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1. Introducció 

 

1.1 Antecedents 

 

Les poliamides van ser descobertes d’un mode casual quan Wallace Carothers 

realitzava el seu treball d’ investigació a l’empresa DUPONT. L’estudi consistia en 

l’agrupació de molècules simples que s’unien  per interacció química formant 

molècules d’una major mida, és a dir formant polímers a base de monòmers per 

l’anomenat procés de polimerització.  

Les poliamides son polímers termoplàstics que fonen sense patir canvis en la seva 

estructura química. Presenten un elevat punt de fusió (260ºC). Aquestes propietats 

són avantatjoses en front als polímers termostables, que no poden fondre ni ésser 

modelats, donat que pateixen processos de degradació amb l’increment de 

temperatura i no poden canviar la forma un cop polimeritzats. 

Les poliamides s’utilitzen per a l’extrusió de fil tèxtil i en la fabricació de peces 

injectades. L’estudi es centre en l’ús de la poliamida com a matèria primera per a 

l’obtenció de fibres sintètiques en el tèxtil. De manera que es veurà com la poliamida 

es sotmet a un procés d’extrusió en continu per a l’obtenció de fil tèxtil, on es 

transforma la gransa de poliamida en fil bobinat. La producció de la fibra de PA66 és 

un procés en continu que exigeix un control exhaustiu de les temperatures d’assecat i 

procés de fusió.  Altrament la massa fosa pot patir degradacions tèrmiques i 

oxidatives, que podrien alterar la funcionalitat de la fibra. Degut a la seva elevada 

higroscopicitat (8-9% a saturació) cal un control exhaustiu de la humitat durant el 

procés d’assecat de la gransa. 

El procés en continu requereix que els paràmetres de control estiguin dins dels rangs 

de variació establerts. La fase extrusió és clau per tal d’assegurar els fluxos de matèria 

adients per als procés de refredament i bobinat de la fibra (“upstream process”). Com a 

tot procés productiu existeixen pèrdues residuals, en el nostre cas en forma de fibra 

preorientada. Actualment el nostre residu va destinat a la obtenció d’un reprochip per a 

injecció per emmotllament que no requereix d’unes especificacions qualitatives 

exigents.  
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1.2 Objecte  

 

Es presenta una alternativa ecològica que permet re-introduir el residu al procés de 

producció. L’objecte de l’estudi és caracteritzar el reciclat i augmentar  la qualitat de la 

gransa reciclada que anomenarem matèria secundària, de manera que aquest residu 

presenti unes característiques similars a la nostra gransa d’origen. L’estudi s’ha 

dissenyat per dur a terme un procés d’assaig pilot industrial directament sobre el 

procés de filatura dotat amb un sistema de dosificació gravimètric.  

L’objecte del treball rau en l’anàlisi tèrmica i mecànica de la matèria polimèrica 

secundària en els diferents estadis del procés de producció de fil tèxtil durant el cicle 

productiu (gransa, extrudit, bobinat) i la comparació amb el material primari.  

Analitzarem el comportament del material secundari amb dos tipus de fil: a) el LOY, fil 

poc orientat (Low Oriented Yarn) i b) el POY, fil parcialment orientat (Partially Oriented 

Yarn). 

En la figura nº1 que trobem a continuació, s’explica de manera esquemàtica el procés 

productiu d’un fil de PA66 estàndard i d’un fil de PA66 reciclada. El procés descrit 

estàndard mostra el procés global que s’inicia amb la formació de la gransa de PA66 i 

finalitza en la producció de fil. Pel què fa a l’etapa de reciclatge,  es recullen les restes 

de fil del procés productiu i seguidament es sotmeten a etapes de tall i fusió per tal de 

realitzar una posterior extrusió en forma de nous grànuls. 
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Figura nº 1. Esquema del procés productiu i del procés de reciclatge de la PA66 on es veuen les 
diverses etapes d’ambdós procediments. 

 

Per dur a terme l’estudi hem considerat un únic mètode de reciclatge; el Procés 

d’aglomeració que es tracta d’un tractament físic. 

Tot aquest procés de reciclatge s’ha coordinat de forma externa, a través de la 

col·laboració entre empreses proveïdores i clients de NYLSTAR.  

En la Figura nº2 es veu l’esquema del procés de reciclatge produït a l’empresa 

BARNET-EUROPE. Una vegada acabat es pot procedir a l’aglomeració i posterior 

additivació o bé a la repolimerització, que és un tractament químic el qual s’arriba de 

nou al monòmer i es torna a produir PA66. Cal destacar que aquest procediment 

presenta un cost econòmic elevat per als copolímers i no s’acostuma a desenvolupar. 
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Figura nº 2. Esquema del procés de reciclatge de la PA66. 

 

 

1.3 Abast  

 

Estudiarem la poliamida 6.6 com hem fet referència anteriorment, i ho farem en el 

procés de fabricació de l’empresa NYLSTAR a Blanes.  L’empresa disposa de 

proveïdors de matèria primera (gransa) amb especificacions tècniques per a cada grau 

de polímer com requereix el procés productiu. 

Per a la caracterització química de la gransa s’han emprat tècniques d’anàlisi química 

com la determinació de TiO2, el contingut d’aigua, els grups terminals carboxils i 

terminals amino, la viscositat relativa i el grau d’oxidació que aquest polímer presenta 

quan arriba a les nostres instal·lacions abans d’ésser processat. 

Mitjançant la tècnica de calorimetria diferencial de rastreig (DSC) que disposen els 

serveis tècnics de recerca de la UdG,  mesurarem la calor absorbida o despresa pel 

material quan aquest és sotmet a un escalfament o a un refredament, així podrem 

conèixer les temperatures i entalpies dels processos de fusió i cristal·lització. 

Farem ús del Melt Flow Index (MFI), que ens permetrà fondre i aplicar pressió dins un 

capil·lar per veure com flueix la gransa una vegada fosa. Aquest assaig permetrà tenir 

una idea de com es comportarà la poliamida reciclada sota les condicions de filatura. A 

partir dels valors de temps i pes del flux, trobarem l’índex i seguidament ho 

compararem amb un estàndard per a una posterior valoració.  
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Una vegada obtenim fil recollit en bobines ja sigui estirat (COP) o parcialment orientat 

(POY), llavors hem de sotmetre el fil a diverses anàlisis físiques. Concretament 

analitzem la tenacitat (CN/TEX), l’allargament abans de la ruptura (%) i el mòdul de 

Young(%). 

Aquest estudi ha estat possible gràcies a la col·laboració d’empreses externes de 

pretractament i de re-processament de residus procedents del sector tèxtil, les quals 

han facilitat bibliografia del procés de reciclatge de la poliamida i de les diverses 

tipologies per a l’obtenció de la gransa reciclada. Amb base als resultats obtinguts 

s’establirà quina és la millor metodologia de producció (POY o LOY) per tal de poder 

obtenir un fil reciclat amb característiques mecàniques adients. Una vegada aquest fil 

sigui produït analitzarem el rendiment tintorial en una mitja per veure com 

interaccionen amb la fibra de poliamida reciclada.  

Dins el marc de la política de sostenibilitat de l’empresa NYLSTAR, esperem que 

aquest treball serveixi per a establir les bases productives alternatives als residus 

originats durant el procés productiu. 
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2. Introducció a la poliamida 6.6 

 

2.1 Les Poliamides  

 

El nom poliamida fa referència a una sèrie de polímers que en la seva estructura 

química contenen grups amida intercalats en les cadenes CHx d’una forma regular i 

concreta. El grups amida són compostos orgànics formats per una amina (NHx) i un 

grup carboxil (RxC=O). A la figura nº1 s’observa el grup amida. 

 

 

Figura nº 1. Grup amida. 

 

Podem trobar una multitud de poliamides tant gran com configuracions estructurals hi 

hagi, en són exemples les següents poliamides: PA6, PA66 (es mostra en imatge a la 

figura nº2), PA610 i PA612 entre d’altres. 

Aquests són polímers semicristal·lins i són produïts mitjançant la policondensació de 

diamines amb àcids dicarboxílics, o per la  policondensació d’àcids aminocarboxílics. 

També es poden donar per polimerització a causa de l’obertura d’anell de lactams.  

Les poliamides sintètiques les podem designar mitjançant un codi de una o dues xifres 

seguidament de la paraula niló o poliamida. Quan tenim una sola xifra per exemple niló 

6 aquest ve donat per la síntesi d’un únic compost senzill bifuncional, ja sigui àcid 

carboxílic o lactam. En aquest cas el nombre 6 ve donat per el nombre d’àtoms de 

Carboni d’aquest compost. En el següent cas quan tenim les poliamides amb dues 

xifres, niló 6.6, s’identifiquen les poliamides sintetitzades a partir de dos components 

(diamina i àcid carboxílic), on el valor de la primera xifra és el nombre d’àtoms de 

carboni de la diamina i el de la segona xifra el nombre d’àtoms de carboni de l’àcid que 

el forma.  
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La PA66 es pot filar i estirar donant al fil una elevada resistència mecànica degut a les 

següents propietats: estabilitat dimensional, resistència a l’envelliment, bona duresa 

inclús en temperatures baixes, bona rigidesa i resistència química. Aquestes són les 

propietats més destacables del motiu de l’èxit en el sector tèxtil des de la dècada dels 

anys 30, quan van ser sintetitzades per primer cop i introduïdes en el mercat 

No només la poliamida presenta bones qualitats en l’àmbit tèxtil sinó que ho fa en una 

multiplicitat d’aplicacions. En són exemples la indústria automobilística, els aïllants 

elèctrics, els tubs, gran part de mobiliari exterior i parts de maquinaria a nivell industrial 

o a nivell domèstic.  

Finalment cal destacar el magnífic comportament que presenta la poliamida alhora 

d’ésser injectada per a l’emmotllament. Ja sigui del polímer sol o utilitzat com a matriu 

de materials compòsits.  

 

Figura nº 2. Esquema explicatiu de l’estructura molecular de la poliamida 66 o niló. Un cas concret 
de poliamida que conté  2 grups amida. 

 

 

2.2 La poliamida 6.6  

 

Va ésser sintetitzada per primera vegada als laboratoris DuPont als Estats Units. 

Wallace Hume Carothers, doctor per la Universitat d’Illinois, aquest treballava com a 

investigador a la Universitat de Harvard i va agafar la fama de millor químic sintètic. 

Arrel d’això aquest va ésser contractat per DuPont per portar a terme un projecte per 

tal de cercar la composició i estructura dels polímers naturals com el cautxú. 

Al 1929 es van veure els primers fruits del treball desenvolupat per Carothers,  

juntament amb Julian Hill, que els van conduir a multiplicar per 5 el pes molecular mig 

del polièster amb ajuda del procés de destil·lació molecular ideat per la mateixa 

companyia.  
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Hume va treure a la llum l’any 1931 la seva primera revisió sobre la polimerització, on 

al cap dels anys aquestes aportacions es podrien veure dins un volum anomenat High 

Polymer Series. Més tard Carothers i el seu grup de recerca van seguir investigant en 

el marc de la poliamida i del polièster tot i que en major decantació pel polièster ja que 

aquest presentava una major solubilitat en aigua. Va ser amb aquest últim que es va 

adonar que amb l’ajuda d’una vareta de vidre podia formar fibres. Aquest va ésser la 

primera llum en un llarg camí que representaria la substitució de fibres naturals cap a 

unes noves anomenades sintètiques. 

A causa d’un estovament massa precoç del polièster, el grup de recerca es va fixar 

amb la poliamida que presentava un punt de fusió pròxim als 195ºC. Això va ésser 

clau per buscar un tipus de poliamida que presentés un punt de fusió més elevat; per 

tant un millor comportament per treballar i per a la producció industrial. No va ser fins 

el 1935 que es va descobrir la poliamida 6.6.  Aquest descobriment va impulsar a 

altres laboratoris a augmentar la recerca de poliamida i llavors es va trobar a l’any 

1936 el niló 6, que és actualment la 2a poliamida comercialment parlant. El 

descobriment no es va poder patentar fins el 1937 i seguidament es va començar a 

produir la PA 6.6 l’any 1938 a nivell industrial, que va ésser la primera producció de 

niló a nivell industrial. A nivell comercial però, el primer niló es va començar a vendre 

en forma de pèl per els raspall de dents. No va ésser fins el 1940 que es van 

començar a vendre els primers tèxtils en forma de mitja amb més de 5 milions de 

ventes el primer any. 

Aquesta producció va augmentar superlativament en aquells anys, però aquesta no 

sempre en l’àmbit comercial sinó que també en l’àmbit de la guerra per tal de fer 

tendes, roba militar, paracaigudes, etc. Per això fins passat aquest període és molt 

complicat trobar mencions i certa informació del niló 6.6 ja que en temps de guerra hi 

havia una competència molt ferotge en molts sectors. 

És necessari  destacar que el niló 6.6 va ésser el primer polímer sintètic i semicristal·lí 

que s’ha pogut utilitzar en l’àmbit tèxtil però també degut a les seves valuoses i 

especials propietats a molts altres àmbits. El niló ocupa el 2n lloc en producció de 

fibres i cal destacar que se li atribueix el 20% de la producció mundial de fibres. 
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Figura nº 3. Diversos COPS produïts per NYLSTAR. 

 

La poliamida 6.6 és el resultat de la polimerització de l’adipat d’hexametilendiamina, 

una sal produïda a partir de la reacció entre la hexametildiamina i l’àcid adípic, que 

s’observa a la imatge nº4. Cal destacar que la reacció esmentada està dins el grup de 

la policondensació, on dos o més monòmers diferents interaccionen per tal de formar 

dímers, seguidament aquests van interaccionant entre si per tal de formar un polímer. 

En cadascuna de les petites unions que hi ha entre aquests elements hi ha la pèrdua 

d’una molècula petita, com per exemple aigua (en la majoria dels casos), per això 

s’anomena policondensació. 

La seva nomenclatura seguint la normativa del IUPAC serà la poli[imino(1,6-

dioxohexametilen) immohexametilen] o bé poli[iminoadipoliiminohexametilen]. 
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Figura nº 4. Fonament de la producció de la PA66. 

 

La PA66 s’inclou dins les poliamides alifàtiques i presenten una cadena de carbonis 

oberta, sense dobles ni triples enllaços en les seves cadenes. La poliamida a 

temperatura ambient es troba en estat sòlid, semicristal·lí i translúcid, tot i que amb la 

presència d’additius com pigments (òxids metàl·lics) aquest es torna opac. 

Aquesta poliamida la rebem subministrada en forma de grànul i amb un pes mig de 

25mg per grànul. 

 

 

2.2.1 Propietats de la poliamida 6.6 

 

Els principals avantatges de la poliamida 6.6 estan majoritàriament lligades al seu 

elevat punt de fusió; que permeten ésser processades a elevades temperatures en 

etapes posteriors com la texturació o arrissat de la fibra. Les fibres de PA66 tenen un 

comportament mecànic excel·lent amb una elevada resistència al arrissat, i millor tacte 

en multifibres que la resta de termoplàstics. 
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A la taula nº1 es destacaran les principals propietats físiques: 

Taula nº 1. Principals propietats físiques de la PA66. 

Principals propietats físiques 

Resistència (g/Dtex) 
5,1-6,4 

Tensió de ruptura (CN/tex) 27 

Elongació  (%) 40 

Mòdul de Young (CN/tex) 
190-260 

 

 Alta tenacitat tant a altes com a baixes temperatures. 

 Tf i Tg altes en comparació a altres poliamides o bé polièsters. 

 Estabilitat dimensional bona, inclús sota condicions de calor.  

 Baixa fricció, lliscament alt contra metalls i altres polímers. 

 Aïllant elèctric. 

 Bona resistència química. 

 Insolubilitat amb aigua. 

 Absorció d’aigua entre 4% i 4,4% al 65% HR. Són valors baixos si els 

comparem amb fibres naturals com el cotó (8,50-10,50%) i més elevats 

comparat amb d’altres polímers termoplàstics com el Polièster (0 -1 %).  
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A la taula nº2 s’exposen les principals propietats intrínseques de la PA66, aquests 

valors són extrets del registre de l’empresa NYLSTAR : 

Taula nº 2. Propietats intrínseques de la PA66. 

Propietat valor unitats 

pes molecular 226,3 gr/mol 

viscositat relativa 40 (àprox.) sol. 8,4% en àcid fòrmic 
90% 

densitat( fase amorfa) 1,14 gr/cm3 

densitat (fase 
cristal·lina) 

1,20-1,24 gr/cm3 

Grau de cristal·linitat 40-60 % 

Entalpia de fusió 60 (aprox.) J/gr 

Entalpia de 
cristal·lització 

50-60 J/gr 

Temperatura de fusió 265 ºC 

Temp. Transició vítria 47-57 ºC 

Capacitat calorífica 1,4 KJ/Kg·K 

 

 

 

2.2.2 Empaquetament amorf i cristal·lí 

 

És un polímer semicristal·lí que presenta dues fases ben diferenciades, la fase amorfa 

i la fase cristal·lina que s’observaran més endavant a la figura nº5. Dins de la fase 

cristal·lina interessa l’orientació molecular que hi ha (cristalls). 

