares 141.

S’ha de tenir en compte que el panell, al entrar en vibració, transmet i reflexa ones
sonores, i això impedeix obtenir absorcions superiors al 50-60 %.
Figura 1.33.
Exemple
comercial de
membrana (unida
a un material
fibrós). Font:
Ardisa 143. Figura
1.34. Exemple
comercial de
membrana. Font:
Leroy Merlin 144.

Ressonadors
Els ressonadors, també anomenats ressonadors de Helmholtz, estan constituïts per
recipients tancats de volum V, sense cap altra comunicació amb l’exterior que una
obertura relativament estreta. Quan existeix una pressió acústica a l’entrada del
ressonador, la massa m continguda al tub pateix una sèrie de contraccions i
dilatacions.

Figura 1.35.
Exemple comercial
de ressonador.
Font: Pinterest 145.
Figura 1.36.
Esquema de
funcionament. Font:
J. Llinares 141.
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L’aire contingut en el volum V genera una força contra els desplaçaments,
comportant-se com un ressort (veure Figura 1.36). La pressió p, que actua sobre el
ressonador, comunica a l’aire contingut en el coll una velocitat que és més gran com
més pròxima és la freqüència del so a la freqüència pròpia de ressonància.
Els ressonadors que se solen utilitzar estan constituïts per plaques de fusta, guix o
metall perforades que es col·loquen a certa distància dels tancaments, comportant-se
com una bateria de ressonadors. La mida de l’obertura, la llargada del coll i el volum
de la cavitat són els paràmetres que fan que s’absorbeixi una determinada freqüència
o una altra.

Figura 1.37.
Esquema d’un
ressonador
comercial. Font: J.
Llinares 141.

La corba resultant d’aquests dispositius és la corresponent al gràfic de la figura x. Tal
i com s’observa, les màximes absorcions es produeixen en zones molt estretes de
l’espectre de freqüències. L’efecte absorbent és bastant selectiu, oferint un màxim
estret (corba a), però es pot disminuir aquesta selectivitat instal·lant un material
porós absorbent entre les plaques perforades i el tancament (corba b).

Figura 1.38. a:
corba d’absorció
d’un ressonador;
b: corba d’absorció
d’un ressonador
actuant conjunttament amb un
material porós
/fibrós. Font: J.
Llinares 141.

Cada material té comportament característic, és a dir, un patró pel coeficient
d’absorció i la seva variació en funció de la freqüència. També s’observa que hi ha
elements d’absorció selectius com són els ressonadors i membranes, que absorbeixen
a baixes freqüències, a diferència dels materials porosos que es comporten diferent,
absorbint a partir d’una determinada freqüència i sobretot quan aquestes són altes.
Si es combinen es poden aconseguir millors absorcions.

Figura 1.39.
Esquema de corbes d’absorció per
diferents materials: material
porós/fibrós (a),
ressonador (b) i
membrana (c).
Font: J. Llinares 141.
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B) Materials naturals com a absorbents acústics
Cada cop més, el món de la construcció demana més materials respectuosos amb el
medi ambient i ecoeficients 62. Un edifici aconseguirà cotes més altes de sostenibilitat
si el seu disseny té en compte tots els aspectes mediambientals i de salut des de l’inici,
ja que els materials emprats en la construcció són uns dels principals aspectes per
donar-li tal qualificació. Entre les seves característiques, a part de les pròpies del
material aïllant com a tal, en destaquen la seva biodegradabilitat i el fet que siguin
reciclables, alhora que la seva fabricació requereix poca energia i això fa que la petjada
de carboni disminueixi respecte altres tipus de materials. Es tracta també de materials
saludables ja que no contenen substàncies o additius problemàtics i l’edifici transpira
millor. Aquestes característiques els fan diferents dels materials descrits
anteriorment. També gaudeixen d’una gran durabilitat 63. Alguns exemples de
materials emprats actualment es detallen a continuació:

Suro

Font: Cannabric 64

Lli

Font: Flachhaus 65

Arlita, perlita i vermiculita

Font: Jardineria on 67, La huerta de Ivan 68, la
huertina de Toni 69

Cel·lulosa

Font: Ecogreenhome 66

Llana d’ovella

Font: Energía y habitabilidad 2014 70

Taula 1.7.
Aspecte de
diversos
materials naturals
emprats com a
aïllants acústics.

- Suro. És el material aïllant ecològic de major acceptació pel fet que compleix, de
forma efectiva, la funció d’aïllant, a part de ser reciclable i renovable. Generalment
és emprat en forma de panells de suro premsat. És quasi impermeable a líquids i
gasos, i no es podreix en presència d’humitat 71.
- Lli. Prové de la planta Linum usitatissim, és de cultiu fàcil i de baix impacte.
S’obtenen fibres reciclables que són usades generalment per la fabricació de
teixits. Ofereixen una bona resistència mecànica sense haver d’aplicar cap
tractament addicional, per tant tenen una bona estabilitat dimensional.
- Cel·lulosa. Les seves propietats més destacables són la capacitat per
emmagatzemar calor i també l’aïllament acústic. El material està compost de
residus de paper, en percentatges propers al 90 % en paper de diari reciclat, més
sals bòriques i altres additius. Generalment es formen blocs de massa homogènia
i s’apliquen en càmeres o sobre forjats 71.
- Llana. Es tracta d’un material de fàcil obtenció i preu baix en zones on la llana és
una matèria primera local. S’utilitza de forma similar a la llana mineral sintètica.
- Arlita, perlita, vermiculita. Són aïllants minerals naturals i inerts. Són molt poroses
i lleugeres, es barregen bé amb altres materials, i també ignífugs sense necessitat
31

CAPÍTOL 1. Introducció

de cap tractament. També s’utilitzen habitualment en jardineria ja que retenen
humitat i també són capaços d’aportar nutrients (potassi, calci, magnesi i amoni) a
les plantes quan estan en contacte amb la terra 72. Es fabriquen a altes
temperatures, moment en que l’aigua es transforma en vapor i això forma
microcel·les tancades i buides que fan que el volum del material creixi fins a 20
vegades comparat amb l’inicial. Aquesta estructura fa que siguin materials capaços
d’eliminar qualsevol intercanvi tèrmic per conducció i radiació 73.

1.3.4. NO TEIXITS COM A ABSORBENTS ACÚSTICS:
ANTECEDENTS
En comparació al nombre d’articles que parlen sobre la fabricació de materials
compòsits, per exemple, els treballs que fan referència explícitament a la obtenció de
no teixits amb plomes són més aviat escassos degut a la innovació que el procés
suposa. Això fa que a continuació es detallin diversos articles que inclouen una etapa
on s’especifica la fabricació del teixit no teixit, malgrat les finalitats per les quals els
autors el creen siguin heterogènies. La bibliografia que destina aquest material a
absorció acústica és encara més escassa.
Chinta et al. 74 et al detallen un protocol per a la fabricació de no teixits compostos
100 % per plomes. Proposen retirar els canons manualment per aprofitar solament
les barbes, que s’entrellacen amb aire i es fixen químicament amb làtex per obtenir
més consistència. També es proposen diversos usos pel no teixit, com poden ser:
-

Teixits per automoció. Recobriments, seients, farciments.
Material d’empaquetatge i protecció.
Filtració. En la indústria química. Les plomes són molt resistents als àcids.
Aïllament. Elèctric, acústic i tèrmic.
Geotèxtils. Control d’erosió de sòls.
Teixits tècnics. En jaquetes d’hivern, per exemple.

George et al. 75 utilitzen plomes de gall dindi en comptes de plomes de pollastre per la
seva llargada, i amb aquestes fabrica un no teixit destinat al control de l’erosió del sòl.
En primer lloc patenta un mètode per a la separació del canó de les fibres de la ploma
per així poder treballar amb les segones. El no teixit es fixa amb làtex i es comprova
que no perjudiqui al sòl un cop instal·lat comparant-los amb teixits existents per al
mateix propòsit, i es veu que no afecta significativament el pH, ni el contingut de
nitrogen i fòsfor un cop les plomes s’han descompost. No obstant, la instal·lació
d’aquest teixit resulta ser més complicada que els ja existents i això suposa un
problema.
Jin et al. 76 fan servir plomes d’ànec que entrellacen amb aire i fixen mitjançant un
procés tèrmic. Amb les plomes s’hi barregen també fibres bicomponent de PE/PP. Un
cop fabricat el material, es fa servir per la sorció de coure i crom en solució aquosa,
amb resultats semblants als de les plomes sense teixir. També s’optimitza el
tractament de les fibres amb una solució alcalina a fi de millorar la seva capacitat de
sorció.
Wang et al. 77 fabriquen filtres a través de la tècnica del melt-blown amb plomes de
pollastre modificades químicament amb Na2S2O5 per a millorar la seva biosorció, a les
que afegeixen fibres de PP. S’estudien les propietats del filtre, fabricat en forma de
cartutx, per a l’adsorció d’ions Pb2+. Posteriorment s’empra una solució de NaOH per
a desadsorbir el plom i estudiar la capacitat del material per dur a terme cicles de
sorció/desorció. Es comprova que l’adsorció de plom és major pel cas de les plomes

32

Avaluació d’alternatives industrials per a l’obtenció de nous materials que valoritzen residus queratínics

modificades químicament que els filtres fabricats amb plomes sense modificar i els
que es van provar solament amb PP.
Un dels possibles usos que es pot donar a un no teixit és el d’aïllant acústic i/o tèrmic
78, donada la seva similitud estructural amb altres materials actualment en el mercat.
Això no és casualitat, ja que el què es busca són estructures poroses capaces d’atrapar
aire en el seu interior, formant així una barrera aïllant. Per tant, en aquest cas i donada
la possibilitat de poder valorar les propietats acústiques del no teixit preparat, es
busca també informació sobre possibles opcions dins de l’àmbit dels materials
reciclats que també s’empren amb aquesta finalitat, i les opcions trobades, és a dir, els
materials dels quals s’estudia la seva fabricació per a donar-los un ús final com a
aïllament acústic o tèrmic, són diverses. Un material preparat per aquesta funció pot
contenir primeres matèries o bé processades o amb mides de partícula petites, la qual
cosa facilita que aquestes puguin ser reciclades, és a dir, que s’incloguin al material
un cop tractades, però havent tingut prèviament alguna altra funció. Les propietats
d’aquests materials acabaran determinant les del material final, la qual cosa es
valorarà a part de les propietats aïllants.
Tal i com s’ha exposat prèviament, diversos són els estudis que proposen l’ús de
materials reciclats i defineixen el procés de fabricació de nous materials per a aquesta
finalitat. Giada Kyaw Oo D’Amore et al. 79 consideren l’ús de residus de vidre per a la
fabricació de foam de vidre, ja que es tracta d’un residu abundant i que causa certa
problemàtica a l’hora d’incinerar-lo, i aquesta opció permet mesclar vidre de diverses
procedències. Malgrat els resultats pel què fa a les proves d’aïllament acústic siguin
positius i inclús millors que els de la llana de roca, el procés de fabricació del foam
presenta alguns aspectes negatius com ara el consum d’una gran quantitat d’energia
tèrmica que es tradueix en un elevat cost del material.
F. Asdrubali et al. 80 fan servir cartró reciclat provinent de la indústria del packaging
per a la preparació de panells dels quals s’estudien les propietats acústiques i
tèrmiques. Els resultats es consideren bons tot i que no assoleixen els nivells dels
materials comercials, i es planteja pel futur l’estudi de l’anàlisi del cicle de vida del
material.
Ting-Ting Li et al. 81 proposen l’ús de de les vores tallades de teixits de fibra de vidre
i Kevlar per fabricar primer un no teixit (juntament amb fibres de nylon i polièster)
que formarà part del material compòsit final. S’estudien diversos mètodes de
formació del material i es determinen, a part de les propietats acústiques i quins són
els factors en l’etapa de producció que les afecten, les propietats mecàniques, que en
aquest cas també són rellevants donades les característiques de les matèries primeres
usades.
També en el camp del reciclatge de fibres tèxtils, P. Ricciardi et al. 82 les mesclen amb
residus de paper i les aglutinen amb cola per formar uns panells que després es
caracteritzen. Donada la naturalesa dels materials emprats, es determina que la
resistència tèrmica es veu afectada de forma important per la humitat ambiental,
entre altres factors. Es determina també l’absorció acústica (amb un NRC entre 0,23 i
0,38), i els resultats es complementen amb un estudi d’anàlisi de cicle de vida. Malgrat
es valora positivament que les primeres matèries siguin materials reciclats, també es
té en compte que el material resultant té una densitat massa alta, que no el fa
competitiu en el mercat.
Alguns estudis també proposen l’aprofitament de la llana juntament amb fibres de
polièster reciclades procedents d’ampolles de plàstic. Asis Patnaik et al. 83 preparen
un no teixit consolidat mitjançant punxonat que també es tracta amb un agent
retardant al foc. Es conclou que la conductivitat tèrmica és similar a la que presenta
un material fabricat al 100 % amb llana, que ja de per sí és un material conegut per
les seves propietats aïllants. S’observen bons resultats per l’aïllament acústic i tèrmic,
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així com també bon comportament davant el foc. La biodegradabilitat en les
condicions descrites pot arribar al 85 % en un temps de 50 dies i per algunes mostres.
Encara que tots aquests estudis siguin útils per a poder comparar els resultats tant
amb els aïllants comercials com amb els resultats obtinguts per les plomes, també es
poden trobar alguns estudis que se centren específicament en l’aprofitament de les
plomes per preparar materials dels quals posteriorment es determinen les propietats
tèrmiques i acústiques. És el cas del treball de João Bessa et al. 84, que valora l’aplicació
potencial de les plomes com a reforç de materials polimèrics, concretament en resines
epòxid. Es conclou que les plomes presenten un potencial alt a l’hora de ser emprades
per aquest tipus de funcions, ja que degut a l’estructura morfològica de les mateixes
els resultats son millors que els obtinguts per fibres naturals.
Seguint una línia de treball similar, S. Huda et al. 85 preparen materials compòsits amb
raquis de plomes i polipropilè. Només s’utilitza aquesta part de la ploma ja que
consideren que no hi ha estudis previs malgrat tenir aplicacions potencials, en
contrast amb les fibres, que ja han estat objecte d’investigacions prèvies. Els resultats
es comparen amb materials compòsits reforçats amb fibra de jute. S’estudia
l’estructura dels materials a nivell microscòpic per poder justificar els resultats
acústics i mecànics, relacionats amb la porositat del material, que aquesta, al seu torn,
depèn de la quantitat de reforç present en la matriu. Es conclou que el raquis té millor
compatibilitat amb el PP que el jute, i que el coeficient d’absorció acústica (NRC) és el
71 % més elevat en el cas dels compòsits amb raquis fabricats en les condicions
optimitzades.
Asniawaty Kusno 86 també estudia les propietats acústiques de les plomes i es
comparen amb les de la llana de vidre. Les plomes es tracten en primer lloc, i després
es col·loquen en petites bosses per fer els assajos. S’observa que el gruix de la mostra
afecta l’absorció, i es comprova que el coeficient d’absorció de les plomes és similar al
de la llana de vidre, responent fins i tot millor en algunes freqüències. També es té en
compte que cal estudiar altres paràmetres (porositat i tortuositat entre altres) per
conèixer el funcionament del material amb més exactitud. De totes formes, els
resultats permeten afirmar que les plomes poden ser una alternativa a l’ús d’altres
materials acústics comercials.
Asril S. Soekoco et al. 87 fan servir plomes de pollastre i polipropilè per fabricar un
teixit no teixit que s’utilitza com a aïllant. En aquest cas es controla la orientació de
les fibres per preparar diferents materials que posteriorment es comparen entre ells
i amb un aïllant comercial. Pel què fa la resistència a tracció, els materials amb més
bones prestacions, amb valors 6 vegades superiors als del material de referència, són
els que tenen les fibres orientades en una sola direcció. Aquest material també ofereix
els millors resultats en comparació amb l’aïllant comercial en termes d’aïllament
tèrmic pel pas d’aire calent, mentre que el teixit que menys aire fred deixa passar a
través seu és aquell que té les fibres orientades de manera aleatòria.

1.4. BIOSORCIÓ DE METALLS PESANTS
1.4.1. EFECTES DELS METALLS PESANTS SOBRE EL MEDI
AMBIENT
Els metalls pesants són metalls de transició de densitat alta, igual o superior a un valor
d’entre 4000 i 5000 kg/m³ en la seva forma elemental i amb un nombre atòmic
superior a 23 (aquest exclòs, corresponent al sodi), excloent-ne els metalls alcalins i
alcalins-terris. Tot i que alguns metalls pesants, com ara el zinc, el coure i el ferro, són
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essencials per als organismes vius, n'hi ha d’altres com el mercuri, el plom, l’arsènic,
el tal·li, el crom o el cadmi que són tòxics. En tot cas, concentracions elevades de
metalls pesants, tant essencials com tòxics, són altament perjudicials per als éssers
vius 88. Entre els metalls més contaminants destaquen el plom (Pb) i el mercuri (Hg),
seguits pel beril·li (Be), el bari (Ba), el cadmi (Cd), el coure (Cu), el manganès (Mn), el
níquel (Ni), l'estany (Sn), el vanadi (V), el zinc (Zn), l’arsènic (As) i el crom (Cr).
Els metalls són matèries naturals que han tingut un paper fonamental en el
desenvolupament de les civilitzacions. El problema sorgeix quan prolifera el seu ús
industrial; de fet, el creixement demogràfic en zones urbanes i la ràpida
industrialització han provocat seriosos problemes de contaminació i deteriorament
de l'ambient sobretot als països en vies de desenvolupament 89.
Les aigües residuals contenen gran nombre de metalls pesats diferents i en
concentracions variables en funció de la indústria de la qual provenen. Tots ells es
troben catalogats a la Llei estatal 5/2013 90 com a substàncies contaminants que s'han
de tenir obligatòriament en consideració per fixar valors límits d'emissions, encara
que alguns d'ells cal remarcar que són imprescindibles per al normal
desenvolupament de la vida biològica (oligoelements), i l'absència de quantitats
suficients dels mateixos podria limitar, per exemple, el creixement de les algues 91.
L'Organització Mundial de la Salut va establir l’any 2003 que la màxima concentració
els ions de metalls pesats en l’aigua destinada al consum ha de ser en un rang de 0,011 ppm 92, però actualment es reporten concentracions d'ions de metalls pesats fins a
450 ppm en alguns efluents 93.
La contaminació per metalls pesants en els ecosistemes és difícil de resoldre, ja que
tenen una elevada persistència i no són fàcilment neutralitzables. Per eliminar-los cal
utilitzar mètodes específics i d’alta efectivitat, especialment en casos extrems i
puntuals. N’és un exemple el cas dels abocaments de contaminants rics en metalls
pesants que es van produir a Aznalcóllar, dins el parc de Doñana, l’any 1998, els
efectes del qual encara no s’han neutralitzat completament avui en dia 94.

Figura 1.40.
Imatge aèria de la
zona afectada per
la catàstrofe. Font:
WWF 146.

La perillositat dels metalls pesants és més gran al no ser degradables de forma
química ni biològica. Això implica que, un cop emesos, poden romandre en l'ambient
durant centenars d'anys. A més, la seva concentració en els éssers vius augmenta a
mesura que els organismes contaminats són ingerits per altres (bioacumulació), de
manera que la ingesta de plantes o animals contaminats pot provocar símptomes
d'intoxicació.
Els efectes tòxics en l’organisme inclouen autoimmunitat, càncer, anèmia, lesions
renals i hepàtiques, trastorns neurològics, efectes teratogènics i mort en cas
d’intoxicació aguda. L’exposició perllongada a dosis baixes té també efectes molt
perjudicials per a la salut, ja que l’organisme no disposa de sistemes per a defensar35
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se d’aquests elements. Aquests metalls són molt utilitzats industrialment i generen
una gran quantitat de residus. L’addició de metalls al sòl per contaminació antròpica
comporta uns 500 Mkg anuals, dels quals tres quartes parts provenen de l’ús de
combustibles fòssils.

1.4.2. MÈTODES DE TRACTAMENT D’AIGÜES I ELIMINACIÓ DELS
METALLS PESANTS
A la directiva 91/271 CEE 95, que fa referència al tractament d'aigües residuals
urbanes, es defineixen tres tipologies d’aigües residuals (tot i que altres legislacions
96 també inclouen les aigües d’origen agropecuari 97): domèstiques, residuals urbanes
i residuals industrials. Com és de preveure, les aigües residuals industrials són les més
contaminants pel què fa a la seva composició i paràmetres característics, i alhora la
seva contaminació és més difícil d’eliminar.
Les aigües residuals industrials són enormement variables quant a cabal i composició,
diferint les característiques dels abocaments, no només d'una indústria a una altra,
sinó també dins d'un mateix tipus d'indústria: de vegades, les indústries no generen
abocaments de forma contínua sinó que ho fan únicament en determinades hores del
dia o fins i tot tan sols en determinades èpoques de l'any, depenent del tipus de
producció i del procés industrial. També són habituals les variacions de cabal i càrrega
al llarg del dia.
Els compostos orgànics i inorgànics són presents en aigües residuals procedents
d'instal·lacions industrials diverses. A diferència de les aigües residuals domèstiques,
els efluents industrials contenen sovint substàncies que no s'eliminen per un
tractament convencional, ja sigui per estar en concentracions elevades o bé per la seva
naturalesa química. Molts dels compostos orgànics i inorgànics que s'han identificat
en aigües residuals industrials són objecte de regulació especial per la seva toxicitat
o pels seus efectes biològics a llarg termini 98.
Les aigües residuals industrials reben tractaments abans de convertir-se en efluents
per adequar el contingut de contaminants als límits permesos per la legislació. Són
diverses les tècniques emprades, en funció de la indústria i el tipus de contaminants
que el procés que duu a terme genera, triant la que s’hi adequa més. Els mètodes de
separació es poden classificar en:
- Biològics. L’extracció de metalls pesants d’aigües residuals mitjançant mètodes
biològics implica l’ús de material biològic per eliminar els contaminants, com ara
estanys d’estabilització o fangs activats, que són la opció més emprada. Aquesta
tècnica utilitza microorganismes en el procés de tractament per descompondre la
matèria orgànica mitjançant processos d’airejat i agitació, procés pel qual també
és possible extreure els metalls pesants 99.
- Físics. Les tècniques de separació físiques són aplicables a metalls en formes
complexes, és a dir, per molècules més grans que un sol catió. La separació física
es pot fer de diverses maneres: separació mecànica, concentració per gravetat,
flotació, separació magnètica, separació electrostàtica, etc. L'eficàcia d’aquests
processos en general depèn de diverses característiques, com la grandària de les
partícules a filtrar, la seva forma, etc.
- Químics. Les tècniques de separació químiques provoquen reaccions que eliminin
els agents contaminants de forma que, en una altra forma (precipitats, complexes,
etc.) sigui més fàcil retirar-los del medi.
- Físico-químics. Són una combinació dels darrers dos mètodes comentats. Entre
ells, destaquen, com a més emprats, la precipitació i sedimentació química 100,
l’intercanvi iònic 101, l’ús de diversos tipus de membranes 102, la oxidació-reducció
36

Avaluació d’alternatives industrials per a l’obtenció de nous materials que valoritzen residus queratínics

102,

els mètodes electroquímics 102 i la sorció. L’elecció d’un mètode o un altre
dependrà de les característiques de l’aigua a depurar i també de les instal·lacions de
depuració, entre altres.
1.4.2.1. BIOSORCIÓ
A) Fonament teòric de la sorció
El procés de sorció consisteix en la captació de substàncies solubles a la superfície
d'un sòlid. És considerat com un tractament de refinació, i per tant al final dels
sistemes de tractaments més usuals, especialment amb posterioritat a un tractament
biològic. La necessitat d'una major qualitat de les aigües està fent que aquest
tractament estigui en auge. Un paràmetre fonamental és aquest cas serà la superfície
específica del sòlid, atès que el compost soluble a eliminar s'ha de concentrar en la
superfície del mateix 102.
El sòlid universalment utilitzat en el tractament d'aigües és el carbó actiu, encara que
recentment s'estan desenvolupant diversos materials sòlids que milloren, en certes
aplicacions, les seves propietats. La viabilitat econòmica d'aquest procés depèn de
l'existència d'un mitjà eficaç de regeneració del sòlid un cop esgotada la seva capacitat
de sorció.
El cost, de fet, és un paràmetre important a l'hora de l'elecció del sorbent. Alternatives
al carbó actiu són les zeolites, argiles (montmoril·lonita, sepiolita, bentonita, etc.), els
denominats adsorbents de baix cost, procedents en la seva major part de residus
sòlids orgànics. Les aplicacions de les operacions d'adsorció són àmplies, ja que
permeten l’eliminació d'un ampli ventall de substàncies orgàniques (colorants, fenol,
mercaptans, etc.) però també de metalls pesants en tots els seus estats d'oxidació.
Cal tenir en compte, al parlar d’aquests termes, que el procés d’absorció no és el
mateix que el procés d’adsorció (quan es parla de sorció es fa referència als dos
processos de forma genèrica). L'adsorció és un procés pel qual àtoms, ions o
molècules de gasos, líquids o sòlids dissolts són atrapats o retinguts en una superfície,
en contraposició a l'absorció, que és un fenomen de volum. És a dir, l'adsorció és un
procés en el qual, per exemple, un contaminant soluble (adsorbat) s'elimina de l'aigua
mitjançant el contacte amb una superfície sòlida (adsorbent). El procés invers a
l'adsorció es coneix com desorció 103.

Figura 1.41.
Esquema d’un
procés d’adsorció
i d’un procés
d’absorció.

B) Un cas específic de sorció: la biosorció
La biosorció es pot definir com la capacitat dels materials biològics per acumular
metalls pesants presents en aigües residuals mitjançant processos metabòlics o
fisicoquímics. La biosorció de metalls pesants a partir de solucions aquoses és un
procés relativament nou però que promet bons resultats, segons els estudis que es
van publicant (veure apartat 1.4.3).
El procés de biosorció necessita una fase sòlida (biosorbents, al ser d’origen biològic)
i una fase líquida (dissolvent, normalment aigua) que conté una espècie dissolta
(sorbats, ions metàl·lics). L'espècie a sorbir, és a dir, el sorbat, és atret per afinitat i
lligat mitjançant diferents mecanismes al sorbent. El procés de biosorció es duu a
terme fins que s’assoleix un equilibri entre la quantitat d'espècies de sorbat sòlid i la
concentració present en solució. La distribució entre les fases sòlida i líquida es
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determina pel grau d'afinitat del sorbent pel sorbat. Els materials biològics que
treballen com a sorbents poden ser orgànics i inorgànics, i en formes gasoses, solubles
o insolubles 104.
La biosorció pot suposar guanyar alguns avantatges que en alguns casos no presenten
els mètodes tradicionals, com poden ser el baix cost dels sorbents, la possibilitat de
regenerar-los, l’alta eficiència del mètode, la minimització o no generació de fangs
químics i/o biològics, o la possibilitat de recuperació dels metalls un cop han estat
biosorbits 105.
Són diversos factors afecten directament l'eficàcia de l'absorció de metalls durant el
procés de biosorció. La captació de metalls normalment es mesura pel paràmetre 'q',
que indica els mil·ligrams o mil·limols de metall acumulats per gram de material
biosorbent (veure apartat 2.2.4.2). La investigació d'aquests factors és essencial pel
coneixement del sistema i la seva possible implantació posterior a nivell industrial, ja
que proporciona informació sobre l'equilibri del procés. Els següents factors tenen un
paper important en el procés de biosorció:
- pH. A menor pH, la competència de protons amb metalls per als llocs actius, la qual
cosa va comportar la reducció de la unió dels ions metàl·lics que disminuiria la
biosorció 106. A pH superior a 6, els ions metàl·lics poden hidrolitzar, provocant
precipitacions d'hidròxids, òxids, etc., que condueixen a una biosorció deficient 107
108.
- Concentració de biomassa en solució. Aquest factor influeix en l'absorció
específica, on per valors més baixos de concentracions de biomassa, hi ha un
augment en l'absorció específica.
- Tipus d'ions metàl·lics presents. Les aigües residuals que es tracten mitjançant
procesoss de biosorció contenen normalment més d'un tipus d’ió metàl·lic. En
aquest cas, l'eliminació d'un ió metàl·lic pot estar influenciada per la presència dels
altres.
En general es pot afirmar que el procés de biosorció no es veu afectat per la
temperatura en el rang de 20 - 35 °C.
Actualment són diversos els grups investigadors que treballen en l’estudi de materials
que tenen la capacitat d’actuar com a biosorbents, en la seva adequació, en cas que
sigui necessària, i condicions de treball del sistema. Dins d’aquests casos es parla
habitualment d’algues, bacteris o fongs 109. Altres estudis es centren en la millora de
les propietats d’alguns biosorbents, per fer-los més efectius. En tot cas, aquests
experiments es detallen de forma més exhaustiva en l’apartat 1.4.3.

Taula 1.8.
Resum de
diversos estudis
on es pot veure
el biosorbent en
funció del sorbat
que s’han
estudiat 147.
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Cd
• Pela de taronja
• Sargassum natans
• Fucus vesiculosus
• Residus de llevat de
forner tractats amb
etanol
Zn
• Fulles de blat de moro
• Residus del cotó
• Peles de taronja
• Cel·lulosa bacteriana

Cr
• Turbinata ornata
• Jathropa (oli)
• Escorça de cedre japonès
• Chitosan
• Alga Spirogyra

Cu
• Closques d’ametlla
• Residus de molins d’oli
• Psuedomona cepacia
• Residus de llevat de
cervesa

Pb
• Candida albicans
• Cladophora fascicularis
• Biomassa generada dels
residus de cigrons

Ni
• Pinyes de Thuja
orientalis
• Cèl·lules del fong Candida
• Alga Ulva reticulata
• Biomassa d’alga
Chlorella
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1.4.3. ANTECEDENTS
Són diversos els estudis que es fixen en les propietats d’alguns materials residuals
provinents d’alguns processos, sobretot agrícoles, per reutilitzar-los com a materials
biosorbents 110 111 112. En la majoria de casos els treballs publicats se centren en
l’eliminació de metalls pesants i també colorants, però també, en menor quantitat,
alguns investigadors també destinen els subproductes estudiats com a biosorbents
per fenols o pesticides. Com que la present tesi es centra en l’eliminació de Cu2+,
s’acoten els treballs de referència que parlen de l’eliminació de metalls pesants en
aigües residuals. Són diversos els treballs que alerten de la problemàtica estesa que
suposa l’alliberament d’aquests elements que es troben habitualment presents en
aigües residuals industrials 91, motiu que justifica l’estudi de la seva eliminació.
Així, Lopez-Mesas et al 113 utilitzen residus de suro per l’eliminació de Cd2+ i Pb2+.
S’observa que la sorció dels metalls és dependent del pH, trobant un màxim a pH 5
independent de si els metalls es troben aïllats en solucions individuals o mixtes. Quan
els dos metalls es troben en la mateixa solució, s’observa una clara competència,
tenint el suro més afinitat pel Pb, probablement a causa d'una menor atracció d’aquest
metall cap a l’activitat corresponent grups de suro. Mitjançant l’avaluació del material
mitjançant tècniques FTIR i SEM es demostra que no es veu modificat pels processos
de sorció, la qual cosa demostra, juntament amb els resultats de sorció obtinguts, que
és un material eficient i útil.
Vallejo Puerta et al. 114 fan servir fulles de blat de moro, abundants al seu país, Mèxic,
com a biosorbent efectiu i de baix cost per l’eliminació de metalls pesants procedents
de la indústria galvànica. El sorbent s’ha modificat químicament amb àcid sulfúric per
la sorció del Cd2+, ja que això augmenta la concentració dels tres components bàsics
del material, lignina, hemicel·lulosa i cel·lulosa, que intervenen en la sorció. Les dades
experimentals s’ajusten a un model de Freundlich, la qual cosa indica que existeixen
diversos centres actius per la sorció del cadmi a la superfície del material. Treballant
a un pH de 6, el temps d'equilibri per la sorció s'obté als 120 minuts de temps de
contacte i la capacitat de sorció del material és de 6,32 mg/g.
Un altre exemple d’utilització de residus agrícoles es dóna en els estudis de Vera et al.
amb subproductes derivats de la canya de sucre per la sorció de plom i cadmi.
S’estudien el temps de contacte, l’efecte del pH, el temps de contacte, la concentració
de l’espècie metàl·lica i la cinètica de biosorció. El millor percentatge d’eliminació del
cadmi és del 77,81 % per pH un pH de treball igual a 6, i pel plom la sorció és del 99,76
% a un pH de 5. S’observa tant pel plom com pel cadmi que a mesura que augmenta la
quantitat de metall en solució també augmenta la quantitat sorbida.
Hernáinz et al. 115 estudien la biosorció del plom amb un altre residu agrícola, els
pinyols d’oliva. En aquest cas els estudis es realitzen en una columna de llit fixe,
analitzant les principals variables que intervenen en aquest cas (altura de farciment,
cabal d'alimentació i concentració inicial de metall). Es veu que , la capacitat de
biosorció dels pinyols augmenta lleugerament al elevar-se la concentració inicial de
plom, fins a arribar un valor màxim de 2,02 mg/g per a una concentració de Pb2+ de
100 mg/l.
Com que els estudis en aquesta àrea són amplis, a la Taula x es detallen
esquemàticament les condicions de treball d’altres biosorbents estudiats pels autors
consultats, també dins el grup de subproductes de processos agrícoles i/o industrials
utilitzats per l’eliminació de metalls pesants en solució aquosa, en aquest cas
corresponents tots a Cu2+.
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Taula 1.9.
Condicions de
treball i resultats
d’estudis
consultats.

Sorbent

pH

Fulles de pinya
Bonote
Fangs activats

5
5
5

Ci metall
(mmol/l)
0,020
0,787
1,574

m/V
(g/l)
0,2
12
3,5

t
(min)
20
20
240

T
(°C)
41
25
20

%
biosorció
90
88
85

Ref.
116
117
118

Alguns estudis, com el de J. Sánchez i C. Cameselle 119, estudien comparativament
diversos residus sòlids amb l’objectiu d’avaluar les seves capacitats de sorció. Els
materials que més bons resultats presenten es sometent a una caracterització més
detallada. Entre aquests, la biomassa d’algues de les espècies Ulva rígida i Cystoseira
nodicaulis mostren una capacitat de sorció del 96,5 % i 94,5 % de Hg2+,
respectivament, mentre que altres sorbents comercials com ara el carbó activat reté
el 97 % de Hg2+, tots en un ratio sòlid-líquid de 100 mg d’adsorbent per 50 ml de
solució de 39,4 mg/l de Hg2+. Els factors més importants que afecten la sorció són el
pH i la ratio de sorbent/Hg2+. Els resultats obtinguts en aquest estudi mostren que la
sorció de Hg2+ es veu afavorida al rang de pH 3 - 6 amb 1 - 2 g de sorbent per litre de
solució de Hg2+ (fins a 100 mg/l d' Hg2+). La cinètica de sorció correspon a un model
de pseudo-segon ordre.
Pel què fa específicament a l’ús de les plomes, de la Rosa et al. 120 les utilitzen per
l’eliminació del Pb en solució aquosa, estudiant la cinètica de sorció, l’equilibri a
diversos pH, temperatura i concentració inicial de metall. Les condicions òptimes de
treball es donen a pH 5 i a 30 °C, on la capacitat de sorció oscil·la entre 0,8 i 8,3 mg/g.
L’estudi conclou que el resultats obtinguts per les plomes són prometedors per al
tractament d’efluents contaminats que contenen ions Pb.
Zhang et al. 121 realitzen estudis amb plomes però comparen el material amb altres
possibles sorbents queratínics, com són el cabell humà, pèl de gos i llana desgreixada.
Els processos de sorció per diversos metalls (Cr3+, Mn2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+ , Cd2+ i
Pb2+) es duen a terme en discontinu i se n’optimitzen els paràmetres. Els resultats, en
termes d’eficiència, per solucions de diversos metalls s’ordenen de la següent forma,
de major a menor: llana desgreixada > pollastre plomes> cabell humà> pèl de gos. El
model de pseudo-segon ordre és el que millor s’ajusta als resultats. Les fibres de
queratina provades són sorprenents potencialment bones per la sorció d’ions
metàl·lics, essent la llana i les plomes de pollastre els materials més eficients.
La queratina també és utilitzada en els estudis de Kar et al. 122 per eliminar metalls
pesants en solucions aquoses, i es dedueix que la biosorció depèn de diversos
paràmetres : pH de la solució, temps de contacte, àrea superficial i temperatura. La
queratina es tracta mitjançant ultrasons i també realitzen estudis continus en
columna, amb resultats positius, ja que s’observa que les fibres queratíniques es
poden utilitzar durant diversos cicles de sorció-desorció.
Arshad Khosa et al. 123 elimina arsènic amb plomes de pollastre modificades
químicament amb un tractament amb hidròxid sòdic i sulfit sòdic i posteriorment
amb poli (N-isopropilacrilamida). Les plomes modificades mostren major sorció que
les que no han estat tractades, obtenint uns resultats d’eliminació de l’arsènic del 8090 % en una hora. Les modificacions es comproven mitjançant tècniques de
caracterització (DSC, TGA, SEM). Els resultats en discontinu s’ajusten a una cinètica
de pseudo-segon ordre.
Els treballs consultats donen una idea dels paràmetres que s’han de tenir en compte i
ajustar, i confirmen que els resultats que es poden aportar poden ser positius i útils
per complementar els estudis consultats a l’hora d’entendre millor el sistema: la
focalització en un metall i un sorbet específics en faciliten la caracterització i
comprensió.
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1.5. OBJECTE DE LA TESI
L’objecte de la present tesi es centra en l’exploració de noves vies de valorització de
les plomes per reduir-ne la seva disposició final a abocador, obtenint nous productes
de valor afegit i orientats a diversos usos. L’existència d’aquests nous biomaterials
permetria, en alguns casos, evitar l’ús de materials no renovables, causant un impacte
menor en el medi ambient. Alhora, les propostes de valorització plantejades
promouen un aprofitament més sostenible d’aquest residu, tenint en compte que la
seva eliminació requereix un tractament al qual se li associa un impacte ambiental
elevat. Per evitar-ho, es busquen diverses alternatives que practiquen l’economia
circular i l’upcycling, transformant un material en un producte de més valor afegit
comparat amb el que el que tenia anteriorment, quan era considerat un residu.
Així, reprenent l’eix principal de la feina iniciada en anteriors projectes 124 125, es
pretén trobar noves solucions a la problemàtica que suposa la creixent quantitat de
plomes de pollastre que es generen diàriament i arreu del món. Com que les solucions
a aplicar en aquest sentit poden ser diverses, la tesi que es planteja explora diverses
vies, etapes o blocs de treball, cadascun amb els corresponents objectius específics.

1.5.1. OBJECTIUS DEL PRIMER EXPERIMENT: OPTIMITZACIÓ DEL
PROCÉS DE FABRICACIÓ D’UN MATERIAL BIOCOMPÒSIT
Reprenent els estudis previs pels quals es va determinar la mida de partícula òptima
i també la relació òptima entre matriu i reforç en la composició final del material
compòsit22, se segueixen investigant les possibles millores en el procés de fabricació
per tal d’obtenir un material que s’adeqüi a les necessitats del mercat i que pugui
substituir els ja existents. Concretament, es busca optimitzar la compatibilitat entre
el residu queratínic que fa la funció de reforç i els diferents casos estudiats de la
matriu polimèrica (PP i LDPE), seleccionant aquells tractaments que permetin obtenir
materials compostos amb unes millors propietats mecàniques.
Aquesta etapa pretén comprovar si, tal i com descriu la bibliografia, és cert que l’ús de
promotors d’adhesió o la modificació química de les fibres que conformen el reforç
polimèric milloren les propietats físiques i mecàniques del material biocompòsit
resultant. En el primer cas caldrà determinar la quantitat necessària de producte que
permeti obtenir millors resultats mecànics, i en el segon cas caldrà comprovar
l’efectivitat de diversos tractaments.
Es descarta modificar químicament la queratina mitjançant processos d’hidròlisi per
a poder fabricar fibres proteiques que posteriorment poden servir també com a reforç
polimèric. Això implicaria l’afegiment de càrregues mediambientals en el procés
global, per la qual cosa aquest procediment no es considera que encaixi amb l’objecte
general del projecte perquè el fet de reutilitzar les plomes es planteja principalment
per motius ecològics.

1.5.2. OBJECTIUS DEL SEGON EXPERIMENT: DISSENY DEL
PROCÉS DE FABRICACIÓ D’UN TEIXIT NO TEIXIT QUE INCORPORI
FIBRES QUERATÍNIQUES
El primer objectiu d’aquesta etapa és el de fabricar, mitjançant diferents tècniques, un
teixit no teixit que tingui el màxim volum de plomes en la seva composició per a poder
avaluar, d’entre les diferents condicions, aquelles que permeten obtenir un material
amb una bona estabilitat dimensional i amb unes propietats que el facin apte per
aplicacions industrials, etc.
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A tal efecte caldrà provar diferents tècniques de fabricació de no teixits, tant a nivell
mecànic com de composició del material resultant, dins de les possibilitats del grup
de recerca i dels laboratoris i tallers disponibles.
Una de les possibles aplicacions per les que es considera que el no teixit pot ser efectiu
és per l’aïllament acústic. En aquest sentit es realitzaran proves per determinar
l’efectivitat del material (mesurant el coeficient d’absorció acústic) i per definir-ne les
condicions òptimes de treball (espessor i composició de la mostra), alhora que es
compararà el seu comportament amb altres materials presents al mercat. El material
resultant s’estudiarà en termes mediambientals mitjançant un anàlisi de cicle de vida.
L’objectiu d’aquest estudi és, doncs, la obtenció de teixits no teixits que continguin
plomes en diferents percentatges, però també la seva posterior caracterització i
comparació dels valors resultants per poder escollir la mostra que tingui un major
rendiment com a absorbent acústic i que alhora respongui millor en termes
mediambientals. El rendiment també haurà de ser similar i/o millor al dels productes
comercials actuals per validar el nou material fabricat.

1.5.3. OBJECTIUS DEL TERCER EXPERIMENT: CARACTERITZACIÓ
DE LES PROPIETATS DE LES PLOMES COM A MATERIAL
BIOSORBENT
Aquesta etapa té per objectiu l’estudi del comportament de les fibres queratíniques
en forma de pols per a la biosorció de metalls pesants en solució aquosa, en diferents
condicions, per aportar un possible nou biosorbent de baix cost com alternativa als
processos actuals.
Partint de treballs realitzats prèviament 124 126, s’estudiarà concretament la biosorció
de coure en solució monoelemental mitjançant experiments en discontinu i es
determinaran el pH i les concentracions de ploma i metall òptimes per la biosorció.
Per comprendre millor el procés, els resultats es modelitzaran i es determinaran les
isotermes i cinètiques que el defineixen. L’efectivitat del material es compararà amb
els valors resultants de l’estudi de la sorció de coure en iguals condicions però amb
altres materials comercials, com ara bentonita. També es valorarà l’efectivitat de les
plomes en aigües residuals industrials reals.
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CAPÍTOL 2.
METODOLOGIA

2.1. MATERIALS
2.1.1. ESTABILITZACIÓ I PREPARACIÓ DE LES PLOMES
Les races de pollastre (gallus gallus domesticus) que es crien per al consum humà
s’anomenen broiler, denominació que engloba diverses subespècies. En molts casos,
el plomatge d’aquestes aus criades extensivament és de color blanc 1. Les fibres
queratíniques provinents de plomes de pollastre (CFs) amb les quals es treballa tenen
aquest aspecte.
Les plomes van ser subministrades per un escorxador ubicat a Sabadell. Prèviament
al seu ús s’han de tractar per estabilitzar-les, eliminant la brutícia que duen associada
tan a nivell macroscòpic com microscòpic, frenant així la descomposició.
Per a l’estabilitació de les plomes és necessària una solució de 3300 ppm d’H2O2, que
es prepara a partir d’una solució de peròxid d’hidrogen 35 % en pes (Chem-Lab NV,
Bèlgica).

2.1.2. ETAPA 1: OPTIMITZACIÓ DEL PROCÉS DE FABRICACIÓ D’UN
MATERIAL BIOCOMPÒSIT
Es trien dos materials diferents per les matrius, amb la finalitat de fabricar dues línies
de materials compòsits i poder-ne comparar els paràmetres resultants de la
caracterització entre elles. Els materials elegits són dos polímers termoplàstics,
polipropilè (PP) (Isplen® 099 K2M, Repsol-YPF, Espanya) amb una densitat de 913
kg/cm3, i polietilè de baixa densitat (LDPE) (ALCUDIA® PE-022, Repsol-YPF,
Espanya) amb una densitat de 915 kg/cm3.
El polipropilè és un polímer termoplàstic lineal i cristal·lí. Una de les seves
característiques principals és que, si es deforma una peça estrangulant el pas del
material, les molècules d’aquest s’orienten de forma que el material permet la flexió
alterna quasi il·limitadament. Això permet fabricar estructures com ara caixes o
similars d’una sola peça, ja que no hi ha problema en doblar-les parts que convingui.
Aquesta propietat s’aprofita en peces tècniques tant per l’efecte de gir com per
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facilitar el muntatge de certs conjunts mitjançant peces abatibles 2. El polipropilè
s'utilitza tant en aplicacions domèstiques com industrials. Les seves propietats
úniques i la seva capacitat per adaptar-se a les diferents tècniques de fabricació el fan
destacar com un material inestimable per a una àmplia gamma d'usos. El seu
creixement s'ha mantingut al llarg dels anys i continua sent un dels principals actors
de la indústria del plàstic a nivell mundial 3. Aquest també es un fet que ha motivat la
seva elecció per la formació del material compòsit.

Figura 2.1.
Estructura
molecular del
polipropilè. Font:
VectorStock 66.

El polietilè de baixa densitat és un termoplàstic bastant flexible i resistent, no és
reactiu a temperatures ambientals, excepte en el cas d’aplicar-li agents oxidants forts.
Té una resistència excel·lent davant d’àcids, alcohols, bases i èsters. L’estructura del
LDPE és més ramificada que la del polietilè d’alta densitat (HDPE), contenint al voltant
del 2 % més d’àtoms de carboni, de manera que les seves forces intermoleculars són
més febles, la seva resistència a la tracció més baixa i la seva resistència més alta. A
més, degut al fet que les seves molècules estan menys empaquetades a causa de les
branques laterals, la seva densitat és menor. L’LDPE s'utilitza àmpliament per a la
fabricació de diversos contenidors: ampolles per diversos usos, tubs, bosses de
plàstic, material de laboratori modelats. El seu ús més habitual és en bosses de plàstic.
Altres productes fabricats a partir d'ella inclouen safates i contenidors de propòsit
general, superfícies de treball resistents a la corrosió, peces que s'han de soldar i
mecanitzar i jocs infantils, entre molts d’altres. i una capa d’LDPE, que
impermeabilitza. De la mateixa manera que en el cas del PP, l’LDPE té molts usos en
el mercat actual i és aquest un motiu més per la seva elecció.

Figura 2.2.
Estructura
molecular del
polietilè. Font:
VectorStock 67.

Per millorar la compatibilitat entre la fibra i la matriu, necessària en aquest cas de
compòsits 4, i assolir així els objectius plantejats, es treballa amb dos additius, un per
cada matriu, com a promotors d’adhesió, els grups de l’anhídrid maleic dels quals
poden reaccionar amb els –OH de les fibres, del reforç 5. S’ha utilitzat polipropilè
maleat (MAPP) i polietilè maleat (MAPE), polímers purs modificats químicament
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mitjançant l’addició d’anhídrid maleic. Per l’LDPE s’usa el MAPEi (Fusabond® M603,
Dupont™, EUA), amb una densitat de 940 kg/cm3 i pel PP s’utilitza l’agent
compatibilitzador MAPP ii (Fusabond® P613, Dupont™, EUA), amb una densitat de
903 kg/cm3.

Figura 2.3.
Formació d’una
molècula d’etilè
maleat a partir
d’una molècula
de PE i una
d’anhídrid
maleic. Font:
Bullions et al 5.
Figura 2.4.
Formació d’una
molècula de
polipropilè
maleat a partir
d’una molècula
de PP i una
d’anhídrid
maleic. Font:
Bullions et al 5.

La reacció de formació del polietilè maleat es dóna tal i com es pot veure a la Figura
2.3. De la mateixa manera ocorre amb el polipropilè (Figura 2.4), ja que l’enllaç es
produeix en els grups de la molècula de d’anhídrid maleic i no pas en el polímer
pròpiament.
La reacció teòrica de la matriu amb l’additiu i la ploma s’esquematitza en la Figura
2.5:

Figura 2.5.
Reacció entre
els grups –OH i
els grups –NH
de la ploma i el
polietilè maleat.

També amb la intenció de millorar la compatibilitat entre la matriu i el reforç, i
comparar els resultats amb els obtinguts pels additius, s’escullen els dos tractaments
que, segons la bibliografia, presenten millors perspectives d’èxit per dur-los a terme i
comprovar-ne els resultats.

i De l’anglès maleate polyethylene.
ii

De l’anglès maleate polyproylene.
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L’acetilació és un mètode d’esterificació que, mitjançant el contacte amb àcid acètic
glacial, anhídrid acètic i àcid sulfúric, té per objectiu estabilitzar les parets de les
cèl·lules de la fibra, especialment pel què fa a l’absorció d’humitat (el fet pel qual la
compatibilitat no és bona) i la conseqüent variació de la seva estabilitat dimensional.
La reacció amb el reforç és la que s’especifica a la Figura 2.6:
Figura 2.6.
Possibles reaccions d’acetilació
en els grups funcionals presents
a la fibra queratínica. Superior:
reacció d’esterificació en els
grups hidroxil.
Inferior:
acetilació dels
grups amino.

Per dur a terme l’acetilació, s’utilitza àcid acètic glacial (Panreac, Alemanya), anhídrid
acètic(Panreac, Alemanya), àcid sulfúric Panreac, Alemanya) i una solució al 10 % en
pes d’hidròxid sòdic (Laboratorios Riser, Espanya).
Prèviament a l’acetilació i al tractament amb silans, les CFs es tracten amb metanol
(J.T. Baker, UK) per eliminar els greixos associats presents.
També amb l’objectiu de reduir la hidrofobicitat de les fibres, se’ls realitza el
tractament amb silans, consistent en funcionalitzar-les amb un agent d’acoblament
que reacciona tant amb el reforç, és a dir, les fibres, com amb la matriu 6. La reacció
teòrica dels silans amb la ploma és la que es mostra en l’esquema de la Figura 2.7.

Figura 2.7.
Reacció de la
ploma
mitjançant el
tractament
amb silans.

Per dur a terme el tractament amb silans, es necessita metanol, àcid acètic glacial
(Panreac, Alemanya). Els silans utilitzats tenen per referència Silquest A-174 NT
(Momentive Performance Materials, EUA).
L’agent desemmotllant Acmosil 34-8057-70 (Acmos, Alemanya) s’utilitza per
extreure millor les plaques de compòsit dels respectius motlles, un cop formades.
Com que la caracterització dels biocompòsits és física, no es precisa pràcticament de
cap reactiu, tan sols metanol per netejar la superfície del material abans de realitzar
les proves i evitar així possibles interferències del desemmotllant. S’utilitza alcohol
isopropílic (Panreac, Alemanya) per la determinació de la densitat.

2.1.3. DISSENY DEL PROCÉS DE FABRICACIÓ D’UN TEIXIT NO
TEIXIT QUE INCORPORI FIBRES QUERATÍNIQUES
Per a la fabricació del teixit no teixit proposat cal mesclar les CFs amb una altra fibra,
aquesta arrissada, que possibiliti l’entortolligament de les fibres. Es tria la llana
d’ovella (W) principalment perquè és una fibra àmpliament utilitzada en la indústria
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tèxtil la qual cosa assegura la obtenció de bons resultats, però també per dos altres
motius:
- La W és una fibra formada, com les CFs, per queratina, i per tant gaudeix d’unes
propietats similars.
- Igual que les CFs, la W està classificada com a categoria 3 per la gestió dels
subproductes d'origen animal (SANDACH) 7 i per tant té el mateix tractament a
l’hora d’eliminar-la (abocament, incineració, biogàs, adob, pinso, etc.) 8, la qual
cosa fa que la seva valorització sigui un procés interessant i poc estudiat.
La W és un revestiment pilós, propi dels ovins, que és característic pel fet de
prescindir de medul·la (part central del pèl dels mamífers). Està formada en un 20-25
% en pes per queratina, la qual cosa li proporciona elasticitat, flexibilitat i resistència.
L’altre component important de la W és la lanolina, un greix que envolta les fibres i fa
que sigui impermeable, i que s’elimina en el procés de rentat de la W.
El diàmetre d’una fibra de W varia entre 12 i 120 micres, segons la raça de l'animal
productor i la zona del cos on creix, i pot fer entre 20 i 350 mil·límetres de longitud.
Les fibres són ondulades, la qual cosa confereix aspecte esponjós i càlid, a més de
conferir-los una elasticitat del 30 al 50 %. L’arrissat de la W afecta directament la seva
qualitat 9.
El conjunt de tota la W de l’animal constitueix el velló, que és com s’anomena el volum
de W produït en un any o bé a la W obtinguda després de l’esquila de l’animal.
Al ser una fibra proteica, la W està constituïda a nivell atòmic per carboni, hidrogen,
oxigen, nitrogen i sulfur. L'estructura química de la fibra de W es basa en un conjunt
de macromolècules de queratina estabilitzades mitjançant enllaços disulfur, salins i
ponts d'hidrogen, essent els primers els de major importància. A excepció de l’alt
contingut de sofre, la composició elemental és la típica de les proteïnes 10. El sulfur es
troba present principalment en l’aminoàcid cistina, que té dos àtoms de sofre formant
un enllaç disulfur, essent aquest tipus d’enllaç el més important en la W.
La fibra de W presenta un conjunt de característiques relacionades amb el seu origen
animal i la funció que fa com a pèl de l’animal. Les principals característiques són les
que es detallen a continuació 11 9:
- Característiques físiques:
• Higroscopicitat. Reté aigua fins al 40 o 45 % del seu pes. Costa assecar-se. No
s'humiteja, és a dir, l'aigua no s'adhereix a la superfície de la W sinó que
s'introdueix en la fibra. Això fa que W aparentment seca a l'aire pugui contenir
un 15 % d'aigua.
• Aïllament tèrmic. Esteses en una superfície plana totes les fibres d'1 kg de W
merina fina, poden cobrir una superfície de 200 m2. Això dóna idea de quant
aire pot retenir i immobilitzar dins seu un teixit de W de gran qualitat. Aquesta
gran quantitat d'aire immòbil retingut en els intersticis de les fibres, dificulta,
per tant, la conducció tèrmica.
• Elasticitat i flexibilitat. És elàstica, característica inherent de l’arrissat natural.
• Resistència al fregament. És estable, no es deforma fàcilment en punts de frec
continu, com colzes o genolls.
• Fixació de la forma. Es pot estabilitzar en una forma o dimensió determinada
mitjançant: humitat, pressió i temperatura.
• Capacitat d’enfeltrar. quan s'aplica fricció, pressió i humectació, les fibres
s'entrellacen de forma irreversible, i en eliminar la pressió sobre les fibres,
aquestes ja no recuperen la seva posició original. El feltre obtingut serveix per
a la fabricació de barrets, revestiments i aïllants acústics.
• Aïllant elèctric. No emmagatzema electricitat estàtica.
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- Característiques químiques:
• És ignífuga. No propaga la flama, s’autoextingeix, no fon. Crema lentament.
• Resistent als àcids febles. Tolera bé l’acció dels àcids poc concentrats.
• Poc resistent als àlcalis. Els àlcalis, fins i tot diluïts, poden arribar a provocar-ne
la seva dissolució.
• Resistent als dissolvents orgànics. Els dissolvents orgànics poden ser emprats
com a llevataques en la W.
- Característiques biològiques:
• Al ser una proteïna, constitueix un aliment per a insectes com l’arna. No obstant,
els eficaços tractaments antiarnes han aconseguit que això hagi deixat de ser
preocupant a l'hora de fabricar o adquirir una peça de W.
Algunes d’aquestes propietats, juntament amb la sostenibilitat ambiental, manca
d'efectes negatius sobre la salut humana, facilitat d'ús i bon rendiment com a material
aïllant, fan de la W un material idoni per aplicar-lo com a aïllant acústic 12.
La qualitat de la W s’especifica mitjançant un codi concret. La classificació espanyola
de la W es determina en funció del diàmetre de les fibres com a propietat fonamental.
També es tenen en compte paràmetres com ara la longitud, la resistència, el
rendiment al rentat i el color. A la Taula 2.1 es presenten les característiques dels
tipus comercials de W a Espanya.

Taula 2.1.
Classificació de la
W en funció de les
seves característiques 68.

Tipus

Denominació

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

Merino fi
Merino alt
Entrefí fi
Entrefí fi
Entrefí corrent
Entrefí ordinari
Basta
Xurra
Fina negra
Entrefí fina negra
Corrent negra
Ordinària negra
Basta negra
Xurra negra

Finor
(micres)
18 - 20
20 -22
22 - 24
24 - 28
28 - 30
28 - 36
35 - 40
35 - 40
28 - 30
28 - 36
35 - 40
35 - 40

Ondulacions
(núm/cm)
8 - 10
6-8
5-7
6-8
4-6
3-4
Escassa
4-6
3-4
Escassa
-

Longitud
(cm)
6-8
6-7
5-9
6-9
7-8
8 - 10
8 - 12
10-18
7-8
8 - 10
8 - 12
10 - 18

La W emprada en el present projecte ha estat cedida pel Centre Tècnic de la Filatura
(CTF) de la UPC i és de la classe II.
Figura 2.8. Ovelles
Romeldale
destinatdes a la
producció de W,
protegits per evitar
l’excés de brutícia al
velló. Font: Peeper
Hollow Farm 69.
Figura 2.9. Ovelles
Latxa, destinades a
la producció de llet.
Font: Tolosaldeko
ataria 70.
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Avui en dia i en els països que no tenen una tradició llanera destacada, la W no té una
sortida important en el mercat. Això és el què passa a Espanya, on les ovelles es crien
principalment per vendre’n la carn o la llet i, en aquests casos, la W que generen fins
i tot s’acaba llençant ja que les ovelles destinades a tals finalitats i les ovelles llaneres
són de races diferents. Malgrat l’animal s’hagi d’esquilar anualment, la qualitat de la
W obtinguda no és apreciada en el mercat tèxtil i això acaba convertint-se fins i tot en
un problema per als mateixos ramaders, que han de gestionar la recollida del què es
considera un residu 13. Per altra banda, les indústries pelleres també llencen W en el
procés d’adobatge de pells 14. Actualment, però, s’està intentant revaloritzar i trobarli nous usos que s’allunyen dels tradicionals i permeten l’aprofitament de llanes que
no tenen suficient qualitat per ser filades però sí que permeten fer ús de les seves
propietats com a material aïllant acústic 15 14 o aprofitant les seves propietats
biodegradables pot ser utilitzada en altres àmbits com l’agrícola 13.

Figura 2.10. W
d’ovella emmagatzemada en una nau
ramadera. Font: El
Correo 13.

2.1.4. CARACTERITZACIÓ DE LES PROPIETATS DE LES FIBRES QUERATÍNIQUES COM
A MATERIAL BIOSORBENT
En la present tesi s’estudia la sorció del coure en solució monoelemental. El coure és
un element de transició, pertanyent al grup Ib (metalls nobles) de la taula periòdica.
És tou, dúctil i mal·leable, i condueix molt bé la calor i l’electricitat 16. El coure forma
dues sèries de composts que corresponen als graus d’oxidació I (cuprós) i II (cúpric).
L’ió Cu2+ (grau d’oxidació II) és incolor a l’estat anhidre, però esdevé blau o verd en
contacte amb l’aigua, segons la concentració i l’acidesa de les solucions 17.
El coure és un element d’activitat química mitjana: es combina amb tots els elements
no metàl·lics, llevat de l’hidrogen, el bor, el carboni i el nitrogen. Pel què fa al
comportament àcid-base, el Cu2+ és un catió àcid que necessita acidesa per trobar-se
com a catió lliure. Al augmentar el pH del medi augmenta la concentració del catió
bàsic CuOH+ i poden precipitar sals bàsiques de color blau pàl·lid abans que l’hidròxid
de Cu(OH)2, que precipita a pH pròxim a 5,5. L’hidròxid es dissol en medis molt bàsics
originant l’espècie soluble CuO22-, de color blau, coexistint amb l’anió HCuO2-.
L’espècie neutre soluble Cu(OH)2 assoleix una concentració màxima de l’ordre de 106 M 17.
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Figura 2.11.
Diagrama log C – pH
per Cu (II) 10-2 M.
Font: F. Burriel 17.

La presència de traces de coure és indispensable per a la vida, ja que el coure intervé
en la formació de l’hemoglobina per a mobilitzar el ferro dins de l’organisme. No
obstant, les sals de coure solubles són tòxiques en dosis elevades: la dosi mortal per
als animals superiors, sota forma d’injecció intravenosa, se situa als voltants d’1,5
mg/kg; per via bucal l’home pot absorbir-ne fins a 100 mg sense perill.
Per al treball al laboratori s’empra la sal de coure dihidratada Cl2Cu·2H2O (Merck,
Alemanya.

Figura 2.12. Coure
metàl·lic. Font:
Copper Investing
News 71. Figura
2.13. Sal de coure
(CuCl2).
.

Per comparar l’efectivitat de les CFs com a sorbent, s’escull la BNT com a exemple de
material natural comercial emprat per la mateixa finalitat a nivell industrial.
La BNT és una argila generada freqüentment per l'alteració de la cendra volcànica,
que consisteix principalment en minerals del grup de l’esmectita, generalment
montmoril·lonita, que determinen les seves propietats (hidratació, inflor, absorció
d'aigua, viscositat, tixotropia) 18, les quals la converteixen en un material valuós per a
una àmplia gamma d'usos i aplicacions.

Figura 2.14.
Aspecte d’una
BNT en pols
comercial. Font:
Harmonic Arts 72.
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Químicament, la montmoril·lonita es pot descriure com un silicat d'alumini hidratat
que conté petites quantitats de metalls alcalins i alcalinoterris. La montmoril·lonita
està formada estructuralment per dos blocs bàsics que la constitueixen, una capa
d’alumini amb formes octaèdriques i dues capes de sílice de forma tetraèdrica. Les
capes tetraèdriques de montmoril·lonita estan formades per SiO4 principalment, i
atrapen les capes octaèdriques, d’estructura [M (O5, OH)], on M és, principalment,
alumini i magnesi, però també pot ser ferro. Les capes de silicat tenen una lleugera
càrrega negativa que es compensa amb ions intercanviables a la regió intercristal·lina.
Aquests cations intercanviables són de gran importància ja que defineixen les seves
propietats físiques. La xarxa és negativa degut, principalment, a substitucions
isomorfes dels ions a l'estructura. Aquest caràcter negatiu està equilibrat pels cations
que es mantenen a la superfície. La càrrega és tan feble que els cations (en forma
natural, predominantment ions Ca2+, Mg2+ o Na+) es poden adsorbir en aquesta regió
amb la seva capa d'hidratació. La montmoril·lonita té una capacitat d'intercanvi
catiònic aproximat de 70 a 110 mEq / 100 g d'argila 19.

Figura 2.15.
Esquema d’una
estructura
octaèdrica (A) i
d’un conjunt
d’octaedres (B).
Font: A. G. Clelyi 19.

Figura 2.16.
Esquema d’una
estructura
tetraèdrica (A) i
d’un conjunt de
tetraedres (B).
Font: A. G. Clelyi 19.

Figura 2.17.
Estructura atòmica de la
montmoril·lonita,
amb els dos tipus
d’estructures
visiblement
encaixats. Font: A.
G. Clelyi 19.

Una de les propietats a destacar de la montmoril·lonita és la seva capacitat d’adsorbir
aigua quan està present al medi. Aquest mineral és capaç d’incrementar diverses
vegades el seu volum quan entra en contacte amb l’aigua, formant eventualment un
fluid viscós o gelatinós. La montmoril·lonita també pot absorbir diversos materials
orgànics de la mateixa manera que absorbeix l’aigua. El pH és un factor a tenir en
compte quan es dóna aquest procés.
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La BNT utilitzada té la referència Ecofloc BN Plus i és cedida per l’empresa OMSSACEDE, S.A.U. Aquest material ve en forma de pols i no requereix cap tractament
previ a la seva utilització.

2.2. MÈTODES I TÈCNIQUES EXPERIMENTALS
2.2.1. ESTABILITZACIÓ I PREPARACIÓ DE LES CFs
Les CFs, com a material biodegradable que són, es descomponen ràpidament si no se
les tracta mitjançant un procés d’estabilització que alenteixi o elimini la degradació
natural. Així doncs, abans d’utilitzar-les pels objectius proposats, cal aplicar-los
aquest tractament; després es preparen en funció dels requeriments de cada
aplicació.

Figura 2.18.
Esquema general
dels processos de
preparació de les
CFs.

2.2.1.1. RENTAT
Les CFs provinents d’escorxador es guarden al congelador (Carrefour Home
CCH150W-14, França) a una temperatura de -18 °C durant un temps mínim de 30
dies, essent aquest el primer pas de la desinfecció. Abans de rentar-les caldrà treureles traient-les prèviament del congelador i mantenir-les a temperatura ambient
durant 24 h per descongelar-les. Com que les CFs, al sortir de l’escorxador, estan
molles donades les condicions del procés de desplomat de l’animal, aquesta
descongelació no és suficient, i abans del rentat principal és necessari un prerentat
manual amb aigua calenta, consistent en un esbandit d’aproximadament uns 10 min.
Per emular un procés de desinfecció industrial, les CFs es renten en una rentadora
domèstica (Balay 3TS873BC, Espanya) a 35 °C a la qual s’ha afegit la solució d’H2O2 en
una relació de bany 5/1 volum/pes sobre el pes de la fibra. El protocol de rentat està
basat en la patent americana de Griffith 20. Un cop rentades, les CFs es disposen en
una safata i s’assequen en una estufa (Selecta, Suïssa) a 60 °C durant 24 h.

Figura 2.19.
Rentadora
utilitzada en el
procés de rentat.
Figura 2.20. Estufa utilitzada en el
procés de condicionat. Figura
2.21. Aspecte de
les CFs un cop
rentades.
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2.2.1.2. TRITURACIÓ
Les CFs rentades són posteriorment triturades en una trituradora industrial (Retsch
SM100, Alemanya) fins que la mida de partícula és igual o inferior a 2 mm. Per
aconseguir-ho es col·loca a la trituradora un tamís els orificis del qual mesuren 2 mm.
El material resultant s’asseca a l’estufa durant 4 h a 105 °C per eliminar la humitat.
Les CFs molturades es conserven en una atmosfera seca (dessecador) mentre no
s’empren.
Cal tenir en compte que aquest procediment no s’aplica a totes les aplicacions, ja que
en alguns casos s’utilitzen les CFs senceres. En cada cas s’indica de quin material es
parteix.

Figura 2.22.
Trituradora.
Figura 2.23. Tamís
de 2 mm. Figura
2.24. Aspecte de
les CFs un cop
triturades.

2.2.1.3. MICROBIOLOGIA
Es duu a terme un anàlisi microbiològic per determinar la càrrega microbiològica de
les CFs emprades, així com l’efectivitat del procés de rentat.
En primer lloc es pesen, aproximadament però de forma exacta, 0,5 g de la mostra
corresponent de CFs subjecta a anàlisi (en diferents punts del procés de desinfecció:
sense cap tractament, un cop congelades i un cop rentades). Aquestes CFs es posen en
contacte amb 10 ml d’aigua desionitzada. El conjunt es sotmet a ultrasons durant 5
minuts. Posteriorment es filtra el bany per separar les CFs i el líquid es sembra en
plaques de medi de cultiu LB genèric, realitzant les dilucions que siguin necessàries.
Les plaques s’incuben durant 18 h a 37 °C. Una vegada ha transcorregut aquest temps,
es compten visualment les colònies que s’han format en el medi. Les colònies tenen 1
o 2 mm de diàmetre i cada colònia és generada per una bactèria, de manera que es pot
saber quantes bactèries hi ha en el medi. La unitat de mesura són colony forming unit
per ml (cfu/ml) o per gram (cfu/g).
Cal tenir en compte que aquest mètode no té en compte fongs ni llevats, i tampoc és
possible identificar les espècies ni quantificar-les.

2.2.2. OPTIMITZACIÓ DEL PROCÉS DE FABRICACIÓ D’UN
MATERIAL BIOCOMPÒSIT
2.2.2.1. PREPARACIÓ DEL MATERIAL
La preparació dels materials biocompòsits es realitza per diverses vies, que després
es compararan per poder determinar quina és la millor. Malgrat el procés de
fabricació en sí és igual en tots els casos, es duen a terme algunes variacions i/o
modificacions que segons concreten treballs previs milloren l’adhesió entre la matriu
i el reforç, per la qual cosa les propietats del producte final són també millors.
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Tenint en compte que s’estudien diversos casos que es repeteixen en cada matriu,
s’obté la casuística desglossada a la Figura 2.25:

Figura 2.25.
Esquema general
de les variacions i
tractaments
aplicats i de les
diferents mostres
a estudiar.