La fase cristal·lina presenta interaccions de pont d’hidrogen entre l’oxigen d’un grup 

carboxil i l’hidrogen enllaçat a un nitrogen del grup amida. Es posseeix 

aproximadament en la poliamida 6.6 un 50% de cadascuna de les dues fases, per tant 

s’ha de conèixer amb major profunditat cadascuna d’elles i  també la importància de 

que ambdues estiguin combinades. 
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És característica de la fase amorfa la isotropia de les cadenes polimèriques sense cap 

orientació a l’espai, on hi ha una zona anomenada caòtica que és on estan 

entortolligades les seves cadenes. 

Degut a la higroscopicitat de la poliamida 66, el control de la humitat durant el procés 

de filat és particularment crític. Variacions en el contingut d’aigua poden induir a canvis 

estructurals en el polímer. Cal destacar que l’aigua accedeix a la fase amorfa on 

presenta una major polaritat. Si agafem una mostra a baixes temperatures, les 

molècules d’aigua realitzen enllaç per pont d’hidrogen amb els grups amida (-CO-NH-) 

de manera que resten mobilitat segmental a la cadena llarga, provocant certa cohesió. 

D’altra banda a temperatura ambient o a temperatura més elevada, les molècules 

d’aigua que es mouen dins els diversos punts d’adsorció de la cadena polimèrica 

originen una disminució de la Tg (temperatura de transició vítria) del polímer; aquest 

efecte l’anomenem efecte plastificant.  

L’assoliment dels objectius d’aquest estudi vindrà determinat, en gran mesura,  per el 

control del grau d’humitat del polímer durant la fase d’assecat del procés de filatura. 

Els punts de consigna s’han d’adequar per tal d’eliminar la major quantitat d’aigua i 

evitar així, hidròlisis posteriors.  
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Figura nº 5. Estructures polimèriques. 

 

Els grups amida posseeixen una alta capacitat de formar enllaços per pont d’hidrogen 

relativament forts amb els grups carbonil (-CO-). El Niló 66 presenta múltiples cadenes 

paral·leles alineades amb enllaços pèptids formant una estructura de 6 i 4 àtoms de 

carboni (s’observa a la figura nº6). Els enllaços carbonil i els grups amida poden 

alinear-se mitjançant ponts d’hidrogen on aquests s’intercalen repetidament sense 

interrupció.  

 

Figura nº 6. Estructura de la PA66. 

 

En la figura nº8 els oxígens dels grup carbonil i els hidrògens de la amida s’uneixen 

per enllaç de pont d’hidrogen. Això permet que les cadenes puguin alinear-se 

ordenadament per a formar fibres (estructura cristal·lina). 
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El grup amida té una estructura plana degut al caràcter parcial del doble enllaç entre el 

carboni i el nitrogen provocant que les cadenes polimèriques presentin una 

conformació planar en zig-zag, formant làmines al llarg del creixement dels cristalls. En 

el cas de la PA66 els ponts d’hidrogen es donen entre cadenes o trams de cadena 

amb un arranjament en paral·lel o bé antiparal·lel, fet que s’observa a la figura nº7. 

 

Figura nº 7. Estructura paral·lela o antiparal·lela dels ponts d’hidrogen. 

 

A nivell de geometria estructural, la poliamida 66 és polimorfa i mostra dos tipus 

d’estructures cristal·lines estables: principal anomenada (alfa) i una de secundària 

anomenada (gamma). La principal presenta una estructura triclínica amb una unitat 

química repetida per cel·la unitària. 

 

 

Figura nº 8. Ordenació de les cadenes a causa del estirament. 
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Una vegada hem extrusionat, realitzem un bobinat a alta velocitat on aquestes 

cadenes pateixen una preorientació (figura nº8). La velocitat de recollida durant el 

procés de bobinat determina el grau d’orientació de les cadenes polimèriques. Si 

orientarem poc s’obté un fill LOY (Low Oriented Yarn), orientant parcialment s’obté un 

fil POY (Partial Oriented Yarn).  Si volem aconseguir una orientació major en les seves 

cadenes sotmetrem les bobines de POY i LOY a un etapa d’estiratge on s’orientaran 

totalment obtenint una alta cristal·linitat. D’altra banda obtenim una orientació 

pràcticament completa mitjançant una tecnologia d’un sol “step” anomenada FOY(Full 

Oriented Yarn). 

 

 

2.2.3 Aplicacions 

 

Al ésser un polímer enginyeril molt versàtil, el podem trobar en nombroses aplicacions 

a partir d’una multitud de processos diferents ; injecció ,emmotllament, extrusió, films 

per a bufat o bé per escumes estructurals i soldatge en menor quantitat. La PA 66 

també serveix com a matriu per a realitzar compòsits amb nanopartícules o bé amb  

materials de reforçament estructural com la fibra de vidre. 

Les aplicacions més populars i importants de la poliamida són: 

 Canonades i mànegues. 

 Recobriment per a cablejat elèctric. 

 Aplicacions per a la indústria mèdica i de fàrmacs. 

 “Packaging”. 

 Xarxes. 

 Cordes de Guitarra entre d’altres instruments. 

 Cremalleres.  

 Fibra de catifa.  

 Coixinets i rodaments mecànics. 

 Mobiliari d’exterior (sobretot). 
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L’aplicació rellevant de la PA66 en el món tèxtil ve determinada per les seves elevades 

prestacions mecàniques superiors a les de les fibres naturals. Les darreres 

innovacions en el camp de la PA66 es centren en l’enriquiment d’aquestes fibres 

mitjançant nanopartícules, obrint un ventall de possibilitats i d’aplicacions molt gran. En 

són exemples els teixits hidrofòbics, els que impedeixen el creixement de bacteris per 

l’acció de nanopartícules de plata, fibres enriquides amb fibra de carboni, aïllants del 

fred i calor, transpirables, etc. 

Un punt feble a tenir en compte del niló 66 és la degradació per efecte dels rajos UV - 

oxidació. Actualment hi ha additius que s’introdueixen en forma de “masterbach” els 

quals impedeixen aquesta oxidació, ja que són termoestabilitzants i actuen en la matriu 

polimèrica de la PA66. 

 

Figura nº 9. Bobines i cops realitzats a NYLSTAR. 
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3. El procediment de filatura 

 

Es veuran quins processos hi ha durant la transformació de la poliamida i tots els 

passos que aquest procés comporta. Es presenta una descripció per etapes de tot el 

procés de filatura del niló 6,6 basat en les instal·lacions i procediments d’aquesta 

planta industrial. Aquí s’avaluarà les dues vies de producció de fil que es consideren 

en aquest treball (LOY i POY). S’observaran els detalls més importants de cadascun 

dels processos, per tal d’entendre correctament les diferències que hi ha en cadascun 

d’ells respectivament i com les diferències afecten després al destí, característiques i 

finalitats que aquest fil adopta. Es veuran bé quins són els diferents punts de mostreig 

que s’han escollit per tal de realitzar posteriorment una caracterització. 

 

 

3.1. El procés LOY 

 

La principal característica és la baixa orientació de les cadenes del fil (Low Oriented 

Yarn), una equipació tecnològicament antiga però que dóna al fil característiques 

úniques que amb altres metodologies més modernes no es poden donar. Amb aquest 

procés tenim com a principal diferència l’absència de l’atmosfera de nitrogen ja que tot 

el material va cap a un autoclau i aquest està ple fins a vessar, així s’impossibilita 

l’entrada d’oxigen. Aquest procediment segueix un esquema similar al del POY però 

amb diferències procedimentals i específiques. 

A continuació a la figura nº1 es visualitza un esquema global de la filatura LOY. Aquest 

esquema ajudarà a comprendre els conceptes específics que es descriuen en 

cadascuna de les parts d’aquest procediment. 
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Figura nº 1. Descripció esquemàtica del procediment LOY que va des de la sortida del polímer en 
la bomba “fondo-bloc” fins a la seva recollida en bobines. 

 

 

3.1.1 Dosificació de la poliamida 

 

El procés s’inicia a la tercera planta de l’equipament de filatura. El polímer és 

transportat a una sitja que es troba sota atmosfera de nitrogen per tal d’evitar una 

hidròlisi de la PA66. Aquesta sitja seguidament alimenta una dida, i el material  és 

transportat cap a la bomba per gravetat i és distribuït a les diferents posicions 

mitjançant un ramal de distribució. Un dipòsit de menor mida alimenta el calderí i la 

bomba “fondo-bloc” del LOY, segons la demanda que hi ha per a un títol específic. 

El títol del fil és la relació que hi ha entre el pes i la longitud d’aquest fil. Per exemple 

un títol 78 vol dir que per un kilogram d’aquest fil hi ha 78 Km de fil. A NYLSTAR el títol 

ve acompanyat d’una segona xifra. Per exemple el títol 78/68, la segona xifra són el 

nombre de filaments que constitueixen el fil. 
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3.1.2 Recipient i Bomba “fondo -bloc”. 

 

El recipient està col·locat en el 2n pis que es visualitza a la figura nº1 de filatura on es 

troba conjuntament amb l’entrada de la poliamida i amb una corrent lleugera de vapor, 

per tal de que aquesta PA 6.6 no s’oxidi. Aquest vapor prové de l’estació de bufat i es 

condueix a través de canonades aïllades fins a l’entrada del recipient. 

Aquest recipient està calefactat a una temperatura capaç de fondre el polímer (pròxima 

als 300ºC), on es fon la massa polímèrica amb l’ajuda d’unes plaques calefactades 

que es troben a una temperatura propera als 300ºC. Amb l’ajuda de pales giratòries es 

crea una pressió a la part inferior del mesclador i això fa que el polímer fos surti en 

forma de fil “gruixut” per la sortida de la bomba. Cal un control de la temperatura i no 

sobrepassar els 300ºC en el recipient per tal d’evitar-ne una degradació del polímer. 

Pel què fa a la bomba “fondo-bloc” el què s’ha de controlar són les revolucions 

d’aquesta. Això es realitza mitjançant un motor que fa girar unes aspes que van 

arrossegant cap al interior del recipient la poliamida. Les revolucions de les aspes no 

varien gaire, únicament al ésser un motor de parell constant, sí oposa resistència 

aquest transmet més força a les aspes. 

 

 

3.1.3 Calderí i filera 

 

Just a la sortida del recipient, es posiciona un calderí que conté la bomba “fondo bloc” i 

les fileres.  La massa fosa provinent del recipient es troba a una pressió d’uns 40N/m2,  

aquesta a la sortida de la bomba es distribueix en 4 ramals de longitud homogènia 

calefactats. El polímer fos és transportat cap a una bomba de títol que dosifica la 

massa  cap a la filera, aquest element es troba seguidament de la bomba “fondo-bloc”, 

concretament en el 1r pis. Al pas per filera el filament fos es divideix en el nombre de 

capil·lars que el títol demana, mitjançant una filera específica. 
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3.1.4 Bufat i bobinat  

 

El fil resultant passa a través d’un canal de bufat (1r pis) on se li insufla aire a una 

determinada velocitat al voltant de 50-55m/min. Humitat i temperatura controlades 

(21ºC i 67% Hr) per tal de refredar el fil que es cristal·litzi i sigui apte per a una 

manipulació a condicions atmosfèriques abans que aquest es trobi dins de l’etapa de 

bobinat.  

A la filatura LOY es bobina (les bobinadores estan situades a la planta baixa) a una 

velocitat de 800 - 900m/min (màx. 1000m/min) i el fil resultant està poc orientat i per 

tant té una cristal·lització baixa. El procés de LOY necessita un procés posterior 

d’estiratge. El fil de LOY conté molta part amorfa i poca zona orientada en la seva 

estructura deguda a les baixes velocitats del procés de bobinat.  

A la figura nº2 s’observa una captura de pantalla d’un monitor de control que mostra 

diversos paràmetres importants en el control del bobinat. S’observen les revolucions 

de la bomba d’ensimatge, les temperatures de la massa fosa i la seva respectiva 

consigna, les revolucions del bobinat i el nivell d’ensimatge si aquest és correcte. 

 

 

Figura nº 2. Imatge d’un monitor de control que reflexa els principals paràmetres en una 
bobinadora del LOY. 
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Una vegada obtingudes les bobines es passen a la zona d’estiratge on es recollirà el fil 

a una major velocitat. Durant aquest procés s’orienten les cadenes polimèriques 

originant un augment del grau de cristal·lització de la fibra. D’altra banda cal destacar 

que aquest fil es recull en unes bobines de conformació anomenades “COP”. 

 

 

3.1.5 Aplicació de l’ensimatge  

 

Abans d’arribar a la bobina i gràcies a uns petits dosificadors ceràmics per on hi passa 

el fil, s’hi col·loca l’ensimatge. L’aplicació de l’ensimatge es du a terme mitjançant un 

sistema de conduccions a través de tubs de petit diàmetre, impulsats per un bomba 

que segons les seves rpm controla la quantitat de material dosificat. Aquesta quantitat 

ve determinada segons el títol (apartat 3.1.1) fabricat (Dtex). Sense aquest no es 

podrà tractar el fil posteriorment. 

L’ensimatge presenta unes finalitats molt concretes: 

-Lubrificant: degut a que hi ha fortes forces de fricció entre la guia i els fils, es pot 

produir certa abrasió, això pot provocar en el procés de filatura el trencament de certs 

filaments. 

-Antiestàtica: evitar per causa del fregament que hi hagi partícules ionitzades que 

portin càrregues elèctriques. 

-Termoestabilitat: l’ensimatge exerceix una protecció a la fibra i facilita la seva 

manipulació posteriors (arrissat i estirat) on el fil és sotmet a processos tèrmics i 

d’estrès mecànic. 

Una vegada el fil està solidificat, els filaments són suficientment sòlids per aplicar-los 

un recobriment d’ensimatge que facilitarà la seva recollida en reduir el fregament entre 

ells. A més a més aquest ensimatge cohesiona els filaments i dota al fil de 

característiques antiestàtiques per tal de millorar i fer més fàcil els processos 

posteriors.  
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3.1.6 Estiratge 

 

Com el seu nom indica, el procés d’estiratge consisteix en aplicar una tensió coneguda 

a la fibra poc orientada per tal d’augmentar-ne les propietats mecàniques. El sistema 

d’estiratge consta de 2 rodaments, un rodament alliberador (baixa velocitat) i un 

rodament estirador (alta velocitat). La relació entre ambdues velocitats és la relació 

d’estiratge. Per tant aquest estirament produeix un increment en la orientació de les 

cadenes i en conseqüència un augment d’aquesta cristal·lització. La baixa elongació i 

l’elevat gradient de “força-allargament” fa que la fibra sigui òptima per a que pugui 

ésser usada en la confecció de teixits.  

El fil provinent del LOY, presenta una relació d’estiratge que es situa entre 3 i 5. En 

l’inici del procés es col·loca una mena de capçal que indica quan comença el punt 

d’estricció que és el punt on s’inicia la disminució del diàmetre del fil i s´inicia 

l’allargament del fil. Existeixen màquines on hi ha un procés de pre-estiratge que es 

col·loca un rodament calefactat que facilita l’estiratge.  

El fil estirat procedeix a enrotllar-se mitjançant un cursor i el cop. Aquest fil està 

sotmès a una torsió al enrotllar-se sobre el cop, de manera que la relació entre la 

velocitat d’estiratge del fil, les revolucions del cilindre del estiratge i les revolucions de 

la pua d’on es col·loca el cop donen el nombre de voltes de torsió. Tenim vàries 

tipologies diferents de torsió, aplicables a diferents tecnologies de filatura. 

Actualment la tecnologia LOY està en desús a Europa i pràcticament arreu del món ja 

que aquestes etapes d’estiratge fan que el procés sigui més llarg i per tant menys 

rentable econòmicament si ho comparem amb processos més avançats: POY o FOY 

on els rendiments productius són més elevats. La productivitat del LOY és menor i el 

rendiment productiu es du a terme en menor quantitat i sovint presenta més dificultat 

de rendiment tintorial (menor adsorció del tint) . 
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3.2 El Procés POY 

 

En el procés POY es troben etapes del procés productiu que són iguals, sobretot tot el 

tractament previ que se li realitza al polímer abans d’entrar a l’extrusora en aquest cas 

o bé al calderí en el LOY. Per veure en més detall aquestes etapes, es troben a 

l’annex nº10.1. 

 

 

3.2.1 L’extrusió  

 

3.2.1.1 La extrusora  

 

Com bé s’esmenta a l’annex nº10.1, una vegada aquest polímer presenta la humitat 

adient és conduit vers a l’extrusora per mitjà d’una tremuja. L’extrusora es divideix en 3 

zones ben diferenciades: la primera on el polímer agafa temperatura i per tant 

comença a estovar-se des de la sortida de l’alimentador, zona de plastificació on el 

polímer agafa una major temperatura i per tant un millor comportament plàstic, i 

finalment, la 3a zona on s’hi apliquen les forces de cisalla, i es treballa a temperatura 

més elevada per a la fusió i homogeneïtzació del polímer. 

A l’empresa NYLSTAR hi ha extrusores d’un sol cargol (LEONARD) que estan 

constituïdes d’un cilindre metàl·lic que a dins hi conté un vis sens fi que el travessa. A 

una banda de l’extrusora tenim l’alimentació i a l’altre la sortida del fos. El polímer 

inunda la tremuja de l’extrusora per gravetat i es va fonent i extrudint el polímer de 

forma constant. 

El bis sens fi està fixat a l’eix d’un motor, on la gransa alimentada es va transportant i 

fonent constantment cap a la boca de la fosa. El cilindre que recobreix el bis presenta 

vàries resistències que aporten calor. Cada extrusora presenta 5 anells calefactats 

elèctricament a una temperatura de consigna adequada per a la zona o fase. Al mateix 

temps el bis aplica força de cisalla sobre la massa de polímer que va fonent i 

seguidament es va conduint cap a la boca de la fosa.  Cal destacar que la velocitat de 

gir del bis determina el cabal del polímer i a la vegada el temps de residència del 

polímer. Aquests dos factors són importantíssims per a no degradar el polímer i per 
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tant evitar-ne errors de filatura o fins i tot que s’hi produeixin petits cremats que formin 

un tap a la sortida d’aquesta. Destacar que l’extrusora treballa a una pressió elevada, 

entre 120 i 160 bar de pressió, factor decisiu perquè el fos sigui homogeni i que el 

procés de filatura sigui el correcte. 

A la figura nº3 es visualitza el diagrama d’una extrusora convencional Leonard amb un 

dosificador gravimètric, aquest dosificador gravimètric serveix per l’addició de 

masterbach o bé d’additius. S’hi poden veure tots els elements de control. 

 

Figura nº 3. Diagrama d’una extrusora Leonard amb un sistema de dosificador gravimètric de 
masterbach. S’hi poden veure tots els punts de control i les seves respectives variables. 

 

 Dosificador gravimètric. 

La dosificació per gravimetria presenta una gran rellevància alhora de realitzar fil amb 

un color determinat o bé amb unes propietats concretes per mitjà de l’addició d’un 

masterbatch.  El dosificador consta d’un dipòsit de dimensions petites on es col·loca el 

masterbatch, el qual és dosificat gravimètricament (mitjançant un bis que dosifica la 

matèria a l’extrusora). Normalment aquesta boca de dosificació està posicionada al 

inici de l’extrusora (abans del primer anell), tot i que depenent de les propietats que 

desitgem tenir; es pot habilitar per col·locar-la a l’entrada de masterbatch a diferents 

punts del recorregut de l’extrusora.  
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És determinant tenir una bona precisió en els sistemes de dosificació i per tant, obtenir 

un control efectiu de la dosificació del masterbatch en la poliamida  a fi de produir el fil 

amb les propietats desitjades.  

El dosificador gravimètric utilitzat durant les probes que es realitzen a l’empresa és el 

que es veu a la figura nº4, i aquest treballa addicionant el percentatge en pes del 

masterbach consignat de forma constant en un temps donat.  Es regula la velocitat de 

dosificació en cada moment mitjançant el canvi de la velocitat de gir del bis del 

dosificador, en funció de la pèrdua de pes que mesura la balança del sistema. A 

aquest tipus de dosificadors se’ls anomena “LWF: Loss in Weight  Feeder”. 

 

Figura nº 4 . Interior d’un dosificador gravimètric on veiem la cèl·lula de càrrega i la seva 
alimentació. 
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3.2.1.2 Variables de control 

 

-Tanell (ºC): Regula el perfil de temperatura de cada anell segons la consigna marcada. 

-Vbis (rpm): velocitat de gir del bis de l’extrusora. Indirectament també controlem el 

temps d’estància del fluid dins l’equip. 

-Pext (bar): pressió de treball de l’extrusora a la qual sotmetem el fluid. 

-Tfos(ºC): temperatura del fos. 

-Tfluid (ºC): temperatura del fluid calefactor que circula al voltant dels aranyers. 

 

 

3.2.1.3 Els aranyers ( distribució del fos) 

 

A la sortida de l’extrusora el fos flueix a través d’una canonada i baixa per unes 

distribucions anomenades aranyers. Aquestes transporten un fil fos d’una extrusora 

cap a diferents fileres distribuïdes totes elles en paral·lel. Totes aquestes canonades 

presenten un recobriment tèrmic per tal de mantenir a una temperatura elevada el fos 

durant tot el recorregut. És important que aquests aranyers distribueixin en continu per 

tal de mantenir l’homogeneïtat de la massa fosa. Tots els canals dels aranyers 

presenten la mateixa longitud per a la producció en cadascuna de les fileres. Si la 

longitud no fos igual podríem crear sense voler camins preferencials, tot formant 

pressions i depressions en cadascun dels aranyers. 

A continuació es mostra a la figura nº5 el diagrama de control dels aranyers amb les 

seves respectives variables de control. 
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Figura nº 5. Diagrama de control dels aranyers a la sortida de l’extrusora. 

 

 

3.2.2 Filatura i bufat 

 

L’objectiu d’aquest procés és donar forma de fibra al polímer fos per mitjà de la filera i 

refredar de forma ràpida a una temperatura i humitat controlades a fi efecte que el fil 

obtingui unes propietats físico-químiques determinades.   

 

 

3.2.2.1 Bomba de títol 

 

La bomba de títol, que com el seu nom indica, és una bomba que dosifica el cabal 

encarregada de proveir a la filera la quantitat exacta de massa de polímer per unitat de 

temps que es desitja, que en determina la densitat lineal o títol de la fibra fabricada a 

règim d’extrusió constant. Aquesta bomba està situada just abans de la filera de 

manera que ha d’impulsar a pressió la massa fosa.  La bomba de títol ha de tenir la 

capacitat de treballar a temperatures superiors a la de fusió ja que ha de portar la 
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massa fosa fins a la filera.  S’aconsegueix calorifugant la bomba de títol amb un fluid 

calefactor que passa per l’interior d’aquesta bomba. La temperatura de treball a la 

filera ha de ser constant donat que hi ha zones amb gradients de calefacció diferents 

que originen una mala qualitat del fil obtingut. 

 

 

3.2.2.2 La filera 

 

La filera presenta un determinat nombre d’orificis (tots simètrics), distribuïts en varis 

grups en una placa ovalada i amb una forma o diàmetre igual entre ells. Aquest 

conjunts d’orificis, determinen la forma de la secció transversal com el diàmetre dels 

filaments que posteriorment formaran els fils. Poden tenir diverses formes com poden 

ser la circular (habitual), la triloval (triangular) i la buida o “hole” (cilindre buit). A la 

sortida de cada orifici de la filera, el polímer fos s’eixampla formant una gota, que per 

acció de la velocitat de bobinat i el bufat cristal·litza reduint el diàmetre del filament 

bobinat. El diàmetre final de la fibra dependrà de la velocitat de filatura a la sortida de 

la filera. 

Afegir que les fileres es van atapeint amb l’ús, i quan aquestes porten un nombre 

determinat d’hores cal substituir-les. Les noves fileres s’escalfen abans per tal de 

reduir el temps que tarden en arribar a la temperatura del règim de treball.   

A la figura nº6 es visualitza un esquema que exemplifica el muntatge d’una filera que 

s’utilitza a NYLSTAR. 
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Figura nº 6. Esquema de les diferents parts que constitueixen la filera.  

 

 

3.2.2.3 Refredament per bufat d’aire 

 

El sistema de bufat sotmet al fil a un refredament perquè cristal·litzi i pugui ésser 

recollit i manipulat a temperatura ambient. Consisteix en una càmera de flux d’aire 

transversal a la direcció de recollida del fil. L’aire a temperatura i humitat relativa 

determinades permet la pèrdua de calories al fil per baixar per sota de la temperatura 

de cristal·lització i formar l’estructura estable desitjada.  

Amb l’ajuda d’un sistema de plaques perforades s’intenta homogeneïtzar el flux i el fil 

per tal de no tenir irregularitats en la densitat de les diverses seccions d’aquest. Degut 

a que aquestes condicions són claus, cal determinar molt acuradament la velocitat de 

refredament dels filaments així com la seva capacitat de cristal·lització natural. Segons 

les condicions anteriors aportarem un grau d’humitat al material que condiciona 

notablement les característiques i propietats de l’estructura cristal·lina.  
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Pel què fa a l’ensimatge, el mètode d’aplicació és el mateix que en el procés de filatura 

LOY. A destacar que l’ensimatge s’aplica quan el fil es troba per sota de la 

Temperatura de cristal·lització. Segons la tipologia de fil l’alçada de les guies de 

dosificació del ensimatge varia. 

 

 

3.2.2.4 Variables de control  

 

 Tbomba (ºC): temperatura de treball de la bomba de títol. 

 tfilera (h): temps acumulat de treball a la filera. 

 Tfos (ºC): temperatura del polímer fos a l’entrada de la filera. 

 Vbomba (rpm): velocitat de gir de la bomba de títol. 

 Tbuf (% en pes): temperatura de l’aire de bufat. 

 Hbuf (% en pes): humitat relativa de l’aire de bufat. 

 hensim(cm): distància entre la filera i la posició on s’aplica l’ensimatge. 

 Vbuf (m/s): velocitat de l’aire de bufat. 

  

 

3.2.3 Bobinat i acabat 

 

L’última etapa d’aquest procés consisteix en la recollida i bobinat del fil. El procés de 

recollida és el responsable d’estirar els filaments degut a la alta velocitat de recollida 

(4000-4500 rpm) i en determina la densitat lineal del fil. Una vegada els filaments han 

cristal·litzat i tenen el recobriment d’ensimatge ideal, aquesta agrupació de fils 

necessita cohesió per mitjà d’aire injectat a través d’una tovera. 
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3.2.3.1 La bobinadora  

 

Aquests filaments han d’emmagatzemar-se sobre un tub de cartró reforçat 

generalment, que gira a una elevada velocitat. Aquí és necessari fixar-se sobre les 

tensions de plegat, que aquestes siguin les adequades i no massa elevades per evitar 

que el fil quedi malmès. Aquesta màquina consisteix en fer girar un eix i mitjançant 

unes guies s’hi col·loquen els tubs de recollida on s’hi fa passar el fil a gran velocitat. 

Seguidament el fil es va enrotllant al tub. S’ha d’aconseguir un repartiment homogeni 

de la bobina al llarg de tot el fil tenint en compte que hi ha una progressió d’augment 

del radi de la bobina a mesura que avança la recollida fil. Finalment el procés industrial 

finalitza una vegada aquestes bobines van cap a l’estiratge o bé cap a la seva venta. 
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4 El reciclatge de la poliamida 

 

Els principals motius dels processos de reciclatge actual són l’estalvi dels recursos 

naturals del planeta i així evitar-ne un esgotament d’aquests i la reducció de residus 

per mitjà de la reintroducció del reciclat dins el procés productiu. 

La demanda total de PA66 a l’any 2014 va ésser de 2,143 milions de tones. La meitat 

de la demanda total és per a plàstics d’ús enginyeril i la resta es desglossa en 

producció de fibra continua i fibra tallada. 

És de primera necessitat trobar alternatives als abocaments de residus i al tractament 

del material en incineradores. Com bé sabem aquesta PA66 no és biodegradable, cal 

buscar solucions alternatives. És obligatori realitzar un reciclatge per trobar una sortida 

al residu, ja sigui reintroduint-lo en un procés de producció de fil o bé una solució més 

típica com poden ser les peces emmotllades per injecció. 

La principal producció en l’àmbit tèxtil de PA66 es divideix entre el tèxtil per fibra 

continua i la producció de fibra tallada (per a la producció de catifes majoritàriament). 

La poliamida reciclada està basada en la recuperació parcial d’aquesta fibra sintètica. 

Actualment, la poliamida reciclada es reutilitza per a processos de injecció i 

emmotllament, majoritàriament en l’àmbit de l’automoció o bé per ús de mobiliari 

d’exterior. Per aplicacions més específiques, és molt important que la gransa presenti 

una bona additivació i un correcte escapçat dels chips on s’obtindran bones propietats 

en el producte acabat. 

De l’èxit d’aquest projecte en dependrà la producció de fibra contínua a partir de 

material reciclat. 

 

 

4.1 Residus de PA66 a l’empresa NYLSTAR 

 

L’empresa tèxtil productora de fils de poliamida ha ideat uns protocols de separació de 

residus, segons la màquina i l’etapa de filatura d’on prové aquest fil. D’aquesta manera 

és més senzill i visual poder tenir sota control quantitatiu els residus que es produeixen 

a l’empresa.  
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Primerament es recull el fil segons la procedència d’aquest, seguidament mitjançant 

una carreta elevadora són transportats cap a una premsa. Aquesta premsa consta 

d’un pistó que compacta dins d’un cilindre tot el fil per tal de que sigui empaquetat. 

Sempre s’empaqueten fils que provenen de la mateixa etapa productiva, mai barregem 

fils d’etapes diferents; el què si pot passar es que hi hagi barrejat fils de matitats 

diferents, fils de diferent títol i fils produïts a partir de PA66 de diferents proveïdors. 

Una vegada s’han fet una o bé diverses bales, es pesen i s’emmagatzemen en zona 

d’ambient sec. 

 

 

4.1.1 Residus de filatura i del laboratori 

 

Els residus de filatura provenen de les tres tipologies productives: POY, LOY i FOY. El 

residu procedent de filatura pot ser generat a la sortida de la fibra per filera (primer pis 

de filatura) i el fil ja cristal·litzat en la zona de bobinat. En aquesta etapa es recullen els 

fils provinents de bobines petites i de residus de purga. Els residus que provenen del 

laboratori de control de qualitat únicament provenen dels assajos de control interns. 

La producció majoritària a NYLSTAR procedeix de la filatura POY. Segons la tipologia 

de màquina es classifiquen els fils procedents del POY 1 , 2 i 3. Aquestes lògicament 

són les que produiran la majoria de residus de producció.  

Es realitza una classificació dels residus mitjançant bosses de colors diferents. 

D’aquesta manera es pot comptabilitzar el percentatge de residu que es produeix per a 

cadascuna de les seves línies productives. Aquesta comptabilització ens ajuda a 

desenvolupar un indicador de la “no” qualitat de la línia productiva en qüestió. El POY 

s’enumera del u al tres per zona d’ubicació d’aquest a la planta productiva. 

Referent al POY 1: Aquests residus provenen de diverses posicions. Els residus sòlids 

provinents del procés d’inici producció, es recullen mitjançant carretes metàl·liques. Els 

residus procedents de primer pis de filatura són recollits mitjançant sacs de color blau 

que seran transportats mitjançant la carreta elevadora cap a la compactadora i 

empaquetadora per a la confecció de bales. Cal aclarir que el POY 1,2 i 3 no són 

diferents, únicament són numerats perquè estan ubicats a diferents zones de 

l’empresa. 
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POY 2: Recollida de fils de primer pis de filatura amb octavins o bé amb bosses de 

color groc.  

POY 3:Recollida de fils de primer pis de filatura amb octavins o bé amb bosses de 

color marró. 

Els residus provinents del LOY tenen una menor volum degut a la menor producció 

d’aquesta antiga tipologia. Les restes d’aquesta filatura també són recollides amb 

octavins( recipients en forma octagonal) o bé amb bosses de color verd.  Els residus 

provinents del FOY provenen d’una tipologia d’on el fil surt totalment orientat, aquest fil 

és molt gruixut per exemple 228 Dtex, això afavoreix la compactació, aquí tenim 

recollida de fil també mitjançant octavins i en sacs de color violeta. 

 

 

4.2 Tipologies de reciclatge 

 

Hi ha diverses metodologies de reciclar la matèria termoplàstica. En funció del residu a 

reciclar el procés es duu a terme segons un procediment de reciclatge físic/mecànic i 

de reciclatge químic, tots dos per aplicacions i propietats ben definides.  

 

 

4.2.1 Reciclatge Mecànic o físic 

 

Aquesta etapa es duu a terme a l’empresa BARNET-EUROPE.  El procés d’aglomerat 

o compactació és un procediment molt estès a la indústria del reciclatge de 

termoplàstics. El seu objectiu és transformar els residus de molt baixa densitat aparent 

com els fils, films, bosses, làmines fines, etc; en unes partícules més compactes i de 

major densitat, que puguin ser alimentades per gravetat en altres màquines de 

processat (bàsicament extrusores) on són transformades en materials intermedis 

modificats (compostos) o en peces ja acabades. 
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Pel què fa el reciclatge mecànic només hi ha una tipologia existent. Tot i que aquesta 

pot comprendre vàries diferències, sempre manté el mateix fonament. El principal 

problema d’aquesta tècnica és la incapacitat d’absorbir la totalitat dels residus que es 

produeixen. Un exemple amb bon rendiment en el reciclatge el tenim amb el 

termocomformat, aquest produeix un volum de residus important, aquest residu torna a 

ésser reciclat i per tant reutilitzat sense patir cap tipus de separació o bé prèvia 

classificació. 