A) Preparació de les CFs
Les CFs prèviament condicionades (rentades i triturades) s’han de preparar per
aplicar-los posteriorment els tractaments amb silans i acetilació.
Per assegurar que els reactius aplicats durant l’acetilació i el tractament amb silans
penetren a les CFs, prèviament al propi tractament se’ls fa un rentat amb metanol 21
amb la finalitat d’extreure els greixos possiblement presents de forma natural sobre
la seva superfície 22 i que no han sigut eliminats mitjançant el condicionament previ
amb peròxid d’hidrogen.
Per dur a terme el rentat amb metanol, la pols de CFs se submergeix, amb una relació
de bany d’ 1/15, en metanol sense diluir, amb agitació magnètica durant 1 h. Un cop
transcorregut aquest temps, les CFs es filtren i s’assequen seguint el procediment
habitual per extreure’n completament la humitat (24 h a 60 °C i 4h a 105 °C).
B) Acetilació
D’acord amb la bibliografia consultada 23, per dur a terme el procés d’acetilació de les
CFs rentades i triturades s’afegeixen 25 g de CFs en un reactor calefactat juntament
amb 250 ml d’àcid acètic glacial, 100 ml d’ anhídrid acètic i 2,5 ml d’àcid sulfúric 9598 %. Durant l’addició dels reactius la temperatura no pot superar els 30 °C, la qual
cosa es controla mitjançant un termòmetre col·locat dins el reactor. La reacció es dóna
durant 60 min a 70 °C. Un cop transcorregut aquest temps, les CFs es filtren i se’ls
afegeix aigua destil·lada i la quantitat necessària de solució al 10 % en pes d’hidròxid
sòdic perquè el pH del bany arribi a 5. Un cop s’assoleix aquest valor la pols de CFs es
torna a filtrar, es col·loca en un vas de precipitats amb aigua destil·lada i se situa en
un bany calefactat de forma que el contingut del vas es mantingui a 50 °C. Cada 30 min
les CFs es filtren, s’afegeix de nou aigua destil·lada i es tornen a col·locar en el bany
tal i com a l’inici. El procés es duu a terme repetidament durant 2,5 h (temps que
correspon a 5 filtracions), i té la finalitat d’extreure les restes de reactius presents a
la superfície de la pols. Finalment les CFs s’assequen durant 24 h a 60 °C i 4h a 105 °C,
i es conserven al dessecador.
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C) Tractament amb silans
Les condicions de la reacció s’estableixen segons la bibliografia consultada 6. Es
mesclen 30 g de CFs rentades triturades i prèviament tractades amb 37 ml de metanol,
36 ml d’aigua destil·lada, 76 ml d’àcid acètic glacial i 3 g de silans en una relació de
bany d’1/15. Es comprova que el pH estigui al voltant de 4 i es manté la solució amb
agitació magnètica constant durant 2 h. Un cop transcorregut aquest temps, la solució
es filtra i es reserven les CFs, que s’assecaran durant 24 h a 60 °C i després 2 h a 120
°C, moment en que la reacció ocorre. Un cop finalitzat el procés les CFs es guarden al
dessecador.
D) Fabricació de material biocompòsit
Per la fabricació del material biocompòsit es disposa de tres tipus de CFs:
- condicionades i triturades
- condicionades, triturades i acetilades
- condicionades, triturades i tractades amb silans
També es disposa de dues matrius, LDPE i PP. Les possibles combinacions entre les
possibles matrius i reforços, afegint-hi també additius, donaran lloc als compòsits
fabricats.
El material biocompòsit s’obté mesclant el polímer amb la pols de ploma seca. Tenint
en compte el resultats d’estudis previs 24, es fixa en un 20 % el volum de ploma que
s’afegeix a cada placa, variant altres paràmetres com ara la temperatura a fi de poder
estudiar-ne el seu efecte sobre les propietats del material obtingut. Es realitzen
plaques de polímer sol, sense reforç, que serveixen de referència per poder comparar
posteriorment les propietats d’aquest material amb el nou material biocompòsit.
Per determinar l’efectivitat dels additius que teòricament milloren la compatibilitat
fibra-matriu, s’utilitzen diferents quantitats d’agent compatibilitzador a la mescla
LDPE/CFs i PP/CFs. Es realitzen també mostres de polímer pur i les combinacions
LDPE/MAPE, LDPE/CFs, PP/MAPP i PP/CFs, que s’usen com a referència.

Figura 2.26. CFs
triturades. Figura
2.27. Polímer
(LDPE) en forma de
pellets. Figura
2.28. Placa de
material
biocompòsit
(LDPE/CFs).

Les mostres es preparen variant la temperatura de processat per optimitzar el procés
i afegint diverses concentracions d’additiu o bé treballant amb CFs modificades
químicament per millorar la interacció matriu-polímer, però en tots els casos
mantenint la concentració del reforç, és a dir, les CFs, constant. La casuística descrita
es repeteix també amb dues matrius diferents. Aquesta variabilitat dóna lloc a un
seguit de mostres diferents entre elles que cal anomenar. Les Taules 2.2 i 2.3
descriuen les condicions de treball de cada mostra i un codi que permet identificarles posteriorment en l’anàlisi de resultats. Per cada experiment s’han preparat dues
plaques (de les quals se n’extreuen fins a 8 provetes) a fi de considerar la possible
variació dels resultats degut a la variabilitat del procés, al tractar-se d’un material
fabricat manualment.
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Codi de la mostra

Taula 2.2. Codi,
composició i
temperatura de
processat de les
mostres
preparades amb
una matriu d’LDPE.

LDPE-120-0-0
LDPE-120-20-0
LDPE-120-0-100
LDPE-120-20-80
LDPE-120-0-72
LDPE-120-20-72
LDPE-120-0-51
LDPE-120-20-51
LDPE-120-0-28
LDPE-120-20-28
LDPE-120-0-16
LDPE-120-20-16
LDPE-120-0-9
LDPE-120-20-9
LDPE-120-0-1
LDPE-120-20-1
LDPE-120-A20-0
LDPE-120-Si20-0
LDPE-140-20-7
LDPE-160-20-80
LDPE-180-0-0
LDPE-180-20-0
LDPE-180-0-100
LDPE-180-20-80
LDPE-180-0-71
LDPE-180-20-57
LDPE-180-0-51
LDPE-180-20-40
LDPE-180-0-28
LDPE-180-20-22
LDPE-180-0-16
LDPE-180-20-13
LDPE-180-0-9
LDPE-180-20-7
LDPE-180-0-1
LDPE-180-20-1
LDPE-180-A20-0
LDPE-180-Si20-0
LDPE-200-20-7

Codi de la mostra

Taula 2.3. Codi,
composició i
temperatura de
processat de les
mostres
preparades amb
una matriu de PP.
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PP-180-0-0
PP-180-20-0
PP-180-0-100
PP-180-20-80
PP-180-0-72
PP-180-20-57
PP-180-0-51
PP-180-20-51
PP-180-0-28
PP-180-20-23
PP-180-0-17
PP-180-20-13
PP-180-0-9
PP-180-20-7
PP-180-0-1
PP-180-20-1
PP-180-A20-0
PP-180-Si20-0

T (°C)
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
140
160
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
200

T (°C)
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

% v/v
LDPE
100
80
0
0
28
28
49
49
72
72
84
84
91
91
9
9
81,4
81,3
72,8
72,8
100
80
0
0
29,1
23,4
49
49
72
72
84
84
91
91
9
9
80
80
72,9

% v/v
CFs
0
20
0
19,8
0
20
0
20,1
0
20
0
20
0
19,9
0
19,9
18,6
18,6
20,1
20,1
0
20,1
0
20
0
20
0
20
0
20
0
20
0
20
0
19,8
19,8
19,8
20,0

% v/v
MAPE
0
0
100
80
72
72
51
51
28
28
16
16
9
9
1
1
0
0
7,1
7,1
0
0
100
80
70,9
56,6
50,6
40,4
28,1
22,4
16,3
13,1
8,9
7,1
1
1
0
0
7,1

Relació
additiu/matriu
2,57
2,57
1,04
1,04
0,39
0,39
0,19
0,19
0,10
0,10
0,11
0,11
0,10
0,10
2,44
2,42
1,03
0,82
4,01
0,31
0,19
0,16
0,10
0,08
0,11
0,11
0,01

% v/v
PP
100
80
0
0
28,4
22,7
50
50
71,2
56,9
83,2
66,5
90,8
72,6
99
99
80
80

% v/v
CFs
0
20
0
20
0
20
0
20,1
0
20,1
0
19,9
0
20,1
0
20
20
20

% v/v
MAPP
0
0
100
80
71,6
57,3
50
50
28,8
23
16,8
13,4
9,2
7,3
1
1
0
0

Relació
additiu/matriu
2,52
2,52
1
1
0,40
0,40
0,20
0,20
0,10
0,10
0,01
0,01
-
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El càlcul dels percentatges especificats a la taula es duu a terme tenint en compte el
volum final de la placa (en funció de les seves dimensions, 160 x 160 x 2,2 mm3), els
pesos reals dels components del material i les respectives densitats (ρLDPE= 0,915
g/cm3; ρPP= 0,913 g/cm3; ρMAPE= 0,94 g/cm3; ρMAPP= 0,903 g/cm3; ρCFs= 0,9 g/cm3).
Tot i la varietat de mostres preparades, el procés de fabricació és genèric per tots els
casos. El polímer en forma de pellets prèviament pesat (el volum màxim es calcula
tenint en compte la capacitat de la cambra de mescla i el percentatge de CFs a afegir),
es fon i barreja amb una mescladora Brabender tipus W 50 EHT PL (Brabender®
GmbH & Co. KG, Alemanya) amb pales tipus Cam 25 a la cambra de mescla. En primer
lloc es fon el polímer LDPE o PP a una temperatura de 125 °C i 180 °C respectivament.
La fibra s’afegeix posteriorment, al cap d’uns 5 min d’haver incorporat tot el polímer
i quan aquest està visiblement fos. El temps total d’estada a la màquina de la mescla
és de 10 min. Un cop transcorregut aquest temps el polímer es treu de la càmera de
mescla amb l’ajuda d’espàtules i es reparteix en el motlle, untat prèviament amb
desemmotllant. Es consolida després en una premsa de plats calents tipus Collin
Model P 200E (Dr. Collin GmbH, Alemanya), formant plaques quadrades que mesuren
160 x 160 x 2,2 mm3. La consolidació es duu a terme a una pressió de 100 kN durant
10 min a 105 °C pel LDPE i 180 °C pel PP. La temperatura no es pot ajustar en aquests
valors inicialment sinó que cal que augmenti progressivament; en el cas de l’LDPE la
premsa s’ajusta durant 3 min a 95 °C i transcorregut aquest temps es puja a 105 °C, i
pel PP es comença durant 3 min a 140 °C per posteriorment ajustar la temperatura a
175 °C. La placa es submergeix en aigua a temperatura ambient per refredar-la i
posteriorment desemmotllar-la.
Un cop pla placa està preparada, es talla amb un encuny o tallaprovetes J. Bot model
701.4 (J. Bot, Espanya) amb la forma de les provetes que després serviran per
determinar les propietats físiques del material amb el dinamòmetre (halterio).
Figura 2.29.
Capçal de mescla.
Font: Directindustry 73. Figura
2.30. Pales tipus,
d’esquerra a
dreta, Sigma,
Banbury, Cam i
Roller. Font:
Rheometer
services 74.

Figura 2.31.
Brabender. Figura
2.32. Premsa de
plats calents.
Figura 2.33.
Encuny. Figura
2.34. Motlle
(planxes i marc).
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Se suposa que la distribució de les fibres en la matriu és uniforme i que no hi ha una
orientació predominant, tal i com es defineixen teòricament aquests materials.
Aquesta hipòtesis es corrobora amb una inspecció visual del material resultant. El flux
en les zones properes a les cavitats d’evacuació del material sobrant del motlle genera
una orientació de les fibres, per la qual cosa es descarten aquestes parts a l’hora de
fer les anàlisis.
2.2.2.2. CARACTERITZACIÓ DELS BIOCOMPÒSITS
A) Angle de contacte
Les mesures es prenen mitjançant un equip DSA 100B (Krüss, Alemanya) format per
un sistema òptic i una unitat de dosificació de líquid (aigua en aquest cas), ambdós
connectats al software. Es prenen mesures dels biocompòsits i també dels seus
components per separat (CFs i plaques de polímer 100 %). Les mostres que
s’analitzen mitjançant aquesta tècnica han de tenir una superfície plana perquè el
software pugui prendre la mesura, i és per això que per analitzar la pols de ploma
prèviament s’ha de compactar el material mitjançant una premsa hidràulica (Specac,
EUA). Per prendre la mesura, es situa la mostra en la zona destinada a tal fi i es deixa
caure una gota d’aigua. L’equip té una càmera que enregistra la imatge de forma que
es pot calcular l’angle intern entre el material pla i la intersecció entre el material i la
gota, tal i com queda descrit a la Figura 2.35. Per cada mostra es mesura l’angle de
tres gotes diferents.

Angle dret 84,2°
Angle esquerra 84,2°
Figura 2.35.
Esquema de la
mesura de l’angle
de contacte.

Figura 2.36. Vista
general de l’angle
de contacte. Figura
2.37. Detall de la
unitat de dosificació. Figura 2.38.
Detall d’una mostra
i de la unitat de
dosificació.

B) Espectre d’infrarrojos per transformada de Fourier
Un espectre d’infrarrojos s’obté partint de mostres en forma de pols, per tant les
mostres sòlides s’han d’adequar per poder ser analitzades per aquesta tècnica. Així, a
part de la pols de CFs es poden també analitzar els materials biocompòsits.
Els espectres infrarojos per transformada de Fourier (FT-IR) s’han obtingut
mitjançant un espectrofotòmetre Thermo Nicolet Avatar 320 amb òptica CsI (Thermo
Fischer Scientific, EUA), i s’empren per estudiar la interacció entre els components
del biocompòsit (fibra, matriu i additius) observant la formació d’enllaços nous; de la
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mateixa manera també es determina l’efectivitat dels tractaments sobre la superfície
de les CFs. Aproximadament 0,004 g de la mostra mòlta (si es tracta d’una mostra
sòlida s’ha de fer pols mitjançant una llima) es barregen i dispersen en una matriu de
KBr (0,3 g aproximadament) mitjançant un morter. Posteriorment la mescla es
comprimeix mitjançant una premsa manual i mitjançant motlles específics, a 100
MPa, per consolidar la pastilla que s’introduirà a l’equip. L’espectre es llegeix en el
rang 650-4000 cm-1 amb 40 escaneigs i una resolució de 4 cm-1. Els resultats es tracten
mitjançant el software Omnic (Thermo Fischer Scientific, EUA).

Figura 2.39. Equip
FT-IR.

C) Microscopia electrònica de rastreig
Mitjançant un microscopi electrònic de rastreig (SEM) s’obtenen imatges frontals de
la fractura de les provetes sotmeses a assajos de tracció i també de la superfície del
material biocompòsit, que serveixen per fer un estudi qualitatiu de la interacció entre
els diferents components del sistema.
La microscòpia electrònica permet la visualització de diversos tipus de mostra
sempre i quan aquesta sigui conductora (pels principis de funcionament de la tècnica)
i no estigui en forma de pols (per evitar la contaminació i conseqüent mal
funcionament de l’equip). En cas que la mostra no sigui conductora caldrà efectuar un
recobriment previ amb un metall conductor. Les fotografies es fan amb un microscopi
SEM Phenom G2 pro (FEI company, EUA).

Figura 2.40.
Microscopia SEM.
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D) Estabilitat dimensional/sorció d’aigua
El protocol per a la determinació de l’estabilitat dimensional d’un polímer està basat
en la norma americana ASTM D570-99 Standard test method for water absorption of
plastics 26. Per aplicar-lo és necessari disposar de mostres del material biocompòsit.
Per determinar l’estabilitat dimensional d’un material, en primer lloc les mostres
s’assequen durant 24 h a 60 °C en una estufa per eliminar la humitat que hagin pogut
absorbir i es guarden en un dessecador fins que assoleixen la temperatura ambient.
Posteriorment es tallen petites mostres del polímer (l’assaig es farà com a mínim per
triplicat) intentant que tinguin el pes el més semblant possible entre elles. Cada
mostra es pesa, i aquest valor s’anomena wo. Seguidament es pren la mesura de
l’espessor amb un peu de rei. Aquesta mesura s’anomenarà eo. Per evitar desviacions
en els resultats, cal tenir en compte que la prova s’ha de dur a terme sempre a una
temperatura similar, per la qual cosa cal controlar la temperatura ambient del
laboratori on es realitza l’assaig. Les mostres se submergeixen totalment en aigua
durant 24 h, intentant que hi hagi el màxim de superfície en contacte amb el líquid.
Un cop transcorregut aquest temps, les mostres es retiren del bany i s’assequen
traient la humitat superficial amb un paper. De nou es mesura el pes (w) i l’espessor
de cada mostra (e).
L’absorció d’aigua (WA, en %) es calcula:
𝑊𝐴 =

Equació 2.1

(%&%' )
%'

∙ 100

La variació de l’espessor (Δes en %) es calcula:
∆𝑒/ =

Equació 2.2

(0&0' )
0'

∙ 100

Els càlculs es realitzen per cada mostra i seguidament es fa la mitjana de cada grup de
mostres, i se’n calcula la desviació estàndard.

Figura 2.41.
Mostes
submergides en
aigua.

E) Densitat
El protocol per la determinació de la densitat d’un polímer es duu a terme d’acord
amb la norma UNE-EN ISO 1183-1:2004 27. Per aplicar-lo és necessari disposar de
mostres del material biocompòsit.
En primer lloc es pesa una mostra de polímer (assecada prèviament amb el protocol
descrit en apartats anteriors), que estarà en pols, grànuls o escames. La massa ha
d’estar dins un interval entre 1 i 5 g. Aquest valor s’anomena ms (massa aparent de la
mostra, en grams). Posteriorment es pesa el picnòmetre buit i sec. La mostra pesada
es disposa dins el picnòmetre, i seguidament s’enrasa amb el líquid d’immersió (en
funció de la mostra de la qual es pretén determinar la densitat, en aquest cas alcohol
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isopropílic) sense que quedi aire dins i s’eixuga per fora. Es pesa de nou i aquest valor
és m2 (massa aparent, en grams, del líquid necessari per omplir el picnòmetre que
conté la mostra). El picnòmetre es buida i neteja. S’omple amb el líquid d’immersió,
s’enrasa i es pesa. Aquest valor és m1 (massa aparent, en grams, del líquid necessari
per omplir el picnòmetre buit). Es repeteix la operació com a mínim 3 vegades, cada
cop amb una mostra diferent. Els resultats es calculen mitjançant la següent fórmula:
2 ·5

𝜌/ = 2 3&267
8

9

Equació 2.3

On ρIL és la densitat del líquid d’immersió a 23 °C i en g/cm3, declarat pel proveïdor, i
ρS és la densitat de la mostra de polímer que es pretén determinar.
Es fa la mitjana dels resultats obtinguts i es calcula la desviació estàndard o l’interval
de confiança (95 %).

Figura 2.42.
Picnòmetre amb
la mostra. Figura
2.43. Picnòmetre
amb la mostra i
líquid d’immersió.

F) Assajos de tracció
Qualsevol força externa que s’aplica sobre un material causa la seva deformació, la
qual cosa és important de determinar numèricament per conèixer les càrregues que
pot suportar un material. En el cas d’una força de tensió, el material s’allarga en el
sentit d’aplicació de la força (F) i es fa més estret en la direcció transversal a la força
aplicada, passant, d’una longitud lo a una longitud lf, i essent lo < lf.
Figura 2.44.
Aplicació d’una
força de tensió i
canvis en la
longitud del
material. Font:
Universidad
Centroamericana
José Simeón Cañas
28.

La deformació del material es defineix com el canvi de la longitud al llarg de la línia
d’aplicació de la força. De forma matemàtica es pot dir que:
ΔL= lf - lo

Equació 2.4

Aquest tipus de força externa aplicada al material a assajar és el que es duu a terme
en l’assaig de tracció. Es duu a terme col·locant una proveta de dimensions conegudes
en un dispositiu consistent en dues mordasses, una fixa i una altra mòbil. Per dur a
terme l’assaig es mesura la càrrega mentre mordassa mòbil es desplaça a una velocitat
prèviament determinada fins que la proveta es trenca. La cel·la de càrrega connectada
a la mordassa rep una senyal que permet representar gràficament el comportament
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de la proveta, especificant en un eix el desplaçament i l’altre la càrrega llegida. A
aquest gràfic se’l denomina corba esforç-deformació, i és una propietat del material
assajat 28.

Figura 2.45.
Zones d’una
corba d’esforçdeformació.
Font: Holzmann
Illanes 29.

Totes les corbes tenen una primera part lineal anomenada zona elàstica, on la proveta
es comporta com una molla, ja que si es treu la càrrega en aquesta zona, la proveta
torna a la seva longitud original 29. Per tant, a la zona elàstica es compleix que:
F= K(li-lo)

Equació 2.5

On F és la força aplicada, K la constant del ressort, li la longitud instantània sota
càrrega i lo la longitud inicial.
Quan la corba es desvia de la recta inicial, el material assoleix el punt de fluència, a
partir del qual el material comença a adquirir una deformació permanent. És a dir, si
es deixa d’aplicar la força sobre el material, la proveta tindrà una dimensió major que
al principi. L’equació x ja no és vàlida perquè s’ha entrat a la zona plàstica de l’assaig.
El valor límit entre la zona elàstica i la zona plàstica s’anomena punt de fluència (yeld
point en anglès).
Després de la fluència segueix una part inestable fins a arribar a un màxim (Fmax),
punt en què apareix en la proveta un punt dèbil, ja que la deformació s’ha concentrat
en una zona en la qual es forma un coll d’ampolla. La càrrega deixa de pujar, s’aplica
en una àrea menor i això produeix la ruptura del material 29.

Figura 2.46.
Proveta a l’inici
de l’assaig, en el
moment
d’arribar a la
càrrega màxima
i durant la
ruptura. Font:
Universidad de
Chile 29.
.

Un cop s’ha obtingut la corba esforç-deformació, es poden obtenir valors numèrics
per diverses propietats mecàniques del material estudiat. Alguns d’aquests
paràmetres són 28:
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- Resistència a la fluència (σy). Es defineix com el valor de l’esforç que, al ser aplicat
al material, produeix una deformació permanent de l 0,2 %.
- Mòdul de Young o d’elasticitat (E). Es determina aquest paràmetre com la pendent
de la línia recta que es forma en la zona elàstica de la corba. És una mesura de la
rigidesa del material. Un material que es deforma elàsticament menys que un altre
al aplicar-los la mateixa força és més rígid. És a dir, el material és més rígid com
major sigui el seu mòdul d’elasticitat.
- Mòdul de resiliència (Er). Valor numèric de l’àrea sota la zona elàstica de la corba.
Representa l’energia per unitat de volum que el material absorbeix quan es
deforma elàsticament.
- Resistència a la tensió o esforç últim (σu). És el valor màxim de l’esforç que es pot
aplicar sobre el material. Quan l’esforç aplicat s’iguala a la resistència a la tensió,
s’inicia l’estricció i la conseqüent fractura del material.
- Tenacitat. Energia per unitat de volum que el material pot absorbir abans de
fracturar-se. La tenacitat es pot mesurar numèricament calculant el valor de l’àrea
de sota la corba esforç-deformació.
Analitzant les provetes un cop acabat l’assaig es poden mesurar dos paràmetres: lf,
longitud final, i df, diàmetre final. Els dos ens permetran obtenir l’àrea final, Af. Tant
l’àrea com l’allargament finals es solen expressar en percentatge respecte els valors
inicials, i ambdós són mesures normalitzades que permeten definir la ductilitat del
material, és a dir, la seva capacitat per fluir, per assolir grans deformacions sense
trencar-se. El paràmetre contrari a la ductilitat és la fragilitat. En general, els materials
es poden classificar segons pertanyin a un grup o a un altre, deguda la gran
importància del valor d’aquests paràmetres 29.
Es realitzen assajos de tracció dels materials biocompòsits preparats i es comparen
entre ells per definir les propietats de cadascun.
Els assajos de tracció s’obtenen mitjançant un assaig de tracció uniaxial amb una
màquina universal d’assajos Instron model 3366 (Instron, Anglaterra) segons les
especificacions de la norma ASTM-D-638-84 30. Les provetes que s’empren a l’assaig
tenen forma d’halterio, segons les especificacions de la norma ASTM-D-412-98 31 32.
Es comprova amb un peu de rei que les dimensions de la proveta són les especificades
en la programació de l’assaig.
La velocitat del test es fixa a 20 mm/min, i les condicions de temperatura i humitat
relativa a 23 ± 2 °C i 50 ± 5 °C respectivament. El final de l’assaig es programa quan la
càrrega disminueix en un 92 %. Els càlculs dels paràmetres es determinen (Mòdul de
Young, esforç de tracció i elongació) mitjançant el software Bluehill versió 2 (Instron,
Anglaterra). El test es duu a terme tant pels materials biocompòsits com per les
matrius pures, que serveixen de referència, i com a mínim amb 4 provetes obtingudes
de dues plaques diferents, a fi de controlar la variabilitat del procés. Posteriorment es
calcula la mitjana, la desviació estàndard i els intervals de confiança (95 %).

Figura 2.47.
Assaig de
tracció. Figura
2.48. Equip
Instron.
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Figura 2.49.
programació de
l’assaig amb el
software
Bluehill.

2.2.3. DISSENY DEL PROCÉS DE FABRICACIÓ D’UN TEIXIT NO
TEIXIT QUE INCORPORI FIBRES QUERATÍNIQUES
La fabricació del teixit no teixit implica el pas de les CFs i el material de suport, la W,
per dos processos que conformen la formació del vel, que posteriorment caldrà
consolidar, triant en aquest cas una consolidació tipus mecànic per punxonat.
Posteriorment, els teixits obtinguts es caracteritzen. El procés transcorre tal i com
queda resumit en el gràfic següent:

Figura 2.50.
Esquema del
procés a seguir
pel segon
experiment.

Figura 2.50. Esquema del procés a seguir pel segon experiment.

2.2.3.1. FABRICACIÓ D’UN TEIXIT NO TEIXIT
A) Formació del vel
Per preparar el no teixit es parteix de les CFs condicionades senceres. Donada
l’estructura rígida de la fibra, mitjançant el tipus de carda emprat no és possible la
formació d’un vel íntegrament amb CFs, per la qual cosa s’afegeix W com a material
complementari. Es tria la W perquè, tal i com les CFs, és una fibra queratínica, i el fet
de no canviar la composició final del material pot ser positiu per algunes aplicacions
que es basin en les propietats de la queratina. Per exemple, alguns estudis confirmen
els bons resultats de l’ús de fibres queratíniques com a aïllants acústics 33, gràcies a
l’estructura porosa del raquis i a la seva capacitat per atrapar aire al seu interior 34. La
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composició dels no teixits preparats mitjançant aquest mètode, així com els codis que
s’estableixen per anomenar-los, queden especificats a la taula següent:
Codi de la mostra
CFs0W100
CFs10W90
CFs75W25
CFs50W50

% en pes de CFs
0
10
75
50

% en pes de W
100
90
25
50

Taula 2.4. Codi
i composició de
les mostres
preparades.

Per obtenir el vel que posteriorment serà consolidat per la punxonadora (i es
convertirà en el què s’anomena napa), cal passar la matèria primera per la obridora i
per la carda. Al laboratori es treballa amb maquinària especialment dissenyada per la
fabricació de mostres, però imitant les condicions industrials.
B) Obridora
A nivell industrial, el primer gran grup d’operacions que es realitzen abans de
treballar amb una matèria que arriba en forma de floca conté l’obertura, la neteja i la
mescla. La neteja és necessària sobretot en el cas de fibres naturals, i la mescla s’aplica
en el cas que durant procés de fabricació intervingui més d’una fibra diferent. La
obertura és sempre necessària perquè la matèria arriba en el lloc de processat de
forma comprimida 35.
Les bales de floca es desemboliquen de forma manual o bé automàtica abans de ser
tractades. Un cop despullades dels seus embalatges es dirigeixen al primer pas de la
obertura mitjançant un sistema pneumàtic. Les canonades de transport inclouen
imants permanents per identificar i separar les partícules metàl·liques que les fibres
puguin portar associades. Seguidament es passa a la obridora (antigament
anomenada també “lladre”), que té per objectiu disgregar els flocs de fibra de forma
que arribin més oberts i nets en els futurs processos. La obridora consta de diversos
cilindres que giren a diferents velocitats, la majoria dels quals amb guarnició (aspes,
claus, dents o agulles), de diferent tipus en funció de la matèria tractada, en forma de
pues resistents ja que essent el primer pas, els flocs són compactes i estan també
bruts. En la mateixa obridora hi ha un sistema de corrent d’aire que circula per sota
el/s tambor/s i s’enduu les partícules no fibroses, alhora que ajuda a que les fibres
més disgregades surtin de la obridora. L’aire també ajuda a netejar la guarnició.
L’obridora separa també les fibres curtes de les fibres llargues, essent considerades
com a rebuig les fibres que no interessen pel procés que es realitzarà a continuació.
A escala de laboratori, les CFs, de les quals s’han separat manualment aquelles que
presenten un raquis més gran a fi de no obturar la màquina i disminuir el rendiment
del procés, es passen en primer lloc per una obridora tipus Shirley (Platt Bros & Co
Ltd, North West England, Anglaterra) amb la finalitat de separar les fibres del raquis
en el cas específic de les CFs. Per a obtenir el màxim volum possible de fibra, aquest
pas es repeteix fins a cinc vegades, alimentant amb les fibres que surten del pas
anterior. El rendiment estimat del procés se situa al voltant del 60 %, és a dir,
aproximadament el 40 % es descarta (raquis i fibres que es perden). La W es passa
dues vegades per la obridora amb l’objectiu de disgregar les fibres i eliminar les restes
vegetals.
La obridora emprada és una màquina de laboratori dissenyada especialment per fer
proves, ja que no seria viable l’ús d’una màquina de producció real amb els
corresponents consums d’energia, temps i matèria primera per a la preparació de
prototips. La guarnició és metàl·lica i rígida. La màquina permet la recuperació del
material descartat, en aquest cas els raquis, que es poden guardar per altres
aplicacions.
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S’ajusten les distàncies per obtenir millors rendiments en el procés d’obertura fent
diverses proves. Els valors que es consideren òptims pel procés es detallen a
continuació 36:

Taula 2.5.
Valors d’ajust
dels paràmetres
de la obridora.

Taula d’alimentació - cilindre alimentació
Cilindre d’alimentació – fulles inferiors
Cilindre d’alimentació - sortida

Distància (1/1000 polzades)
9
12
98,4

Figura 2.51.
Obridora
Shirley de
laboratori.

C) Carda
La carda és el pas següent de la obridora, que permet la completa individualització de
les fibres, recollint-les en forma de cinta (en el cas que vagin a filatura) o de vel (en el
cas de voler formar posteriorment un no teixit). El vel és una estructura poc
cohesionada on les fibres es creuen irregularment. Les fibres que han passat per la
carda queden situades de forma paral·lela entre elles, i soltes. Per aconseguir aquest
efecte, la carda disposa d’un seguit de cilindres amb guarnició que al girar a diferents
velocitats, fa que les fibres es separin. Alhora, la brutícia que encara contenien les
fibres es desprèn al quedar-se sense suport.
Una carda de xapons industrial comuna presenta el següent aspecte:

Figura 2.52.
Esquema de les
parts d’una
carda de
xapons. Font: F.
Marsal 75.

Un cop acabada la operació de cardat, s’ha de comprovar que el vel obtingut de la
carda sigui uniforme, és a dir, que presenti la mateixa densitat en tota l’amplada i
llargada del producte resultant. També s’ha de comprovar que no presenti restes de
borra, greixos o fibres que contaminin la fibra.
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Al laboratori, les fibres de ploma obtingudes es passen per la carda de xapons (Platt
Bros & Co Ltd, North West England, Anglaterra) conjuntament amb la W, havent pesat
prèviament les quantitats requerides en funció de la composició final que es vulgui
aconseguir.
Per evitar pèrdues excessives de ploma, que es carda amb menys facilitat i és més
volàtil, el material s’alimenta a la carda en forma de sandvitx, situant les CFs entremig
de la W, que al passar pels xapons es mesclaran. Aquest procés dóna com a resultat
un vel, és a dir, un teixit no teixit poc consolidat. Les pèrdues en aquest cas se situen
al voltant del 8 % en el cas de les CFs i vora un 2 % per la W.
La carda emprada per la realització de les mostres és adequada per a la fabricació de
mostres, de laboratori. S’ajusten les distàncies per obtenir millors rendiments en el
procés de carda fent diverses proves. Els valors que es consideren òptims pel procés
es detallen a continuació 36:
Cilindre d’alimentació – gran tambor
Gran tambor - xapons
Gran tambor – cilindre de sortida
Cilindre de sortida - pinta

Distància (1/1000 polzades)
5
10
5
100

Taula 2.6.
Valors d’ajust
dels paràmetres
de la carda.

Figura 2.53.
Carda de xapons
de laboratori.

Posteriorment a la carda i prèviament al pas per la punxonadora, és habitual en els
processos industrials que el vel passi pel blamir. No obstant, es considera que el gruix
del teixit no teixit obtingut (d’acord amb la configuració manual de la màquina) és
suficient i s’evita el pas pel blamir. A més, les màquines anteriors són màquines de
laboratori, específiques per proves i sense estar muntades en continu, la qual cosa fa
que les quantitats obtingudes de no teixit són petites i d’ample estret (la napa
resultant de la carda té una amplada de 25 cm). La punxonadora treballa amb una
amplada de 80 cm, i per tant no es pot alimentar directament amb les mostres sortides
de les màquines descrites anteriorment, per la qual cosa el pas de blamir no té sentit
dins el procés a petita escala.
D) Punxonat
Un cop s’acaba el procés de carda s’obté un vel que cal consolidar. Es tria la via
mecànica, concretament l’operació de punxonat, ja que no afegeix cap additiu al
procés i per tant conserva les propietats de les fibres sense afegir càrregues
ambientals físiques.
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Els no teixits punxonats resulten del procés de travessar el vel mitjançant agulles amb
osques, forçant les fibres a canviar de posició i quedar-se on són quan l’agulla es retira.
Aquesta acció ocorre al voltant d’unes 2000 vegades en un minut. Si un nombre
suficient de fibres es mouen de lloc, llavors el vel es converteix en napa, és a dir, en un
teixit no teixit consolidat. Es tracta d’un procés estès que fabrica no teixits de
gramatges mitjos i alts, formant un producte que es pot usar en un ampli ventall
d’aplicacions i que en alguns casos competeix, pel que fa l’aplicació, amb teixits
convencionals 37.
El vel (una o més capes, en funció del pas previ pel blamir) és alimentat a través d’una
cinta. Un cop entra a la punxonadora, uns panells amb agulles disposats a sobre i a
sota del vel el punxonen diverses vegades, a la velocitat establerta. Habitualment, les
màquines treballen a raó d’unes 2.000 punxades per minut. Per aconseguir un teixit
no teixit més comprimit, s’acostuma a tenir més d’un llit d’agulles que treballi alhora.
El nombre de llits d’agulla en funcionament, el tipus d’agulla, la velocitat dels corrons
d’alimentació i la velocitat dels corrons d’extracció del no teixit també modificaran les
propietats del no teixit final.

Figura 2.54.
Esquema de
l’estructura
d’una punxonadora. Figura
2.55. Disposició
de les agulles en
un dels llits.
Figura 2.56.
Detall d’una
agulla, on es
veuen les
osques.

Les agulles utilitzades són un paràmetre important a tenir en compte en el procés de
punxonat, ja que variaran les característiques del material resultant. Existeixen
diversos tipus d’agulles que variaran les característiques finals de la napa en funció
de la seva galga, de la forma de les osques i de la seva quantitat i disposició 38. La
distància habitual entre la punta de l’agulla i la primera osca és de 6,4 mm, però també
pot ser menor. D’aquí sorgeixen els diferents tipus d’agulles, amb diverses densitats
d’osques.
Figura 2.57.
Esquema gràfic i
secció d’una
agulla de
punxonar 76.

La operació de punxonat es duu a terme amb una màquina punxonadora (DILO OUGII-6, Alemanya) amb dos taulers d’agulles separats 12 mm entre ells. La profunditat
de puntada s’estableix a 8 mm, i el tipus d’agulla emprada és SNF 15X18X36 RB30.
Per poder alimentar la punxonadora es necessita un ample que la mostra obtinguda
prèviament no pot assolir, i és per això que s’alimenta amb un vel d’un altre material
que fa de suport, amb la mostra situada al mig (la napa de suport s’ha tallat en aquest
punt perquè no se solapin). Els paràmetres que s’estableixen per a consolidar els vels
són els que es detallen a continuació:
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Profunditat puntada superior
Profunditat puntada inferior
Distància entre plaques

Distància (mm)
8
8
12

Taula 2.7.
Valors d’ajust
dels paràmetres de la
punxonadora.