Aquest procés es duu a terme en una autoclau o RTAC anomenat aglomerador o 

compactadora (en anglès “agglomerator”, “compactor” o “densifier”). La transformació 

del residu durant aquest procés segueix les següents etapes que estan indicades a la 

figura nº1 : 

1.       Fragmentació del residu: aquesta etapa es pot dur a terme fora de l’aglomerador, 

però generalment aquests equips venen equipats amb un sistema de ganivetes que 

escapça el residu en fragments de mida inferior. 

2.       Reblaniment del material: per fricció i per acció d’elements escalfadors, els 

fragments de termoplàstic s’escalfen fins a reblanir-se, el que permet que s’aglomerin i 

arribin a una consistència viscosa. 

3.       Granulació: mitjançant centrifugació forçada, aquesta massa viscosa és obligada 

a passar a través d’una graella que és contínuament “pentinada” per un sistema de 

ganivets que van desprenent les “gotes” de material fos que surten pels forats de la 

graella. 

4.       Refredament: com que no està excessivament calent, el material es refreda 

mentre és agitat fora de la graella, i quan està a una temperatura raonablement baixa 

pot ser directament envasat i preparat per a l’enviament.  
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Figura nº 1. Procediment del reciclatge físic desenvolupat per BARNET-EUROPE. 

 

A l’actualitat, el reciclatge majoritari en l’àmbit de la fibra es destina a catifes. Altrament 

el 70% de la seva producció acabaria en abocadors o bé en incineradores. Una 

vegada aquesta fibra és transformada en gransa, es reutilitza per a injecció en la 

indústria de l’automoció entre d’altres aplicacions possibles. 

 

 

4.2.2 Reciclatge químic 

 

El reciclatge químic va començar a ésser desenvolupat per la indústria petroquímica 

amb l’objectiu d’arribar a les fites proposades per a la optimització dels recursos i la 

recuperació dels residus. Alguns mètodes com el reciclatge químic ofereixen 

l’avantatge de no haver de separar tipologies de resina plàstica, és a dir, que poden 

agafar residus plàstics mixtos reduint d’aquesta manera els costos de recollida i 

classificació. 
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 La piròlisi (500-900ºC) 

És el “cracking” de les molècules per escalfament en una atmosfera inerta de nitrogen. 

Aquest procés genera hidrocarburs líquids o sòlids que poden ésser processats 

posteriorment en les refineries. 

 Hidrogenació (300-500ºC) 

 Els polímers són tractats amb hidrogen i flux de calor. Les cadenes polimèriques són 

trencades y convertides en un petroli sintètic que pot ésser utilitzat en refineries i 

plantes químiques específiques. 

 Gasificació (900-1400ºC) 

Els polímers són escalfats amb aire i oxigen, on s’obtenen els següents gasos de 

síntesi: monòxid de carboni i hidrogen, que es poden utilitzar per a la producció de 

metanol, amoníac o inclús com a agents per a la producció d’acer en forns. 

 Quimiòlisi 

Aquest procés s’aplica a polièsters, poliuretans, poliacetats i poliamides. Requereix 

altes quantitats separades per tipologies de residus. Consisteix en l’aplicació de 

processos solvolítics com són la hidròlisi, glicòlisi o alcohòlisi per a reciclar-los y 

transformar-los novament en els seus monòmers bàsics per a una posterior 

repolimerització de nous plàstics. La repolimerització és el tractament més específic i 

que presenta més bones qualitats en la obtenció de matèria reciclada, obtenint 

novament el polímer verge amb unes qualitats inferiors, però prou aptes per a 

aplicacions tècniques. Per exemple, per mitjà de reciclatge de la PA6 es pot arribar a 

obtenir el monòmer (la caprolactama) i repolimeritzar a fi efecte d’obtenir la gransa 

d’origen. D’altra banda la repolimerització en la PA66 és possible però presenta un 

cost econòmic massa elevat per a ser un procés rendible. 

El reciclatge de la poliamida 6.6 es realitza mitjançant la hidròlisi d’aquesta. Es 

desenvolupa extraient l’HDMA mitjançant l’isopropanol i recobrint l’àcid adípic amb 

adipat de sodi a través de la electrodiàlisi. 
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La hidròlisi consisteix en la reacció de la poliamida amb àcids diluïts, aquesta anirà 

millor si treballem a altes temperatures. Per exemple s’utilitza l’àcid sulfúric que trenca 

els enllaços amida, així destruïm les cadenes i s’obtenen unes de mida més petita, els 

anomenats monòmers. Aquest mètode acostuma a realitzar-se mitjançant un reactor 

agitat a temperatura elevada (240ºC) i sota pressió d’uns 700 psi, sotmetent la 

poliamida a una dissolució d’aigua amb àcid per tal de produir la despolimerització.  

 Amonòlisi 

Aquest procediment es desenvolupa quan tenim barreja de PA6 i PA66. Al iniciar-se el 

procediment primer es tritura i es polvoritza la mescla de les poliamides; seguidament 

es posa en contacte amb amoníac a 300ºC i amb l’ajuda d’un catalitzador es 

despolimeritzen les dues poliamides. A continuació amb un equip de destil·lació s’obté 

per una banda la caprolactama que es polimeritzarà cap a PA6, per l’altre banda la 

HDMA que mitjançant l’àcid adípic es convertirà amb PA66. A la figura nº2 es pot 

veure aquest procés explicat de manera esquemàtica.  

 

Figura nº 2. Separació i reciclatge de les PA6 i PA66. 
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 Incineració 

Hi ha residus que no els podem introduir en cap etapa de reciclatge i l’única solució 

possible (fins a data d’avui) és cremar-ho per mitjà d’un reciclat energètic. L’energia 

calorífica o elèctrica generada és reintroduida en processos posteriors, obtenint un 

estalvi energètic del procés de incinerat. Destacar que en la majoria de casos la PA66 

presenta energia calorífica superior a la del carbó i molt similar a la dels hidrocarburs. 

És necessària una bona incineració controlant bé totes les emissions possibles evitant 

així emetre el menor nombre de gasos tòxics.  

 

 

4.2.3 Additivació. 

 

Una vegada s’ha obtingut la gransa reciclada, si es realitza un estudi i s’observen que 

les propietats d’aquest aglomerat no són les adequades, aquest pot ésser additivat. L’ 

Additivació es pot realitzar a partir del material aglomerat o bé per mitjà d’una 

repolimerització, en ambdós casos es realitza per millorar-ne les propietats tant 

químiques com físiques que el reciclat posseeix. Amb l’ajuda d’ additius estabilitzants, 

lubricants i nucleants s’evita la degradació i oxidació de la poliamida. D’altra banda 

trobem extensors de cadena lineal que ajuden a augmentar la viscositat i a reduir els 

grups amino terminals aportant més bones propietats al polímer. Un exemple n’és 

l’augment de la tenacitat. 

 

 

4.3 Impacte ambiental de la poliamida 

 

La utilització dels polímers no comporta cap impacte ambiental. L’impacte vindrà donat 

amb els processos d’obtenció de cada polímer i en la seva col·locació en el medi 

ambient una vegada utilitzats. Les poliamides posseeixen una bona resistència tant a 

temperatures elevades com a casi tots els dissolvents orgànics, àcids inorgànics diluïts 

com també bases. Conseqüentment no degraden fàcilment i aquesta causa un 

impacte negatiu pel volum que ocupen (fil).  

 



 Estudi del reciclatge industrial de la poliamida 66 Memòria

   

41 
 

El principal motiu de l’ús de plàstics és que aquests presenten un baix cost 

d’elaboració, si ho comparem amb altres materials que poden complir els mateixos 

objectius. Un altre factor positiu és que els plàstics presenten multitud d’usos i de 

propietats, com poden ser la impermeabilitat, aïllament elèctric, tèrmic i resistència a la 

corrosió. Destacant aquests avantatges potents, es destaca també un desavantatge 

potencial, que és la no biodegradabilitat de la poliamida, per això diem que els nivells 

de contaminació del planeta han augmentat tant els últims 50 anys. Que els polímers 

puguin ésser degradats per la naturalesa en la majoria de casos, presenta una 

durabilitat superior als 500 anys i no només això, sinó que els productes que deixen al 

sòl són altament contaminants. Un altre mal de cap és que per a la producció de niló 

es necessita d’aigua i aquesta lògicament queda contaminada després d’haver 

establert contacte amb el polímer. Aquesta aigua després ha d’ésser tractada en les 

depuradores o bé en les estacions de tractament corresponents. 
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5 L’anàlisi tèrmica per a DSC 

 

Quan un material canvia de temperatura, ja sigui per escalfament o refredament, es 

poden donar modificacions en la seva estructura i composició. D’aquesta manera si 

apliquem els coneixements i la tecnologia correctes veiem com podem analitzar les 

diverses alteracions que es produeixen a una temperatura determinada.  

Hi ha vàries metodologies per analitzar el què s’ha descrit i es pot fer mitjançant la 

TGA (anàlisi termogravimetria). Aquest detecta la variació del pes de la mostra, ja sigui 

per augment o bé disminució, quan es sotmet a una variació de temperatura sota 

condicions controlades. 

Cal mencionar, la DMA (anàlisi dinamomecànica). Aquesta mesura la variació de la 

resposta elàstica i viscosa d’una mostra quan està sotmesa a una variació controlada 

de la temperatura; a la vegada aplicant una excitació en forma de càrrega variable 

sinusoïdal. En definitiva, es poden enregistrar les variacions viscoelàstiques que 

depenen de la temperatura i de l’aplicació de diferents tipus d’esforç mecànic (tracció, 

compressió, flexió,...) 

També es fa mitjançant DSC (calorimetria diferencial de rastreig). Aquesta tècnica es 

basa en la mesura de la calor absorbida o despresa per la mostra. La mesura es pot 

realitzar a partir de la diferència del flux de calor entre una mostra i una de referència; 

quan ambdues són sotmeses a la mateixa variació de temperatura, o bé amb equips 

de potència compensada, on es mesura la potència que s’ha d’aportar o restar per tal 

de que la mostra mantingui la mateixa temperatura que una referència (quan totes 

dues són sotmeses al mateix programa de temperatura). Amb l’ajuda d’aquesta 

tècnica es veu a la temperatura que es produeix una variació de l’estructura del 

material i el canvi d’energia corresponent. 
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5.1 Fonaments de la tècnica 

 

En el nostre estudi es realitzarà la caracterització d’un tipus de poliamida 6,6 produïda 

a través tècnica dels processos de fabricació  LOY i POY. També es valoraran tots el 

canvis que el material ha fet al llarg de la nostra filatura i què suposa això per tal 

d’enfocar i definir bé què es farà i com es farà per tal d’arribar al nostre objectiu que és 

desenvolupar un teixit parcialment o totalment reciclat. 

Per tal de poder desenvolupar el què es vol es treballarà amb un equip. El DSC 

serveix per registrar un flux de calor en funció d’una variació de la temperatura 

programada per obtenir un anàlisi amb els paràmetres que volem estudiar. Aquesta 

tècnica consisteix en la col·locació de dos gresols en una cambra calefactada 

(dimensions petites), un d’aquest conté mostra i l’altre no, aquests dos amb pesos 

similars i material idèntic (alumini en el nostre cas).  

És possible treballar en un rang de temperatures molt ampli: des de temperatures molt 

baixes (-200ºC aprox.) i fins a unes de molt altes que són properes als 1000ºC. En el 

cas d’aquest treball no passarem dels 280ºC ja que la temperatura de fusió de la 

poliamida és de 260ºC i a l’extrusora s’arriben a temperatures pròximes als 290ºC. 

Aquesta tècnica és especialment adequada per als polímers ja que aquests són un 

dels que aporten més transicions en els intervals de treball que hem definit; 

concretament entre un interval de 130ºC i 280ºC veurem la fusió i la cristal·lització 

d’aquest.  

Degut a que la poliamida s’oxida ràpidament es defineixen unes condicions inertes 

perquè l’oxigen no entri en contacte amb el material. Utilitzarem per tant, una 

atmosfera controlada de nitrogen per evitar una problemàtica alhora de realitzar els 

anàlisi.  

Un polímer amb una major cristal·lització vol dir que aquest presenta una pèrdua de 

mobilitat encara més gran i per tant es redueix l’estat d’energia interna del material 

respecte un polímer que presenta molta més part amorfa; per tant la cristal·lització 

desprèn una quantitat d’energia proporcional al número de vegades que es repeteix la 

cel·la unitària i per a una fusió requereix l’aportació d’una quantitat idèntica d’energia. 

Gràcies a la resposta entàlpica que es vegi en el DSC segons es formin o es fonguin 

els cristalls, de manera senzilla podem avaluar la quantitat de cristalls que presenta la 

poliamida i en conseqüència la seva fracció cristal·lina 
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5.2 Descripció de l’equip DSC 

 

Els instruments en general presenten un fonament teòric complicat i són difícils de 

comprendre i més d’entendre el què hi passa a nivell interior. Però gràcies a 

programaris força senzills i interfícies gràfiques podem fer servir aquest DSC de 

manera simple i força automatitzada. 

Tot i que existeixen dos tipus de DSC, nosaltres hem treballat només amb un tipus 

d’ells, el de flux de calor. S’ha utilitzat l’aparell de TA instruments, concretament el 

model Q2000 que s’observa a la figura nº1. Aquest presenta una única cel·la, i es 

mesura la diferència de flux de calor entre la mostra i la referència. Les temperatures 

instantànies de la mostra i de la referència es comparen amb la temperatura 

programada. L’aparell mesura l’energia subministrada en cada moment respecte la 

referència (QR) i la mostra (QM) en (Joules). La diferència d’energia (QM- QR), és el flux 

de calor que es representa en el termograma en funció de la temperatura o bé del 

temps. Són CM i CR en (Joules/ºC) les constants del sistema que depenen del material, 

del gresol i de les característiques del equip. Trobem TM,TR i TC en (ºC) que serien la 

temperatura instantània de la cel·la de la mostra i de la cel·la de referència i la 

temperatura de consigna programada, respectivament. El flux de calor és directament 

proporcional a la diferència de temperatures que hi ha entre la mostra i la referència, 

d’altra banda aquest flux és inversament proporcional a la resistència tèrmica. 

QM=CM · (TM-Tc)   

QR=CR · (TR-Tc)   

Hi ha diversos paràmetres que hem hagut de definir abans de començar 

l’experimentació, que més endavant descriurem per tal de definir les condicions en què 

s’ha donat l’anàlisi de les mostres. Destacar que el refredament es realitza amb aire 

comprimit a l’exterior de la cel·la de mesura i el nitrogen gas el fem circular dins la 

cel·la per evitar l’oxidació del chip de PA66. 
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Figura nº 1. DSC de flux de calor utilitzat durant les diverses anàlisi de DSC, concretament el 
model Q2000 de TA INSTRUMENTS. 

 

 

5.3 Interpretació de termogrames 

 

Una vegada s’ha realitzat una anàlisi tenim la necessitat de fer una bona avaluació 

dels diagrames, en aquest cas ho veurem amb l’ajuda dels termogrames, on s’hi 

avaluaran les corbes DSC. En el nostre cas s’analitzaran els processos de fusió i de 

cristal·lització del polímer. Generalment es dibuixa una línia recta fins que per una 

variació del flux es crea una mena de pic, aquets són causats per variacions 

endotèrmiques i exotèrmiques. El màxim (en valor absolut) de cada pic correspon a la 

diferència de flux màxima. En aquest punt el material es troba en el punt màxim de 

velocitat de transició. 

Per analitzar els diagrames del DSC correctament s’ha de conèixer la diferència entre 

1a fusió i 2a fusió. En la 1a fusió veiem quins processos pateix la PA66 en cadascuna 

de les etapes del procés productiu i s’esborra la memòria tèrmica. En la 2a fusió una 

vegada s’ha esborrat l’historial tèrmic, el què fem és visualitzar quina degradació 

pateix la PA66 en cadascun dels processos productius pels que passa. 

A la figura nº2 es veu una analítica DSC completa en funció del temps, on s’observa 

una primera fusió (1r pic), seguidament la cristal·lització (refredament) i finalment un 

2a fusió (3r pic). 
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Figura nº 2. Diagrama complet en funció del temps on es mostra la 1a fusió, refredament i la 2a 
fusió. La història tèrmica presenta una 1a fusió de 130ºC a 280ºC a 10ºC/min, seguidament un 

refredament de 280ºC a 170ºC a raó de 10ºC/min i finalment una 2a fusió que va des de els 170ºC a 
280ºC a una rampa de 10ºC/min. 

 

Pel que fa als termogrames d’escalfament, si seguim l’orientació esmentada 

anteriorment, pics exotèrmics cap amunt, doncs llavors quan escalfem presentem una 

variació endotèrmica ja que aquí és on el material comença a fondre i acaba a la 

temperatura quan és completament fos. Com bé es veu en els termogrames, cal 

determinar quan el polímer comença a fondre i quina és la seva temperatura de fusió, 

és complicat ja que aquest presenta cristalls de vàries mides i llavors s’arriba a la 

següent conclusió: 

-Pic alt i estret: la majoria de cristalls presenten una mida similar i no hi ha gaire ventall 

de mides, per tant la majoria fonen prop de la temperatura del pic. Cal destacar que els 

cristalls més petits fonen abans i que els més grans fonen després, per tant el pic és 

on trobem la mida intermèdia i la presència majoritària d’aquests cristalls, per tant on 

trobem el pic podem dir que tenim la majoria de l’estructura cristal·lina.  

-Pic baix i ample: els cristalls tenen mides molt diferents i per tant tenim un ampli 

ventall de mides, com que aquests fonen a una temperatura diferent, per això el pic és 

més ample i baix, degut a aquest rang de mides. En resum podem dir que tindrem una 

major dispersió de l’estructura cristal·lina del polímer. Per últim destacar que si 

augmenta el pes molecular mig  llavors n’augmenta en conseqüència la temperatura 

de fusió d’aquesta poliamida. 
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A la figura nº3 s’observa un diagrama de DSC en funció de la temperatura, on la línia 

inferior mostra l’escalfament (1a fusió) i la línia superior mostra el refredament i per 

tant la cristal·lització. 

 

Figura nº 3. Diagrama de 1a fusió i de posterior refredament. Presenta el diagrama una velocitat 
d’escalfament i refredament idèntica, de 10ºC/min. La corba que hi ha a la part inferior de la imatge 

és la d’escalfament i la de la part superior la del refredament. 

 

Un altre concepte molt important al que cal fer referència és la línia de base, que està 

traçada amb l’ajuda del programari TA Instrumental. Amb aquesta línia base trobem la 

integral que hi ha a la corba del DSC. En conseqüència es troba l’entalpia de fusió; 

que és l’energia de fusió completa de tots els cristalls (ΔHf). 

Pel què fa als termogrames de refredament es veuran una vegada s’hagi superat la 

temperatura de fusió i s’hagi arribat a la temperatura sostre, seguidament toca refredar 

mitjançant aire comprimit. D’aquesta manera, refredant s’obtindrà el fenomen de 

cristal·lització i per tant la conseqüent formació de cristalls. El fenomen aquest 

correspon a una alliberació d’energia. Si seguim el diagrama en sentit descendent de 

la temperatura, llavors el què fem és iniciar la cristal·lització, fet que comença a 

generar un pic exotèrmic i aquest acaba quan s’han format la totalitat dels cristalls, una 

vegada format aquest pic seguim refredant a temperatura constant fins al rang marcat 

de 130ºC. 
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Aquí també es troba la línia base i de la mateixa manera l’integral de la corba que es 

forma. En aquest cas trobem l’entalpia de cristal·lització (ΔHc). Es destaca que 

l’alçada màxima de pic és el moment en què es veu la màxima velocitat de formació  

de cristalls i per tant aquesta la denominem la Tc.  

-Pic alt i estret: trobem una majoria de cristalls formats de una mida similar. 

-Pic baix i ample: major dispersió de mida de cristalls. 

A la figura nº4 es troba un diagrama de 1r escalfament hi ha una mida de cristalls 

uniforme degut a que els pics són alts i estrets, tant de 1a fusió com del refredament.  

 

Figura nº 4. Diagrama de 1a fusió i refredament on tenim una major uniformitat de la mida dels 
cristalls. 
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5.4 Fenòmens especials 

 

Aquí en destaquem els principals fenòmens i la seva explicació. Aquests fenòmens es 

troben de manera puntual en els termogrames realitzats amb l’aparell Q2000. 

-Precristal·lització: a la figura nº5 s’observa la formació d’un petit pic exotèrmic anterior 

a la fusió del material, cal destacar que estem en règim d’escalfament. D’aquesta 

petita ondulació l’anomenem precristal·lització i ve donat per la seva manufactura 

prèvia, que és el seu refredament. Tot i que aquest factor només el trobem en la 

gransa, possiblement vingui donat per el xoc tèrmic que pateix aquesta en la seva 

fabricació, no aprofiti del tot la capacitat de cristal·litzar del material, molt probablement 

per les brusquedat de la metodologia procedimental (possiblement està fet en un 

excés de velocitat de refredament). 

 

Figura nº 5. Gransa de polímer on s’observa el pic de la precristal·lització. 

 

-Cua de cristal·lització: Els pics de cristal·lització presenten una llarga cua, aquesta 

cua de cristal·lització s’observa amb claredat a la figura nº 6. Això únicament indica 

que a mesura que anem refredant segueix havent-hi variació en l’estructura i es van 

formant cristalls cada vegada més petits. S’ha de fixar un criteri quan apareix aquest 

fenomen per tal de no cometre errors alhora d’agafar la línia base. Anirem fins a un 

punt on ja no s’apreciïn gaire les diferències i no puguem agafar més tram de línia 

base normal. 
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Figura nº 6. Refredament on s’observa la cua de cristal·lització. 

 

-Doble pic de fusió: Aquest ve donat en la fusió perquè hi ha una quantitat important de 

cristalls de la mateixa mida però de mida inferior als que formen majoritàriament el pic 

principal. També pot ésser donat per el polimorfisme de la poliamida, que hi hagi força 

quantitat d’una estructura secundària. A la figura nº7 s’observa el doble pic de fusió. 

 

 

Figura nº 7. Diagrama on s’observa el doble pic de fusió. 
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5.5 Preparació de la mostra per a l’anàlisi 

 

Una vegada es realitza l’anàlisi amb DSC de la mostra el què es fa és, pesar entre 6 i 

8 mg de mostra amb cura de no tocar-ho amb les mans (utilitzarem guants), 

treballarem amb tisores, guants i pinces. Les càpsules d’alumini són recipients molt 

petits i hem de fer el pesatge amb un control molt precís. A la figura nº8 es visualitza la 

càpsula inferior (major gruix) i la superior (menor gruix) per a preparar una mostra. 

Presenta certa dificultat per col·locar els filaments al interior del gresol i també 

presenta dificultat per tallar la gransa ja que és molt dura i ens hem d’ajudar de pinces 

i bisturí. 

 

Figura nº 8. Càpsules d’alumini utilitzades en la preparació de les mostres per a realitzar els 
assajos DSC. 

 

Pel què fa a la gransa en termes generals, cada chip de PA 66 pesa sobre els 25 mg,  

trobem que s’han de fer dues divisions de cada chip i seguidament dues més de 

cadascuna de les meitats. Per tant amb l’ajuda del bisturí es va tallant sense 

pressionar gaire el material perquè si no farem un tall per deformació i nosaltres el 

volem fer per desgast. Una mala manipulació pot induir a errors alhora de realitzar 

l’anàlisi de DSC. 

Al refredar ràpidament la gransa durant el procés de fabricació, els grans poden 

presentar un gradient de cristal·linitat, la part exterior del gra es refreda més 

ràpidament que l’interior, això provoca que s’hagi de fer un tall en forma de creu. 

D’aquesta manera tindrem la mateixa proporció de material intern i extern de gransa. 

Únicament cal col·locar el fragment de gransa al mig del gresol per tal d’optimar la 

repartició del flux de calor. 
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Per tal de poder tallar els filaments i ficar-los dins dels respectius gresols, es van tallar 

diversos filaments en trossos molt petits i d’aquesta manera no es realitzaven gaires 

talls per deformació evitant així encara més l’error. Aquests filaments cauen en una 

càpsula gran i els anem agafant un a un o bé en grup. Seguidament amb l’ajuda 

d’unes pinces es van col·locant els filaments dins el gresol amb molta cura, i així per 

cadascuna de les mostres. Únicament s’ha d’evitar que no hi hagi cap filament atrapat 

fora del gresol. Una vegada hem finalitzat això, tapem i premsem bé amb l’ajuda d’una 

premsa específica (també de TA  INSTRUMENTAL) que es mostra a la figura nº9, 

finalment, ja es pot col·locar la mostra al DSC per a analitzar. 

 

Figura nº 9. Premsa de TA instrumental per adequar les càpsules i la mostra al aparell DSC. 

 

 

 

5.6 Mètode DSC estàndard 

 

L’objectiu d’aquest mètode és establir uns paràmetres estàndards d’anàlisi, per tal de 

no obtenir errors i optimar de la millor manera possible el mostreig. 

S’ha treballat amb un DSC, concretament el model Q2000 de TA Instruments, totes les 

anàlisi del fil i gransa s’han realitzat amb aquest instrument. Per a portar a terme els 

anàlisi, hem seguit la següent metodologia: 

 1er escalfament entre 170 i 280ºC 

 Refredament entre 280ºC i 130ºC 
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 2n escalfament entre 130ºC i 280ºC 

 Velocitat d’escalfament i refredament de 10ºC/min 

 Nitrogen com a gas de purga del forn amb un cabal de 100ml/min. 

 Aire comprimit per tal de refredar les càpsules 

 Gresol d’alumini estàndard. 

 Pes de les mostres entre 6 i 8mg. 

Important haver realitzat un bon tractament de la mostra per tal d’evitar qualsevol tipus 

d’error o variació en la metodologia d’anàlisi. 
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6. Disseny de l’estudi 

 

En aquest punt es farà referència als mètodes d’anàlisi emprats en la vessant 

experimental. Justificarem els punts de mostreig escollits, el condicionament realitzat a 

la mostra o bé els diversos aglomerats que es volen processar, nilons reciclats i 

característiques específiques com poden ésser l’addició d’agents estabilitzants, linear 

chain extendrer, etc. 

 

 

6.1. Metodologia del anàlisi química i física 

 

Per tal d’anar realitzant periòdicament el fil que anem produint i comprovar que és de 

qualitat, a l’empresa hi realitzem un control de qualitat rutinari. Aquest presenta una 

vessant química i l’altre vessant física, ambdós les necessitem per saber si la qualitat 

del fil és correcta o no i també per saber si ens arriba una matèria primera correcta i 

establerta dins els paràmetres que el distribuïdor ens ha promès. 

 

 

6.1.1. Anàlisi química 

 

Aquest anàlisi es fonamenta en 5 analítiques diferents: Viscositat relativa, grups 

terminals carboxils i amino, % d’humitat relativa, % TiO2, grau d’oxidació en contacte 

amb la llum ultraviolada. 

 

 

6.1.1.1. Viscositat  relativa 

 

La viscositat relativa dels polímers es calcularà a partir de la diferència entre les 

viscositats absolutes del polímer i de l’aigua, on s’agafa una solució del polímer al 

8,4% (p/p) en àcid fòrmic al 90% (p/p) diluït en aigua 25ºC. 
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Viscosidad relativa= Visc. Absoluta/ Visc. Agua a 25°C 

El conjunt LAUDA s’utilitza per a la mesura automàtica de viscositats i està format per 

els següents elements:  

  

 Mostrador VAS 1 LAUDA 

 Bany termostàtica PROLINE PV24. 

 Unitat de control  PROLINE PS1. 

 Refrigerador LAUDA DKLK 10. 

 Estufa de buit HERAEUS regulable 50±5ºC. 

 Bany de condicionament de 20±0.5ºC per a l’àcid fòrmic. 

 Bureta Dosimat de Metrohm modelo 776. 

 

Totes les mostres abans d’iniciar-se l’anàlisi estan dues hores a una estufa de 50ºC i 

24 hores fora com a previ condicionament a aquest anàlisi. 

Prepararem 4,4gr de polímer o fil exempt de diòxid de titani i els dissoldrem en àcid 

fòrmic. Seguidament seran agitats durant 30 minuts en el cas del fil i dues hores en el 

cas del polímer.  

Segons el valor d’aquest paràmetre es sabrà si és possible filar correctament o no, 

quins possibles errors tindrem i si el valor que ens dóna el proveïdor és similar al 

obtingut en el laboratori en el cas de la gransa. 

 

 

6.1.1.2. Grups terminals amino i carboxils 

 

Es Dissol la poliamida en 2-2-2 Trifluoroetanol. Seguidament es determinaran els 

grups carboxils mitjançant valoració potenciomètrica d’àcid-base per retrocés d’un 

excés conegut d’hidròxid de tetrabutilamoni 0.1 N. Al finalitzar la valoració per retrocés 

es determina el consum d’àcid resultant per valorar els grups terminals amino de la 

mostra. 

El material necessari i l’equip disponible per a fer la valoració són els següents: 

 Vasos de precipitats de 150 ml. VIDRA FOC rf. 2111729. 

 Varetes agitadores recobertes de tefló llises de 8 x 34 mm. 

 “Dispensette” BRAND de 50 ml de capacitat. 

 Tapes pots de plàstic. 
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 Balança analítica de precisió 0.1 mg. 

 Estufa d’assecat de material. 

 Estufa de buit regulable a 50º±5ºC y 1 mm de pressió. 

 Multiagitador magnètic de 9 places SBS, modelo ANM 10.0.09. 

 CONJUNT DE VALORACIÓ METROHM format pels següents elements: 

 TITRANDO 809 

 Dosimat 800 (2) 

 Elèctrode combinat Solvotrode Methrom de Ref. 6.0229.100. 

 Agitador 801. 

 Ordenador Dell (Optiplex 555). 

 SOFTWARE TIAMO 1.2.1 (programa de treball del titrando). 

 2-2-2 Trifluoretanol. 

 Hidròxid de Tetrabutilamoni en solució al 40%. 

 Hidròxid de Tetrabutilamoni 0.1 N. Pesar 31.5 g de hidròxid de Tetrabutilamoni 

al 40% y diluir-los a 500 ml con agua desmineralitzada. 

 Àcid clorhídric 0.1 N.  

 Clorur de liti en solució d’etanol (2M). 

 Agua desmineralitzada. 

 

Per tal de començar l’anàlisi es necessiten 2 gr de mostra de fil o bé de polímer 

exempts de diòxid de titani. De manera que introduïm dins un vas 60 ml de 

trifluoroetanol, i el pes de mostra esmentat, seguidament es tapa i es fica a agitar 

durant 2 hores. Una vegada transcorregut aquest temps, llavors ja es poden analitzar 

les mostres automàticament amb l’ordinador tot col·locant l’elèctrode dins la mostra. 

 

 

6.1.1.3. Contingut  d’humitat per coulometria 

 

Determinació del percentatge d’aigua present en la PA66 mitjançant la reacció de Karl-

Fisher amb el mètode coulomètric. 

El reactiu Karl-Fisher és un tipus de dissolució estàndard de iode per a la determinació 

del aigua que està dins la cel·la principal de valoració que aquesta conté l’ànode i 

aquest reactiu més la solució del material a analitzar. 
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Aquesta determinació presenta dos compartiments separats per una membrana d’ions, on 

la força del reactiu ve determinada pel seu contingut en iode.  

L’ànode de platí genera I2 quan es proporciona corrent elèctrica al circuit. La reacció 

neta consisteix en la oxidació d’un mol de SO2 per cada mol de I2 consumit. En altres 

paraules es consumeixen 2 mols d’electrons per cada mol d’aigua. 

 

B·I2 + B·SO2 + B + H2O → 2BH+I− + BSO3 

BSO3 + ROH → BH+ROSO3
− 

 

El iode es redueix a ió iodur i el diòxid de sofre s’oxida a complex d’ió sulfat. Per a que 

la reacció tingui lloc és imprescindible la presència d’aigua. El punt final es detecta 

mitjançant un mètode bipotenciomètric on es troba un parell d’elèctrodes de Pt que 

estan submergits en la solució del ànode. El circuit detector manté una corrent 

constant entre els elèctrodes del detector durant la valoració, abans del punt 

d’equivalència la solució conté I- i poc I2 però en el punt d’equivalència apareix un 

excés de I2 i una forta caiguda del potencial , fet que marca el punt final de la 

determinació. La quantitat de corrent necessària per generar I2 per tal d’arribar al punt 

final pot utilitzar-se per a calcular la quantitat d’aigua de la mostra a determinar. 

 

Els materials i reactius utilitzats en l’assaig són els següents: 

 Vials (38.25x21.75mm) Ref. 6.2419.007. 

 Sèptums Ref. 6.1448.057. 

 Encapsuladora. 

 Xeringues hipodèrmiques de 1ml. 

 Hidranal ® Coulomat AG Ref. 34836. 

 Conjunt (Figura 1) format per els següents aparells: 

 Coulòmetre 831 KF de Metrohm amb agitador, bomba y conjunt de 

valoració (703 Ti Stand) amb vas i elèctrode. 