Figura 2.58.
Detall de la
punxonadora:
taulers
d’agulles.
Figura 2.59.
Detall de la
punxonadora:
disposició de la
mostra a
l’entrada.

Els teixits no teixits resultants seguint les composicions especificades anteriorment,
un cop consolidats, tenen l’aspecte que mostra la Figura 2.60:

Figura 2.60.
Mostres de no
teixit.
D’esquerra a
dreta:
CFs0W100,
CFs10W90,
CFs75W25 i
CFs50W50.

2.2.3.2. CARACTERITZACIÓ DEL TEIXIT NO TEIXIT
A) Paràmetres físics: gramatge, espessor i densitat
Per a la caracterització del teixit no teixit resultant es mesuren el gramatge, espessor
i densitat. El procediment que es segueix aplica, en la mesura del possible, la norma
UNE-EN ISO 12127:1998 39, que determina els passos a seguir per aquestes proves en
el cas de mostres de teixits de calada o de punt. Per a la presa de mostres es descarten
les parts arrugades, doblades o no representatives, i les provetes s’agafen de diferents
zones de la mostra fabricada, estant aquesta relaxada sobre una superfície plana
abans del tall. Les mostres que es preparen mesuren 5 x 5 cm (seguint estrictament la
norma, les mostres haurien de mesurar 100 cm2, però no hi ha mostra suficient), i com
a mínim se’n preparen un total de 5. Un cop les provetes estan tallades (amb exactitud
d’1 mm), i prèviament a ser pesades, es posen a l’estufa durant 4 h a 105 ˚C per a
eliminar-ne la humitat. Es deixen assecar al dessecador i es pesen posteriorment. El
resultat, és a dir, la massa per unitat de superfície del no teixit, s’expressa en grams
per metre quadrat.
Es mesura l’espessor amb un calibre en diferents punts de cada mostra (mínim 3) i es
fa la mitjana dels valors obtinguts. Es descarten zones especialment irregulars i a
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l’hora de fer la mesura el calibre es col·loca exercint una pressió uniforme sobre el no
teixit, evitant la seva compressió. El resultat s’expressa en cm.
Per calcular la densitat (ρ), s’utilitzen les dades obtingudes anteriorment aplicant la
definició del paràmetre, on m és la massa en grams de la mostra i V (cm2) el seu volum
(5 x 5 cm x espessor obtingut):
ρ = m/V

Equació 2.6

B) Estudi de les propietats acústiques
Els tests acústics efectuats en materials determinen les seves propietats en termes
d’absorció, reflexió, impedància, admitància i pèrdua de transmissió. Són molts els
mètodes que es poden emprar per la determinació les propietats acústiques dels
materials. Aquests mètodes generalment impliquen l’exposició del material a testar a
un camp sonor conegut i la seva posterior mesura un cop s’ha produït l’absorció. Per
tal d’assegurar la fiabilitat i reproductibilitat dels assajos, un seguit de normes
defineixen les condicions i les característiques de la instrumentació 40.
El mètode de la funció de transferència amb dos micròfons es troba descrit a la norma
europea ISO 10534-2 41 i a l’americana E1050-12 42.
Figura 2.61.
Esquema de la
disposició dels
diversos
elements que
conformen un
tub de Kundt
normatiu. Font:
Brüel &Kjaer 77.

El muntatge que estableix la normativa consisteix en un tub rígid, en un dels extrems
(paret posterior) del qual hi ha un pistó regulable en el qual s’insereix la mostra. La
font sonora (altaveu) es troba a l’altre extrem del tub d’impedància. Les ones sonores
generades per l’altaveu (aleatòries, estacionàries i de banda ampla), que es propaguen
com ones planes en el tub, travessen el tub, reboten contra la mostra i es reflecteixen.
Les esmentades propagació, contacte i reflexió donen com a resultat un patró
d’interferències segons el patró del moviment (ones que viatgen en sentits contraris).
Els micròfons mesuren les pressions acústiques generades, és a dir, mesuren l’energia
sonora reflectida (la no absorbida pel material). Els micròfons han de tenir un
diàmetre petit, d’un valor no superior al 20 % del de la distància entre ambdós. Cal
col·locar-los en el camp d’ones planes, és a dir, allunyats de l’altaveu una distància tres
vegades superior al diàmetre del tub, ja que també genera ones que no són planes, i
en aquesta distància ja han desaparegut i els micròfons no les capten.
Mesurant la pressió sonora en els dos punts fixats emprant un analitzador de
freqüència digital de dos canals s’obté la funció de transferència acústica de les
senyals, que s’usa per calcular el coeficient de reflexió per incidència normal. La
freqüència de treball depèn del diàmetre del tub i de l’espaiat entre les posicions dels
dos micròfons. També existeixen altres muntatges per cobrir diferents freqüències o
per simular diferents disposicions de l’aïllant acústic (com és el cas, per exemple, del
tub amb 4 micròfons). La instrumentació utilitzada per el processat de les senyals està
formada per un amplificador i un analitzador d’espectre de doble canal que operi
aplicant la transformada de Fourier.
Les principals limitacions del sistema es deuen a la construcció del tub: al tractar-se
d’un tub recte només es pot mesurar el coeficient d’absorció acústica per ones amb
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incidència normal, ja que el tub d’impedància provoca ones planes. També presenta
una limitació de rang de freqüència associada principalment a les dimensions
transversals del tub. En aquest sentit, però, cal dir que existeixen altres construccions
de major diàmetre; llavors es pot preparar l’experiment utilitzant un tub de major
diàmetre per una gamma baixa de freqüències i un tub de diàmetre menor per les
freqüències altes 43.
Es determinen les propietats acústiques del teixit no teixit partint de mostres
representatives del material. El coeficient d’absorció acústica (a) del no teixit es
determina mitjançant un tub d’impedància amb dos micròfons o tub de Kundt (Brüel
& Kjaer 4206, Dinamarca) segons la norma ISO 10534-2 44.
Les mostres es tallen de forma circular i de 29 mm de diàmetre, i es comprova que no
queda espai buit entre el perímetre de la mostra i el tub a l’hora de col·locar-la, ni
tampoc es deixa càmera d’aire entre la mostra i el portamostres, és a dir, al final del
tub. Com que s’ha ajustat el procés de fabricació del no teixit per una espessor
determinada del material, cal col·locar més d’una mostra per aconseguir més gruix.
Les mostres es disposen en el tub seguides l’una de l’altra, sense cap adherent entre
sí (veure Figura 2.62). Es duen a terme dues mesures per cada mostra o joc de
mostres, canviant-les totes en cada cas.

Figura 2.62.
Col·locació de la
mostra en el tub
de Kundt.

Es treballa amb el tub petit, dos micròfons i amb el mode “High pass” activat. Per a la
presa de mesures, el tub de Kundt ha d’estar connectat a un amplificador que genera
les ones sonores (s/n.00136697 V04/09) i a un detector de proves de so (Front-End
3650C), que alhora es connecten a l’ordinador per a la transferència de les dades
obtingudes. S’utilitza el programa informàtic Brüel&Kjaer – PULSE LabShop, versió
13.5.0 per a la presa de dades i obtenció de resultats.

Figura 2.63.
Tub de Kundt.
Figura 2.64.
Amplificador i
detector.

Abans de començar a treballar caldrà calibrar el tub de Kundt, la qual cosa es fa amb
una espuma de referència i d’acord amb les instruccions especificades pel mateix
programa. El software també indica quina ha de ser la preparació del tub i quins
passos s’han de seguir a l’hora de prendre mesures amb mostres reals.
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Figura 2.65.
Pantalla inicial
del software de
presa de
mostres en el
tub de Kundt.

Partint de les corbes obtingues per l’anàlisi de α, el coeficient de reducció de soroll
(NRC) es calcula fent la mitjana dels valors d’α a 500, 1000 i 2000 Hz segons la norma
ASTM C 423 45. No és possible seguir exactament la norma ja que la freqüència de 250
Hz no es pot tenir en compte al fer la mitjana degut a la sensibilitat de l’equip, i s’exclou
del càlcul.
C) Anàlisi de cicle de vida
Donada la manca de dades de les etapes d’instal·lació dels equips, manteniment i final
de vida del material, es considera que l’enfocament més realista per l’elaboració de
l’ACV és el denominat “del bressol a la porta”, és a dir, es considera des de l’origen de
les matèries fins a la fabricació del producte. Aquesta decisió també es justifica pel fet
que el material fabricat és sols un prototip, i per tant és lògic excloure l’ús i el final de
vida del material.
En primer lloc cal definir una unitat funcional (UF), indispensable per unificar les
referències i poder establir comparacions dels resultats posteriorment. La
comparació entre diferents productes no és possible sense una unitat funcional.
Sempre que sigui possible ha de fer referència a paràmetres tècnics. En el cas concret
de materials destinats a l’aïllament tèrmic, és comú emprar, com a unitat funcional, la
quantitat necessària de material per obtenir un valor concret d’aïllament tèrmic. En
aquest cas, els impactes ambientals queden lligats al rendiment del material. No
obstant, hi ha pocs estudis que facin referència a l’aïllament acústic i conseqüentment
no hi ha una unitat funcional estandarditzada per aquest camp. D’acord amb els
estudis consultats, es creu apropiat triar una unitat funcional que faci referència a les
característiques tècniques del material, i és per això que es trien els valors del NRC
com a referència.
Per comprovar els resultats obtinguts en l’ACV no sols es treballa amb una unitat
funcional sinó amb dues, que són les següents:
- Superfície (m2) d’un panell acústic amb una absorció acústica unitària (uA) d’1
Sabin mètric. En aquest cas, UF= 1 uA. La definició té en compte el rendiment
acústic dels materials per poder-los comparar entre ells. En aquest cas, la unitat
funcional es calcula mitjançant l’ Equació 2.7:
Equació 2.7

S= A /NRC
On A és l’absorció acústica per 1 m2, en Sabins (en aquest cas equivalent a 1), i NRC
és el coeficient de reducció de soroll.
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La massa necessària de cada material per tenir un rendiment uniforme es calcula
mitjançant l’Equació 2.8:
M= δ · S · d

Equació 2.8

On M és la massa (kg), δ és la densitat (kg/m3), d és el gruix (m) i S és la superfície
(m2).
Combinant les dues equacions, i considerant A=1uA, és possible expressar la massa
equivalent de cada material amb el seu corresponent rendiment acústic:
>

M = ∂ · d · =?@AB

Equació 2.9

- 1 m2 de la superfície del material acústic. En aquest cas, UF= 1 m2. Aquí no té en
compte el rendiment acústic dels diferents materials i només es proporciona
informació sobre la quantitat de material necessari per obtenir un panell amb una
superfície d’1 m2, considerant només les diferents densitats de cada material. La
massa de cada material necessari per fabricar un panell d’1 m2 es calcula utilitzant
l’Equació 2.9.
Posteriorment es defineixen els límits del sistema, especificats a les figures 2.66 i
2.67, on es mostren els límits entre el producte i el seu entorn per als materials
aïllants acústics fabricats amb una barreja de CFs i W i, alternativament, utilitzant el
100 % de W.

Figura 2.66.
Límits del
sistema entre el
producte i el
medi ambient
per a materials
aïllants acústics
realitzats amb
CFs.

Figura 2.67.
Límits del
sistema entre el
producte i el
medi ambient
per a materials
aïllants acústics
realitzats amb
W.
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Com es mostra a les figures 2.66 i 2.67 en l’inventari de consums, tan les CFs com la
W han de ser netejades i assecades abans d’iniciar el procés de fabricació dels no
teixits i, per tant, el procés produirà aigües residuals. No obstant, aquestes aigües
residuals es consideren fora dels límits del sistema a causa de la seva baixa càrrega
contaminant 46.
A l’hora de definir els límits del sistema, es descarten els impactes atribuïts a l’engreix
dels animals. Això és així perquè, segons el Ministeri d'Agricultura i Pesca,
Alimentació i Medi Ambient d'Espanya, els residus dels CFs són subproductes animals
"amb poc o cap valor comercial o econòmic i sense destí viable" 8. Per aquest motiu,
es considera que no hi ha cap relació causal ni econòmica entre la cria d'aus de corral
(flux no funcional) i les CFs (co-producte). Tots els fluxos necessaris per a l'engreix
dels pollastres, així com els productes químics utilitzats per al desplomat, només són
imputables a la carn de pollastre 46. En conseqüència, s’exclouen aquests impactes
ambientals que s'atribueixen estrictament a la producció de carn de pollastre. D'altra
banda, tal i com s’ha descrit anteriorment, el mercat de la W s'ha reduït a diverses
regions europees i, actualment, els vellons produïts anualment sobretot per ovelles
no llaneres sovint són descartats 47. Per tant, de la mateixa manera que en el cas de les
CFs, s'ha considerat que no hi ha cap relació causal o econòmica entre la cria d'ovelles
(flux no funcional) i la W (co-producte) i, de nou, els fluxos necessaris per a l'engreix,
així com per esquilar, només són imputables a la producció de carn. D’aquesta
manera, també s’exclouen els impactes ambientals estrictament atribuïts a la
producció de carn de xai.
Es considera que, per la seva elevada potència calorífica, tots els residus sòlids
generats en els processos d’obertura i carda es destinen a incineració amb
recuperació d’electricitat, segons la metodologia documentada per Doka. En
conseqüència, l’eina de càlcul per a l’eliminació de residus utilitzada és la base de
dades EcoInvent LCI v2.1 48, amb les correccions d’octubre de 2008 49. Els valors de
calefacció superior i inferior es detallen a la Taula 2.8 i s’han establert utilitzant la
fórmula de Dulog segons la composició elemental de les CFs i la W 50 51 10, també
mostrada a la Taula 2.8.

Valor de calefacció superior (MJ/kg)

CFs
31,3

W
23,1

Valor de calefacció inferior (MJ/kg)

29,3

21,6

Oxigen (% en pes sense l’O de l’aigua)

13,5

22-25

Hidrogen (% wt sense l’O de l’aigua)

8,6

6,5-7,5

Carboni (% en pes)

61,5

50-52

Sulfur (% en pes)

4,9

3-4

Nitrogen (% en pes)

8,8

16-17

Clor (% en pes)

2,6

--

Composició química
Taula 2.8.
Composició
elemental i
valors de
calefacció
superior i
inferior de CF i
W.

Les altres dades emprades per l’inventari del cicle de vida referides a les aportacions
energètiques i als materials associats provenen de la base de dades Ecoinvent v3.3,
dades que queden resumides a la Taula 2.9.
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Entrada / procés
Aigua de consum: aigua de consum (Europa sense Suïssa)/
producció d’aigua de consum, tractament convencional/Alloc
Def, U
Peròxid d’hidrogen: peròxid d’hidrogen, sense aigua, en una
solució del 50 % (GLO)/mercat/Alloc Def, U
Electricitat: Electricitat, baix voltatge (ES) mercat/Alloc Def, U
Pols de bòrax anhidre: bòrax, anhidre, pols (GLO) /mercat/
Alloc Def, U
Sulfonat d’alcohols grassos: Sulfonat d’alcohols grassos (RER)/
mercat/Alloc Def, U
Escalfor: gas natural, baixa pressió (CH)/ mercat/ Alloc Def, Uiii
SW (CH)/SW producció/Alloc Def, U

Font de dades
Ecoinvent. 2016
Ecoinvent. 2016
Treyer et al 2016
Ecoinvent. 2016
Ecoinvent. 2016
Ecoinvent. 2016
Ecoinvent. 2016

Taula 2.9.
Fonts de
dades.

Les dades primàries utilitzades en aquest estudi s’obtenen a partir de processos a
escala de laboratori realitzats seguint els protocols descrits.
S’utilitza el programari SimaPro 8 per dur a terme l’ACV, seguint l’aproximació CMLIA basada en el punt mig del 3.04, excloent els processos d’infraestructura i les
emissions a llarg termini.
Les categories d’impacte seleccionades per avaluar i comparar els diferents teixits no
teixits fets amb CFs i W i el panell acústic convencional de referència de SW pertanyen
als indicadors de referència CML-IA desenvolupats per l’Institut de Ciències
Ambientals de la Universitat de Leiden 52. Seguidament es presenta una breu
explicació de cada categoria d’impacte i l’indicador utilitzat o el factor de
caracterització per proporcionar un coneixement bàsic dels termes:
- L’esgotament abiòtic està relacionat amb l'extracció de minerals i combustibles
fòssils a causa de les aportacions del sistema. El factor de desviació abiòtica es
determina per a cada mineral extret (kg Sb equivalents / kg d'unitats d'extracció)
o combustible fòssil utilitzat (unitats MJ) basat en les reserves de concentració i la
taxa de desacumulació.
- El canvi climàtic està relacionat amb les emissions de gasos d'efecte hivernacle a
l'aire. S’ha seleccionat el model de caracterització desenvolupat pel Grup
Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic i les dades s'expressen com a Potencial
de l’escalfament global per a un horitzó temporal de 100 anys (GWP100a), en
unitats de diòxid de carboni kg / kg.
- L’esgotament de l'ozó estratosfèric fa que una fracció més gran de la radiació UVB arribi a la superfície de la terra. Aquesta categoria d’impacte està relacionada
amb la producció a escala global. El model de caracterització desenvolupat per
l'Organització Meteorològica Mundial defineix el potencial d'esgotament de l'ozó
de diferents gasos amb la unitat normalitzada kg CFC-11 equivalent / kg d'emissió.
- La toxicitat humana està relacionada amb els efectes de les substàncies tòxiques
en l'entorn humà, tot i que no s'inclouen els riscos per a la salut en l'entorn de
treball. El factor de caracterització, el potencial de toxicitat humana, es calcula amb
USES-LCA, descrivint el destí, l’exposició i els efectes de les substàncies tòxiques
per a un horitzó temporal infinit. Per a cada substància tòxica, el potencial de
toxicitat humana s'expressa en equivalents de 1,4-diclorobencè per kg d'emissió.
- L’ecotoxicitat aquàtica en aigües dolces es refereix a l'impacte en els ecosistemes
d'aigua dolça com a resultat de les emissions de substàncies tòxiques a l'aire, a
l'aigua i al sòl. El potencial d’ecotoxicitat es calcula amb USES-LCA, descrivint el
iii S’ha suposat un valor calorífic baix, de 9000 kCal/m3.
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destí, l’exposició i els efectes de les substàncies i mesures tòxiques s’expressen en
equivalents de 1,4-diclorobenzè / kg d'emissió.
L’ecotoxicitat marina es refereix als impactes de substàncies tòxiques en els
ecosistemes marins (vegeu la descripció de la toxicitat de l'aigua dolça).
L’ecotoxicitat terrestre fa referència als impactes de les substàncies tòxiques en els
ecosistemes terrestres (vegeu la descripció de la toxicitat de l'aigua dolça).
L’oxidació fotoquímica avalua la formació de substàncies reactives (principalment
ozó) que són perjudicials per a la salut humana i els ecosistemes i que poden
danyar els cultius. Aquest problema també s'indica com smog d'estiu i no s'ha de
confondre amb l’smog d'hivern, estant l'últim fora de l'àmbit d'aquesta categoria.
L’indicador es calcula amb el model de trajectòria de la UNECE i s’expressa en kg
d’equivalents d’etilè / kg d’emissió.
L’acidificació considera substàncies acidificants que causen un ampli ventall
d'impactes sobre el sòl, les aigües subterrànies, les aigües superficials, els
organismes, els ecosistemes i els materials (és a dir, edificis). Es calcula amb el
model adaptat RAINS 10, que descriu la destinació i la deposició de substàncies
acidificants. El potencial d’acidificació s’expressa en kg de SO2 equivalents / kg
d’emissió. El mètode s’estén per compostos com HNO3, H2SO4, SO3, HCl, HF, H3PO4,
H2S i NO.
L’eutrofització, també coneguda com a nitrificació, inclou tots aquells impactes
causats per nivells excessius de macronutrients en el medi ambient, que al seu
torns són causats per les emissions de nutrients a l'aire, a l'aigua i al sòl.
L’indicador es basa en el procediment estequiomètric Heijungs 53 i s’expressa com
a kg PO43- equivalents / kg d'emissió.

2.2.4. CARACTERITZACIÓ DE LES PROPIETATS DE LES CFs COM A
MATERIAL BIOSORBENT
Per a la realització de les proves de biosorció, es treballa amb dos materials sorbents
diferents, les CFs i la BNT, i se n’estudia el comportament davant la sorció de solucions
monoelementals de coure (Cu) mitjançant la determinació del pH, el temps i la
concentració de metall en el bany òptims de treball. El diagrama de flux de la Figura 2.68
resumeix el procediment seguit en aquesta etapa.

Figura 2.68.
Esquema del
procés a dur a
terme per
l’etapa 3.

2.2.4.1. PREPARACIÓ DEL MATERIAL BIOSORBENT
Les CFs s’assequen a l’estufa durant 4 h a 105 °C per eliminar la humitat que retenen i
assegurar pesades exactes. Un cop feta aquesta operació, es guarden al dessecador. Els
resultats de les CFs es compararan amb els obtinguts per la BNT.
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Figura 2.69.
Aspecte dels dos
materials
biosorbents, CFs
(esquerra) i
BNT (dreta)
prèviament a la
biosorció.

2.2.4.2. PLANTEJAMENT DE LES PROVES DE BIOSORCIÓ
A) Determinació teòrica dels rangs de treball de pH i concentració de metall al bany
Es determina el rang de treball en funció de les dues variables que determinen
l’aparició o no de precipitats, és a dir, el pH i concentració. Sempre es treballarà en el
rang que permeten aquestes dues variables a fi de no obtenir desviacions errònies en
els resultats. Per determinar-ne els valors es fa una simulació de les espècies presents
al bany creant un diagrama de distribució mitjançant el software Hydra Medusa 54.
Tenint en compte que no es pot treballar a pH bàsics amb les CFs, a que això podria
suposar la seva degradació 55, s’escull una solució de compromís en la que l’ió Cu
estigui lliure i no existeixin precipitats. Per aquest motiu es trien com a concentració
i pH màxims 6 mM i 4, respectivament. En aquest cas, l’espècie Cu2+ es troba en forma
lliure fins a un pH de 4,5, valor a partir del qual perd protagonisme en pro d’altres
combinacions. La màxima concentració de CuO, que precipita, es dóna a un pH pròxim
a 6. Cal tenir en compte que també existeixen altres espècies amb diferent càrrega, i
que per la simulació es suposa que el pH es modificarà experimentalment mitjançant
HCl 0,01 M, que també afecta lleugerament a la distribució final d’espècies.

Figura 2.70.
Diagrama de
distribució
d’espècies per
una concentració de l’ió
Cu2+ de 6 mM.

A concentracions menors, per exemple 0,2 mM, el Cu2+ lliure predomina fins a un pH
més alt, de 5,5, valor a partir del qual comença a aparèixer CuO. Cal tenir en compte
que a pH lleugerament menor a 6 l’aparició d’espècies formades a partir del Cu2+ és
destacable.
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Figura 2.71.
Diagrama de
distribució
d’espècies per
una concentració de l’ió
Cu2+ de 0,2 mM.

En funció de les observacions fetes sobre els diagrames de distribució d’espècies, es
fixa el rang de treball del pH entre 1 i 5, i la concentració de metall en el bany, de 0,2
a 6 mM. A partir d’aquests valors es determinaran experimentalment els valors
puntuals del pH i la concentració de metalls òptims.
La relació de bany triada per dur a terme els assajos es basa en treballs realitzats
anteriorment pel grup de recerca 56, i és de 0,4 g de fibra per 40 ml de bany, és a dir,
de 0,01 g/ml. Aquests valors es defineixen en funció de la correcta humectació de la
totalitat de la massa de CFs inclosa al bany.
Com que el material subjecte a estudi són les CFs, es plantegen sempre primerament
els experiments per aquest sorbent, i les mateixes condicions s’apliquen a la BNT a fi
de poder comparar els resultats.
B) Determinació experimental del pH òptim de treball
En primer lloc es prepararan solucions àcides de Cu2+ que servirà per ajustar el pH de
les mostres, i després ja es podran preparar la resta de solucions en funció dels
assajos.
Si el rang de pH definit teòricament va de 1 a 5 unitats, els valors puntuals assajats
seran de 2, 3, 4 i 5, per una concentració de metall en el bany de 0,2 mM. Es tria una
concentració de metall baixa per assegurar que no hi ha problemes de precipitats que
interfereixin en el resultat final. Es descarta el valor de pH 1 ja que, al ser un valor
extrem, pot malmetre les CFs i afectar negativament els grups que permeten la sorció
del metall.
Un cop les solucions estan preparades, es pesa la quantitat de CFs necessària per
mantenir la relació de bany triada (0,01 g/ml) i s’introdueixen en un tub de
polipropilè de fons cònic tipus Falcon. S’afegeixen 40 ml de solució, es tanca i s’agita
mecànicament durant 30 min en un agitador rotatori ELMI Intelli-Mixer RM-2M a 50
rpm. Es treballa per duplicat.
Havent transcorregut el temps de contacte definit, la pols de CFs es separa mitjançant
un muntatge Büchner-Kitasato amb filtres de microfibres de vidre borosolicat (FilterLab) de diàmetre 47mm, gruix 0,26 mm i mida de porus 1,2 µm. S’utilitzen aquests
filtres en comptes de filtres de cel·lulosa per evitar interacció amb la mostra.
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Figura 2.72.
Agitador
rotatori amb
tubs tipus
Falcon.

Havent transcorregut el temps de contacte definit, la pols de CFs es separa mitjançant
un muntatge Büchner-Kitasato amb filtres de microfibres de vidre borosilicat (FilterLab) de diàmetre 47mm, gruix 0,26 mm i mida de porus 1,2 µm. S’utilitzen aquests
filtres en comptes de filtres de cel·lulosa per evitar interacció amb la mostra.
La filtració de les mostres de CFs transcorre tal i com els experiments descrits
anteriorment, però, en el cas de les mostres amb BNT s'ha de fer servir un altre
sistema adequat a les característiques del sorbent, amb una mida de partícula molt
menor. Les mostres es filtren amb una centrífuga Mixtasel BLT a 4000 rpm durant 3
min. El sobrenedant es filtra amb una xeringa i filtres Millex Millipore PVDF Durapore
de 13 mm de diàmetre i mida de porus de 0,45 micres.

Figura 2.73.
Filtració de les
CFs mitjançant
un equip
BüchnerKitasato. Figura
2.74. Material
per a la filtració
de les mostres
amb BNT com a
material
biosorbent.

Figura 2.75.
Aspecte de les
CFs durant la
filtració de
solució 0,2 mM
Cu. Figura 2.76.
Aspecte de les
CFs durant la
filtració de
solució 6 mM
Cu.
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C) Preparació de les cinètiques de sorció
Les cinètiques es preparen per dues concentracions, a 0,2 mM i 6 mM, com a valors
representatius dels dos extrems del rang escollit i poder comparar i contrastar valors.
Es procedeix com s’ha descrit anteriorment, seguint el procediment de filtració
indicat per cada sorbet i transcorregut un determinat temps en cada cas des de l’inici
del contacte. Es mesura la concentració de metall als 5, 10, 30, 60, 90 i 120 minuts. La
relació de bany és la descrita anteriorment: 0,01 g/ml. Es treballa per duplicat.
La solució de Cu 0,2 mM es prepara tal i com s’ha descrit en l’apartat anterior de la
determinació de la sorció en funció del pH.
D) Preparació de les isotermes de sorció
Es trien diferents concentracions dins del rang definit teòricament: 0,2, 0,8, 1, 2, 3, 4,
5 i 6 mM. Es preparen les diferents solucions (sempre a pH 4) i es posen en contacte
amb el sorbent el temps determinat en l’experiment anterior. La relació de bany és de
0,01 i es treballa per duplicat. Un cop transcorregut el temps de contacte, es duu a
terme la filtració tal i com s’ha descrit anteriorment.
E) Preparació dels assajos de sorció en una mostra real
Per tal de comprovar l’eficàcia de les CFs en condicions industrials, s’analitza la
biosorció del Cu2+ d’una mostra d’aigua real, subministrada per una empresa
d’impressió de circuits i pertanyent al final del procés, és a dir, abans d’haver-hi
aplicat un tractament per eliminar els metalls presents. La mostra es conserva en un
refrigerador a 10 °C per evitar-ne la degradació. La seva caracterització implica la
determinació del pH, conductivitat (CRISON Micro CM 2200) i quantitat dels metalls
presents a la mostra. Aquesta anàlisi s’ha de dur a terme amb un espectrofotòmetre
de masses por plasma d’acoblament inductiu (ICP-MS XSeries2 Thermo Scientific) ja
que no solament hi ha Cu2+ (motiu pel qual era suficient analitzar mitjançant
espectrofotometria atòmica), sinó que també s’ha de comptabilitzar la presència
d’altres metalls i aquest equip permet aquest tipus d’anàlisis.
En aquest cas, a variar la concentració inicial de metall, es faran diverses proves amb
diferents relacions de bany (Taula 2.10) per optimitzar la sorció. Les relacions de
bany més altes es veuen limitades pel volum de les CFs i la corresponent falta
d’humectació de la mostra, al no poder-se distribuir el líquid homogèniament. És per
això que les noves relacions de bany triades s’escullen en funció de les CFs, les quals
després també s’apliquen en el cas de la BNT.
Biosorbent

Taula 2.10.
Relacions de
bany aplicades.

CFs
CFs
CFs
CFs
CFs
BNT
BNT
BNT

Massa
(g)
0,4
2
3
4
6
2
4
6

Volum solució
(ml)
40
40
40
20
20
20
20
20

Relació de bany
(massa/volum)
0,01
0,05
0,08
0,2
0,3
0,1
0,2
0,3

F) Anàlisi de les mostres mitjançant absorció atòmica
El Cu2+ present a les mostres s’analitza i quantifica mitjançant un equip
d’espectrofotometria d'absorció atòmica 932AA (GBC, EUA) amb una flama oxidant
d’aire-acetilè.
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Figura 2.77.
Equip
d’absorció
atòmica. Figura
2.78. Flama.

Prèviament a l’anàlisi cal preparar la recta o les rectes de calibrat dins el rang de la
qual es preveu que hi hagi el resultat de les mostres a analitzar. En cas que cap dels
rangs sigui adequat, caldrà fer una dilució prèvia de les mostres a fi que s’incloguin en
un dels rangs. Els rangs en els quals permet treballar la làmpada utilitzada a l’equip
són:
Longitud d’ona
(nm)
324,7
327,4
217,9
222,6
249,2
244,2

Rang de treball
(ppm)
1-5
2,5-10
7,5-30
45-180
180-730
400-1700

Sensitivitat
(ppm)
0,025
0,05
0,16
1
4
9

Taula 2.11.
Rangs de treball
i sensibilitat
corresponent
per l’equip
d’absorció
atòmica

Es prepara una recta de calibrat cada vegada que s’analitzen mostres per assegurar la
màxima precisió dels resultats.
2.2.4.3. TRACTAMENT DE LES DADES
A) Modelització de les isotermes i cinètiques de sorció
Els models matemàtics s’empren per tal de representar la dependència d’una variable
resposta y respecte a una variable explicativa, x. Aquests models es van començar a
estudiar primerament en astronomia i física per Laplace i Gauss, tot i que el seu nom
genèric, models de regressió, prové dels treballs de Galton en biologia a finals del
segle XIX 57.
Existeixen diferents tipus de relacions entre dues variables x i y, des d’una relació
exacta o funcional, on una variable determina al cent per cent el valor de l’altra, fins
el cas contrari, una relació en què una variable no aporta cap informació sobre el valor
de l’altra. Les relacions que s’observen entre variables físiques solen caracteritzar-se
perquè el coneixement d’una variable permet predir en major o menor grau el valor
de l’altra: estem parlant d’una relació estadística. Els mètodes de regressió estudien
la construcció dels models explicatius per aquest tipus de relacions 58.
En un sistema biològic, la construcció i simulació d’un model matemàtic és una de les
eines més interessants disponibles actualment per analitzar i predir-ne el
comportament. En general, un model és un objecte, concepte o conjunt de relacions
que s’utilitza per a representar i estudiar de forma simple i comprensible una porció
de la realitat empírica. Si en un fenomen biològic es coneixen els processos interns i
les relacions entre ells, llavors és possible conèixer les equacions (que dependran del
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tipus de model) que el descriguin i que s’anomenen model matemàtic del fenomen
biològic. Per un mateix fenomen biològic es poden construir molts models matemàtics
diferents entre ells, amb un grau d’eficàcia més o menys alt segons el coneixement
dels processos que s’investiguen i de les possibilitats d’experimentació 59.

qe

Figura 2.78.
Exemple de
diferents tipus
de corbes o
models de
sorció possibles
segons el
sistema
estudiat. Font: J.
Navas 78.