 Unitat de forn 832 KF Thermoprep 

Hem de pesar una mostra d’aproximadament 1gr en un vial, una vegada l’aparell 

estigui a temperatura de 200ºC i amb un bombolleig estable, llavors ja es pot 

començar l’anàlisi. 
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6.1.1.4.  contingut de diòxid de titani 

 

Els rajos X primaris irradien la mostra. Aquests rajos provoquen una emissió de rajos X 

secundaris característics per a cada element present en la mostra. Essent aquest un 

procés de fluorescència, la energia dels rajos X secundaris serà menor que l’energia 

dels rajos X primaris per excitació. 

La quantitat d’emissions de rajos X serà proporcional a la concentració de cada 

element de la mostra. Per tant nosaltres podem determinar la quantitat de Titani a la 

mostra que aquesta equival a la del diòxid de titani. 

Material i reactius a utilitzar: 

 PC DELL. 

 XMET 7000 XBTS 2743. 

 Software X-MET WinGUI. 

 

Aquest anàlisi determinarà la matitat de la matèria prima, per tal de poder corroborar 

que les característiques del material que es reben són les que el fabricant indica. 

Segons el % obtingut es pot saber si estem davant un fil brillant (0,01%), semi mate 

(0,3%) o mate (1,6%). 

 

 

6.1.1.5. Grau d’oxidació del polímer a la llum U.V. 

 

La PA66 oxidada presenta una variació de fluorescència respecte el polímer normal. 

En tot cas sabem que l’oxidació pot ésser de dos tipus: 

1- Total: on aquesta fluorescència la presenta la totalitat de la mostra. 

2- Parcial: on només aquesta diferència l’expressen uns certs grànuls de la 

mostra. 

Material i elements: 

 Safata negre mate de fusta o bé de plàstic amb unes dimensions 

aproximades de 450x300x40mm. 

 ulleres protectores de l’ocular de la llum ultraviolada. 

 Balança de 10gr precisió. 

 100gr de mostra. 
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 Cabina de examen equipada amb llum ultraviolada. (Làmpades 

SYLVANIA blacklight Blue F15T8/BLB de 15W i 220 volts.  

Una vegada feta l’analítica es busquen grànuls amb aquestes característiques que 

poden ésser totalment oxidats o bé grànuls que presentin només una franja similar a 

una ratlla, de manera que els denotarem com a oxidats amb arestes. Com a molt 

podem tenir 40 grànuls per Kg de polímer oxidats sinó podem tenir problemes a la 

filatura o fins i tot en la tintura. 

 

 

6.1.2. Anàlisi físic 

 

6.1.2.1. Determinació de les característiques tensoelàstiques (serimetria) 

 

Determinarem la tenacitat (cN/dTex), allargament a la ruptura (%) i el mòdul de 

Young(cN). 

- Tenacitat: 

Aquesta magnitud és diferent a la del mòdul de Young o tenacitat aplicada a la ciència 

dels materials (J/m3) o (Pa), en el tèxtil s’utilitza el N/Tex o bé en el nostre cas el 

(cN/dTex). El Tex (unitat europea) és una unitat tèxtil que mesura la massa de fil que 

hi ha per cada mil metres d’aquest. 

Es defineix com l’esforç específic, en la indústria tèxtil és més important la densitat 

lineal dels materials que la secció transversal ja que aquesta última és molt irregular. 

Llavors hem definit l’esforç específic com la relació entre la càrrega aplicada i la 

densitat lineal del filament. Cal destacar que aquesta magnitud és diferent a la del 

mòdul de Young. 

L’esforç final que suporta el fil fins la seva ruptura és la tenacitat i les seves unitats són 

(cN/tex). Recordar que la unitat (Tex) s’utilitza per determinar la densitat o la massa 

lineal que presenta una fibra. 

- Allargament a la ruptura: 

 

És l’allargament percentual experimentat per una mostra en el moment en què se li 

aplica la càrrega de ruptura.  
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- Mòdul de Young 

 

Força corresponent d’un percentatge d’allargament pre-establert. En el cas del fil del 

POY és al 55% i en el cas de fil de LOY és al 15%. 

El material corresponent als diversos anàlisis són: 

 Dinamòmetre TEXTECHNO (STATIMAT ME). 

 PC HP 720. 

 Impressora EPSON LX-300+. 

 

 

6.2. Selecció dels diversos punts de mostreig 

 

En el procés de filatura s’han agafat diversos punts de mostreig per saber quina és 

l’evolució de l’estructura del fil i si és possible trobar alguna tendència a seguir. Hem 

seleccionat diversos punts de mostreig: 

Per a la filatura LOY, s’han seleccionat 4 d’inici: 

 Gransa en el seu punt de subministrament. 

 Fil després de la filera ( sota filera). 

 Fil de bobina. 

 Fil de bobina COP(una vegada realitzat l’estiratge). 

En les primeres anàlisis que es varen fer en la filatura LOY es va veure com hi havia 

molt poques variacions entre el fil de sota filera i el fil de bobina, de manera que al 

obtenir-ne unes propietats similars, el que es va fer és suprimir el punt de mostreig del 

fil sota filera i realitzar els anàlisi amb els 3 punts restants. Per als propers assajos 

amb fil reciclat s’adoptarà aquesta esquemàtica de treball. 

En la filatura POY també s’han agafat 3 punts de mostreig: 

 Gransa en el seu punt de subministrament. 

 Fil després de la filera (sota filera). 

 Fil de bobina. 
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6.2.1. Gransa en el seu subministrament 

 

L’estat d’aquesta gransa proporcionarà una idea de quin serà l’estat del polímer i com  

el proporciona el fabricant. Aquest punt és important ja que es realitza el control de 

qualitat per veure en quin estat ens subministra la gransa i si es reflecteix amb els 

resultats que ens dóna l’empresa distribuïdora. Si s’observa una dispersió molt gran en 

els paràmetres, podem realitzar accions sobre el producte que es rep, per tant es 

dedueix que és molt important realitzar aquest primer control de qualitat. Aquesta 

gransa s’ubica dins de sitges amb una capacitat segons la tipologia del polímer de 15 

a 50 tones, aquestes tancades hermèticament i a temperatures inferiors als 40ºC. 

 

 

6.2.2. Fil sota filera 

 

Aquí la poliamida mostrejada acaba de sortir de la filera i és on es posa en contacte 

amb l’atmosfera. Aquests fils presenten la mida del títol que s’ha definit a la filera. 

Aquests es refreden en contacte amb el bufat en un període curt, aquests encara no 

s’han orientat i presenten una cristal·linitat més baixa ja que s’han produït a la velocitat 

d’extrusió.  

És possible fer-se una idea de com és l’extrusió. Si s’observa que aquest polímer ha 

patit una extrusió molt severa, es veurà alhora de realitzar l’anàlisi DSC; on la 

temperatura de fusió respecte la gransa haurà baixat per efectes de degradació parcial 

en el polímer. 

 

 

6.2.3. Fil de bobina (POY) 

 

Ara ja està el fil bobinat i es pot fer una comparativa amb el fil sota filera, ja que un 

està parcialment orientat i l’altre no. En aquest punt veiem l’acció del bufat en relació 
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amb la recollida i el propi bobinat. Es té en compte que abans de que aquest es reculli 

amb la bobina s’hi aplica un ensimatge per tal d’obtenir bona qualitat en el fil.  

Aquest punt de mostreig dóna molta informació ja que aquí és on es realitza un nou 

control de qualitat per veure com i quina és la qualitat dels fils de bobina que s’han 

produït. 

 

 

6.2.4. Fil de COP (LOY) 

 

En aquest punt s’agafa el fil de bobina del LOY i en realitzem un estiratge addicionant 

ensimatge, d’aquesta manera es forma la bobina COP. En aquest pas es veu com ha 

funcionat l’estiratge, i si s’ha danyat el fil. Es pot avaluar en comparativa amb els altres 

punts per veure què hi passa en cadascun d’ells i quines conclusions s’hi poden 

extreure. Aquest anàlisi permet realitzar un control de qualitat del fil abans de vendre’l, 

d’aquesta manera segons la qualitat d’aquest, es fa una posterior classificació per 

categories. 
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7. Anàlisi i discussió dels resultats 

 

En aquest capítol es mostren els resultats obtinguts en les analítiques realitzades per 

resoldre la qüestió plantejada i objecte principal del treball; l’obtenció d’un fil de 

poliamida reciclada totalment. 

En aquest capítol analitzarem els paràmetres de caracterització física: DSC i MFI. 

Aquests dos paràmetres es faran servir com a previ control de qualitat per saber si la 

gransa reprocessada té característiques adients per a la filatura (similars a la del 

polímer verge). També analitzarem propietats com la serimetria del fil o la degradació 

per UV. 

Pel que fa al DSC analitzarem el 1r escalfament, el segon escalfament i també el seu 

refredament per tal de veure’n el seu potencial de cristal·lització. D’altra banda el 

paràmetre MFI ens determina si la gransa processada té el “grau” (la viscositat) adient 

per poder filar. Per acabar en el annex 10.2 del treball es mostraran tots els 

termogrames obtinguts durant l’anàlisi del mètode DSC.  

 

 

7.1 Anàlisi i caracterització de la PA66 verge (14.2.2) 

 

Anàlisi de les dades obtingudes mitjançant la tècnica DSC. A la taula nº1 es mostren 

els resultats de Tf, Tc, i entalpies primeres de fusió i cristal·lització, obtinguts de la 

poliamida verge i dels diversos punts de mostreig escollits del procés de filatura LOY i 

POY. Aquesta taula presenta  les mitjanes i les desviacions estàndards en els diversos 

punts de mostreig del procés de filatura. 
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Taula nº 1. Mitjanes i desviacions estàndards dels diversos punts de mostreig de la primera fusió 
referents a les mitjanes de la temperatura de fusió (TF), la temperatura de cristal·lització (TC), 

l’entalpia de fusió (ΔHf) i l’entalpia de cristal·lització (ΔHc). 

Punts de 
mostreig Mitjana Tf (ºC) 

mitjana Tc 
(ºC) 

mitjana ΔHf 
(J/g) 

mitjana ΔHc 
(J/g) 

Gransa 261,9 ± 1,3 224,7 ±  3,1 59,0 ±  0,9 53,5 ±  2,6 

LOY FIL 258,0 ± 0,3 223,7 ±  0,0 66,2 ±  2,2 56,6 ±  0,5 

LOY BOB 258,0 ± 0,5 226,9 ±  4,2 65,5 ±  1,7 55 ± 0,4 

LOY COP 252,8 ± 0,4 230,7 ±  0,2 77,8 ±  1,0 52,7 ±  0,5 

POY FIL 257,9 ± 0,3 229,4 ±  0,6 69,4 ±  0,8 55,6 ±  2,6 

POY BOB 256 ±  0,3 232,9 ±  0,4 76,9 ±  0,4 53,6 ± 2,5 

 

Es realitzarà una descriptiva dels resultats del fil LOY i a continuació una descriptiva 

del fil POY on s’intentarà veure les principals diferències i similituds entre ambdós 

processos productius.  

Pel què fa la temperatura de fusió i cristal·lització (Tf,Tc) en el LOY hi ha diferències al 

voltant de mig grau entre els varis assajos. Si que s’obtenen variacions majors en la 

cristal·lització. Per anar més enllà s’analitzaran a la figura nº1 on es visualitzaran els 

termogrames. 

 

Figura nº 1. Termograma de 1r escalfament on s’observa l’efecte de la temperatura en el procés 
productiu del LOY. 
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A mida que avança l’etapa de filatura els pics s’estrenyen i es fan més alts. Hi ha 

menor dispersió de la mida dels cristalls degut a l’estiratge que rep el fil en el procés 

productiu. En conseqüència s’ordenen les cadenes i n’augmenta la cristal·linitat. 

S’observa sobretot en l’etapa d’estiratge una calor de reacció major tant en l’etapa de 

fusió com en la de refredament. Destacar que no s’ha descartat cap termograma i que 

utilitzarem tots els valors per treballar i analitzar les dades. Si comparem els valors 

amb les seves rèpliques no trobem diferències substancials i per tant les podem 

validar totes. Pel que fa a la 1a fusió i posterior refredament es troben majors 

desviacions en la temperatura de cristal·lització degut a la llarga cua del pic a 

temperatures baixes, que això dificulta molt l’establiment de la línia de base. 

L’entalpia de primera fusió augmenta perquè a mida que avança el procés productiu hi 

ha major fracció cristal·lina. Pel què fa a l’entalpia de cristal·lització, aquesta es manté 

força invariable al llarg de tot el procés. 

Descartarem el 2n punt de mostreig del LOY (sota filera) perquè s’obtenen valors molt 

similars al del fil bobinat. Això es degut a que durant el bobinat a velocitat baixa hi ha 

un baix estirament i s’obtenen resultats molt similars amb el fil LOY bobinat. Per 

aquest motiu no discutirem aquest 2n punt i no es realitzaran més assajos on 

intervingui aquest punt de mostreig. 

Pel què fa al procés POY no es troba gaire dispersió entre els diversos assajos. S’ha 

d’anar a la figura nº2 per veure quina és la tendència que segueix el POY. 

 

Figura nº 2. Termograma de 1r escalfament on s’observa l’efecte de la temperatura sobre el procés 
productiu del POY. 
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A mida que el procés avança, les cadenes s’alineen i augmenta la seva cristal·lització 

degut a l’etapa de bobinat a alta velocitat (4200rpm). Això produeix una major quantitat 

de cristalls i una menor dispersió d’aquests, per tant pics més alts i estrets (línia 

termograma blava). 

D’igual manera que en el LOY les entalpies en el POY augmenten (1a fusió) a mida 

que avança el procés productiu ja que hi ha una major fracció cristal·lina. Pel què fa a 

l’entalpia de cristal·lització, aquesta es manté força invariable al llarg de tot el procés. 

Cal esmentar el fenomen de precristal·lització que mostra al inici de l’etapa 

d’escalfament dels termogrames corresponents a les mostres de gransa, aquest 

fenomen s’observa a la figura nº3. El fenomen en qüestió, l’apreciem en forma de pic 

exotèrmic just abans d’iniciar el pic endotèrmic de fusió. La causa d’aquesta 

recristal·lització es deu a que durant la fabricació del polímer s’ha produït un 

refredament sobtat que dificulta la cristal·lització. Per a calcular l’entalpia de fusió 

corresponent a la cristal·linitat pròpia del polímer, el què fem és integrar el pic de fusió 

i restar l’àrea de precristal·lització (signe contrari al de fusió). 

 

 

Figura nº 3 . Pic de precristal·lització i límits d’integració. 
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7.1.1. LOY 

 

En aquest subapartat s’analitzarà l’evolució de l’entalpia i de les temperatures al llarg 

del procediment LOY. 

A la figura nº4 es troba l’evolució de la Tf i Δhf en el procés productiu. Es troba que la 

temperatura de fusió va disminuint degut a la degradació que rep el polímer durant el 

procés; tant per efectes de cisalla com de calor (extrusió). En els dos primers punts de 

mostreig (gransa i fil sota filera) hi predomina la degradació tèrmica, mentre que en els 

següents punts de mostreig hi predomina la degradació per esforços mecànics degut 

al bobinat i a l’estiratge. Aquesta degradació produeix un escurçament i trencament de 

les cadenes polimèriques fet que provoca aquest descens de la temperatura de fusió.  

Pel què fa a l’entalpia de fusió, aquesta va augmentant degut a l’ordenació de les 

cadenes polimèriques on es troba un augment de la cristal·linitat. Durant l’etapa de 

bobinat no tenim un augment de l’entalpia degut a la baixa velocitat de recollida. 

L’augment de la cristal·linitat és notable amb l’estirament al qual es sotmet el polímer, 

sobretot en l’etapa d’estiratge que és on es troba un major increment d’entalpia. 

 

 

Figura nº 4. Comparativa entalpia i temperatura de fusió del LOY. 
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A la figura nº5 es visualitza la comparativa de les corbes de fusió següents on 

s’aprecia l’efecte que exerceix el procés de filatura en la distribució de mida dels 

cristalls on l’alçada del pic augmenta i es fa més estret en el fil estirat (corba blava-

COP) com a conseqüència d’una distribució més homogènia  dels cristalls. 

 

 

Figura nº 5. Corbes de la temperatura de fusió en el procés LOY. 

 

Pel què fa a l’etapa de refredament, on es produeix la cristal·lització de la PA66 hi 

tenim la Tc (temperatura de cristal·lització) i Δhc (entalpia de cristal·lització). Destacar 

que el refredament es produeix a velocitat constant. A la figura nº6 es veu la tendència 

en el LOY. S’observa com la Tc augmenta a mida que el procés avança degut a 

l’increment del nombre de cristalls, sobretot en l’etapa de bobinat i estiratge. Ja que en 

l’extrusió del polímer no hi ha cap efecte sobre la cristal·lització.  