Ce
B) Cinètiques de sorció
Els models matemàtics per les cinètiques de sorció determinen l’ordre del procés de
biosorció. Les fórmules dels models s’apliquen als resultats obtinguts
experimentalment. La reacció es considera de primer o de segon ordre si es compleix
un dels següents requisits:
- El valor experimental i el valor tèoric per qe son similars, essent qe la quantitat
d’ions sorbits per quantitat de sorbent utilitzada (mmol metall/g biosorbent).
- Els punts experimentals s’ajusten alt grau (R≅1) al gràfic representat.
Reacció de primer ordre
El model de la reacció de pseudo primer ordre es defineix mitjançant l’equació de
Langergen:
𝑙𝑜𝑔 (𝑞0 − 𝑞) = log 𝑞0 −

Equació 2.10

K8
L,NON

𝑡

On k1 és la constant de la velocitat de sorció (min-1), q és la quantitat d’ions sorbits per
quantitat de sorbent utilitzada (mmol metall/g biosorbent) a temps t i qe és la
quantitat d’ions sorbits per quantitat de sorbent utilitzada (mmol metall/g
biosorbent) a l’equilibri.
El valor experimental de qe s’obté de la representació de gràfica de q enfront el valor
t. Llavors, es fa un segon gràfic per representar el model cinètic, representant ara (log
qe – q) enfront t. D’aquest gràfic s’obtenen els valors teòrics de qe i de k1.
Si els valors obtinguts compleixen els requisits comentats prèviament, aquest model
s’ajusta com al model de la reacció.
Reacció de segon ordre
El model per a la reacció de pseudo segon ordre es descriu mitjançant l’equació
representada:
Equació 2.11
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On k2 és la constant de la velocitat de sorció (mmol metall/(g de biosorbent · min)), q
i qe són la quantitat d’ions sorbits per quantitat de sorbent utilitzada (mmol metall/g
biosorbent) a temps t i a l’equilibri respectivament, i on el valor experimental de qe
s’obté de la mateixa manera que en el cas del model de pseudo primer ordre.
Es representa en un gràfic t/q vs t, d’on s’obtenen els valors de qe i k2. Si els valors
obtinguts compleixen els requisits comentats prèviament, aquest model s’ajusta com
al model de la reacció.
C) Isotermes de sorció
La quantitat de sorbat que pot retenir un sorbent és funció de les característiques i de
la concentració del sorbat, així com d’altres característiques del sistema (pH,
temperatura, etc.). En general, la quantitat de matèria sorbida es determina com a
funció de la concentració a temperatura constant, i la funció resultant es coneix amb
el nom d’isoterma de sorció. Els models emprats de forma més freqüent per al
tractament de les dades experimentals de les isotermes de sorció dels sistemes
unielementals són el de Langmuir i el de Freundlich 60.
Cal remarcar que prèvia l’aplicació de qualsevol dels models és necessari determinar
exactament quan s’assoleix l’equilibri per evitar errors com a conseqüència de falses
apreciacions. La determinació del temps d’equilibri és una operació important,
controlant el paràmetre estudiat durant diferents espais de temps (per això sempre
cal fer un estudi previ de la cinètica de sorció necessari per assolir l’equilibri).
Model de Langmuir
El model de Langmuir es va desenvolupar originàriament a l’any 1915 per a
representar la sorció de gas amb carbó actiu. En aquest model, l’atracció entre els ions
de metall i la superfície del sorbent es basa principalment en les forces físiques i no té
en compte les agrupacions moleculars (no hi ha interacció entre les molècules
sorbides) ni les variacions d’energia de la interacció amb el material (l’energia de
sorció és igual per a tots els llocs de sorció). La principal hipòtesis del model és que la
superfície de sorció és uniforme assumint que cada lloc de sorció pot adherir només
una molècula de sorbat. Se suposa també que es treballa a temperatura constant 61.
L’expressió matemàtica de l’equació de Langmuir és la que segueix:
>
WX

>

=W +W
Y

>

Equació 2.12

Y ZAX

Essent Ce la concentració de sorbat a l’equilibri (mmol/L), qe la quantitat d’ions de
metall sorbits (mmol) per quantitat de sorbent (g) a l’equilibri, b la ratio
sorció/desorció (l/mmol) i q0 és la concentració de metall sorbit a la saturació per
unitat de massa de biosorbent (mmol/g). Com més alt és el valor de q0, més alta és la
quantitat de mols de metall que el biosorbent és capaç de sorbir.
Per representar gràficament aquest model, es representa Ce/qe en front Ce.
Model de Freundlich
El model de Freundlich (1939) té un origen empíric i, igual que la isoterma de
Langmuir, considera que la sorció és funció de la concentració d’equilibri, sense tenir
en compte la presència d’altres ions en dissolució o variacions de pH. En aquest cas,
la superfície se suposa heterogènia, rugosa, essent la distribució de l’energia en els
llocs de sorció exponencial. L’expressió empírica de la isoterma de Freundlich és la
que segueix:
>

log 𝑞0 = log 𝑘\ + ] log 𝐶0

Equació 2.13

Essent qe la concentració de metall sorbida a l’equilibri (mmol de metall/g
biosorbent), Ce la concentració a l’equilibri de metall en dissolució, n l a intensitat de
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sorció i Kf la constant de la isoterma de Freundlich, expressada en mmol/g. Aquesta
constant és un indicador aproximat de la capacitat de sorció. La fracció 1/n defineix
la força de sorció del procés; si el valor de n està entre 1 i 10, el procés de sorció és
favorable 61.
La isoterma de sorció és sempre una paràbola, sense tendir a un límit determinat en
la concentració de l’analit sobre la fibra. Per tant no es compleix per a concentracions
elevades, ja que generalment l’absorció està limitada per la saturació de la fibra.
Aquesta equació es caracteritza perquè a baixes concentracions la relació entre el
compost biosorbit sobre la fibra i en solució tendeix a aparèixer lineal, podent-se
arribar en alguns casos a una relació constant.
Per a representar gràficament aquest model, es representa log qe enfront log Ce.
Model de Temkin
El model de Temkin es va definir el 1940 62 de forma experimental pel científic del
mateix nom, i es diferencia dels altres perquè conté un factor que té en compte
explícitament la interacció entre el sorbet i el sorbat. L'equació proposada per Temkin
és la següent 61:
Equació 2.14

𝑞0 =

_`
ab

_`

𝑙𝑛𝐴 ` + = B 𝑙𝑛𝐶0
ab

On AT és la constant de la isoterma de Temkin a l’equilibri, expressada en L/g, bT és
una altra constant de Temkin, R és la constant universal dels gasos (8,314 J/mol · K),
i T la temperatura, expressada en K.
La representació gràfica d’aquest model és qe en front del ln Ce.
Model de Nernst
L’equació de Nernst s’utilitza especialment en l’àmbit tèxtil, i hi ha qui la qüestiona
perquè la considera un cas especial de Freundlich o Langmuir 63. S’expressa, de forma
linealitzada:
Equació 2.15

𝑞0 = 𝐾e 𝐶0

on KN és la constant de la isoterma de Nernst (mg/g), que es manté constant quan la
concentració de sorbat augmenta.
D) Anàlisi estadístic dels resultats del procés de sorció
Per analitzar els resultats experimentals obtinguts en el procés de sorció de metalls
pesants emprant mètodes estadístics es faran servir, bàsicament, tècniques de
regressió. S’estudien conjuntament varis factors, implicant la resolució d’un problema
de regressió lineal múltiple. El model que se n’obté es representarà mitjançant una
superfície de resposta que facilitarà l’anàlisi i el conseqüent coneixement dels valors
òptims per cada factor.
Model lineal
En aquest problema xi són les variables independents, deterministes 64. La resposta Y
és una variable aleatòria, que en el supòsits del problema ha de seguir una distribució
normal amb variància constant. Es parla de regressió lineal per l’equació que
s’obtindrà i que serà una funció lineal on el valor dels paràmetres b0, b1, b2.... bn són
desconeguts i reben el nom de coeficients del model.
En funció de les dades a tractar es proposa un model adient. En aquest cas, observant
els valors obtinguts experimentalment, s’escull inicialment un model que pot incloure
termes lineals, quadràtics i, en el cas de regressió múltiple, d’interacció (Equació
2.16). Per definir el model caldrà estimar-ne els coeficients 65.
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Y = b0 + b1 x1 + b2 x2 + b12 x1 x2 + b11 x12 + b22 x22 + e

Equació 2.16

Si el problema es formula en forma matricial, es té l’expressió:

Y = X b+e

Equació 2.17

En el cas del present estudi, Y és el valor del vector resposta, la quantitat de metall
pesant sorbida, mentre que les xi seran els factors dels problema, és a dir, la
concentració de metall pesant durant la sorció, el pH i el temps de sorció. De forma
genèrica, X correspon a la matriu del model, b̂ al vector del coeficients estimats i e al
vector dels residus.
Els valors dels coeficients s’obtenen pel mètode dels mínims quadrats. Es defineix L
com la suma de quadrats dels residus, on els residus ei = yi - yˆ i són la diferencia entre
els valors experimentals i els que proporcionarà el model.
n

L = å e2i = e´ e

Equació 2.18

i=1

Cal cercar els valors de b̂ que minimitzen L, i per tal fi caldrà resoldre el sistema:

¶L
=0
¶b b

Equació 2.19

En forma matricial, la solució del problema vindrà donada per l’expressió definida en
l’ Equació 2.20:

bˆ = (X'X)-1 X'Y

Equació 2.20

On X´ és la trasposta de X i (X’X)-1 la matriu inversa. Aquest procés d’obtenció dels
valors dels coeficients del model pot realitzar-se d’una forma simple emprant el
programari Microsoft Excel.
El valor modelitzat Ŷ vindrà donat per l’ Equació 2.21, mentre que el vector de
residus s’expressa tal i com descriu l’ Equació 2.22:

Ŷ = X b̂

Equació 2.21

e= Y - Yˆ

Equació 2.22

Excel proporciona directament una valoració de la significació global del model, però
la utilització de la regressió lineal per l’estudi del problema pot resultar inadequada.
Aquesta valoració global de la significació del model es realitza doncs amb l’ANOVA
de la regressió, la qual correspon a la resolució de la prova d’hipòtesi (Equació 2.23).

H0 bi = 0 "bi

Equació 2.23

L’estadístic que es fa servir en aquesta prova segueix una distribució Fn1, n2, on n1, n2
són els paràmetres d’aquesta distribució, corresponents als graus de llibertat de
l’explicació i dels residus n1= p-1, n2= n-p, on n és el nombre de valors experimentals
i p és el nombre de paràmetres del model.
La distribució es calcula dividint el quadrat mitjà explicat entre el quadrat mitjà
residual, tal i com descriu l’Equació 2.24:
F=

QME
QMR

Equació 2.24

Per conèixer el valor de l’estadístic d’aquesta prova cal determinar la suma de
quadrats residual SQR (Equació 2.25), que dividida pels graus de llibertat del residu
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dóna el valor del quadrat mitjà residual QMR (Equació 2.26), que correspon a
l’estimació de la variància.

SQR =

Equació 2.25

n

å e2i

sˆ 2 = QMR =

i=1

Equació 2.26

SQR =

n

å e2i

sˆ 2 = QMR =

i=1

SQR
n-p

SQR
n-p

Respecte als valors explicats, s’obté la suma de quadrats explicada SQE (Equació
2.27) i seguidament dividint pels respectius graus de llibertat resulta el quadrat mitjà
explicat QME (Equació 2.28).
n

SQE = å ( yˆ i - y )

Equació 2.27

2

QME =

i=1

n

Equació 2.28

SQE = å ( yˆ i - y )

2

QME =

i=1

SQE
p -1

SQE
p -1

Tal i com es veu a l’Equació 2.24, els valors de QMR i QME permeten obtenir el valor
F calculat corresponent a l’estadístic de la prova, del qual se’n determina el nivell de
significació P-valor. Normalment s’opera amb un risc del 5 %, és a dir, valors del Pvalor inferiors a 0,05 permeten rebutjar la hipòtesi nul·la i seguir amb la modelització.
El següent pas correspon a l’estudi de la significació dels coeficients del model, EXCEL
directament en proporciona una valoració resolent la corresponent prova d’hipòtesi.

H0 bi = 0

Equació 2.29

H1 bi ¹ 0

L’estadístic emprat en aquesta prova és t, que segueix una distribució T de Student de

n graus de llibertat, on n = (n – p).

t=

Equació 2.30

bˆ j
ˆ 2C jj
s

On s
ˆ 2 = QMR i Cjj és el terme de la diagonal de la matriu (X’ X) -1 associat al paràmetre
a bj.
Caldrà veure si el P-valor corresponent a la t calculada per cada coeficient bj supera
el risc acceptat per la prova, normalment del 5 %. Igual que en el cas anterior, un Pvalor inferior a 0,05 suposa acceptar la significació d’aquell coeficient. Els termes no
significatius, un a un, cal que siguin eliminats dels model inicial fins obtenir un model
definitiu amb tots el paràmetres significatius.
Quan s’ha obtingut el model definitiu amb el coeficient de determinació R2 (Equació
2.30), es podrà apreciar l’explicació aportada pel model.
R2 =

Equació 2.30

SQE
SQT

On la suma de quadrats totals SQT es calcula mitjançant l’Equació 2.31:
n

Equació 2.31

SQT = å ( yi - y )

2

SQT = SQE + SQR

i=1

Seguidament caldrà verificar els supòsits de la modelització, comprovar que la
variància es manté constant a l’interval experimental i que els resultats segueixen una
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distribució normal. L’homoscedasticitat es verificarà amb la representació dels
residus, realitzant els gràfics on es representen els residus en funció del valor
modelitzat per la resposta Ŷ i, en cas de ser necessari, cal analitzar els residus en
front de cadascun dels factors dels model. En tots els casos cal observar que l’amplitud
dels residus es manté constant. La normalitat es verifica amb el gràfic probabilístic
normal: caldrà ordenar els residus i estimar el valor de la funció de distribució, a
partir de la qual és determina el valor que li correspon a la variable suposadament
normal. Per verificar la normalitat, caldrà observar, en la representació, que els punts
queden raonablement alineats.
Finalment, després de la modelització, si es representa la resposta de la funció Y en
funció de les variables que la generen resulta una superfície de resposta que facilita
l’optimització del procés 65. El problema resulta simple si s’opera amb una resposta Y
funció de dues variables x1 i x2, llavors resulta un problema tridimensional que serà
possible visualitzar. En el cas que s’està estudiant, la resposta Y correspon a la
quantitat de metall sorbit, i les variables independents són la concentració de la
dissolució Ci i el temps de contacte del sorbent amb la dissolució de metall pesant T.
Tal resposta pot expressar-se com:
Equació 2.32

Si s’opera amb el valor esperat de la resposta E(Y) = f(C,T) = η la superfície queda
representada per la funció següent:
Equació 2.33

2.2.4.4. CARACTERITZACIÓ DELS MATERIALS
Es duen a terme diverses proves per poder estudiar amb més profunditat el procés
de biosorció. En tots els casos es trien dues mostres per cada material, corresponent
a la primera a la mostra inicial, sense contacte amb el metall, i la segona serà una de
les mostres que ha obtingut bons resultats de sorció, usant a tal efecte una mostra de
concentració inicial 6 mM per la BNT i 0,2 mM per a les CFs, totes dues amb 30 min
de contacte.
A) Termogravimetria
S'utilitza un equip STDA 851 (Mettler Toledo, EUA); les condicions de degradació
s'estableixen en atmosfera oxidant i a una velocitat de 20 ° C per minut, acabant
l'experiment a 800 ° C.
B) Espectroscòpia d’infrarrojos
Es preparen les mostres amb sal de KBr, pesant aproximadament 0,003 g de mostra
(prèviament assecada durant 3 h a 105 ° C per eliminar la humitat) i 0,03 g d'aquesta
sal, mesclant homogèniament, situant-ho en un motlle i aplicant una pressió de 160
MPa. La pastilla s'analitza mitjançant un equip FT-IR Nicolet Avatar 320 amb òptica
CsI (Thermo Fischer Scientific, EUA). L’espectre es mesura amb una mitjana de 50
escaneigs i una resolució de 4 cm-1.
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CAPÍTOL 3.
RESULTATS I ANÀLISI DE
RESULTATS

3.1. PREPARACIÓ DE LES PLOMES
3.1.1. MICROBIOLOGIA
Les mostres procedents d’escorxador es processen segons quatre tractaments
diferents per comprovar quin és el més efectiu. Es combinen les operacions de
congelació (durant un mes a una temperatura de -18°C) i rentat (segons condicions
descrites en l’apartat de metodologia) de les CFs obtenint 4 opcions diferents i es
comprova en quin dels casos es formen menys colònies, determinant així la càrrega
microbiològica. Els resultats i la casuística de les mostres es detallen a continuació:
Mostra
A
B
C
D

Rentat
No
No
Sí
Sí

Congelat
No
Sí
No
Sí

Colònies (cfu/g)
1,60 · 1011
1,08 · 108
5,40 · 106
2,68 · 105

Taula 3.1.
Colònies
associades a les
CFs en funció del
pretractament.

La mostra amb menor càrrega microbiològica és la D perquè la major part de càrrega
microbiològica s’elimina, com era d’esperar, combinant les operacions de congelació
i rentat. Es comprova així l’eficàcia del rentat i també la importància de la congelació
prèvia de les mostres. Després d’analitzar els resultats es confirma que aquest és el
millor procediment, havent disminuït la càrrega inicial més de la meitat del seu valor,
i per tant és l’elegit per aplicar a totes les mostres.

3.1.2. MICROSCÒPIA SEM
Es capturen imatges mitjançant la tècnica de microscòpia SEM a diverses parts de les
CFs senceres, a fi d’identificar-ne les parts descrites en l’apartat 1.1.3.1. i per facilitarne la identificació en processos posteriors, quan es troben triturades i/o mesclades.
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Figura 3.1. Pla
general de
l’extrem d’una
ploma timonera,
365 augments.
Figura 3.2. Detall
de les barbes a
l’extrem d’una
ploma timonera,
1380 augments.

A les imatges, pertanyents a una ploma d’uns 15 cm (possiblement una ploma típica
o de contorn), són perfectament visibles les barbes i les bàrbules, aquestes segones
dotades de petits ganxos que permeten entrellaçar-se entre elles.

Figura 3.3.
Detall del raquis
de la zona
central d’una
ploma típica,
2020 augments.
Figura 3.4.
Vista general de
la zona central
d’una ploma
típica, 385
augments.

A la part intermèdia d’una ploma típica, es pot veure el raquis, més prominent i amb
una estructura interna formada per petites cavitats (Figura 3.3). Les bàrbules també
hi són visibles, ordenades les unes sobre les altres (Figura 3.4).

Figura 3.5.
Detall del raquis
de la zona central d’una ploma
secundària, 670
augments.
Figura 3.6.
Vista general de
la zona central
d’una ploma
timonera, 365
augments.
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S’escullen diversos tipus de CFs per analitzar al microscopi, i malgrat les diferències
morfològiques entre elles a ull nu (mida, aspecte rígid o flonjo), al microscopi és
possible identificar-ne les parts.

3.2. OPTIMITZACIÓ DEL PROCÉS DE FABRICACIÓ D’UN
MATERIAL BIOCOMPÒSIT
3.2.1. PROPIETATS MECÀNIQUES
3.2.1.1. ADDICIÓ DEL REFORÇ QUERATÍNIC A LES MATRIUS TERMOPLÀSTIQUES
En primer lloc, s’estudia l’efecte sobre les propietats del material que suposa l’addició
de les CFs a les matrius termoplàstiques, comparant la matriu pura amb el nou
compòsit format (i en dues temperatures de treball en el cas de l’LDPE). S’expressen
els valors de dues propietats representatives per la caracterització del material: el
mòdul de Young i la resistència a la tracció.
Cal esmentar que la variabilitat representada en els gràfics mitjançant barres d’error
fa referència a un interval de confiança del 95 %. Les diferències que s’hi observen
són normals tenint en compte la naturalesa heterogènia del reforç, un material
biològic i per tant amb característiques no reproduïbles.
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Figura 3.7. Mòdul
de Young dels
materials
compòsits
(CFs/LDPE i
CFs/PP).
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Figura 3.8.
Resistència a la
tracció dels
materials
compòsits
(CFs/LDPE i
CFs/PP).

A la Figura 3.7 s’observa que l'addició de CFs produeix, de forma clara, un augment
significatiu del mòdul Young pels dos polímers assajats, sense tenir en compte la
temperatura de processat. Aquest fet significa que la introducció de CFs en el material
dóna lloc a biocompòsits més rígids en comparació amb les matrius pures. Malgrat en
ambdós casos el mòdul de Young obté un valor major tal i com s’ha comentat, cal
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destacar la diferència existent entre els resultats dels dos polímers: l’augment és més
pronunciat en el cas de l’LDPE (increment del 110 – 170 %, depenent de la
temperatura) que en els biocompòsits amb matriu de PP (augment al voltant d'un 20
%). Aquest fet es deu a que la contribució del mòdul per part de les CFs és més alta en
matrius menys rígides com és el cas de l’LDPE.
D'altra banda, i de forma contrària al què succeeix amb el mòdul de Young, en general
la resistència a la tracció (Figura 3.8) es veu reduïda significativament quan
s’afegeixen les CFs, indicant una compatibilitat baixa entre la matriu i la fibra,
resultats que coincideixen amb estudis previs realitzats pel grup de recerca 1. No
obstant, cal esmentar que divergeixen dels obtinguts per Barone 2, ja que en el seu cas
es reporta un increment significatiu del mòdul de Young i de la resistència a la tracció
en afegir fibres a la matriu de polietilè de baixa densitat. Cal esmentar que en el cas
de l’LDPE processat a més temperatura els valors són similars entre ells tenint en
compte l’error dels resultats, sense existir aquesta davallada.
És important, precisament, observar les possibles diferències en el comportament de
l’LDPE quan es processa a diferent temperatura, 120 °C o 180 °C (Figura 3.9). Els
resultats no mostren cap disminució significativa de les propietats mecàniques en
processar compostos amb matriu d’LDPE a 180 °C. És a dir, els compòsits d’LDPE
processats a 180 °C presenten, respecte els processats a 120 °C , una major resistència
a la tracció. El rendiment mecànic és per tant més favorable a la temperatura major,
la qual cosa verifica que no es produeix cap degradació de la matriu ni de les fibres en
aquestes condicions (com podrien fer pensar les diferències físiques que presenten
les mostres, Figura 3.10). La bibliografia de referència 2 detalla un millor rendiment
mecànic dels compostos CFs/polietilè d’alta densitat a temperatures altes (uns 205
°C) a causa de la maximització de les interaccions que es formen entre la fibra i el
polímer en l'estat de fusió. No obstant això, els assajos realitzats al laboratori (Figura
3.9) fan evident que no és recomanable treballar a temperatures majors de 180 °C
per la caiguda de resistència que això provoca. No s’ha d’oblidar que es treballa amb
un reforç queratínic, és a dir, proteic, que quan es veu afectat per altes temperatures
perd les seves propietats i per tant deixa d’aportar millores en el material compòsit.
9

Resistència a la tracció (MPa)

8

Figura 3.9.
Resistència a la
tracció pels
compòsits amb
matriu d’LDPE
tractats a
diferents
temperatures.
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Figura 3.10.
Aspecte físic de
les mostres de
compòsits amb
matriu d’LDPE
processades a
diferents
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L'esmentada manca de compatibilitat entre les fibres i la matriu es veu corroborada
per les imatges preses mitjançant la tècnica SEM i efectuades en la zona transversal
on ha ocorregut el trencament de la proveta. Tal com es mostra a les Figura 3.11 i
3.12, per a l’LDPE no hi ha indicis clars de cap tipus d’interacció de les CFs amb la
matriu polimèrica, però es pot suposar que el trencament de la proveta ha ocasionat
també el trencament de les fibres de la zona on ha ocorregut (la qual cosa significa
que estan adherides, ja que no han lliscat, s’han trencat). No es pot assegurar aquest
fet degut a la dificultat de veure clarament la superfície del polímer, donades les
característiques irregulars de la zona del trencament. Aquesta prova, doncs, reforça
les anteriors però no és concloent.
Es comparen les imatges preses mitjançant la tècnica SEM dels dos polímers (tenint
en compte que els augments no són exactament iguals). A les Figures 3.13 i 3.14,
corresponents al compòsit amb PP, s’observen forats a la matriu amb la forma de la
fibra, que es poden interpretar com el resultat del despreniment de les fibres de la
matriu en el moment que s’aplicava la força que ha ocasionat el trencament, a causa
de la feble interacció entre ambdós components, imatges que semblen diferents de les
obtingudes per l’LDPE.

Figura 3.11. Zona
del trencament
d’una proveta de
material
compòsit, mostra
LDPE-180-20-0.
325 augments.
Figura 3.12. Zona
del trencament
d’una proveta de
material compòsit, LDPE-18020-0. 1200
augments.

Figura 3.13. Zona
del trencament
d’una proveta de
material
compòsit, mostra
PP-180-20-0. 395
augments. Figura
3.14. Zona del
trencament d’una
proveta de material compòsit,
PP-180-20-0. 750
augments.

Tenint en compte els resultats anteriors, així com també es preveia d’acord amb la bibliografia
consultada i l’experiència obtinguda pel grup de recerca en anteriors treballs 3, s’estudien algunes
estratègies per millorar la compatibilitat entre el reforç i la matriu, enfocades en millorar la
hidrofobicitat de les fibres mitjançant tractaments químics (acetilació o tractament amb silans) o per
l'addició de promotors d'adhesió a la mescla.
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3.2.1.2. PROPIETATS DEL MATERIAL BIOCOMPÒSIT QUE CONTÉ UN REFORÇ
QUERATÍNIC TRACTAT QUÍMICAMENT
Un cop realitzats els tractaments sobre les fibres s’analitzen les propietats
mecàniques del compòsit resultant. A les Figures 3.15 i 3.16 s’observa que ambdues
modificacions químiques són poc eficients, ja que els resultats obtinguts per les CFs
tractades en el mòdul de Young i a la resistència a la tracció no canvien pràcticament
respecte les CFs no tractades. En el cas del mòdul de Young, per al LDPE les CFs
acetilades obtenen un resultat més elevat que les tractades amb silans, resultat una
mica major que l’obtingut pel compòsit format per fibres sense tractar. Aquesta
tendència s’observa al revés en el cas del PP, essent les CFs tractades amb silans les
que obtenen un valor més alt, i lleugerament superior al compòsit sense
modificacions ni additius. No obstant, donada la variabilitat obtinguda en els
resultats, fruit del treball amb materials biogènics, aquestes variacions són similars
que l’interval de confiança i per tant no es poden considerar al no ser significatives.
Un resultats similar s’obté en el cas de la resistència a la tracció, amb una major
variabilitat en el cas del PP, però no suficient com per, tal i com s’ha comentat, tenirla en compte. Donades les circumstàncies, no seria justificable en termes ambientals
afegir agents químics si els resultats no són significatius.
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Figura 3.15.
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Donada la baixa eficàcia dels tractaments, és important comprovar-ne l’efectivitat
mitjançant proves complementàries. Un cop analitzats els resultats, cal veure si el
tractament no ha sigut efectiu o realment no assoleix unes millores favorables per
l’objectiu que es vol aconseguir. Per això es comprova si hi ha hagut canvis en
l’estructura de la fibra per mitjà d’un anàlisi FT-IR sobre la mateixa, s’observa la
mostra de material compòsit mitjançant fotografies realitzades amb SEM i s’estudia
també la hidrofobicitat del compòsit mitjançant la tècnica de l’angle de contacte.
Les fotografies realitzades amb SEM en la zona del trencament de la proveta no
permeten observar diferències en les CFs tractades respecte les que no tenen cap
tractament, i la heterogeneïtat del material tampoc permet determinar amb certesa
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el tipus d’adhesió produïda entre el reforç i la matriu polimèrica. En general, les fibres
semblen estar trencades en aquest punt.

Figura 3.17. Zona
del trencament
d’una proveta de
material compòsit, mostra
LDPE-120-A20-0.
365 augments.
Figura 3.18. Zona
del trencament
d’una proveta de
material compòsit, mostra
LDPE-120-Si20-0.
305 augments.

Figura 3.19. Zona
del trencament
d’una proveta de
material compòsit, mostra PP180-A20-0. 345
augments. Figura
3.20. Zona del
trencament d’una
proveta de
material compòsit, mostra PP180-Si20-0. 380
augments.

Pel que fa als assajos realitzats amb FT-IR, en el cas de les CFs acetilades (Figura 3.21)
s’observa un pic a 1732 cm-1 pertanyent a l’estirament del grup carbonílic C=O que no
apareix en les CFs tractades amb peròxid d’hidrogen. S’observen altres modificacions
característiques del tractament, d’acord amb la bibliografia consultada 4, com ara un
augment de la intensitat del pic d'amida III a 1226 cm-1 a causa de l'estirament del
grup C-N de les amides secundàries. També s’observa una modificació de les
intensitats màximes a la regió de 2880-2970 cm-1 que podrien assignar-se a
vibracions asimètriques i simètriques del grup CH3. Finalment, el pic a 1040 cm-1,
característic dels èsters, és més gran i més agut per a les CFs acetilades.
Segons la bibliografia consultada 5, es pot determinar que el tractament amb silans ha
tingut efectes sobre les fibres si apareix un pic a 1714 cm-1, corresponent a
l’estirament de l’enllaç C=O, i modificacions a la regió entre 900 i 1400 cm-1, on hi es
veu l’estirament dels enllaços –Si-O-R- i Si-O-Si-. En els resultats obtinguts (Figura
3.21) no és possible observar aquests pics, ja que els resultats de les mostres
tractades amb silans s’assemblen als de les CFs rentades. Aquest fet explicaria les
poques diferències que es poden veure entre les diferents mostres en els resultats de
les propietats mecàniques.
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Figura 3.21. FTIR dels diferents
tractaments
aplicats sobre la
fibra.

Es mesura l’angle de contacte de les CFs rentades i de les CFs tractades químicament,
i posteriorment el dels materials compòsits amb CFs rentades i CFs tractades, i es
comparen. En primer lloc, cal comentar que, parlant de les CFs i contràriament al que
es podria esperar tenint en compte la presència de grups polars en l'estructura
química de la queratina (com ara -OH, -NH2, que són absents en matrius
termoplàstiques no polars), la hidrofobicitat de les CFs es mostra superior a la de
matrius de PP i LDPE soles, tot i que els valors obtinguts en general són similars entre
ells (Figura 3.22). En conseqüència, i tenint en compte que la hidrofobicitat entre la
matriu i el reforç resulta ser similar, cas favorable, es preveia un millor rendiment del
compòsit en termes de propietats mecàniques.
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Figura 3.22.
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dels compòsits de
LDPE fabricats
amb ploma
tractada
químicament.
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Específicament sobre les CFs tractades químicament, es comprova l’efectivitat del
tractament mitjançant l’anàlisi d’aquesta propietat en les CFs i en el compòsit format
utilitzant-les. Les mesures de les CFs tractades es comparen amb la de les CFs sense
tractar, rentades. Pel què fa a l’angle de contacte de les CFs tractades tan per mitjà de
l’acetilació com del tractament amb silans, els valors que resulten són comparables
amb els de les CFs no tractades (Figura x) de manera que es comprova que l'augment
esperat d'hidrofobicitat en les CFs (motiu pel qual s’havien dut a terme els
tractaments) no s’aconsegueix per aquests mitjans. Aquest resultat coincideix amb el
fet que les propietats mecàniques no s’han vist millorades quan s’utilitzen les CFs
tractades. Els materials compòsits formats amb CFs acetilades i tractades amb silans
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obtenen valors lleugerament superiors que el compòsit amb CFs sense tractar, que no
es consideren destacables tenint en compte, tal i com ja s’ha dit, els resultats de les
propietats mecàniques. Aquest fet es dóna tant pel cas de l’LDPE com pel del PP.
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3.2.1.3. PROPIETATS DEL MATERIAL BIOCOMPÒSIT QUE CONTÉ PROMOTORS
D’ADHESIÓ
Com a alternativa a la modificació química dels silans, s’estudia l'efecte provocat
sobre les propietats mecàniques per part del promotor d'adhesió corresponent basat
en anhídrid maleic (MAPE o MAPP, segons el cas). En aquest cas, el promotor
d'adhesió actua com a intermediari interactuant simultàniament amb la matriu i el
reforç. Així, la zona termoplàstica de la molècula del promotor d'adhesió es pot
entortolligar i co-cristalitzar amb la matriu no modificada, mentre que els grups
d'anhídrid maleic poden unir-se als grups aminoàcids de la fibra de queratina (veure
apartat 2.1.2).
Aquests resultats, tal i com ja s’havia vist anteriorment, són dependents de la
temperatura de processament del material. En el cas de l’LDPE es treballa realitzant
els experiments a 120 °C i a 180 °C (no majors, per evitar la degradació de les CFs),
però també en el cas del material amb additiu s’observa una millora dels resultats a
180 °C (Figura 3.24).
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Figura 3.24.
Comparativa del
Mòdul de Young
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i amb additiu.
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Figura 3.25.
Comparativa de la
resistència a la
tracció a 120°C
per compòsit
d’LDPE i amb
additiu.
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Figura 3.26.
Comparativa del
Mòdul de Young a
180°C per
compòsit d’LDPE i
amb additiu.
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Figura 3.27.
Comparativa de la
resistència a la
tracció a 180°C
per compòsit
d’LDPE i amb
additiu.
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Observant les figures 3.26 i 3.27 es pot veure clarament que existeix un augment de
les dues propietats estudiades pel biocompòsit amb CFs respecte la matriu de polímer
pura. Els resultats obtinguts per als materials biocompòsits demostren que és
possible augmentar-ne la resistència a la tracció (i assolir un màxim) mitjançant la
substitució complerta de la matriu d’LDPE pura per MAPE (Figura 3.27). No obstant,
106

Avaluació d’alternatives industrials per a l’obtenció de nous materials que valoritzen residus queratínics

aquest cas és totalment teòric i no aplicable a nivell industrial, ja que no té sentit lluny
de la comprovació de l’efecte de l’additiu. Així doncs, cal triar una quantitat d’additiu
que sigui viable utilitzar en termes comercials, quantitat que no ha de ser elevada,
d’acord amb l’ús lògic d’un producte d’aquestes característiques. Aplicant aquests
principis, la mostra que es considera que obté millors resultats generalsi en el cas del
compòsit d’LDPE seria la LDPE-180-20-1, amb un mòdul de Young proper als 360 MPa
(en comparació amb els 140 MPa que té la mateixa mostra sense CFs) i una resistència
a la tracció molt propera als 8 MPa (en comparació amb els 5,5 MPa de la mateixa
mostra sense CFs).
Es descarten les mostres treballades a 120 °C pels motius comentats anteriorment i
també perquè, malgrat l’increment del Mòdul de Young és significatiu, no s’observa
millora en el cas de la resistència a la tracció.
És a dir, la substitució de part de la matriu de LDPE per MAPE produeix en tots els
casos un augment de la resistència a la tracció (de 6 MPa a 7 MPa) quan els
biocompòsits es processen a 180 °C. Aquests resultats confirmen la millora de la
compatibilitat quan s’inclou MAPE a la formulació i, des del punt de vista tècnic, és
destacable que una quantitat tan baixa de MAPE (1 %) millori d’una forma tan
substancial la propietat estudiada.
Cal esmentar que el fet que l'augment de la resistència a la tracció es doni
proporcionalment amb el de la temperatura (de 120 a 180 °C) es pot correlacionar
utilitzant una analogia amb l'equació d'Arrhenius, que relaciona la dependència de la
constant de la velocitat d’una reacció amb la temperatura a la qual es duu a terme.
D'aquesta manera, si es representa el logaritme de la propietat avaluada (resistència
a la tracció) en front del logaritme del valor invers de la temperatura (Figura 3.28),
els punts s'ajusten a una recta amb una correlació raonable (a excepció del punt
corresponent a 120 °C, marcat en vermell i exclòs del càlcul per discrepant). Aquest
fet permet establir una relació entre la temperatura de processat del polímer i les
reaccions i/o interaccions químiques que ocorren quan s'afegeix el promotor
d'adhesió corresponent a la mescla. D’acord amb aquest fet, i a partir de l'equació
lineal (Equació 1), es pot calcular l’energia de pseudoactivació, que resulta ser de
5784 J/mol.
ln(𝑘) = ln(𝐴) −
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Figura 3.28.
Representació de
les dades
mitjançant
l’equació
d’Arrhenius.

En analitzar els resultats obtinguts en relació amb les tècniques complementàries que
ajuden a explicar els valors de les propietats mecàniques, es pot determinar una
possible interacció per les anàlisis SEM de la superfície de la fractura (figures 3.29 i
i En el supòsit que interessi obtenir un augment en el Mòdul de Young, és a dir, que es busqui un material més rígid.
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3.30), pel fet que hi ha menys fibres a la superfície, la qual cosa indicaria que enlloc
d’arrancar-se s’han trencat degut a una interacció major amb la matriu.

Figura 3.29. Zona
del trencament
d’una proveta de
material compòsit. Mostra
LDPE-180-20-1.
Escala 320 µm.
Figura 3.30. Zona
del trencament
d’una proveta de
material compòsit. Mostra
LDPE-180-20-1.
Escala 120 µm.

En els espectres FT-IR es comparen els valors obtinguts per les CFs soles, el MAPE sol
i el compòsit resultant amb l’additiu, però no s’observen canvis significatius en
l'estructura química dels compòsits (aparició de nous pics), principalment a causa de
la superposició de senyals produïda per l’amplada de les bandes de les CFs (Figura
3.31). En conseqüència, la reacció entre CFs i MAPE no es pot provar ni descartar
mitjançant aquesta tècnica.

Figura 3.31. FTIR obtingut pel
compòsit amb
additiu.

Els resultats de la hidrofobicitat (determinada per l’angle de contacte) són similars en
tots els parells de mostres (matriu pura i material compòsit), essent generalment el
valor més alt pel compòsit que per la matriu. Les diferències entre les mostres amb
diferent percentatge d’additiu no es consideren rellevants donada la naturalesa
heterogènia del material.
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Figura 3.32.
Hidrofobicitat
dels compòsits
LDPE/CFs.