Seguidament l’entalpia de cristal·lització serà major com major sigui la fracció 

cristal·lina. Es veu com el fil sota filera presenta una major cristal·linitat perquè aquest 

no ha estat sotmès a processos d’estiratge i bobinat, per tant únicament podem dir que 

és més difícil cristal·litzar en aquesta etapa, però no es pot dir res sobre la mida dels 

cristalls.  
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Figura nº 6. Comparativa entre l’entalpia de cristal·lització i la temperatura de cristal·lització. 

 

A la figura nº7 s’observa com en les corbes de DSC el refredament és constant en 

totes les etapes però en l’etapa d’estiratge (corba de color blau) s’obté un pic més 

estret i elevat, comença a cristal·litzar abans degut a que en el refredament es formen 

cristalls de menor mida. En les etapes anteriors al procés no hi ha gaire variació en la 

mida dels cristalls degut a que no s’ha sotmès el polímer a elevades tensions. No 

podem obtenir gaire conclusions en aquesta etapa degut a que no hi ha una variació 

superior al 5% del valor de la temperatura de cristal·lització. 

 

 

Figura nº 7. Corbes de la temperatura de cristal·lització del procés LOY. 
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7.1.2. POY 

 

La metodologia d’anàlisi és la mateixa que en el LOY, únicament que ara no es té una 

etapa d’estiratge sinó que hi ha una etapa de bobinat a elevada velocitat que dóna una 

orientació parcial a les cadenes. Primerament, en la Tf hi ha la mateixa tendència que 

en el LOY, on el polímer pateix una primera etapa de fusió (degradació tèrmica) i 

seguidament una etapa de bobinat (degradació per esforços mecànics) on les cadenes 

polimèriques pateixen una disminució de la seva longitud i trencaments. Pateix una 

disminució de la seva temperatura de 7ºC. 

A la figura nº8 s’observa com l’entalpia de fusió presenta un augment continu en el 

procés, degut a l’increment de la fracció cristal·lina. Aquest increment es a causa de 

l’estirament de les cadenes en l’etapa de bobinat on es formen cristalls de mida petita.  

 

Figura nº 8. Comparativa entre la temperatura i l’entalpia de fusió. 

 

A la figura nº9 s’observen les diverses corbes de fusió del procés POY. On es pot 

concloure que a mida que avança el procés de filatura es troba una major orientació de 

les cadenes, es veuen canvis lleugers entre la gransa i el fil sota filera però hi ha 

canvis profunds en l’etapa de bobinat degut a la preorientació de les cadenes i en 

conseqüència un augment de la seva cristal·linitat. Per això s’observa un pic més alt i 

estret (menor distribució de mides de cristalls). 
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Figura nº 9. Corbes de temperatura de fusió en el procés POY. 

 

Degut a les etapes de bobinat augmenta la Tc (alta velocitat de bobinat). D’altra banda 

l’entalpia de cristal·lització és màxima en el fil sota filera, degut a que el fil no presenta 

quasi cristalls perquè no s’ha bobinat i ha perdut les característiques inicials que 

presenta la gransa. Aquesta discussió s’observa a la figura nº10. De tota manera es 

poden esperar variacions a l’entalpia en uns marges acceptats de 3J/gr, així que els 

podem donar com a constants en els tres punts de mostreig. 

 

 

Figura nº 10. Comparativa entre l’entalpia i temperatura de cristal·lització en el procés POY. 
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A la figura nº11, no podem treure conclusions entre ambdós paràmetres degut a que 

no hi ha una variació superior al 5% del valor de la temperatura de cristal·lització. Pel 

què fa a l’entalpia ens succeeix el mateix que amb la Tc on hi ha variacions inferiors al 

5% del valor de l’entalpia. Destacar però que a mida que el procés avança comença a 

cristal·litzar abans (Tc major). 

 

 

Figura nº 11.  Corbes de temperatura de cristal·lització en el procés POY. 

 

 

7.2. Segona fusió DSC 

 

Aquest procés dóna principalment informació de la degradació que pateix el polímer 

després dels processos tèrmics i mecànics suportats durant el procés de filatura. Per 

estudiar la degradació del polímer concretament, s’ha d’haver eliminat prèviament la 

història tèrmica que aquest pot emmascarar (1a fusió), seguidament es refreden totes 

les mostres amb les mateixes condicions per tal de poder comparar les propietats 

intrínseques del polímer, és a dir, no condicionades als processos als que s’ha sotmès 

el fil durant la seva fabricació. Per exemple és lògic que el fil estirat tingui una entalpia 

superior al no estirat, per tant si volem determinar la capacitat intrínseca de 

cristal·lització del polímer es realitzarà a partir de l’entalpia de fusió del segon 

escalfament. Aquest segon escalfament el realitzarem creant una nova seqüència 

d’anàlisi en el programari DSC. 
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En aquest 2n escalfament s’observa un doble pic de fusió, senyal que hi ha dues 

fraccions cristal·lines majoritàries, a la taula nº2 que hi ha a continuació es troba la 

mitjana de la temperatura de fusió, que és el pic més gran i la mitjana del “prepic” de 

fusió que és l’altre fracció cristal·lina majoritària que s’obté en forma de pic previ a la 

temperatura de fusió. S’ha obtingut entre ambdues rèpliques amb desviacions molt 

baixes. 

En la temperatura de 2a fusió hi ha una desviació baixa inferior en quasi totes les 

mostres als 0,5ºC. Quan es transforma la gransa en polímer fos veiem com hi ha una 

disminució de 2-2,5ºC, això és degut a que hi ha un escurçament de les cadenes. 

Aquest efecte s’observa d’igual manera en LOY i POY.  Pel què fa al pic de doble fusió 

que es forma en totes les mostres, aquest apareix degut al increment del polimorfisme 

i aquest fon a una temperatura inferior propera als 248ºC. 

L’entalpia de 2a fusió informa sobre la fracció cristal·lina del polímer. Ometrem les 

variacions entàlpiques per sota del 5% del valor total de l’entalpia (60J/g). Durant la 1a 

fusió s’ha esborrat la memòria tèrmica i es va procedir a un refredament a velocitat 

constant. En el LOY hi ha diferències de 4-5J/g entre la gransa (60J/g) i el fil Bobinat 

(64J/g). Tenim una major fracció cristal·lina en el fil extrudit que en la gransa. Quan el 

fil s’estira en forma de cop aquesta fracció cristal·lina disminueix justament a 58J/g. 

Aquesta tendència segueix en el POY quan el fil s’estira, baixa la fracció cristal·lina, 

passa de 65J/g a 62J/g. 

 

Taula nº 2. Valors de temperatura i entalpia de la 2a fusió. 

Mostra Mitjana Tf(ºC) mitjana ΔHf(J/g) 
Mitjana prepic 

Tf(ºC) 

Gransa 260,5 ± 0,25 59,9 ± 0,87   248,445 ± 0,93 
 

LOY  
FIL 257,9 ± 0,46 64,5 ± 0,47 

 
248,005 ± 0,30 

LOY 
BOB 258,2 ± 0,36 63,9 ± 0,58 

 
248,675 ± 0,36 

LOY 
COP 258,2 ± 0,37 58,2 ± 4,88 

 
249,495 ± 0,60 

POY 
 FIL 258 ± 0,70 64,9 ± 3,03 

 
248,275 ± 0,49 

POY 
BOB 258,6 ± 0,42 62,0 ± 0,53 

 
249,855 ± 0,50 

 

A la figura nº12 s’observa una incipient cristal·lització del polímer prèvia a la fusió. 

Aquesta cristal·lització és va fent més intensa a mida que avança el procés productiu, 
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el segon escalfament es duu a terme a una velocitat de 10ºC/min on s’aprofita al 

complet tota la capacitat de cristal·litzar. Aquest efecte es dóna en les anàlisi per 

duplicat. 

 

 

Figura nº 12.  Precristal·lització en la 2a fusió. 

 

 A la figura nº13 hi ha la corba DSC que serveix d’exemple per mostrar l’aspecte del 

termograma obtingut en la segona fusió de les mostres. El fet que més es destaca és 

la presència d’un doble pic endotèrmic durant la fusió. Aquest doble pic suggereix la 

formació de dues estructures cristal·lines diferents (polimorfisme) durant el 

refredament controlat. El doble pic encara es veu més accentuat (per tant és més 

endotèrmic) una vegada avança el procés productiu. Aquest pic ens arriba a una 

temperatura de 248ºC aproximadament. Quan refredem lentament es dóna peu a la 

formació de cristalls de diferents mides; i durant la fase de segon escalfament, es 

formen cristalls de mida inferior (fonen abans).  
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Figura nº 13. Doble pic de fusió. 

 

A la figura nº14, a mesura que avança el procés productiu veiem com el pic previ al de 

la fusió és més representatiu (augment del polimorfisme), tant en forma com amb 

intensitat, ja que es va fent més endotèrmic. S’atribueix a que el fil es va estirant i per 

tant es posseeix un major polimorfisme en la mida dels cristalls.  

 

 

Figura nº 14. Comparativa pic de “prefusió” en el procés POY. 
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7.2.1. Comparativa entre la 1a i 2a fusió 

 

Seguidament mostrarem una comparativa entre la les etapes de 1a i 2a fusió en la 

mesura del DSC pel que fa a la temperatura i entalpia de fusió (Tf i ΔHf). Mitjançant 

aquesta comparació es veurà com afecta el procés de filatura en cadascuna de les 

etapes.  

- Procés LOY: 

A la figura nº15, la temperatura de 1a fusió decreix a mesura que avança el procés de 

filatura. Això és degut als esforços mecànics al quals es sotmet el fil durant el procés 

d’estiratge o bé tèrmics i de cisalla durant la fase de fusió. L’únic punt on no hi ha canvi 

és en el de bobina i en el fil de sota filera perquè no hi ha gaire esforços mecànics, ni 

es sotmet el fil al calor. En l’etapa d’estiratge la temperatura de primera fusió decreix 5 

graus, fet que s’atribueix als esforços de cisalla i degradació tèrmica que fan disminuir 

la Tf. 

En la 2a fusió hi ha una disminució de Tf en passar de gransa a fil extrudit. En el pas 

de fil extrudit a fil bobinat, no tenim pràcticament variació ja que la velocitat de bobinat 

és molt baixa i això no provoca efectes negatius de degradació sobre la fibra. 

Possiblement les cadenes més curtes estant cristal·litzant en l’estructura del punt de 

fusió més baix ( intensitat del pic de 2a fusió augmentava al llarg del procés productiu). 

 

 

Figura nº 15.  Comparativa entre la 1a i 2a fusió del procés LOY. 
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- Procés POY: 

En la 1a fusió hi ha una tendència molt similar a la del LOY. A la figura nº16 aquesta 

temperatura disminueix a mida que el procés de filatura va avançant. Aquest descens 

està atribuït a la degradació que pateix el polímer per efectes de cisalla i de 

temperatura. Aquet descens es veu rellevant, per una banda amb la fusió del polímer 

en l’etapa d’extrusió per efecte de la degradació tèrmica. Per altra banda en l’etapa de 

bobinat, degut a l’alta velocitat que produeix efecte de cisalla entre els rodets.  

En la 2a fusió hi ha una variació similar a la del LOY. Únicament s’observa variació en 

la  etapa de fusió que degut a la degradació que pateixen les cadenes (més curtes) del 

polímer aquesta baixa. Però en l’etapa de bobinat no es pateix degradació ja que la Tf 

no disminueix. 

D’aquí deduïm que el procés que més afecta la disminució de la mida dels cristalls és  

l’estiratge. Una vegada esborrada la memòria tèrmica, la propietat intrínseca de la 

PA66 no varia. 

 

 

Figura nº 16. Comparativa entre la temperatura de 1a i 2a fusió. 

 

Pel que fa als valors de les entalpies: 

- Procés LOY: 
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A la figura nº17 es realitza la comparativa entre l’entalpia de 1a fusió i de 2a fusió. Pel 

què fa  a la 1a fusió, a mesura que avança el procés la cristal·linitat de la PA66 va 

augmentant sobretot en l’etapa d’estiratge on el gradient és de 12J/gr. 

Un cop eliminem l’historial tèrmic, durant la 2a fusió es fonen els cristalls de manera 

idèntica en cadascun dels punts de mostreig. Durant la 2a fusió, obtenim entalpies 

molt similars amb una variabilitat inferior al 5% de l’entalpia total. Únicament s’observa 

un augment en passar de gransa a fil extrudit (5J/g d’augment). Augmenta la fracció 

cristal·lina en el fil extrudit. 

 

Figura nº 17. Comparativa entre l’entalpia de 1a i 2a fusió del procés LOY. 

 

- Procés POY: 

Pel què fa al procés POY a la figura nº18 es troba en la 1a fusió una tendència similar 

a la que hi ha en el LOY. Amb un increment considerable de l’entalpia de fusió al llarg 

del procés. Això és degut a un augment de la fracció cristal·lina ja que el fil s’extrudeix. 

Pel que fa a la 2a fusió es veu com hi ha una tendència constant sense diferències 

destacables similar a la que segueix el LOY. Es troba una variació inferior al 5% de 

l’entalpia i per la fracció cristal·lina en les diferents etapes del procés és constant. 



 Estudi del reciclatge industrial de la poliamida 66 Memòria

   

79 
 

 

Figura nº 18. Comparativa entre l’entalpia de 1a i 2a fusió del procés POY. 

 

A continuació s’observa la taula nº3 que resumeix totes les analítiques DSC de les 

diferents fases dels processos LOY i POY. 

 

Taula nº 3. Taula comparativa on es comparen les temperatures de fusió i cristal·lització, les 
entalpies de fusió i cristal·lització dels fils obtinguts amb PA66 verge. 

 

 

Punts de 
mostreig 

Mitjana Tf 
(ºC) 

mitjana 
Tc (ºC) 

 
 

Mitjana 
Tf (ºC) 2a 

fusió 
Mitjana 

ΔHf (J/g) 

Mitjana 
ΔHc 
(J/g) 

 
Mitjana 

ΔHf 
(J/g) 2a 
fusió 

LOY  
FIL 

258,0 ± 
0,3 

223,7 ± 
0,0 

 
257,9 ± 

0,5 
66,2 ± 

2,2 
56,6 ± 

0,5 
64,5 ± 

0,5 

LOY BOB 
258,0 ± 

0,5 
226,9 ± 

4,2 

 
258,2 ± 

0,4 
65,5 ± 

1,7 
55,0 ± 

0,4 
63,9 ± 

0,6 

LOY COP 
252,8 ± 

0,4 
230,7 ± 

0,2 

 
258,2 ± 

0,4 
77,8 ± 

1,0 
52,7 ± 

0,5 
58,2 ± 

4,9 

POY  
FIL 

257,9 ± 
0,3 

229,4 ± 
0,6 

 
258,0 ± 

0,7 
69,4 ± 

0,8 
55,6 ± 

2,6 
64,9 ± 

3,0 

POY 
BOB 

256,0 ± 
0,3 

232,9 ± 
0,4 

 
258,6 ± 

0,4 
76,9 ± 

0,4 
53,6 ± 

2,5 
62,0 ± 

0,5 
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7.3. Caracterització del aglomerat de PA66 

 

En aquest capítol es destacaran les principals diferències entre la PA66 verge i els 

diversos aglomerats, fet que ens ajudarà a concloure. En la següent taula es realitza 

una comparativa entre les PA verge i les diverses PA aglomerades mitjançant un 

anàlisi químic. 

Taula nº 4. Propietats químiques dels diversos aglomerats i la PA66 verge. 

Paràmetres PA66 Aglomerat 1 Aglomerat 2 

Viscositat relativa (sol. àcid 

fòrmic) 

39,7 38,3 41,2 

grup terminal amin 50,7 No mesurat No mesurat 

grup terminal carboxil 83,3 No mesurat No mesurat 

nº de chips oxidats (nº 

grans/100gr de PA66) 

4 fora de rang 

(>>4) 

Fora de rang 

(>>4) 

Contingut d’aigua (%) 0,3 1,73 0,3 

Contingut deTiO2 (%) 0,31 0,62 0,33 

 

 

La viscositat relativa (V.R.) és inferior en el aglomerat 1 (38,3) respecte la poliamida 

verge (39,7) i el aglomerat 2 (41,2). Aquesta diferència influeix en el control de les 

variables del procés, per exemple s’apujarà la temperatura de l’assecador per 

augmentar lleugerament la viscositat d’aquest aglomerat. La diferència de 3 punts de 

V.R. entre els dos aglomerats l’atribuïm a la col·locació d’un filtre de mida menor que 

era capaç d’eliminar parts oxidades del polímer aglomerat, aquest filtre va ésser 

col·locat en el segon aglomerat el qual es va utilitzar per a realitzar les probes a la 

planta pilot del IQAP.  