En el cas del PP no és possible aprofitar l’augment de la temperatura per escollir quins
són els valors més favorables per les dues propietats, ja que aquest polímer no es pot
processar ni per sota de 180 °C (aquesta és la temperatura de fusió del polímer) ni
per sobre de 205 °C (per evitar la degradació de les CFs). En conseqüència, tots els
experiments es realitzen a 180 °C.
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Figura 3.33.
Comparativa del
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Figura 3.34.
Comparativa de la
resistència a la
tracció a 180°C
per compòsit de
PP i amb additiu.

L’efecte de la incorporació del promotor d’adhesió a la matriu polimèrica es pot
observar a les Figures 3.33 i 3.34, on es representen, tal i com en el cas de l’LDPE, les
propietats estudiades enfront de la fracció del polímer maleat inclòs a la part
polimèrica del compost.
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El mòdul de Young no es veu significativament afectat per l’addició de MAPP a la
matriu de PP; cal tenir en compte que la millora en el cas de l’LDPE és del 60 %, mentre
que pel PP tan sols és del 20 % quasi en tots els percentatges (tot i que les diferències
disminueixen en les concentracions més altes d’additiu). L’augment en el mòdul es
deu principalment a l’addició del reforç, ja que és un valor que es manté pràcticament
constant independentment de la quantitat de MAPP afegida, i fins i tot en aquelles
mostres en què no hi ha promotor (és a dir, en les quals la part polimèrica està
constituïda polímer pur) no s’estableixen diferències significatives. Així, es pot dir que
l’augment de la rigidesa de la mostra es dóna en un percentatge més petit en el cas de
l’addició de MAPP respecte el cas de l’LDPE/MAPE.
Un efecte similar ocorre en el cas de la resistència a la tracció (Figura 3.34). Per
aquest paràmetre, si bé hi ha una lleu millora en les propietats per baixes
concentracions d’additiu, els valors ràpidament tendeixen a equiparar-se. En primer
lloc, la incorporació de CFs al PP pur provoca una disminució de la resistència a la
tracció, però es compensa amb l’addició d’una determinada quantitat de MAPP. No
obstant, si bé hi ha una lleu millora en les propietats per baixes concentracions
d’additiu, els valors ràpidament tendeixen a equiparar-se. En aquest sentit, es pot dir
que hi ha un augment progressiu de la resistència a la tracció quan la substitució de
la matriu per MAPP està entre l’1 i el 30 % aproximadament, valor a partir del qual no
s’observen diferències entre el material que conté MAPP i el que no. A partir d’aquest
punt els valors de resistència a la tracció disminueixen contínuament a causa de la
menor resistència del MAPP pur. En aquest darrer tram del gràfic, els valors de la
resistència obtinguts pel polímer amb additiu no superen els valors del compòsit
sense additiu. Per tant, la incorporació d’un 30 % de MAPP permet superar la
disminució de la resistència a la tracció provocada per l’addició de les CFs, però en
cap cas s’aconsegueix una millora addicional.
Estudis consultats 6 reporten una millora d’un 20-30 % en les propietats mecàniques
(mòdul de Young i resistència a la tracció) de compòsits amb matriu de PP i amb un 1
% de MAPE. El procés de fabricació del compòsit és diferent al que s’utilitza en aquest
estudi, i és per això que el valor resultant també divergeix. No obstant, és interessant
tenir en compte que, mitjançant altres tècniques, es poden obtenir resultats similars
als obtinguts pel LDPE.
Els resultats comentats indiquen que, en general, l’ús dels additius MAPE i MAPP
milloren la compatibilitat entre les CFs i les matrius. En el cas del mòdul de Young, i
en el cas de l’LDPE, proporcionen un augment del 25 % en la resistència a la tracció.
Pel PP i per aquest paràmetre només s’aconsegueix superar la disminució del
rendiment causada per la inclusió de les CFs.

Figura 3.35. Zona
del trencament
d’una proveta de
material
compòsit. Mostra
PP-180-20-29.
Escala 320 µm.
Figura 3.36. Zona
del trencament
d’una proveta de
material
compòsit. Mostra
PP-180-20-29.
Escala 260 µm.
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Pel què fa a les proves complementàries, les imatges SEM donen uns resultats similars
a les obtingudes per l’LDPE, amb una quantitat menor de fibres a la superfície però en
aquest cas la presència també de cavitats ocasionades pel despreniment d’algunes
d’elles. En aquest sentit és possible que les imatges no siguin representatives i/o que
les fibres s’hagin desprès i hagin caigut.
Deguda la impossibilitat considerada d’extreure conclusions en les anàlisis FT-IR, no
es detallen dades per aquest compòsit.
Tal i com s’ha comentat anteriorment pels dos casos descrits, la hidrofobicitat és
major en el cas dels compòsits que per la matriu pura pràcticament en tots els casos,
però en general les diferències no es consideren significatives.
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Figura 3.37.
Hidrofobicitat
dels compòsits
PP/CFs.

3.2.1.4. CARACTERITZACIÓ MATERIAL MITJANÇANT ALTRES PROPIETATS FÍSIQUES
A) Densitat
La densitat dels materials compòsits amb més bons resultats en les proves de tracció
es mostra a la Figura 3.38, on s’observa que la mescla del polímer amb el reforç no
produeix cap augment significatiu de la densitat del compòsit, independentment de la
quantitat de promotor d'adhesió inclòs. Segons les fitxes tècniques dels productes, les
densitats de l’LDPE i del PP són, respectivament, 0,915 i 0,905 g/cm3, la qual cosa
dóna validesa als valors obtinguts, amb resultats, tenint en compte la desviació, dins
el rang dels quals cau el valor teòric. Malgrat no s’esperava obtenir un patró de valors
més alts pels materials compòsits (la qual cosa pot ser deguda a l’addició dels
promotors d’adhesió), al tenir les CFs una densitat de 0,9 g/cm3 7, cal observar que
realment les variacions són mínimes tenint en compte l’error i l’escala dels gràfics.
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Figura 3.38.
Densitat dels
materials
compòsits.
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En general, es podria dir que no s’observen diferències entre les diferents
composicions, cas similar al que es dóna en altres estudis i amb polímers diferents 3,
la qual cosa reafirma els resultats obtinguts. En conseqüència, els resultats confirmen
la possibilitat d'obtenir materials lleugers a l'hora de mesclar CFs amb matrius
termoplàstiques.
B) Estabilitat dimensional
L’estabilitat dimensional del material es determina assajant l’ absorció d’humitat. En
el cas de l’LDPE, l'absorció d'aigua és més alta per a aquells compòsits que contenen
CFs, aconseguint valors d'1 %, 10 vegades més elevats que l'absorció observada en
polímers purs (Figura 3.39). Això denota clarament que el compòsit es veu afectat
per les característiques hidrofíliques del reforç queratínic.
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Figura 3.39.
Absorció d’aigua
dels materials
compòsits.
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En el cas del PP els resultats es repeteixen d’una forma similar, observant un %
d’absorció d’humitat més notable en el cas dels compòsits respecte al material sense
CFs. En aquest cas, doncs, el material també es veu afectat quan està en contacte amb
humitat degut al reforç afegit.

50% MAPP/MAPE

3.2.2. AVALUACIÓ GENERAL DE LES PROPIETATS FÍSIQUES I
MECÀNIQUES
A continuació es presenten els resultats comentats de forma resumida. A la Taula 3.2
s’indica com el material compòsit modificat, en alguna de les seves variants, ha canviat
respecte el compòsit format solament pel polímer (PP o LDPE) i les CFs.

Taula 3.2.
Resultats
obtinguts en la
caracterització
dels materials
compòsits.
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LDPE
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acetilació
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Propietats mecàniques
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=
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=
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↑
↑
=
=
↓
↓
↑
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Propietats físiques
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=
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↓
=
=
↓
=
=
↓
=
=
↓
=
=
↓
=
=
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On els símbols signifiquen:
=

Propietats similars dels materials comparats, amb una variació nul·la o poc
significativa.

↑

Millora de les propietats per part del compòsit modificat respecte al compòsit
sense modificacions ni additius.

↓

Davallada dels valors resultants per les propietats estudiades del compòsit
modificat respecte al compòsit sense modificacions ni additius.

3.3. DISSENY DEL PROCÉS DE FABRICACIÓ D’UN TEIXIT NO
TEIXIT QUE INCORPORI FIBRES QUERATÍNIQUES
3.3.1. CARACTERITZACIÓ DEL NO TEIXIT
Per poder dur a terme l’avaluació de les propietats acústiques dels no teixits fabricats,
es comparen amb un material comercial present en el mercat actual i àmpliament
utilitzat com a aïllant acústic, la llana de roca (SW). Aquest absorbent també es
caracteritza i s’estudia per dur a terme l’estudi comparatiu.
Les propietats físiques (densitat, gramatge i gruix) tant del no teixit com de la SW
queden recollides en la Taula 3.3.
Codi de la mostra
CFs0W100
CFs10W90
CFs25W75
CFs50W50
SW

Densitat
(kg/m3)
27 ± 4
23 ± 1,5
23 ± 4
20 ± 3
17 ± 0,7

Gramatge
(g/cm2)
0,018 ± 0,001
0,017 ± 0,002
0,017 ± 0,002
0,013 ± 0,001
0,076 ± 0,005

Gruix
(cm)
0,66 ± 0,05
0,57 ± 0,06
0,59 ± 0,02
0,64 ± 0,03
4,4 ± 0,2

Taula 3.3.
Propietats
físiques dels no
teixits fabricats i
del material de
referència.

La densitat dels materials disminueix com més quantitat de CFs hi ha en la seva
composició; això indica que un teixit format al 100 % per CFs seria encara més lleuger,
la qual cosa es comprovaria si fos possible fabricar-lo en les mateixes condicions que
les altres mostres.
La densitat dels quatre tipus de no teixit fabricats és lleugerament major que la de la
SW, sobretot en el cas del no teixit format tan sols per W. No obstant, en els altres
casos els valors obtinguts són similars entre ells però també per la mostra de SW.
Aquest factor és destacable ja que la capacitat aïllant d’un material va lligada amb la
seva capacitat d’atrapar aire en el seu interior. Si la densitat del material comercial és
similar a la del material fabricat, és possible que el segon obtingui bons resultats en
les proves d’absorció acústica. També cal mencionar que la SW té una desviació
menor pel què fa a l’avaluació d‘aquesta propietat perquè és més homogènia. Tot i que
es descarten algunes parts de la mostra no representatives, el procés de fabricació a
petita escala fa que els valors oscil·lin més en el cas dels no teixits.
El gruix, mesurat amb un peu de rei i sense fer pressió sobre el material, és menor en
el cas dels no teixits; aquesta característica és funció dels paràmetres establerts pel
mètode, però es podria canviar variant la programació de la maquinària usada. La
modificació d’aquesta característica alteraria, lògicament, els valors del gramatge. No
obstant, aquet rang de gruixos fa que el teixit sigui fàcil de manipular.
També es duu a terme una inspecció visual per determinar altres característiques del
teixit. Els materials resultants tenen un color cru en tots els casos, ja que els dos
materials per separat tenen colors similars, per tant es fa difícil de diferenciar, a
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simple vista, els materials que tenen diferent proporció de CFs, ja que la única
diferència rau en l’aspecte físic, tal i com es pot apreciar en la fotografia següent
(Canon EOS 500D, Japó):

Figura 3.40.
Mostra
CFs50W50. Cada
ratlla correspon
a 1 mm.

La Figura 3.40 també mostra que les fibres estan entrellaçades entre elles. A causa
de l’esponjositat de la mostra i dels conseqüents espais buits que hi ha en el seu
interior es fa difícil de visualitzar aquesta característica mitjançant altres tècniques
que no siguin la fotografia convencional, és a dir, per microscòpia òptica o electrònica.
Les mostres presenten un tacte lleugerament raspós, especialment en les mostres que
contenen CFs, degut a les fibres soltes i a que les CFs són més rígides que la W.

3.3.2. ABSORCIÓ ACÚSTICA
L’aïllament acústic de les mostres de no teixit es determina mesurant el coeficient α
en un rang de freqüències que va de 500 a 6200 Hz, ja sigui per una sola capa de teixit
no teixit com per diverses, disposades l’una sobre l’altre per augmentar el gruix del
material, tal i com s’explica en l’apartat de metodologia.
En general, els perfils dels gràfics resultants de la representació d’α en funció de la
freqüència s’assemblen al perfil típic d’un absorbent porós o fibrós, en els quals
l’energia sonora entra pels canals que es formen entre les fibres, rebotant en les
parets del material i transformant-se així en energia tèrmica.
S’avaluen les propietats dels no teixits representant α en funció de la freqüència. Les
corbes resultants són la mitjana de dues mesures experimentals, cadascuna efectuada
amb un joc de mostres representatives diferent. L’equip realitza tres mesures per
cada anàlisi, per tant realment es treballa representant la mitjana de sis valors en
total.
Els resultats es representen gràficament de manera que es poden separar en dos
grups: en primer lloc es compara l’absorció acústica d’un mateix tipus de material
però amb diferents gruixos, i en segon lloc s’agrupen els gruixos similars pels quatre
tipus de material. Experimentalment, per assolir gruixos similars, s’han anat afegint
capes progressivament tal i com s’ha descrit en l’apartat de metodologia
experimental, la qual cosa fa que els valors representats no siguin iguals en tots els
casos. El procés de fabricació del no teixit no és industrial sinó que es preparen les
mostres a escala de laboratori, la qual cosa fa que hi hagi una variabilitat de gruixos
entre elles. Per això es decideix representar els resultats en rangs de gruix similars. A
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nivell experimental, s’augmenta el gruix de la mostra fabricada fins arribar a gruixos
similars al que presenta la mostra de SW escollida com a referència. En alguns casos,
i pel motiu que es comenta, el nombre de capes de no teixit no és el mateix, per
exemple si el material és lleugerament més prim i calen més capes per assolir el
mateix gruix.
Per últim també es representa el coeficient de reducció de soroll (NRC) en funció de
la densitat de cada material.
3.3.2.1. ABSORCIÓ ACÚSTICA PER DIFERENTS GRUIXOS DEL MATEIX MATERIAL
En tots els casos s’observa una millora general progressiva de les propietats aïllants
del material a mesura que el gruix augmenta. El perfil en el cas dels gruixos menors
(les dues primeres mesures en tos els casos, fins a 1,30 mm) tendeix a la linealitat,
però a gruixos més alts (a partir d’1,5 mm) es corba lleugerament en freqüències a
partir dels 3200 Hz. Com més gran és el gruix, la pendent de la primera part de la recta
augmenta, i aquesta corba apareix abans, en freqüències properes als 1200 Hz. És
possible que l’aparició de la corba es doni també en els gruixos menors, però en
freqüències més altes, per la qual cosa el mètode no arriba a llegir-les, al estar fora del
rang de treball de l’equip. Al assolir més ràpidament un valor d’α proper al màxim, les
freqüències que queden cobertes per aquestes α altes són més. Per tant es pot dir que
aquest material serà més efectiu. No obstant, un cop s’aconsegueixen valors alts d’α
no s’arriba a un plateau, ja que cal destacar l’aparició d’una zona de menor absorció
acústica en el tram de 2400-5000 Hz per la mostra més gruixuda, en tots els casos.
Aquesta caiguda de propietats també es veu en les mostres anteriors, de menor gruix,
però desplaçada en freqüències més altes. Aquest comportament pot ocasionar-lo la
presència de la W, ja que és l’únic material que està present en totes les mostres,
encara que amb diferent quantitat, i aquest perfil es pot observar en els quatre casos.
Aquest fet també pot ser degut a la morfologia del no teixit i en com es produeix
CFs0W100
exactament l’absorció acústica.
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Figura 3.41.
Absorció acústica
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Figura 3.42.
Absorció acústica
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de la mostra
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Si s’analitzen amb detall els valors màxims d’α (Taula 3.4), s’observa una tendència
a que el seu valor augmenti de forma proporcional a la quantitat de CFs que
conformen el no teixit, tal i com es pot observar en el gràfic representat en la Figura
3.45. Per tant, es confirma l’efectivitat de les CFs com a material aïllant acústic.
MOSTRA
CFs0W100
CFs10W90
CFs25W75
CFs50W50

Taula 3.4. Valors
d’α màxima per
cada mostra.
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Figura 3.45.
Relació entre α
màxima i la
quantitat de CFs
presents a la
mostra.
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Per aquests casos, tal i com era d’esperar, s’observa que a major gruix del material
l’aïllament acústic és també major. Per altra banda, el material que assoleix un valor
d’α més alt és el no teixit que conté més CFs, CFs50W50.
3.3.2.2. ABSORCIÓ ACÚSTICA PER A DIFERENTS MATERIALS DINS EL MATEIX RANG
DE GRUIX
Quan s’efectua la comparativa dels quatre materials per gruixos similars no
s’observen diferències destacables de comportament entre ells. Tot i això, per valors
superiors al rang 2,34-2,56 mm (es parla de rangs de gruix ja que no totes les mostres
mesuren exactament igual) la mostra CFs50W50 obté valors d’α majors, mentre que
CFs0W100 és la mostra amb resultats més baixos. Els perfils obtinguts en general
segueixen el patró d’un absorbent porós 8.
Quan s’estudien materials amb un gruix similar al que té el material de referència, és
possible comparar-los. És per aquest fet que no s’han preparat mostres més
gruixudes, tot i que seria possible fer-ho si fos necessari comparar-les amb un
material de referència també més gruixut. En aquest cas, és possible que amb un gruix
major, α augmentés. No obstant, cal arribar a una solució de compromís entre un valor
d’α acceptable i un gruix pràctic per aplicacions dins el món de la construcció.
Seguidament, i per no exposar resultats de forma doblada, tan sols es reprodueix el
gràfic que fa referència a aquest rang.
El perfil de la corba del material de referència és diferent, amb una menor absorció
que les mostres fabricades en el tram inicial de 200 a 2200 Hz, tot i que des d’aquest
punt fins aproximadament 5000 Hz, obté valors majors d’α al no presentar
decreixement per aquest paràmetre i com sí que passa en el cas dels no teixits. El seu
valor màxim d’α és de 0,978, i tot i que un cop assolit, hi una lleugera baixada de
propietats, sembla que la corba d’aquest material tendeix a un plateau. Tot i que s’ha
d’avaluar el comportament general del material i el rang de freqüències que és capaç
de cobrir, cal recordar que el valor màxim d’α assolit per una mostra estudiada és de
0,990 (CFs50W50), major que el valor obtingut pel material de referència. Es
considera un aïllant perfecte aquell que assoleix un valor α=1, i els valors obtinguts
estan molt propers. Segons la bibliografia consultada, altres materials reciclats com
ara fibres tèxtils o paper també obtenen valors per α menors 9.

4,20-4,48 cm

1,0
0,8

CFs0W100
CFs10W90
CFs25W75
CFs50W50
SW

⍺

0,6
0,4
0,2
0,0
500

1500

2500
3500
Freqüència (Hz)

4500

5500

Figura 3.46.
Absorció acústica
per diverses
mostres d’entre
4,20 i 4,48 cm de
gruix.

En aquest cas també es confirma que els millors resultats s’obtenen amb la mostra
CFs50W50, de gruix comprès entre 4,03 i 4,28, i que són molt similars a materials
comercials com ara la SW. Això és un resultat molt positiu de cara a plantejar-ne la
seva substitució.
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3.3.2.3. COEFICIENT DE REDUCCIÓ DE SOROLL
Es representa el coeficient de reducció de soroll (NRC) juntament amb la densitat per
cada material per elegir el que millor funciona comparant ambdós paràmetres. També
s’indica al gràfic la desviació estàndard pels dos paràmetres representats.
El valor de l’NRC dels no teixits fabricats és lleugerament superior al de la mostra de
referència perquè els valors que es prenen per calcular-lo es troben en el rang de
freqüències baixes i per tant només té en compte aquesta zona on, en aquest cas, el
seu rendiment és menor. En la Figura 3.47 es pot comprovar que els valors obtinguts
per les mostres de no teixit són similars entre ells, oscil·lant en un interval d’entre
0,43 i 0,51.
Taula 3.5. Valors
resultants pel
càlcul de l’NRC de
diverses mostres i
els seus paràmetres utilitzats
pel càlcul.

Mostra
CFs0W100
CFs10W90
CFs25W75
CFs50W50
SW

Núm. capes
7
8
7
7
1

Gruix (cm)
4,23
4,04
4,28
4,03
4,37

NRC
0,65 ± 0,021
0,60 ± 0,021
0,60 ± 0,021
0,65 ± 0,022
0,55 ± 0,037

0,7
0,6

NRC

0,5
CFs0W100
CFs10W90
CFs25W75

0,4
0,3
0,2

Figura 3.47.
Valors de NRC de
les mostres
enfront la seva
densitat.

CFs50W50
SW

0,1
0,0
15

20

25

30

35

Densitat (kg/m3)

Consultant estudis d’altres investigadors es poden comparar els valors obtinguts per
l’NRC, i s’observa que els de les fibres vegetals, cel·lulòsiques, són similars als de les
fibres proteiques. No obstant, donada la seva diferent naturalesa química, la densitat
de les fibres cel·lulòsiques és més alta que la de les fibres estudiades en la present tesi.
Els valors més favorables analitzant conjuntament NRC i densitat serien doncs pels
compòsits amb CFs/W, ja que és el material que té més capacitat per atrapar aire, a
diferència de les fibres naturals, de diferents característiques, pràcticament sense
espai interior per fer-ho 10. Dins d’aquest cas també cal comentar que a mesura que
introduim plomes al no teixit la densitat baixa, la qual cosa és favorable, i la densitat
s’acosta més a la de la SW, essent el material fabricat més lleuger (molt més que les
fibres cel·lulòsiques) la mostra CFs50W50.

Taula 3.6. Valors
de l’NRC de fibres
vegetals obtinguts
per altres autors.
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Fibra

NRC

Gruix mostra

Lli
Rami
Jute
Fibra de blat de moro
Fibra de coco

0,65
0,60
0,65
0,33
0,40

40 mm
40 mm
40 mm
20 mm
20 mm

Densitat
(kg/m3)
1.120
1.090
1.040
-

Ref.
11
11
11
12
12
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3.3.3. ANÀLISI DE CICLE DE VIDA DEL NO TEIXIT
3.3.3.1. RESULTATS DE L’AVALUACIÓ DEL CICLE DE VIDA
A) Càlcul de la unitat funcional
Tal i com s’ha especificat anteriorment, s'han definit dues unitats funcionals per a
l’estudi de l’ACV:
- UF = 1 unitat d’absorció (1 uA)
- UF = 1 m2
Per a cadascuna d’aquestes unitats s’ha calculat la massa equivalent (en kg)
mitjançant les Equacions 2.8 i 2.9, respectivament, per a un panell acústic de gruix
similar al el de la SW comercial. Els valors corresponents es reporten a la Taula 3.7.
Codi
mostra

Gruix
(cm)

CFs0W100
CFs10W90
CFs25W75
CFs50W50
SW

4,2
4,0
4,3
4,0
4,4

UF=1uA
Superfície Massa equi(m2)
valent (kg)
1,6
1,8
1,7
1,5
1,6
1,6
1,6
1,3
1,9
1,4

UF=1 m2
Superfície
(m2)
1
1
1
1
1

Massa equivalent (kg)
1,2
0,9
1,0
0,8
0,8

Taula 3.7. Gruix
i massa
equivalent de
materials
provats per a
cada FU
considerada en
comparació amb
SW.

B) Inventari del cicle de vida
L’Inventari de cicle de vida comprèn la recopilació de les dades i els càlculs adequats
per quantificar les entrades i sortides dels sistemes estudiats, d’acord amb les
respectives unitats funcionals. Les Taules 3.8 i 3.9 mostren els fluxos de l’ACV per als
materials analitzats i per a les dues unitats funcionals considerades.

Neteja i assecat CFs
Aigua de consum
Peròxid d’hidrogen
Electricitat (neteja)
Electricitat (assecat)

Obertura CFs

Electricitat
CFs descartades

Neteja i assecat W

Aigua de consum
Bòrax anhidre en pols
Sulfonats d’alcohols grassos
Calor
Electricitat

Obertura W
Electricitat

Carda

Electricitat
Residu de la carda

Punxonat

Electricitat

CFs10W90
UF=1 m2
UF=1 uA

CFs25W75
UF=1 m2 UF=1 uA

L
kg
kJ
kJ

1,709
0,006
8,795
186,188

2,849
0,010
14,659
310,313

4,314
0,015
22,201
469,989

6,903
0,024
35,522
751,982

kWh
kg

0,026
0,046

0,043
0,077

0,066
0,177

0,105
0,1872

L
kg
kg
kWh
kWh

5,950
0,071
0,008
0,767
0,240

9,917
0,118
0,014
1,278
0,400

1,611
0,019
0,002
0,208
0,065

2,578
0,031
0,004
0,332
0,104

kWh

0,233

0,389

0,226

0,361

kWh
kg

0,675
0,027

1,125
0,045

0,600
0,040

0,960
0,064

kWh

0,927

1,545

0,830

1,328

Taula 3.8.
Entrades i
sortides
associades a la
fabricació dels
materials,
calculades en
funció de les
dues UF
considerades.
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CFs50W50
UF=1 m2
UF=1 uA

Neteja i assecat CFs
Aigua de consum
Peròxid d’hidrogen
Electricitat (neteja)
Electricitat (assecat)

Obertura CFs

Electricitat
CFs descartades

Neteja i assecat W

Taula 3.9.
Entrades i
sortides
associades a la
fabricació dels
materials,
calculades en
funció de les
dues UF
considerades.

Aigua de consum
Bòrax anhidre en pols
Sulfonats d’alcohols grassos
Calor
Electricitat

Obertura W
Electricitat

Carda

Electricitat
Residu de la carda ii

Punxonat

Electricitat

CFs0W100
UF=1 m2
UF=1 uA

L
kg
kJ
kJ

7,847
0,027
40,380
854,818

12,752
0,044
65,618
1389,079

-

-

kWh
kg

0,119
0,119

0,194
0,194

-

-

L
kg
kg
kWh
kWh

3,039
0,036
0,004
0,392
0,123

4,938
0,059
0,007
0,636
0,199

8,739
0,104
0,012
1,126
0,353

10,196
0,121
0,014
1,314
0,411

kWh

0,119

0,194

0,343

0,400

kWh
kg

0,426
0,048

0,692
0,078

0,612
0,024

0,714
0,028

kWh

0,808

1,313

0,852

0,994

Pel que fa a les dades que es mostren a les Taules 3.8 i 3.9, s'apliquen les següents
consideracions, que cal tenir en compte:
- La majoria de les dades es van obtenir dels processos realitzats al laboratori amb
l'excepció de les dades relacionades amb els processos de neteja i assecat de la W,
que es van obtenir de Murphy et al 13.
- Les dades relacionades amb les entrades d'energia, calor i materials (aigua de
consum, peròxid d'hidrogen, pols de bòrax anhidre i sulfonats d'alcohols grassos)
provenen de la base de dades Ecoinvent v3.3 14.
- Les dades relacionades amb la fabricació de panells acústics de SW provenen de la
base de dades Ecoinvent v3.3 15. Es consideren els processos interns de fusió,
formació de fibres, recol·lecció, enduriment i curació, així com el transport de
matèries primeres i l’energia necessària pel forn. No s’ inclouen embalatges i
infraestructures.
- Relacionat amb els processos de neteja i assecat de les CFs: la quantitat d’aigua de
l'aixeta i de peròxid d’hidrogen del procés de pretratament de les CFs s’ha
determinat mitjançant experiments realitzats al laboratori (segons procés descrit).
La neteja de les CFs es duu a terme en una rentadora convencional amb una
capacitat de 5 kg treballant 102 minuts a 35 °C. L’electricitat consumida es va
mesurar mitjançant un wattímetre (12 Wh/kg). Es determina el rendiment del
procés de neteja i assecat obtenint uns valors del 96 % i del 71 %, respectivament.
Els requeriments energètics per assecar les CF a 60 ° C després de la neteja i abans
de la fabricació del teixit no teixit s'han restat dels balanços d’entalpia.
Equació 3.1

𝑄 = 𝑚2334526 893 ∗ ;ℎ893, 3>?6@A2 − ℎ893, 4B6?2A2 C +
+𝛴𝑚2@?4 345 ∗ ;ℎ2@?4, 3>?6@A2 − ℎ2@?4, 4B6?2A2 C

Equació 3.2

ℎ893 = ;𝐶893 + 𝑋𝐶HIJ C𝑇

Equació 3.3

ℎ2@?4 = ;𝐶2@?4 + 𝑌𝐶M2N>? C𝑇 + 𝑌𝛥𝐻M

ii El residu variarà depenent de la composició del no teixit.
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On:
𝑚2334526 893 és la massa de les CFs seques (kg)
ℎ893, 3>?6@A2 és l’entalpia de les CFs en condicions de sortida
ℎ893, 4B6?2A2 és l’entalpia de les CF en condicions d’entrada
𝑚2@?4 345 és la massa d’aire sec (kg)
ℎ2@?4, 3>?6@A2 és l’entalpia de l'aire en condicions de sortida
ℎ2@?4, 4B6?2A2 és l’entalpia de l'aire en condicions d’entrada
𝐶893 és la calor específica de les CFs (kJ / kg K)
𝑋 és el contingut d’aigua de les CFs (kg d’aigua / kg sec de CF)
𝐶HI J és la calor específica de l'aigua (kJ / kg K)
T: és la temperatura (K)
𝐶2@?4 és la calor específica d'aire (kJ / kg ºC)
𝑌 és la relació d’humitat (kg d’aigua / kg d’aire sec)
𝐶M2N>? és la calor específica del vapor (kJ / kg K)
𝛥𝐻M és la calor d’aigua latent (kJ / kg)
- El consum d’energia relacionat amb l’obertura de les CFs i la W s’ha calculat tenint
en compte la potència de la màquina, la seva capacitat i el temps de durada del
procés (5,04 KW i 0,04 h/kg). La quantitat de residus derivats de la producció s’
estima considerant una pèrdua de massa del 33 % per a les CFs i un 0 % per a la
W.
- Els consums energètics dels processos de carda i punxonat es calculen a partir de
la potència de les màquines (12,52 kW i 17,3 kW, respectivament) i el temps de
procés, que varia entre 0,04 h/kg per als no teixits formats per 100 % W i 0,06
h/kg per a mescles de CFs i W. La quantitat de residus de producció en el procés
de carda va ser del 2 % per a la W i del 10 % per a les CFs. Es considera la
incineració d’aquests residus per modelar les emissions i la recuperació
d’electricitat segons la metodologia documentada per Doka 16.
3.3.3.2. VALORACIÓ I INTERPRETACIÓ DE L’IMPACTE DEL CICLE DE VIDA
L’Avaluació de l’impacte del cicle de vida (AICV) és la fase d’un ACV on les entrades i
sortides dels fluxos elementals que s’han recopilat i reportat a l’inventari es
tradueixen en resultats per cada indicador d’impacte. S’utilitza el programari SimaPro
8 per dur a terme l’LCIA, seguint la línia de base CML-IA de 3.04 amb un enfocament
mitjà, excloent les infraestructures i les emissions a llarg termini.

Figura 3.48.
Impactes
ambientals
(valors relatius)
dels materials
basats en CF i
SW per a les
dues unitats
funcionals.
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A la Figura 3.48 es mostren els impactes ambientals de tots els materials estudiats,
connectats pel que fa la seva aplicació com a material per l’aïllament acústic (FU = 1
uA) i per la producció d’1 m2 de panell (FU = 1 m2). A la Figura 3.48, el 100 % de cada
categoria d’impacte s’assigna a la mostra amb el valor més alt, mentre que els
percentatges de les altres mostres es calculen en relació al més alt, per tant
s’expressen els valores de forma relativa. A la Taula 3.10 es mostren els valors
absoluts de cada impacte ambiental.
Categoria
d’impacte
Esgotament
abiòtic
Esgotament
abiòtic
(combustibles
fòssils)
Escalfament
global (GWP100a)
Esgotament de
l’ozó estratosfèric
(ODP)

Taula 3.10.
Valors absoluts
dels impactes
ambientals dels
diferents
materials per
les dues UF
considerades.

Toxicitat humana
Ecotoxicitat
aquàtica en aigües
dolces
Ecotoxicitat
aquàtica marina
Ecotoxicitat
marina
Oxidació
fotoquímica

SW

Unitat

UF=
1 uA

CFs10W90
UF =
UF =
1 uA
1 m2

2,13·10-7

MJ

16,6

9,49

28,9

19,3

28,0

16,8

kg CO2 eq

1,50

0,86

1,77

1,18

1,84

1,11

kg CFC-11
eq

1,10·10-7

kg 1,4-DB eq

0,77

0,44

0,20

kg 1,4-DB eq

1,17·10-2

6,66·10-3

0,12

kg 1,4-DB eq

272

155

1,29·103

kg 1,4-DB eq

6,25·10-4

3,57·10-4 4,76·10-2 3,17·10-2 3,65·10-2 2,19·10-2

kg C2H4 eq

7,37·10-4

4,21·10-4 4,91·10-4 3,27·10-4 5,03·10-4 3,02·10-4

kg SO2 eq

1,21·10-2

6,91·10-3 1,17·10-2 7,79·10-3 1,23·10-2 7,39·10-3

kg PO43- eq

8,47 10-4

4.84·10-4 8.86·10-4 5.91·10-4 9.56·10-4 5.74·10-4

Acidificació
Eutrofització

Toxicitat humana
Ecotoxicitat
aquàtica en aigües
dolces
Ecotoxicitat
aquàtica marina
Ecotoxicitat
marina
Oxidació
fotoquímica
Acidificació
Eutrofització

1,22·10-7 1,17·10-7 7,82·10-8 1,29·10-7 7,77·10-8

6,30·10-8 2,68·10-7 1,79·10-7 2,70·10-7 1,62·10-7
0,13

0,21

0,12

7,67·10-2 8,99·10-2 5,40·10-2
859

1,38·103

826

CFs25W75
UF=1 uA
UF =1 m2

CFs50W50
UF =1 uA
UF =1 m2

1,34·10-7

8,37·10-8

1,41·10-7

8,66·10-8

25,8

16,1

21,4

13,2

1,71

1,07

1,55

0,95

2,51·10-7

1,57·10-7

2,20·10-7

1,36·10-7

kg 1,4-DB eq

0,19

0,11

0,17

0,11

kg 1,4-DB eq

8,35·10-2

5,22·10-2

4,83·10-2

2,97·10-2

kg 1,4-DB eq

1,25·103

7,81·102

1,15·103

7,06·102

kg 1,4-DB eq

3,39·10-2

2,12·10-2

1,88·10-2

1,16·10-2

kg C2H4 eq

4,62·10-4

2,89·10-4

4,0·10-4

2,52·10-4

kg SO2 eq

1,15·10-2

7,18·10-3

1,06·10-2

6,54·10-3

kg PO43- eq

9,63·10-4

6,02·10-4

9,70·10-4

5,97·10-4

Unitat

Esgotament
kg Sb eq
abiòtic
Esgotament
abiòtic
MJ
(combustibles
fòssils)
Escalfament
kg CO2 eq
global (GWP100a)
Esgotament de
l’ozó estratosfèric kg CFC-11 eq
(ODP)
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CFs0W100
UF =
UF =
1 uA
1 m2

kg Sb eq

Categoria
d’impacte

Taula 3.11.
Valors absoluts
dels impactes
ambientals dels
diferents
materials per
les dues UF
considerades.

UF =
1 m2

Avaluació d’alternatives industrials per a l’obtenció de nous materials que valoritzen residus queratínics

Prenent com a referència la UF = 1uA, es pot observar que totes les categories
d’impacte són més altes que les obtingudes per a la producció d’1 m2 de panell, l’altra
UF considerada, ja que la massa equivalent és superior a la primera. No obstant això,
la tendència descrita per ambdues unitats funcionals és similar ja que els balanços de
matèria i energia són gairebé proporcionals a la massa equivalent calculada que, en el
cas de UF = 1 uA, és significativament superior per l'efecte del paràmetre NRC.
Cal esmentar que, al contrari del que es podria esperar abans de l’anàlisi, el material
sintètic SW presenta valors més baixos que els no teixits fets de fibres naturals per a
7 de les 11 categories d’impacte ambientals estudiats mitjançant l’anàlisi. A més, és
important assenyalar que la categoria d’impacte referent a l’acidificació obté valors
propers al 100 % per ambdós materials, la SW i específicament CFs10W90.
Es pot observar que, independentment de la unitat funcional, el material SW
aconsegueix els impactes ambientals més baixos, llevat del cas de tres categories:
esgotament abiòtic, toxicitat humana i oxidació fotoquímica. Aquest resultat és, en
certa manera, previst, ja que la majoria de diferències entre els dos materials poden
ser atribuïdes a l’origen sintètic de la SW. Per contra, els impactes ambientals
relacionats amb l’ecotoxicitat (aigua dolça, ambients aquàtics marins i els ambients
terrestres) són baixos, fins i tot insignificants, per a la SW, però de gran importància
per als no teixits desenvolupats. Hi ha alguns valors similars (menys del 20 % de
diferència entre materials) per a algunes categories d’impacte com ara l’escalfament
global, l’acidificació i l’eutrofització.
Les raons que fan que s’obtinguin valors elevats per les tres categories d’impacte
esmentades anteriorment en els resultats de la SW es poden explicar tenint en compte
diverses consideracions 17 18 19:
- Els valors elevats de l’esgotament abiòtic són deguts principalment al formaldehid
utilitzat en la fabricació del material i als compostos químics necessaris per
produir formaldehid a partir del metanol.
- Els valors resultants per la categoria de toxicitat humana (5 vegades més elevats
que els valors obtinguts dels materials no teixits) poden associar-se a substàncies
tòxiques utilitzades en la fabricació de SW (fenol) i al combustible utilitzat per al
procés de fusió de coque.
- De la mateixa manera, la formació de substàncies foto-oxidants és causada per l’ús
de fenol, formaldehid i coque en la producció de SW.
Centrant l’anàlisi en els no teixits i tenint en compte totes les categories d’impacte, es
pot dir que la W és, almenys, tan contaminant com les CFs, ja que per a aquelles
categories d’impacte en què els CF mostren valors més alts, les diferències amb els
valors de la W són molt baixes (en el cas de l’eutrofització). Al contrari, hi ha algunes
categories d’impacte amb valors elevats per a la W (ecotoxicitat aquàtica d’aigua dolça
i ecotoxicitat terrestre, però també per a l’esgotament abiòtic). Aquests últims
impactes s'associen principalment a les substàncies químiques utilitzades per a la
neteja de la W, i sobretot, amb el consum d'energia relacionat també amb la carda i la
punxonadora, i amb el procés d'assecat aplicat després del rentat, tal com es pot
observar a la Figura 3.49, on es poden veure els impactes desglossats per les etapes
del procés. Els processos de neteja i assecat de la W també afecten els valors de
l’impacte ecotoxicitat (aigua dolça i terrestre). No obstant, cal tenir en compte que
aquets impactes disminueixen quan el contingut de W en el material es veu reduït en
pro de les CFs. Per exemple, a causa de la menor quantitat de W en el no teixit
CFs50W50, el valor associat a l’escalfament global és igual a l’obtingut per la SW.
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Figura 3.49.
Passos del
procés que
afecten a cada
impacte
ambiental per
als materials no
teixits
CFs50W50.

Prenent com a referència la unitat d’absorció de so (FU = 1uA) i l’impacte de
l’escalfament global, es pot considerar que els no teixits formats per CFs i W són una
millor solució per a l’absorció acústica respecte altres de proposades per la
bibliografia, com ara les pellofes d’arròs, les restes de suro, el granulat de pneumàtics
usats i els materials formats amb paper reciclat encolat 20. En aquest sentit, la mitjana
del valor associat a l’escalfament global dels materials basats en CFs és de 1,7 kg de
CO2 eq mentre que la dels materials alternatius és aproximadament de 3, 10, 11 i 15 kg
de CO2 eq, respectivament. Aquests resultats posen de manifest el potencial que
presenta la fabricació de productes aïllants acústics respectuosos amb el medi
ambient mitjançant la incorporació de CFs, a causa dels avantatges de processar
aquests residus i del bon comportament en l’absorció de so, en comparació amb altres
materials reciclats alternatius.
3.3.3.3. ANÀLISI DE SENSIBILITAT
Tal com es pot observar a la Figura 3.49, els processos de carda i punxonat generen
una gran contribució a la majoria de les categories mediambientals considerades,
principalment a causa del consum energètic que requereixen. Per aquest motiu es duu
a terme una anàlisi de sensibilitat amb el material amb més contingut de CFs i variant
el consum d’energia d’aquests processos, per veure quin seria el resultat si es pogués
actuar sobre aquestes entrades del procés, rebaixant el seu impacte. Així, el consum
d'energia relacionat amb els processos de carda i punxonat s'ha variat entre 0,51 i
0,75 kWh/kg i de 0,71 a 1,03 kWh/kg, respectivament, essent aquests els valors
energètics mínims i màxims consumits per als diferents materials fabricats.
S'ha realitzat una simulació de Monte Carlo per determinar la distribució de cada
categoria d’impacte ambiental estudiada. Les funcions de distribució resultants
permeten establir un resultat i un coeficient de variació associat (CV), ambdós amb
un interval de confiança del 95 %, per a totes les categories d’impacte considerades.
La Taula 3.12 mostra aquests resultats estadístics per al material triat, CFs50W50, i
pel material de referència, SW, i es representen gràficament aquests valors de forma
superposada a la Figura 3.50. És a dir, per tal de determinar si realment existeixen
diferències entre els resultats de les diferents categories entre els dos panells aïllants,
es mostra la diferència de distribució entre CFs50W50 i SW per a cada categoria
d’impacte de tal manera que, si la diferència és positiva (barres vermelles), el no teixit
CFs50W50 té un impacte més alt o igual que la SW, i si el resultat és negatiu (barra
blava), esdevé el cas contrari.
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Impact Category
Esgotament abiòtic
Esgotament abiòtic
(combustibles fòssils)
Escalfament global
(GWP100a)
Esgotament de l’ozó
estratosfèric (ODP)
Toxicitat humana
Ecotoxicitat aquàtica
en aigües dolces
Ecotoxicitat aquàtica
marina
Ecotoxicitat marina
Oxidació fotoquímica
Acidificació
Eutrofització

Unit
kg Sb eq
MJ
kg CO2 eq
kg CFC-11 eq
kg 1,4-DB eq
kg 1,4-DB eq

CFs50W50
(FU = 1 uA)
Resultat CV (%) *

SW
(FU = 1 uA)
Resultat CV (%) *

1,36·10-7

14

2,12·10-7

30

20,3

17

16,5

12

1,46

8

1,50

9

2,10·10-7

18

1,10·10-7

20

0,30

38

0,88

65

0,31

34

0,29

49

31

1,22·103

61

25
9

7,15·10-4
7,30·10-4

17
13

10
37

1,21·10-2
1,78·10-3

7
34

1,82·103
kg 1,4-DB eq
kg 1,4-DB eq 1,88·10-2
kg C2H4 eq 3,85·10-4
kg SO2 eq
1,00·10-2
kg PO43- eq 2,28·10-3

Taula 3.12.
Anàlisi de
sensibilitat:
valors esperats
i coeficients de
variació per
panells aïllants
CFs50W50 i SW.

Figura 3.50.
Comparativa
per una
simulació Monte
Carlo pels
panells
CFs50W50 i SW.

Es pot observar que el panell CFs50W50 presenta un millor rendiment ambiental per
a l’acidificació, l’oxidació fotoquímica, la toxicitat humana i l’esgotament abiòtic, i un
rendiment lleugerament millor per a l’escalfament global.
Malgrat la seva naturalesa sintètica, el material de referència SW només presenta un
comportament ambiental pitjor que els no teixits que contenen CFs per a poques
categories d’impacte: l'esgotament de recursos abiòtics, la toxicitat humana i la
oxidació fotoquímica. El motiu d’aquest resultat, per altra banda sorprenent, rau en el
consum d’energia en el processat de la W (assecat, cardat i punxonat), que generen
un alt impacte ambiental per als no teixits fabricats. No obstant, cal esmentar que les
tècniques de processat utilitzades per la fabricació dels materials són susceptibles a
ser optimitzades, ja que actualment es basen en dades a escala de laboratori. El mateix
és vàlid per al consum energètic associat a aquests processos. En conseqüència, els
impactes ambientals descrits es poden entendre com un càlcul efectuat amb els valors
més desfavorables, i per tant s'espera que aquests valors es puguin veure reduïts al
treballar a escala industrial.
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3.4. CARACTERITZACIÓ DE LES PROPIETATS DE LES PLOMES
COM A MATERIAL BIOSORBENT
3.4.1. DETERMINACIÓ EXPERIMENTAL DEL pH ÒPTIM DE
TREBALL
S’analitzen la biosorció que ha tingut lloc en una solució 0,2mM de Cu2+ per part de
les CFs, en una relació de bany 0,01 g/ml, i s’observa que el percentatge de biosorció
més alt s'obté entre els valors de pH 3 i 4 (veure Figura 3.51), ambdós al voltant del
75 % tenint en compte el marge establert per la desviació estàndard dels resultats.
D’acord amb aquestes dades, es fixa el pH de treball a un valor de compromís de 4 per
als treballs posteriors (isotermes i cinètiques) ja que un valor menor, encara que
pugui semblar més efectiu, implica també una major concentració de protons H+,
susceptibles d'ocupar els centres actius de la ploma, disminuint així la possibilitat que
s’hi pugui enllaçar Cu2+. Un pH extremament àcid també pot malmetre la queratina 21.
Per altra banda, i tal com s'ha comentat durant el plantejament de l’experimentació
(veure apartat 2.2.4.2), l'augment del pH implica la presència de precipitats i per tant
la invalidació dels resultats en no estar l’ió Cu2+ en una forma en la qual la ploma el
pugui sorbir.
En aquest cas no es duu a terme la comparativa amb el material de referència (BNT)
perquè en aquest assaig l’objectiu és trobar les condicions òptimes de treball per les
CFs, a les quals, més endavant, també treballarem amb la BNT.
90
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% biosorció

70
60
50
40
30
Figura 3.51.
Percentatge de
bisorció de Cu
0,2 mM en
funció del pH de
la solució.
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3.4.2. CINÈTIQUES DE SORCIÓ
En les cinètiques, amb una concentració de metall de 0,2 mM s’obtenen resultats
similars pels dos biosorbents. Tal i com era d’esperar, quan el temps de contacte
augmenta, la concentració de metall present a la solució disminueix fins que s’arriba
a l’equilibri: en el cas de les CFs, l’equilibri s’aconsegueix aproximadament als 15 min
de contacte, mentre que per la BNT el temps que s’ha de considerar és major, al voltant
dels 30 min de contacte. Encara que ambdós processos segueixen el mateix patró, el
percentatge de metall sorbit per part de les CFs és major, arribant a valors de sorció
a l’equilibri del 94 %, mentre que la BNT arriba a valors de sorció del 67 % (Figura
3.52).
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Figura 3.52.
Cinètica de
biosorció de 0,2
mM Cu usant
CFs i BNT.

0,000
0

20

40

60

80

100

120

140

t (min)

Estudis similars amb CFs detallen una biosorció de Cu al voltant del 35 % per una
concentració de metall inicial de 0,1 g, un pH inicial de 4 i 24 h de contacte, obtenint
millors resultats altres fibres queratíniques com ara la llana o els pèls de gos 22.
Aquestes diferències en els resultats es deuen possiblement a les diferents condicions
de l’assaig. No obstant, el Cu és un dels metalls pesants amb més bons resultats pel
què fa la seva eliminació per processos de biosorció quan s’estudia individualment,
juntament amb el Pb i el Cr.
Quan les cinètiques es duen a terme amb concentracions inicials de metall majors, els
comportaments d’ambdós biosorbents canvien, obtenint-se una major sorció per la
BNT. En aquest cas, la biosorció de la BNT es troba a valors al voltant del 87 % i la de
les CFs en un 15 %, invertint els resultats que es donaven en el cas de 0,2 mM Cu. Els
temps per arribar a l’equilibri també canvien: en aquest cas la ploma necessita 30 min
per arribar al màxim de sorció, mentre que per la BNT 15 min són suficients per
assolir el valor màxim obtingut.
Aquest comportament pot ser degut al fet que, encara que el metall tingui més afinitat
per les CFs, tal i com sembla en les primeres cinètiques, aquest sorbent té menys grups
negatius on poder formar enllaços amb l’ió Cu2+, així que un cop sobrepassat el punt
de saturació de les CFs (al voltant de 0,06 mmol metall/ g sorbent), la BNT encara
conserva el seu efecte com a sorbent, ja que la seva saturació es dóna en una
concentració major de metall en el bany. De fet, cal comentar que s’observa una
trajectòria lleugerament ascendent, possiblement sense arribar encara a assolir un
plateau, el qual es trobaria si fos possible treballar a concentracions més altes de
metall sense que aquest precipités.
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Figura 3.53.
Cinètica de la
biosorció de 6
mM Cu usant
CFs i BNT.
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Les cinètiques s’ha estudiat mitjançant models de pseudo primer ordre i de pseudo
segon ordre, essent aquest últim el que s’ajusta als resultats amb una R2 alta tal i com
es detalla en la Taula 3.13. El model de pseudo segon ordre assumeix que dos centres
actius poden ser ocupats per un ió metàl·lic. Per aquesta raó ja s’espera que aquest
model representi correctament el sistema, ja que l’ió Cu2+ és divalent i per tant el
resultat obtingut és coherent amb les suposicions del model. Per la modelització, és a
dir, per la representació gràfica dels valors de t/q front t, s’estimen els valors de la
constant de sorció k2 (mmol metall / g sorbits · min) i la quantitat de metall sorbida
per la quantitat de sorbent a l’equilibri, qe (mmol metall / g biosorbent). El valor de k2
a 0,2 mM és major en el cas de les CFs ja que la reacció es dóna d’una forma més ràpida,
a la inversa del què succeeix a 6 mM, on la reacció més ràpida ocorre en el cas de la
bentonita i per tant el valor de k2 és també major. El comportament observat en les
CFs quan la concentració de metall augmenta, és a dir, la disminució de la sorció en
aquest cas, també s’ha observat i estudiat per altres biosorbents 23.
Els valors de la constant k2 obtinguda per la modelització de pseudo segon ordre i la
regressió del model (pels dos sorbents i per les dues concentracions de metall), es
detallen a la Taula 3.13 i gràficament a les Figures 3.54, 3.55, 3.56 i 3.57, on es
comprova que la representació dels resultats s’ajusta de forma precisa a una recta.
Taula 3.13.
Valors dels
paràmetres del
model cinètic de
pseudo segon
ordre (0,2 mM i
6 mM) pels
biosorbents
estudiats .

CFs

Pseudo
segon
orden

R2
qe (mmol metall / g
biosorbent)
k2 (g/mmol metal ·
min)

BNT

0,2 mM Cu

6 mM Cu

0,2 mM Cu

6 mM Cu

0,9997

0,9552

0,9990

0,9996

0,01876

0,0879

0,0131

0,5515

125,79

1,5445

60,09

2,3725

7000
6000

t/qe

5000

Figura 3.54.
Representació del
model de pseudo
segon ordre per CFs
i Cu 0,2 mM
(esquerra).
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Figura 3.55.
Representació del
model de pseudo
segon ordre per CFs
i Cu 6 mM (dreta).
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Figura 3.56.
Representació del
model de pseudo
segon ordre per
BNT i Cu 0,2 mM
(esquerra).
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Figura 3.57.
Representació del
model de pseudo
segon ordre per
BNT i Cu 6 mM
(dreta).
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3.4.3. ISOTERMES DE SORCIÓ
Un cop dut a terme el treball experimental, els resultats es representen en forma
d’isotermes de sorció per quantificar l’afinitat dels metalls per materials biosorbents,
donant com a resultat la Figura 3.58:
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Figura 3.58.
Isotermes de sorció
de metalls pesants a
l’equilibri, per CFs i
BNT.

Ce (mmol/L)

Les diferències entre el comportament dels dos materials es fan evidents en el gràfic:
mentre que en el cas de les CFs el valor de saturació s’aconsegueix de forma ràpida i
s’estabilitza al voltant de 0,1 mmol/L, per la BNT es produeix un increment lineal de
la sorció de metall del qual no s’aprecia l’equilibri en les condicions concretes de
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treball. És a dir, en aquest cas l’equilibri es produeix en concentracions de metall
superiors a 6 mM ja que la BNT és capaç de sorbir aquesta concentració sense arribar
a ocupar tots els seus centres actius, moment en el qual es produiria l’equilibri. Per la
BNT, el valor màxim de metall sorbit és cinc vegades major que el de les CFs a
l’equilibri, motiu pel qual es pot afirmar que la capacitat de sorció de la bentonita és
significativament major que la de les CFs. No obstant, i tal i com s’ha especificat en
apartats anteriors, no és possible donar un valor d’equilibri, és a dir, de saturació, per
la BNT ja que, per evitar l’especiació del metall i el corresponent falseig dels resultats,
no es van poder analitzar concentracions majors de metall en solució.
Es trien els models de Freundlich, Langmuir, Temkin i Nernst per aplicar-los a les
dades resultants de les isotermes i comprovar quin s’hi ajusta d’una forma més exacta.
Tot i que existeixen més equacions, aquests models són utilitzats típicament en
aquests casos, i per tant s’espera una regressió alta. Es comprova que, per les CFs, el
model que més s’ajusta a les dades és el de Langmuir, mentre que en el cas de la BNT
és Nernst. El model de Langmuir és vàlid per la sorció en monocapa d’un nombre finit
de centres actius idèntics, tal i com se suposa que actuen les CFs. Per la BNT, al no
haver arribat a l’equilibri, el model que millor descriu el seu comportament no és el
mateix ja que no se’n compleixen les condicions.
Taula 3.14.
Resultats de les
dels models per
CFs i BNT.

CFs
R2
KL (l/g)

Langmuir

0,9750
0,2770

BNT
R2
KN (l/g)

Nernst

0,9643
1,0125
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50

Ce/qe

40
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Figura 3.59.
Representació
del model de
Langmuir per
les CFs.

y = 10,514x + 3,6124
R² = 0,9761

0
0

1

2

3

4

5

6

Ce

0,7
0,6
0,5
qe

0,4
0,3
0,2

Figura 3.60.
Representació
del model de
Nernst per la
BNT.
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Els paràmetres resultants de l’aplicació dels dos models escollits, es detallen a la
Taula 3.14. El valor de la constant K és inferior per les CFs, en comparació amb
l’obtingut per la BNT, la qual cosa significa que el Cu2+ té menor afinitat per les CFs
que per la BNT (la qual cosa també s’observa a la Figura 3.58). Quan la concentració
de metall en la solució incrementa, els llocs actius se saturen (en primer lloc les CFs,
després la BNT), per la qual cosa el percentatge de metall sorbit cada vegada serà
menor. Se suposa que la interacció ocorre entre el metall i els grups carboxílics
aniònics en el cas de les CFs, i en la càrrega negativa de les capes de silicat en el cas de
la BNT.
Un cop determinats els paràmetres característics del model de Langmuir, es poden
comparar amb els resultats d’altres materials d’origen natural utilitzats també per a
la biosorció de metals, especificats a la bibliografia i comentats anteriorment. A la
Taula 3.15 es mostra l’eficàcia de sorció per cadascun dels materials, així com els
detalls del es condicions de treball, ja que no són exactament les mateixes en tots els
casos, i també la concentració de saturació Qo, emprada habitualment per establir
aquest tipus de comparatives.
Sorbent

pH

Fulles de pinya
Bonote
Pela de magrana
Fangs activats
BNT
CFs

5
5
5,8
5
4
4

Ci metall m/Viii
(mmol/l) (g/l)

0,020
0,787
0,787
1,574
0,200
0,200

0,2
12
3
3,5
10
10

t
T
(min) (°C)

20
20
120
240
30
30

41
25
40
20
25
25

%
biosorció

q0
(mmol/g)

90
88
85
67
94

0,146
0,304
0,472
1,432
0,095

Ref.
24
23
25
26

-

Taula 3.15.
Resultats
d’estudis
consultats
sobre la
sorció de
Cu2+.

És important destacar que, observant la taula, es pot comprovar que la qo de les CFs
és comparable a la d’altres materials d’origen orgànic, malgrat en tots els casos és
inferior. Per les CFs, s’obté un valor proper a 0,1 mmol/g, que correspon tan sols al 65
% de la concentració de saturació de la fulla de pinya, el 30 % d la corresponent al
bonote o el 20 % de la que s’aconsegueix mitjançant pela de magrana. Els fangs
activats, en canvi, són més eficients, assolint un valor 14 vegades superior al mostrat
per les CFs.

3.4.4. ANÀLISI D’UNA MOSTRA D’AIGUA RESIDUAL REAL
S’analitza una mostra d’aigua residual real que, segons l’empresa subministradora
conté, entre altres, NH4+ i Cu2+. El tractament emprat per l’empresa consisteix en
aplicar un tractament amb hipoclorit a pH 8 per destruir l’NH4+ formant complexes
amoniacals, per posteriorment poder precipitar el Cu2+. A nivell teòric, tenint en
compte el procés actual utilitzat pel tractament d’aigües residuals, es podrien utilitzar
les CFs tan sols per evitar la precipitació del Cu2+, però no l’oxidació de l’amoni amb
hipoclorit (procés pel qual se seguirien necessitant productes químics), a no ser que
l’amoni també quedés sorbit sobre la ploma. Una altra opció seria, en primer lloc, la
basificació de la mostra i la sorció del complex amoniacal, estalviant en aquest cas l’ús
d’hipoclorit i també la precipitació, opció que realment no és viable si es té en compte
que a pH bàsics la ploma es degrada.
Abans d’estudiar la sorció del Cu2+, es caracteritza la mostra, obtenint els següents
resultats i observacions:
- La conductivitat de la mostra és de 7,3 mS/cm.

iii Relació de bany. Massa de sorbent per litre de solució a sorbir.
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- Es comprova la presència de NH4+ de forma qualitativa afegint NaOH i observant
el canvi de color característic produït pels complexes amoniacals de Cu.
- El pH de la mostra és de 4,51, pH en el qual l’NH3 present a la mostra es troba en
forma de NH4+. En aquestes condicions les constants de formació dels complexes
entre Cu2+ i NH3 són petites, i a tal pH tampoc existeixen hidrocomplexes de Cu. Es
confirma així que el Cu2+ present a la mostra està en forma lliure. Es planteja la
possibilitat que el catió NH4+ pugui entrar en competència amb el Cu en el moment
de la biosorció sobre la ploma si no existeixen impediments estèrics.
- S’analitzen les concentracions dels metalls presents a la mostra inicial mitjançant
un anàlisis amb ICP-MS. La composició de la mostra es desglossa a la Taula 3.16,
on es pot observar que els metalls que hi predominen són Ca2+ i Cu2+, en quantitats
significativament superiors als altres components.
Metalls analizats presents en major quantitat (< 10 ppm)
Element
Ca
Cu
B
Na
Mg
Concentració (ppm)
7344,5 4432 222,85 59,525 59,3
Metalls analizats presents en menor quantitat (> 10 ppm)
Element
Fe
Sr
Ni
Mn
Pb
Concentració (ppm)
7,325 3,125
1,85
1,825
0,9

Taula 3.16.
Concentració de
diferents ions
presents a la
mostra d’aigua
real.

Zn
52,65

Ba

Cd

Co

0,8

0,175

0,1

Donat que la concentració inicial de metall és major en la mostra real, es treballa amb
diverses relacions de bany per veure si així és possible obtenir valors més alts de
biosorció. Per poder comparar resultats, es manté el temps de contacte a 30 min.
Els resultats obtinguts en aquest procés es mostren a la Figura 3.61, on es pot
observar que el percentatge de sorció augmenta proporcionalment amb l’increment
de la relació de bany, és a dir, de la quantitat de biosorbent per volum de bany. Aquest
comportament concorda amb la idea que, al augmentar la quantitat de biosorbent, hi
ha més centres actius disponibles per la biosorció de metalls pesats i, en
conseqüència, es pot recuperar més Cu2+ de la solució.
100

% sorció

80
60

CFs
BNT

40

Figura 3.61.
Percentatge de
biosorció en
funció de la
relació de bany.
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En el gràfic s’observa que, quan s’empren CFs, el valor màxim de biosorció pel Cu2+ és
del 65 %, motiu pel qual, extrapolant aquests valors a volums industrials, es pot dir
que seria necessari emprar 3 kg de CFs per cada 10 l de bany. La relació de bany no
pot augmentar per sobre de 0,3 ja que les condicions de mescla no són homogènies ni
reproduïbles al haver-hi massa sòlid i no poder-se humectar totalment, tal com es pot
veure a la Figura 3.62. Aquest fet demostra la limitació de la biosorció en batch amb
CFs en mostres aquoses amb altes concentracions de metalls pesants, ja que si es té
en compte que la legislació només permet abocar a claveguera aigües amb
concentracions al voltant dels 5 ppm de Cu2+ 27 (depenent el valor exacte de la
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legislació local), no és possible reduir la relació de bany si també es redueix la
capacitat de biosorció i es fa impossible assolir valors d'aquest rang.

Figura 3.62.
Material biosorbent (CFs) en
solució aquosa
en diferents
relacions de
bany. D’esquerra a dreta: 0,01,
0,05, 0,08, 0,2 i
0,3.

En el cas de la BNT, els valors obtinguts de sorció són més elevats que els de les CFs
per la mateixa relació de bany, la qual cosa demostra que la BNT és un millor sorbent
per a aigües residuals amb alta concentració de metalls pesats. Fins i tot va ser
possible arribar a una biosorció del 100 %, recuperant completament el coure de la
solució.
En termes d'eficàcia del biosorbent, els resultats mostrats a la Figura 3.63 indiquen
que, en augmentar la relació de bany, la quantitat de metall sorbit per unitat de massa
de biosorbent (q) disminueix per a tots dos materials. Aquest comportament indica
que un augment de la quantitat de sòlid a la solució, tot i que augmenta el percentatge
de biosorció en haver més llocs actius disponibles, no manté el paràmetre q ja que els
fenòmens de transport de massa estan limitats per l'augment de la quantitat de sòlid
comparat al volum del bany.

qe (mmol Cu/g biosorbent)

0,5
0,4
0,3

CFs
BNT

0,2
0,1
0,0
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

relació de bany (g/ml)

Figura 3.63.
Representació de
la quantitat de
metall sorbit por
unitat de massa
en funció de la
relació de bany.

3.4.5. CARACTERITZACIÓ DELS MATERIALS
3.4.5.1. ANÀLISI TERMOGRAVIMÈTRICA
En general, s'observen lleugeres diferències entre les mostres inicials preses com a
referència, que no han servit per a la biosorció (codis BNT ref i CFS ref) i les mostres
que s'han analitzat després de la biosorció (codis BNT Cu i CFS Cu). Aquestes
diferències es veuen accentuades en el cas de les CFs, ja que la deguda la naturalesa
mineral de la BNT, aquesta no es degrada sinó que només s'observa una primera
pèrdua de massa, que passa als 100 °C, i que per tant correspon a l’evaporació de
l'aigua. Els canvis que es poden observar per a la BNT són pràcticament nuls, de
manera que es consideren no significatius. Alguns estudis suggereixen que en les
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mostres de BNT tractades amb àcid es poden veure algunes diferències en la
degradació, pel fet que l'àcid ja ha descompost matèria orgànica 28. No obstant això,
no és el cas de la mostra estudiada.
Les CFs, a part de perdre pes causa de l'aigua evaporada, en ser una proteïna es
degraden en la seva totalitat amb temperatures altes. La reacció es veu catalitzada per
la presència de metall, de manera que els canvis en la mostra que conté Cu2+ ocorren
abans que en la de referència. Entre 250 i 400 °C aproximadament, en el cas de les CFs
es fa present una pèrdua de massa important, al voltant del 40 % de la massa inicial,
que és causa de la desnaturalització de la cadena polipeptídica, seguida d'una altra
pèrdua, corresponent la descomposició tèrmica de la queratina 29. El residu restant
indica la presència de compostos inorgànics, principalment clorur de sodi o altres
metalls presents a les CFs a causa d’una possible exposició a contaminació 30.
100
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% massa (mg)

BNT ref

Figura 3.64.
Pèrdua de massa
en funció de la
temperatura per
a les CFs i la BNT.
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Per determinar la temperatura de degradació es realitza la primera derivada dels
resultats obtinguts i representats a la Figura 3.64, obtenint un nou gràfic (Figura
3.65), on s'aprecien clarament aquests valors, quedant recollits els valors màxims
dels pics a la Taula 3.17. l'aspecte de les mostres un cop ha acabat l'anàlisi es pot
observar a la Figura 3.66.

Taula 3.17.
Valors de
degradació per als
dos biosorbents.

1
2
3

BNT ref
Δm/ΔT
T
0,0204
78,4

BNT Cu
Δm/ΔT
T
0,0236
90,8

CFs ref
Δm/ΔT
T
0,0025
74,1
0,0099
314,6
0,0063
603,2

CFs Cu
Δm/ΔT
T
0,0043
68,9
0,0148
304,0
0,012
560,7

0,025

Δm/ΔT

0,020

Figura 3.65.
Primera derivada
de la pèrdua de
massa en funció
de la temperatura
per les CFs i per
la BNT.
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Figura 3.66.
Aspecte de les
mostres als crisols
una vegada s’ha dut
a terme l’anàlisi
termogravimètric.

3.4.5.2. ESPECTROSCÒPIA D’INFRAROIG

L'anàlisi FT-IR permet la identificació dels grups funcionals dels diferents que es
poden veure involucrats en el procés de biosorció. Es comparen els gràfics dels
espectres de les CFs amb les CFs després de la biosorció (Figura 3.67) i la BNT amb
la BNT després del procés (Figura 3.68); els números d'ona associats a les diferents
vibracions dels grups funcionals del material queden registrats a la Taula 3.18.
Canvi / moviment assignat
OH estirament asimètric
NH estirament
CH estirament
-CH3 i –CH2- simètrics i asimètrics
Amida I, 80 % C=O estirament i petita
contribució a la flexió de NH
H-O-H flexió
Amida II, estirament CN i flexió NH
Amida III, flexió NH i OCN, estirament CN i CO
Si-O estirament

Número d’ona (cm-1)
CFs
BNT
3580
3280
2918
1645
1539
1220

1624
1001

Taula 3.18. Bandes espectrals
assignades a una
determinada
longitud d'ona
per a tots dos
biosorbents.

Figura 3.67.
Espectre FT-IR de
CFs i CFs després de
la biosorció.

Figura 3.68.
Espectre FT-IR de
BNT i BNT després
de la sorció.
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3.4.6. REPRESENTACIÓ DELS RESULTATS MITJANÇANT
SUPERFÍCIES DE RESPOSTA
3.4.6.1. ANÀLISI CONJUNT DE LES DADES DE LA MODELITZACIÓ
Mitjançant la superfície de resposta MSR es vol estudiar i analitzar la sorció de Cu amb
CFs i BTN en funció de la concentració i el temps, considerant el valor òptim del pH.
La relació entre la superfície de resposta i els factors del procés és desconeguda, i el
primer pas consistirà en trobar una aproximació adient a aquesta relació. Aquesta
relació s’obté mitjançant un model de regressió lineal múltiple, en aquest cas s’estudia
la sorció, per un valor del pH = 4, considerant els dos factors: la concentració i el
temps.

Taula 3.19. Dades
per la
modelització
sorció/
concentració/
temps.

i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

C
0,2
0,2
0,8
0,8
1
1
2
3
3
4
5
5
6
6
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
6
6
6
6
6
6
6
6

t
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
2
2
5
5
10
10
15
15
30
30
5
5
10
10
15
15
30
30

qe
0,0176
0,0175
0,0573
0,0526
0,0516
0,0510
0,0687
0,0802
0,0713
0,0850
0,0932
0,0840
0,0988
0,0915
0,0154
0,0159
0,0175
0,0177
0,0169
0,0160
0,0182
0,0188
0,0180
0,0180
0,0411
0,0316
0,0509
0,0461
0,0599
0,0572
0,0670
0,0643

% biosorció
87,8295
87,6085
71,5988
65,7074
51,6124
51,0233
34,3605
26,7183
23,7726
21,2518
18,6413
16,8053
16,4729
15,2455
76,8273
79,2552
87,7181
88,5506
84,3885
80,2264
90,7704
93,8226
89,8686
90,1460
7,8872
5,3119
8,7607
8,8326
11,4472
9,6272
13,0633
12,4684

Per l’estudi del problema es disposa d’un conjunt de valors experimentals, que
primerament s’analitzen per determinar els intervals en els quals presumiblement
poden complir les condicions de la modelització, normalitat i variància constant, a fi
de poder resoldre el problema en aquest interval. No té cap sentit resoldre un model
que finalment es descartarà per no complir les condicions inicials. Així, es realitza un
anàlisi marginal de les dades. Amb una gràfica unidimensional, s’observa que per
valors de temps grans, superiors als 30 minuts, hi ha una major dispersió en els
resultats experimentals. Curiosament, sembla que l’increment de la dispersió
coincideix amb l’estancament de la sorció. En l’anàlisi unidimensional del problema,
al verificar els supòsits del model, el gràfic de residus indica que la variància no és
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constant. Aquesta situació es produeix, d’igual forma, per concentracions de 0,2 i de 6
mM. En els estudis unidimensionals de la sorció segons la concentració, quan el temps
de sorció es de 30 minuts, no s’hi observen incidències rellevants, i per tant es fan
servir tots els valors experimentals.
Definitivament resulten 32 experiències; les primeres 14 observacions corresponen
a l’estudi de la sorció quan la concentració varia de 0,2 a 6 mM i el temps de contacte
és de 30 minuts, de la 15 a la 24 el valors experimentals corresponen a diferents
temps, compresos entre 2 i 30 minuts de contacte, quan la concentració es de 0,2 mM,
i de la 25 a la 32 es tracta de diferents temps de contacte, compresos entre 5 i 30
minuts, quan la concentració és de 6 mM. Tots aquests valors configuren la matriu del
disseny.
A la Taula 3.19 s’observa una notable diferència entre les magnituds de la
concentració (qe i % de biosorció) i el temps (t). Aquesta diferencia resultarà molt més
accentuada al incorporar en el model els termes quadràtics, i per això resulta
convenient realitzar una transformació en les variables independents i operar amb qe
x 100 per aconseguir uns valors de b més simples.
x1 = (c - 3,1) / 2,9

x2 = (t – 16 / 14)

Y = qe × 100

Equació 3.4

El model inicial per estudiar el problema serà un model que, a més dels termes lineals,
incorpori la interacció i els termes quadràtics de cadascun dels factors.

Y = b0 + b1x1 + b2 x2 + b12x1x2 + b11x12 + b22 x22 + e -1 ≤ x1 ≤ 1

1 ≤ x2 ≤ 1

Equació 3.5

Sobre el model anterior, un cop s’han aplicat els canvis de variable descrits resulta la
matriu del model que es pot observar a la taula següent (Taula 3.20). Amb els canvis
de variable anteriors s’aconsegueix una homogeneïtzació de valors, però no un model
ortogonal tal i com caldria.
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

x1
-1
-1
-0,793
-0,793
-0,724
-0,724
-0,379
-0,034
-0,034
0,310
0,655
0,655
1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
1
1

x2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
-1
-0,786
-0,786
-0,429
-0,429
-0,071
-0,071
1,000
1,000
-0,786
-0,786

x1 x2
-1
-1
-0,793
-0,793
-0,724
-0,724
-0,379
-0,034
-0,034
0,310
0,655
0,655
1
1
1
1
0,786
0,786
0,429
0,429
0,071
0,071
-1
-1
-0,786
-0,786

x12
1
1
0,629
0,629
0,524
0,524
0,144
0,001
0,001
0,096
0,429
0,429
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

x22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,00
1,00
0,62
0,62
0,18
0,18
0,005
0,005
1
1
0,62
0,62

qe x 100
1,7566
1,7522
5,7279
5,2566
5,1612
5,1023
6,8721
8,0155
7,1318
8,5007
9,3206
8,4026
9,8837
9,1473
1,5365
1,5851
1,7544
1,7710
1,6878
1,6045
1,8154
1,8765
1,7974
1,8029
4,1067
3,1579

% biosorció
87,8295
87,6085
71,5988
65,7074
51,6124
51,0233
34,3605
26,7183
23,7726
21,2518
18,6413
16,8053
16,4729
15,2455
76,8273
79,2552
87,7181
88,5506
84,3885
80,2264
90,7704
93,8226
89,8686
90,1460
7,8872
5,3119

Taula 3.20.
Resultats
experimentació
sorció/
concentració/
temps.
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i
27
28
29
30
31
32

Taula 3.21.
Resultats
experimentació sorció/
concentració/
temps
(continuació).

x1
1
1
1
1
1
1

x2
-0,429
-0,429
-0,071
-0,071
1
1

x1 x2
-0,429
-0,429
-0,071
-0,071
1
1

x12
1
1
1
1
1
1

x22
0,18
0,18
0,005
0,005
1
1

qe x 100
5,0886
4,6139
5,9945
5,7233
6,7006
6,4252

% biosorció
8,7607
8,8326
11,4472
9,6272
13,0633
12,4684

De la mateixa forma que en l’estudi previ de les dades (estudiades mitjançant un
model lineal simple) aquest model lineal múltiple s’ha resolt amb l’aplicació que
proporciona Microsoft Excel. Segons es pot observar a la Taula 32, on es mostren els
resultats de la valoració global, resulta un model altament significatiu del qual caldrà
observar la significació dels coeficients i treure’n els termes no significatius.
Taula 3.22. CFs
valoració global
del model inicial
sorció qe/ concentració/ temps.

Regressió
Residus
Total

Graus de llibertat
SQ
5
220,5094551
26
17,67276386
31
238,182219

QM
44,10189102
0,679721687

F
64,88227738

P-valor
7,50855E-14

A la Taula 3.21 es pot apreciar com el terme quadràtic de la variable x2 resulta no ser
significatiu i caldrà eliminar-lo del model i repetir tot el procés de càlcul.

Taula 3.23. CFs
resultats regressió
model inicial
sorció qe/
concentració/
temps.

Coeficients

Error tipus

Estadístic t

P-valor

b0

7,019043744

b1

1,869730218

0,609189344

11,5219411

1,02641E-11

0,174340859

10,72456696

4,84441E-11

b2

1,396977875

0,2659475

5,252833258

1,7264E-05

b12

0,949114592

0,218317192

4,347411129

0,000188062

b11

-3,114113879

0,520122864

-5,987265884

2,54417E-06

b22

-0,107220061

0,499614259

-0,214605686

0,831749092

El nou model obtingut en aquest segon pas, cal destacar l’elevat valor de la significació
global del model, amb un P-valor de 7,78 x 10-15. Sobre l’explicació, ve donada per un
valor de R2 = 0,93, raonablement alt.
Taula 3.24. CFs
valoració global
del model final
sorció qe/ concentració/temps.

Regressió

Graus de llibertat
SQ
4
220,4781501

Residus

27

17,70406885

Total

31

238,182219

QM
55,11953753

F
84,0613266

P-valor
7,77917E-15

0,655706254

Al observar el valor dels coeficients destaca l’elevada significació de tots ells, per tant
aquest és el model que cal considerar com a definitiu.

Taula 3.25. CFs
resultats
regressió model
final Sorció qe/
concentració/
temps.

Coeficients

Error tipus

Estadístic t

P-valor

b0

6,937252453

0,466772603

14,86216715

1,60888E-14

b1

1,877945592

0,1670544

11,24152128

1,08889E-11

b2

1,366446144

0,22068942

6,191715693

1,27858E-06

b12

0,938799128

0,209164079

4,488338204

0,000120396

b11

-3,094756528

0,503111503

-6,151233888

1,42165E-06

El model definitiu on Y correspon a la quantitat sorbida qe x100, i x1 el valor codificat
de la concentració i x2 el valor codificat del temps de contacte.
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Ŷ = 6,937 + 1,878x1 + 1,366 x2 +0,938x1x2– 3,095x12 -1 ≤ x1 ≤ 1

-1 ≤ x2 ≤ 1 Equació 3.6

Seguidament cal contrastar la validesa del model, ha de verificar-se la
homoscedasticitat i la normalitat analitzant els residus:
Sorció Cu /CFs Gràfic de residus
2,5
2
1,5

Residus

1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5

Figura 3.69.
Gràfic de residus
del model
definitiu pel
sistema Cu/CFs.

-2
-2,5
0

1

2

3

4
5
6
Valor estimat qe x 100

7

8

9

10

Sorció Cu /CFs Gràfic probabilístic normal
3
2,5
2
1,5
1

z

0,5
0
-0,5
-1
-1,5

Figura 3.70.
Gràfic
probabilístic
normal del model
definitiu pel
sistema Cu/CFs.

-2
-2,5
-3
-2 -1,75 -1,5 -1,25 -1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25
Residus

En la representació del valor dels 32 residus amb els respectius valors modelitzats
(Figura 3.69), pot observar-se que no s’aprecia cap patró definit. Tampoc pot parlarse d’un núvol de punts amorf, d’una amplitud estrictament constant, ja que el gràfic
presenta algunes irregularitats possiblement atribuïbles a las característiques de les
CFs utilitzades en l’experimentació. Respecte la normalitat, s’observa que els punts
queden raonablement alineats (Figura 3.70).
Descodificant el model i retornat a les variables originals resulta el model on Y
correspon a la quantitat sorbida qe x 100, C el valor de la concentració i t el temps de
contacte.

Ŷ = 0,989 - 2,559 C + 0,026 t +0,023 C t - 0,368 C2

0,2 ≤ C ≤ 6

2 ≤ t ≤ 30. Equació 3.7

Finalment, una vegada s’ha obtingut el model i s’ha contrastat la seva validesa és
possible mostrar la superfície de resposta. En aquest gràfic s’hi detalla la sorció en
funció de la concentració en valors compresos entre 0,2 i 6 mM per un temps entre 2
i 30 minuts. S’observa que la sorció en funció de la concentració evoluciona seguint
una forma convexa, desaccelerant-se la sorció al créixer la concentració, especialment
en temps curts, no resultant clara aquesta davallada per temps més alts, propers als
30 minuts. L’evolució de la sorció segons el temps segueix una tendència lineal
creixent. Existeix una petita interacció entre la concentració i el temps. Clarament
s’observa que la màxima sorció s’obté per concentracions altes i temps de sorció alts,
no superiors als 30 minuts. Pot observar-se que aquests resultats coincideixen
plenament amb els determinats en l’anàlisi unidimensional del problema.
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Figura 3.71.
Sorció CFs,
superfície de
resposta qe /
concentraciótemps.

Operant de la mateixa forma que en el cas anterior s’obté el model corresponent a la
modelització de la biosorció CFs en funció de la concentració del contaminat Cu2+ i del
temps de contacte del sorbent. Resulta el model on Y correspon al % de biosorció, C
al valor de la concentració i t al temps de contacte.
Equació 3.8

Ŷ = 88,147 - 30,823 C + 0,206 t + 3,423 C2

0,2 ≤ C ≤ 6

2 ≤ t ≤ 30

En aquest cas resulten unes condicions de modelització molt similars a les del cas
anterior, tan pel què fa a la homogeneïtat de variàncies com en la normalitat. El model
es representa (Figura 3.27) en la corresponent superfície de resposta.

Figura 3.72.
Sorció CFs,
superfície de
resposta % de
biosorció /
concentraciótemps.
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Observant la superfície de resposta es possible observar-ne la forma còncava segons
la concentració i més moderada la tendència lineal creixent segons el temps. La
superfície mostra una de les característiques del procés de sorció amb les CFs, ja
esmentat en l’anàlisi unidimensional del problema: el residu CFs té una capacitat de
sorció, en concentracions baixes sorbeix un percentatge molt alt de contaminat,
mentre que quan la concentració de contaminant creix, sorbeix fins assolir la seva
capacitat. La quantitat sorbida, % de biosorció, millora amb el temps. El màxim
percentatge de biosorció s’assoleix amb concentracions baixes i el màxim de temps,
en el cas experimentat 0,2 Mm i 30 minuts. No existeix interacció entre la concentració
i el temps.
140

Avaluació d’alternatives industrials per a l’obtenció de nous materials que valoritzen residus queratínics

Resultarà interesant veure la superfície de resposta quan el sorbet és BTN. Procedint
de la mateixa forma que en el cas anterior se estudia la sorció amb BTN, es procedeix
realitzant els canvis de variables dels factors C (concentració) i t (temps) i s’opera
amb qe x 100.
x1 = (C - 3,1) / 2,9

x2 = (t – 20 / 10)

Equació 3.9

Després de varis passos s’obté el model definitiu, en la taula següent es pot observar
la seva extraordinària significació global, un valor F= 175,91, suposa un P-valor del
6,44 × 10-18, on l’explicació del model també resulta molt interessant R2 = 0,97.
Regressió
Residus
Total

Graus de llibertat
4
25
29

SQ
9363,206104
332,6670246
9695,873128

QM
2340,801526
13,30668098

F
175,9117491

Taula 3.26. BTN
valoració global
del model sorció
qe/concentraciótemps.

P-valor
6,44315E-18

En les taules que proporciona l’aplicació s’analitza la significació global del model la
de cadascun dels coeficients, resulten uns coeficients molt significatius, especialment
el terme lineal de la concentració, també resulta significativa la interacció i és manté
en el model.

b0

Coeficients
27,11284912

Error tipus
1,785618808

Estadístic t
15,18400735

P-valor
3,98079E-14

b1

20,55959259

0,796901047

25,79942977

1,54834E-19

b2

2,066175285

0,801316364

2,578476341

0,016200212

b12

2,415822391

0,762301511

3,169116625

0,0040077

b11

-5,727922026

2,083276359

-2,749477764

0,010927417

Taula 3.27. BTN
resultats regressió
sorció
qe/concentraciótemps.

El model codificat on Y correspon al valor del qe x 100.

Ŷ = 27,11 + 20,57x1 + 2,07 x2 + 2,42x1x2 – 5,73x12

-1 ≤ x1 ≤ 1

-1 ≤ x2 ≤ 1 Equació 3.10

En els gràfics de residus s’observen algunes irregularitats, en alguns punts puntuals.
Es considera que són acceptables els supòsits del model i en resulta la superfície de
resposta de la Figura 3.73.
Si es descodifica, s’obté el model en variables originals on Y representa la sorció en qe
x 100.

Ŷ = -0,377 + 9,646 C -0,052 T +0,083CT -0,681C2

0,2 ≤ C ≤ 6

5 ≤ x2 ≤ 30 Equació 3.11

Una vegada s’ha obtingut el model es procedeix a representar-lo amb la corresponent
superfície de resposta.
A la següent representació s’observa com la BTN no desaccelera la sorció en funció de
la concentració, un creixement lineal amb una lleugera curvatura en funció de la
concentració i un moderat creixement lineal en funció del temps. En el model també
apareix una certa interacció que no resulta apreciable en la forma del gràfic.
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Figura 3.73.
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Operant de forma idèntica a la seguida en els tres casos anteriors s’obté la superfície
de resposta que resulta de estudiar % de biosorció emprant BTN com a sorbent. El
model que s’obté expressat en variables originals on Y representa la sorció en qe x
100.
Equació 3.12

Ŷ = 51,202 + 17,59 C -0,568 T – 2,836 C2

0,2 ≤ C ≤ 6

5 ≤ x2 ≤ 30

Resulta un model molt significatiu, la significació global donada per un P-valor = 1,28
x 10-9 l’explicació raonablement alta R2 = 0,78, els termes que queden en el model
definitiu són molt significatius i els supòsits del model raonablement acceptables.
Resulta la superfície de resposta de la Figura 3.74.
BTN Sorció/conc-temps

100
90
80

Figura 3.74.
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Resulta necessari comentar que la forma de la superfície està distorsionada pels
valors del % de biosorció quan les concentracions són baixes, al modelitzar resulta
aquesta forma convexa que no representa correctament la sorció en aquest cas. Tal
com s’ha explicat en la modelització lineal, per explicar el que realment passa caldria
modelitzar en dos trams, analitzant les dades emprades en la modelització s’observa
que hi ha un tram inicial entre 0,2 i 2 mM on la forma de superfície hauria de ser
creixent amb una certa curvatura, superat l’interval inicial, 2 mM fins a 6 mM el % de
biosorció es manté molt estable, gairebé constant. Sobre el temps de contacte, el % de
biosorció augmenta linealment.
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CAPÍTOL 4.
CONCLUSIONS
4.1. CONCLUSIONS DELS ESTUDIS
Malgrat la present tesi fa referència a un residu molt específic, aquest és molt
abundant i per tant les solucions proposades es poden aplicar a un volum realment
destacable de tal residu, punt on rau la importància del treball. La varietat de les
propostes estudiades per valoritzar les CFs fa que sigui possible obtenir una solució
davant diverses situacions, sigui quin sigui l’interès de l’entorn, moment, etc. Les
opcions d’aprofitament de les CFs presentades són una solució d’economia circular
alhora que casos d’upcycling, obtenint productes amb un valor major al que s’otorga
a les CFs com a residu. També cal tenir en compte que l’ús dels materials plantejats
s’enfoca a la reducció en l’ús d’altres materials que s’han de fabricar específicament,
amb la qual cosa es genera un estalvi de matèries verges sintètiques com ara
productes derivats del petroli.

Un cop duts a terme els prototips i assajos corresponents, es pot afirmar que és
possible trobar vies d’aprofitament de les CFs, creant materials aptes per diversos
usos. Específicament, però, els valors obtinguts mostren resultats diversos, i les
conclusions que se n’extreuen es comenten seguidament desglossades pels casos
estudiats.

4.1.1. OPTIMITZACIÓ DEL PROCÉS DE FABRICACIÓ D’UN
MATERIAL BIOCOMPÒSIT

En primer lloc, la preparació de materials biocompòsits formats per una matriu de
LDPE o PP i amb un 20 % en volum de reforç (CFs amb unes dimensions ≤ 1 mm) es
postula com una solució viable per la valorització de les CFs. La resistència a la tracció
dels materials formats sofreix una disminució significativa quan s’afegeixen CFs, i la
rigidesa (mòdul de Young) augmenta, és per això que es proven dues estratègies de
millora del material.

Els compòsits fabricats amb CFs tractades químicament mitjançant els processos d’
acetilació i tractament amb silans no veuen millorades les seves propietats
mecàniques, per la qual cosa ambdós tractaments es descarten per poc eficients.
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El segon cas, es planteja l’ús de promotors d’adhesió MAPE i MAPP per millorar la
compatibilitat de la matriu i el reforç. Aquesta estratègia permet obtenir diferències
en els resultats de les propietats mecàniques, ja sigui iguals al material sense reforç
(MAPE o PP 100 %) o bé millors en alguns casos. En el cas de l’LDPE, quan es processa
a 180 °C i amb una proporció de MAPE tan sols de l’1 % sobre el volum de la matriu,
s’obté una millora del 30 % de resistència a la tracció, alhora que també es torna
notablement més rígid, concretament un 60 % respecte el compòsit sense additiu
(augment del mòdul de Young de 180 a 380 MPa). En el cas del PP, l’augment de la
rigidesa és menor, del 20 %, però es constata que aquesta diferència es deu no a la
incorporació de MAPP sinó a la del reforç. Per la resistència a la tracció, el compòsit
es comporta de forma similar, i els valors es consideren òptims quan la incorporació
de l’additiu és del 30 %, punt en el qual s’equiparen els resultats del compòsit sense
MAPP, però no es milloren. Malgrat els resultats obtinguts, mitjançant les tècniques
de caracterització emprades (SEM i FT-IR) no és possible confirmar la compatibilitat
que sí que demostren les proves de tracció mecànica.
Es comprova que la densitat del material compòsit és menor quan conté el reforç
queratínic en comparació amb un material format 100 % pel polímer. També es
reporta una lleugera caiguda de l’estabilitat, observada en termes d’increment de
gruix i absorció d’humitat, possiblement deguda al caràcter hidrofílic de les CFs.

4.1.2. DISSENY DEL PROCÉS DE FABRICACIÓ D’UN TEIXIT NO
TEIXIT QUE INCORPORI FIBRES QUERATÍNIQUES

Amb la maquinària de la qual es disposa i degut a la rigidesa de les fibres de les CFs
(sense raquis), es poden fabricar teixits no teixits amb un màxim del 50 % en pes de
CFs, essent necessària la participació d’un material de fibra llarga com ara la W per
poder formar un vel mitjançant la carda d’ambdós un cop han passat, per separat, per
l’obridora. Per a la obtenció del no teixit, el vel resultant es consolida mitjançant un
procés de punxonat, que es considera suficient per a l’ús que es pretén donar al teixit
no teixit.
L’estudi de les propietats acústiques de les mostres fabricades i del material de
referència determina que els millors resultats d’absorció acústica de les mostres
fabricades (totes amb les mateixes condicions però amb diferents percentatges de CFs
en la seva composició) són obtinguts per la mostra CFs50W50 (50 % de CFs) amb un
gruix de 4,03 mm. Els resultats obtinguts són similars als obtinguts per la mostra de
SW de referència, i es comporten encara millor que aquesta per a freqüències inferiors
a 2200 Hz. Per la forma del gràfic resultant es comprova que el teixit no teixit actua
com a un absorbent acústic de tipus fibrós. Per tant, aquest material es planteja com
una alternativa viable als absorbents acústics fibrosos comercialitzats actualment.
Pel què fa a l’ACV dels materials estudiats, malgrat la seva naturalesa sintètica, la SW
només presenta un comportament ambiental pitjor que els no teixits que contenen
CFs en poques categories d’impacte (esgotament abiòtic, toxicitat humana i oxidació
fotoquímica). Aquest fet es deu a l’elevat consum d’energia que suposa el condicionat
de la W incorporada als teixits no teixits, incloent els processos d’assecat, carda i
punxonat, la qual cosa augmenta l’impacte global del no teixit. No obstant, és
important tenir en compte que les tècniques emprades per a la fabricació dels teixits
no teixits són a escala de laboratori i poden optimitzar en una possible implementació
a nivell industrial, per tant aquest estudi s’ha de contemplar com el pitjor escenari
possible. És per això que es preveu una millora dels resultats en una producció a
escala industrial.
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4.1.3. CARACTERITZACIÓ DE LES PROPIETATS DE LES PLOMES
COM A MATERIAL BIOSORBENT
Els resultats obtinguts han demostrat l’efectivitat de les CFs per a la biosorció de Cu2+,
especialment en concentracions baixes de metall. En aquest cas, per un valor de 0,2
mM de Cu2+ en dissolució aquosa, el màxim rendiment de la biosorció s’obté a un pH
de 4, essent possible assolir l'equilibri en temps de contacte inferiors a 30 min amb
una relació de bany de 0,01 g/ml. En aquestes condicions, el percentatge de sorció és
superior al obtingut per al material comercial de referència estudiat, la BNT.

Quan la concentració de metall és més elevada (6 mM), l’efectivitat de la BNT es
demostra major, al tenir una capacitat de sorció superior a la de les CFs. El valor
obtingut per les CFs decau un 15 % mentre que s’aconsegueix un percentatge de
sorció del 87 % en el cas de la BNT. Per les CFs s’assoleix l’equilibri d’una forma més
ràpida però no s’aconsegueix sorbir la totalitat del metall present en la solució aquosa.

Des del punt de vista cinètic, el comportament de les CFs i la BNT s’ajusta a una
cinètica de pseudo segon ordre, mentre que el model que més s’ajusta al
comportament de les CFs en les isotermes és Langmuir, essent el valor de la
concentració de saturació Q0 = 0,095, i Nernst en el cas de la BNT, sense que hagi sigut
possible arribar a la saturació del substrat.
En termes de sorció, l’eficiència del material queratínic és similar a la d’altres
materials orgànics d’origen vegetal que també es valoritzen i s’utilitzen com a
sorbents. No obstant, el valor de la concentració de saturació del metall (q0) en
aquests casos és inferior que l’obtingut per les CFs, indicant que el seu ús potencial
està limitat al nombre de grups funcionals que interaccionen amb el metall.

Tal i com es pot esperar donats els resultats obtinguts, en una mostra d’aigua real amb
una càrrega contaminant elevada la BNT obté uns millors resultats, ja que és capaç de
sorbir el 100 % del Cu2+ present, malgrat a una velocitat més lenta que les CFs. Encara
que es puguin aconseguir resultats de sorció més alts en les CFs al augmentar la
relació de bany, això és possible fins al punt que s’arriba a un impediment físic: al tenir
les CFs una densitat baixa, es requereix un volum important per aconseguir la relació
de bany funcional, la qual cosa deriva en una humectació no homogènia i
conseqüentment a uns resultats variables.
El tractament estadístic de les dades confirma els resultats obtinguts alhora que
valida el procediment i permet obtenir superfícies de resposta per cada procés, útils
per l’estudi en profunditat dels casos de sorció treballats.

Mitjançant les proves de caracterització (FT-IR i TGA) no s’observen diferències
significatives ni en l'estructura química ni en l'estabilitat tèrmica dels biosorbents,
motiu pel qual sembla possible, a priori, la seva reutilització en diversos cicles de
biosorció, un cop s’ha regenerat i torna a estar a punt pel procés.

4.2. RECERCA FUTURA
En tota recerca queden sempre algunes vies inacabades que ja sigui per manca de
temps o per limitacions d’altres tipus, no s’han pogut començar a explorar: els treballs
han de ser finits, però el coneixement no. Per aquest motiu es comenten a continuació
algunes de les idees que han anat sorgint al llarg de la realització de la tesi i que no
s’han pogut completar, a fi que en un futur puguin servir de proposta i sigui possible
reprendre el fil de la feina feta fins ara, continuar aquests estudis.
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4.2.1. LES PLOMES EN MATERIALS COMPÒSITS

En aquest camp, una de les possibles vies a seguir seria l’ús d’altres polímers com a
matriu. Des d’un punt de vista mediambiental es podria provar l’aplicació de
materials, a fi que la disposició del compòsit un cop es descarta no hagi de ser
necessàriament la incineració. D’aquesta manera no només es reduiria la quantitat de
polímer emprat sinó que, en termes d’anàlisi de cicle de vida, la fi de vida del material
acabaria en un procés més favorable.

Alguns dels materials amb matrius biodegradables fabricats podrien tenir també un
ús final en el camp de l’agricultura o la jardineria, fent per exemple la funció de tests
o altres elements de suport que s’incorporen al sòl i que posteriorment és necessari
que es degradin.

Figura 4.1.
Exemple de tests
biodegradables
comercials. Font:
SpottyGreenFrog 3.
Figura 4.2.
Exemple de tests
biodegradables
comercials. Font:
Indiamart 4.

Per altra banda també es podria considerar la incorporació de les CFs en matrius tipus
espumes (poliuretà, etc). En aquest cas el què es pretendria seria l’aprofitament de
les propietats aïllants de les CFs i les del material pur, per intentar potenciar-les i
sobretot reduir la quantitat emprada del segon. Aquests nous materials es podrien
utilitzar com a aïllants tèrmics i acústics, entre altres.

La disposició de la matriu es podria variar i incorporar-la al producte final formant un
material compòsit tipus sandvitx. Les CFs emprades en aquest cas estarien en forma
de teixit no teixit (conjuntament amb W) i en aquest cas seria indispensable estudiar
l’adhesió entre les dues fases per formar un material compacte. S’han realitzat algunes
proves en aquesta línia que no es detallen a la present tesi pel fet de trobar-se en una
fase primerenca.
Quan es tria una nova matriu, cal realitzar totes les proves de caracterització del nou
material compòsit com ara tracció, densitat, absorció d’aigua, cohesió matriu-reforç i
FT-IR, a les quals també es podria afegir un assaig de flexió.

Si bé en el plantejament inicial d’objectius es descarten els processos d’hidròlisi de la
queratina per oferir uns costos massa elevats a nivell mediambiental, no s’ha de
desestimar permanentment aquesta via, sinó al contrari. Cal també estar al dia sobre
els estudis que es porten a terme en aquest sentit per si algun dels processos fos
interessant i aplicable en el camp dels materials compòsits.

4.2.2. LES PLOMES EN NO TEIXITS
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En el present estudi no ha estat possible l’elaboració d’un no teixit conformat al 100
% per CFs, malgrat sí que hi hagi alguns estudis consultats que ho aconsegueixin. Això
es deu a la maquinària emprada, per exemple al fet de no disposar d’una carda de
tipus aerodinàmic. En primer lloc, seria interessant aconseguir fabricar aquest
material ja que això suposa el màxim aprofitament del residu. En cas de no ser
possible i haver d’incorporar, tal i com ha succeït, algun altre material de suport per a
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la fabricació del no teixit, es poden provar altres matèries que poden contribuir a
millorar algunes propietats, i en funció d’aquests resultats escollir la millor aplicació
final per al no teixit. Es poden emprar, per exemple, floca de fibres reciclades
provinent del trossejat de roba que no es pot reaprofitar. Aquesta matèria és
especialment barata ja que no requereix de cap triatge previ ni per colors ni per
composició, i es preveu que el material resultant seria igualment apte com a aïllant
acústic.

Figura 4.3.
Exemple de teixit
no teixit creat a
partir de fibres
reciclades. Font:
Elisava 5.
Figura 4.4.
Exemple de teixit
no teixit creat a
partir de fibres
reciclades. Font:
Protect&Cover 6.

Un altre opció seria l’ús de fibres naturals (tal i com ja s’està fent en el mercat actual:
coco, palla, jute...) o algun altre material biodegradable per crear un no teixit de poca
espessor i que pogués servir per aplicacions geotèxtils, el les quals es requereixi que
el producte es degradi en el sòl un cop hagi complert les seves funcions. En aquest cas
caldria escollir correctament la matèria a emprar, definir el procés de fabricació i de
consolidació (per aquest ús generalment es parla de teixits amb una certa resistència)
i estudiar la biodegradació del nou material, sobretot controlant l’afectació del sòl un
cop aquest s’ha descompost.

Figura 4.5.
Exemple comercial
de teixit no teixit
emprat com a
manta
biodegradable.
Font: Gei Works 7.
Figura 4.6.
Exemple comercial
de teixit no teixit
emprat com a
manta
biodegradable.
Font: Emaresa 8.

Seguint específicament amb el treball que s’ha dut a terme, durant la fabricació del no
teixit es poden optimitzar els paràmetres de la maquinària per tal d’obtenir un gruix
acceptable pel què fa a les propietats acústiques, però requerint el mínim de passades
de la punxonadora. En el cas actual, per aconseguir resultats similars als que
s’obtenen amb materials comercials, ha calgut la superposició de diverses capes de
no teixit (7-8). No obstant, es poden fer proves en planta pilot (amb un muntatge
similar a l’industrial) incloent un pas de cross-lapper o blamir entre la carda i la
punxonadora, obtenint així diferents capes de vel que s’introdueixen a la darrera
màquina de forma superposada. D’aquesta manera es poden aconseguir majors
gruixos finals. També es important reconsiderar els paràmetres d’ús de la
punxonadora, com ara la velocitat d’entrada i sortida del vel, velocitat de punxonat,
etc.
Seria també interessant estudiar altres mètodes de consolidació de la napa, un cop
punxonada, o bé en comptes d’aquest procés emprar-ne un altre de més eficient ja
que les fibres de les CFs són rígides i s’escapen de l’entramat de la llana. En aquest
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sentit i seguint la via que ja han obert altres investigadors (veure apartat 1.3.4), es
podria provar de recobrir el teixit. No obstant, hi ha altres mètodes que també podrien
donar més consistència al material. Un exemple seria l’afegiment d’un percentatge de
fibres termofusibles al vel, les quals han de tenir el punt de fusió per sota de la
temperatura de degradació de les CFs i, si s’escau, de la llana. Si el no teixit es passa
pel ram, la fibra termofusible fondrà en els punts d’interacció de manera que els altres
materials quedaran atrapats. L’aspecte del no teixit aplicant aquest mètode de
consolidació seria la d’un material semirígid i porós que pot retenir aire en el seu
interior. També es podrien col·locar malles a banda i banda per evitar la pèrdua de
CFs, creant un material tipus sandvitx.
De cara a l’ús d’un no teixit com a material aïllant, caldria completar la seva
caracterització estudiant les seves propietats tèrmiques i ignífugues, aplicant algun
producte per fer-lo resistent al foc, si és necessari. També caldria estudiar la
degradació del material i altres característiques que dicti la normativa. En general, i
pels aïllants desenvolupats, i de cara a la elaboració d’una mostra amb finalitats
comercials, caldria adequar el material a les especificacions del Codi Tècnic
d’Edificació.

Els materials obtinguts poden tenir diversos usos, en funció de les propietats que
destaquin en cada cas (segons les matèries primeres, mètode de consolidació, etc.) i
dels requeriments de l’aplicació final. A part de les aplicacions tècniques comentades
de forma més extensa, i donant més importància a l’estètica del material fabricat,
també es podria plantejar l’ús dels teixits no teixits en el camp de la moda. Actualment,
el debat sobre l’ús no ètic de CFs com a adorn i/o en complements genera un gran
interès en el sector 1. Encara que es tracti d’un costum que ve de lluny, cal adaptar-se
a les noves tendències del mercat apostant per processos més ecològics. Stella
McCartney és una referència pel què fa al desenvolupament i ús de materials que
simulen pell, processos que, d’una manera similar, es podrien també estendre en el
cas de les CFs (ja siguin com a adorn o per usos més funcionals). La proposta de nous
mètodes que eliminin aquesta problemàtica seria doncs benvinguda 2.

Figura 4.7.
Propostes de
diferents
dissenyadors
(d’esquerra a
dreta: Nina Ricci,
Maison Margiela,
Ann
Demeulemeester,
Proenza i Schouler
and Rodarte) de la
temporada
primavera 2018
que inclouen CFs.
Font: Imaxtree 9.

4.2.3. LES PLOMES COM A BIOSORBENTS
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Es poden realitzar més proves amb el biosorbent si es vol estudiar el seu
comportament amb altres cations metàl·lics o bé fins i tot provar si també és capaç
d’absorbir altres tipus de molècules, més grans per exemple (colorants, etc.). Al
treballar amb metalls també és interessant veure si hi ha competència entre ells, és a
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dir, si el biosorbent té preferència per algun en concret, i això fa que les cinètiques
dels altres es desenvolupin més lentament i/o assoleixin resultats més baixos pel què
fa al percentatge de metall sorbit. Una altra prova a afegir podria ser la comprovació
de les possibles descàrregues que el material pugui deixar anar en l’aigua filtrada, i
fer-ne una caracterització de tots els paràmetres.
Per altra banda, per realitzar les proves descrites en aquesta tesi s’ha treballat
realitzant experiments puntuals, però també es poden fer proves amb columnes i
treballar en continu. Això suposaria un pas més de cara a l’aplicació real del material.
En aquest cas també s’hauria de determinar quants cicles de sorció/desorció pot
aguantar el nou biosorbent.

També es podria comparar el comportament del material amb altres tipus de
materials emprats per a aquesta finalitat actualment presents en el mercat, per tenir
una idea més àmplia del funcionament del biomaterial estudiat. Totes aquestes
possibles proves comentades són molt obertes i per tant donen lloc a un nombre
elevat de possibles nous assajos, que sempre cal acotar a l’hora de posar-se a treballar.

Enfocant el projecte cap a l’empresa, en tots els casos i per les propostes que donin
millors resultats, caldria estudiar la seva viabilitat a nivell ambiental i en cas que sigui
positiva (si no caldrà optimitzar el procés de producció) caldrà elaborar prototips per
estimar els costos de producció i optimitzar-los, comprovant també així la viabilitat
econòmica de les propostes.

Al tractar-se, les CFs, d’un residu disponible pràcticament arreu del món, es podria
plantejar la implementació del sistema de preparació i optimitzat (tenint en compte
l’ús dels recursos de l’entorn) el posterior ús en països en vies de desenvolupament.
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6.1. DIFUSIÓ DELS RESULTATS
Amb la finalitat de difondre els resultats dels diferents experiments duts a terme en
el marc de la present tesi doctoral, s’assisteix a diversos congressos relacionats amb
la temàtica d’estudi, amb la corresponent aportació de diversos pòsters i
intervencions orals. De la mateixa manera, l’experimentació duta a terme també ha
propiciat la publicació, fins la data d’entrega de la present tesi, de tres articles en tres
revistes especialitzades diferents, en funció de l’àmbit d’estudi de cadascuna i tenint
en compte que cada article fa referència a una de les etapes estudiades. S’especifiquen
a continuació les dades dels articles, a fi de facilitar-ne la consulta:
Environmental impact assessment of sound absorbing nonwovens based on
chicken feathers waste
Marta Casadesús, María Dolores Álvarez, Núria Garrido, Gemma Molins, Jorge Macanás, Xavier Colom,
Javier Cañavate, Fernando Carrillo

Resources, Conservation and Recycling. Volume 149, october 2019, pages 489-499
Índex d’impacte: 7,044 (1r quartil)
DOI: https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.06.009
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344919302708?via%3Dihub

Effect of chemical treatments and additives on properties of chicken feathers
thermoplastic biocomposites
Casadesús M., Macanás J., Colom X., Cañavate X., Álvarez M.D., Garrido N., Molins G., Carrillo F.

Journal of Composite Materials, 0(0) 1–17. Volume 52, Issue 26, 2018
Índex d’impacte: 1,613
DOI: 10.1177/0021998318766652
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/116166
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0021998318766652
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Aprovechamiento de residuos queratínicos para la sorción de cobre de
soluciones acuosas
Casadesús Marta, Álvarez María Dolores, Macanás Jorge, Colom Xavier, Cañavate Javier, Garrido Núria,
Molins Gemma, Carrillo Fernando

Afinidad. Acceptat i pendent de publicació (volum 77, 589, març 2020)
Índex d’impacte: 0,233
En el cas de la publicació Aprovechamiento de residuos queratínicos para la sorción de
cobre de soluciones acuosas (apartat 1.1.3), la publicació per part de la revista es durà
a terme al març del 2020, i per tal de verificar l’acceptació de l’article a la revista,
s’adjunta la carta, firmada per l’editor, on s’especifica tal fet.
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