Pel què fa a la mesura del grau oxidat de la gransa, el valor màxim acceptable és de 4 

grans/100gr de polímer. En l’aglomerat hi ha una quantitat de grans oxidats molt 

superior, degut als esforços de cisalla i de calor que ha rebut la PA66 en el procés de 

d’aglomeració. També es destaca que el procés de producció del aglomerat no es 
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realitza sota atmosfera de nitrogen controlada i aquesta poliamida és susceptible a 

oxidar-se.  

En els aglomerats no s’ha cregut convenient analitzar els valors dels grups amino i 

carboxils perquè hi ha una barreja molt àmplia de fils i matitats diferents. També 

perquè al veure el grànul oxidat no s’ha cregut convenient analitzar aquests dos 

paràmetres. 

Respecte al contingut d’aigua, es considera fora d’especificacions la PA66 amb 

quantitats superiors al 0,3% d’aigua. L’aglomerat l’hem rebut amb una quantitat entre 

0,2 i 0,4%, per tant en límits acceptables. El contingut d’aigua és un factor molt 

important a controlar ja que en quanties elevades d’aigua la PA66 s’hidrolitza i s’oxida. 

En conseqüència el procés productiu es veuria afectat. En el primer aglomerat tenim 

un contingut de un 1,7% d’aigua, totalment inviable des de el punt de vista productiu. 

L’empresa Barnet-Europe ens ho va justificar dient-nos que l’emmagatzematge 

d’aquell aglomerat no era l’adequat. 

El contingut de diòxid de titani ens defineix la matitat del fil. La quantitat de TiO2 en una 

PA66 “semimate” és de 0,3%, mentre que en aquest aglomerat trobem un 0,6% de 

TiO2, degut a que l’aglomerat està produït a partir de restes de fils amb matitats 

diverses. 

Seguidament es presenta una taula on es fa la descripció comparativa entre la PA 

verge i la PA aglomerada; anàlisi tèrmic (DSC) de la PA66 aglomerada.  

 

Taula nº 5. Comparativa entre la gransa i els dos aglomerats. 

 PA66 Aglomerat Aglomerat 2 

1a fusió Tf(ºC) 261,85 ± 1,3 260,94 ± 0 261,27 ± 0,2 

ΔHf(J/g) 58,97 ± 0,9 58,21 ± 0 58,22 ± 0,2 

cristal·litzaci

ó 

Tc(ºC) 224,70 ± 3,1 232,37 ± 0 232,97 ± 0,2 

ΔHc(J/g) 53,54 ± 2,6 53,74 ± 0 50 ± 0,1 

2a fusió Tf(ºC) 260,50 ± 0,9 260,04 ± 0 260,02 ± 0,1 

ΔHf(J/g) 59,90 ± 0,25 66,42 ± 0 62,53 ± 1,2 

MFI (2,16Kg) (gr/10min) 80 ± 0 96 ± 0 80 ± 0 
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No hi ha diferències entre el resultats de 1a fusió, ni per temperatura ni per entalpia. 

Cal introduir que la gransa del segon aglomerat presenta unes propietats intrínseques 

del polímer similars a les de la gransa verge, s’observa com l’extrusió i el “re-melting” 

no afecten a les propietats esmentades. Barnet-Europe ens va dir que ells no 

utilitzaven cap tipologia d’additivació durant el procés d’aglomeració.  

Pel què fa a la temperatura de cristal·lització, es té una Tc de 224,7 ºC en el PA66 

verge i una Tc de 232,37 ºC en el “reprochip”. Caldrà ajustar les condicions de 

temperatura durant l’extrudit i el refredament. El fil extrudit procedent del aglomerat 

cristal·litza abans (a temperatura de refredament del fil superior). Possiblement sigui 

per la impossibilitat de que les cadenes s’estirin totalment i aquestes hagin quedat 

enrotllades. 

El valor de l’entalpia de 2a fusió és en el primer aglomerat 6J/gr més gran que en la 

PA66 verge i 3J/gr més gran en el 2n aglomerat. Aquestes diferències indiquen que 

tenim una major fracció cristal·lina en l’aglomerat, sobretot en el 1r. 

El MFI (Melt flow index, explicació del procediment en el capítol 6) ens indica la 

capacitat que té la PA66 de fluir al ésser sotmesa sota condicions de calor i esforç 

mecànic. El valor del MFI en el primer aglomerat és de 16 g/10 min superior a la PA66 

verge. Aquest increment exigirà un major control de les variables del procés productiu. 

Mentre que en el segon aglomerat hem obtingut el mateix valor del MFI que en la 

gransa verge. Aquesta coincidència ens indica que aquest aglomerat el podem 

introduir a la filatura ja que presenta un “grau” de polímer adient per a ésser tractat en 

la filatura. 

 

7.4. Caracterització del fil de PA66 del segon aglomerada 

 

En aquest apartat es comparen les diverses propietats del fil de PA66 del segon 

aglomerat amb els diversos fils produïts a NYLSTAR mitjançant la PA66 verge.  

Pel que fa a la temperatura de fusió (Tf) a mida que avança el procés productiu, 

trobem una degradació tèrmica i per esforços mecànics (cisalla). Per aquest motiu 

trobem la temperatura els fils produïts lleugerament per sobre del fil aglomerat 

(255,1ºC ± 0,2ºC). Aquesta degradació afecta a la longitud de les cadenes que en el fil 

aglomerat seran més curtes.  
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En la temperatura de cristal·lització (Tc) tenim que en el fil aglomerat hi ha una 

temperatura major (233,2ºC ± 0,8ºC) degut a la major fracció cristal·lina que es 

produeix durant el refredament a velocitat constant. Cal destacar que la Tc es valora 

quan el polímer ja ha perdut la memòria tèrmica. La tendència que s’observa 

possiblement sigui perquè en el primer escalfament no s’hagin fos tots els cristalls, de 

manera que aquests actuen com a nuclis de cristal·lització durant aquest refredament. 

En el cas concret del fil aglomerat, aquestes petites impureses que pot contenir poden 

actuar com a agents nucleants. Al posseir una temperatura superior, s’ha de tenir en 

compte l’alçada dels “goudelettes” d’ensimatge ja que aquest fil es refredarà més 

ràpidament que la resta. 

En la temperatura de 2a fusió (Tf): No s’observen gaires canvis una vegada s’ha 

esborrat la memòria tèrmica del polímer, presenta un valor de 258,2ºC ± 0,4ºC. 

Aquesta baixa variació indica que no hi ha una degradació excessiva en el fil de PA66 

aglomerada. 

En l’entalpia de fusió (ΔHf) augmenta a mida que avança el procés de filatura, degut a 

l’augment de la fracció cristal·lina. Major fracció cristal·lina major entalpia de fusió. 

S’observa que el fil aglomerat presenta un increment d’entalpia pròxim al 5% del valor 

total, concretament de 80,3ºC ± 0,2ºC. Molt possiblement per la relació d’estiratge ja 

que a l’IQAP, on s’utilitzava una relació d’estiratge diferent a la de NYLSTAR, aquest 

fet pot influir en el canvi de la cristal·linitat en el fil. 

Pel què fa a l’entalpia de cristal·lització (ΔHc) no presenta variació de l’entalpia de 

cristal·lització per que no es té una variació superior al 5% del valor total de l’entalpia, 

en concret de 52,3J/gr ± 4,9J/gr. Únicament destacar la variació que hi ha en el fil 

aglomerat de (± 4,9 J/gr), això pot ésser degut a la irregularitat que presenta el fil 

alhora de realitzar les probes pertinents a la planta pilot ja que vam anar canviant 

sovint els paràmetres de la filatura per tal d’evitar trencaments constants en l’etapa de 

bobinat i així poder obtenir una bobina de fil amb majors metres recollits. 

En l’entalpia de 2a fusió (ΔHf) s’observa que en el fil aglomerat hi ha un augment 

elevat, entre el 10 i 15% del valor. Es troba una fracció cristal·lina elevada, fet que 

desencadena una elevada entalpia (69,2 J/gr ± 5,9J/gr). Cal destacar novament que el 

fet de realitzar les probes a la planta pilot i la variabilitat dels seus paràmetres generals 

per tal de no patir trencaments a l’etapa de bobinat van poder produir certa variació en 

el seu duplicat (± 5,9J/gr). 
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- Termograma DSC 

A la figura nº19 referent al  primer escalfament hi ha un pic de 1a fusió força similar en 

tots els casos, amb pics alts i estrets. Destacar que el COP presenta una temperatura 

de fusió més baixa (252ºC). En l’etapa de refredament es troba un pic de cristal·lització 

també força similar, amb pics alts i estrets, on es trobarà una fracció cristal·lina similar 

en mida i nombre de cristalls.  

 

Figura nº 19. Termograma DSC del 1r escalfament i refredament.   

 

A la figura nº20 que és la que pertany al segon escalfament hi ha un doble pic de fusió 

que indica la dispersió de la mida dels cristalls, pic anterior amb una mida de cristalls 

menor i un pic posterior (majoritari) amb una mida de cristalls major. Es troba una 

forma similar en el termograma del DSC. 
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Figura nº 20. Termograma DSC del 2n escalfament. Les corbes que analitzarem són tres, 
exceptuarem la del POY BOB que està a la part inferior de la imatge. 

 

- Anàlisi UV del aglomerat 

Per veure com ha afectat el procés d’aglomeració a la PA66 s’ha realitzat una 

comparativa mitjançant llum UV per veure si hi ha gaire grans oxidats ja sigui per haver 

estat sotmesos a esforços de cisalla o bé per calor. A la figura 21 s’observa com 

l’aglomerat està força oxidat si ho comparem amb una PA66 verge, es diferència 

perquè els grans més “brillants” són els que presenten una major oxidació (aglomerat). 

Degut a aquesta degradació s’obtindran menors propietats físico-químiques i també 

unes característiques menors alhora de produir fil.  

 

Figura nº 21. Comparació entre una PA66 verge esquerra i l’aglomerat dreta sota la llum UV, 
s’observa una forta oxidació en la PA aglomerada. 
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7.5. Anàlisi de la serimetria del fil. 

 

Primerament s’analitzen les serimetries dels fils POY i LOY produïts a NYLSTAR i 

seguidament la del fil provinent del aglomerat produït a la planta pilot del IQAP. 

Els valors de serimetria són provinents de la mitjana anuals de l’any 2015. 

-Fil LB01265-Filatura POY 

Taula nº6 . Dades serimetria POY. 

POY BOB 2015 

tenacitat(CN/tex) 35,8 ± 0,7 

allargament(%) 74 ± 2 

mòdul de Young 
55% (CN/DTEX) 288 ± 6 

 

És un fil parcialment orientat que presenta un allargament anterior a la ruptura d’un 

74% ± 2. Com que aquest està parcialment orientat completament presenta un mòdul 

de Young i una tenacitat baixes. 

 

-Fil BB01180-Filatura LOY COP 

Taula nº 7 . dades cerimetria LOY. 

LOY COP 2015 

tenacitat(cn/tex) 48,9 ± 2 

allargament(%) 41 ± 3 

mòdul de Young 
(CN/ dtex )(15%) 891 ± 37 

 

Fil d’estiratge que presenta un allargament menor,un mòdul de Young més elevat i una 

major tenacitat que el fil provinent de LOY. 

A continuació es mostren els resultats del fil aglomerat mitjançant una taula 

comparativa d’un títol de Dtex similar produït a NYLSTAR per a extreure’n les 

conclusions pertinents. 
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Taula nº 8. Comparativa entre el fil aglomerat i un títol similar produït a NYLSTAR. 

 
 

Títol (dtex) 
tenacitat 
(CN/tex) 

allargament 
(%) 

mòdul de young 
55% (CN) 

Fil aglomerat 
(70f24) 

116,5 ± 3,6 21,95 ± 0,4 100,75 ±  3,0 207,6 ± 1,3 

78f23 100 36 78 288 

 

Pel què fa al títol, realitzant la proba a la planta pilot vam augmentar la velocitat de la 

bomba de títol per evitar ruptures en l’etapa de bobinat del fil i per tant s’obté un 

increment del títol (pàgina 19, apartat 3.1.1)  de 16 dtex. 

La tenacitat es redueix un 40%, primerament degut a la velocitat de bobinat que és a 

3000rpm en front del 78f23 produït a NYLSTAR que es bobina a 4200rpm. S’ha 

obtingut una tenacitat similar a la obtinguda per un títol tintat en massa que  es baixa 

degut a les interaccions dels pigments amb les cadenes, que no deixa que aquestes 

cristal·litzin correctament. 

L’allargament és un 22% superior en el fil aglomerat degut a que aquest presenta més 

fracció amorfa que un fil std.. Pel què fa al mòdul de Young és un 28% inferior degut a 

que hi ha menor fracció cristal·lina. 

A la figura nº22 que pertany al diagrama força/allargament s’observa com hi ha 

ruptures inicials de varis filaments fins que hi ha una ruptura total d’aquest. Aquest 

fenomen pot ésser degut a les irregularitats en el bobinat i en l’extrusió del fil. 

 

 

Figura nº 22. Diagrama de força/allargament on s’han realitzat vàries rèpliques del fil aglomerat. 
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- Bobina de fil  

Quan es va realitzar la proba de filatura a la planta pilot del IQAP, es van obtenir 

nombroses bobines de PA66 100% reciclada. Aquest fet és molt positiu ja que 

inicialment  no s’esperava que el polímer es pogués filar gaire bé i per tant s’han 

obtingut resultats tant positius. Degut a que l’aglomerat estava força oxidat sota la llum 

UV s’esperava la incapacitat de filar o sinó un fil molt engroguit. 

Sí que es varen obtenir nombroses ruptures a l’hora de filar però tot i no tenir un planta 

específica de filatura de PA66 com és de la de NYLSTAR els resultats són molt bons 

ja que es va aconseguir bobinar durant força temps sense patir trencaments.  

A la figura nº 23 s’observen vàries bobines produïdes al IQAP. Cal destacar que a 

nivell tèxtil el color blanc/groguenc que pot donar una PA66 aglomerada no dóna gens 

de sortida dins el mercat. Per això es posseeixen una àmplia gamma de “masterbach” 

per tal de millorar les propietats del fil o bé per a realitzar un tintat en massa i així 

donar-li una sortida al mercat. Generalment el tintat en massa es fa amb el color 

negre, sinó també es pot procedir a realitzar un tintat posterior una vegada aquest fil ja 

s’ha teixit.  

 

Figura nº 23. Conjunt de bobines de PA66 100% aglomerada produïdes a la planta pilot del IQAP. 
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A NYLSTAR es va realitzar un tintat una vegada es va realitzar una mitja amb el fil 

aglomerat i els resultats no van ésser del tot satisfactoris ja que es van obtenir 

“barrats” en les mitges tenyides. Aquest fet és indicatiu de que la PA66 aglomerada 

està més degradada i presenta una major fracció cristal·lina fet que no fixarà bé el tint i 

per tant produirà aquests indesitjats barrats. 
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8. Conclusions 

 

1. Eliminació d’un punt de mostreig en el LOY degut a que el bobinat del LOY es 

sotmet a baixa velocitat (900 rpm) i no hi ha gaire diferència a nivell de DSC 

entre el LOY bobinat i el LOY a la sortida de la filera. 

2. L’etapa del LOY que més danya el fil és l’estiratge ja que aquest es sotmet a 

relacions d’estiratge elevades i a un bobinat a alta velocitat. 

3. El POY és un fil parcialment orientat de manera que la seva cristal·lització és 

menor en comparació amb LOY estirat o bé major si la comparem amb un LOY 

bobinat degut a la diferència de velocitats de bobinat.  

4. Major rendibilitat tant productiva com econòmica en el fil POY, degut a la seva 

major productivitat. 

5. Projecte respectuós amb el medi ambient ja que s’aprofiten la major part de les 

restes de producció. 

6. Produir mitjançant un cicle de producció tancat on sempre s’aprofitaran la major 

part de les restes de producció per a reintroduir-les en el procés productiu. Hi 

ha part de les restes que al estar més deteriorades, aquestes es venen i 

s’aprofiten per altres aplicacions amb menor exigència tècnica. 

7. Per tal de vendre el fil reciclat abans però, caldria realitzar un estudi sobre 

quina barreja amb PA66 verge s’ha d’introduir en el procés per obtenir un fil 

amb bones propietats físico-químiques. 

8. Capacitat de crear un producte nou per a l’empresa. 

9. No introducció de lubricants, enzimatges, nucleants ni “chain extenders” alhora 

de realitzar l’aglomerat per l’empresa BARNET- EUROPE. 

10. Procés de reciclatge 100% mecànic. 

11. Rendiment del reciclatge pròxim al 100%, un 50% del total derivat cap a la 

producció d’aglomerat d’alta qualitat i un 50% d’aglomerat de menor qualitat 

però igualment aprofitable per al sector automobilístic ( para-xocs, tapaboques, 

panells, etc.). 

12. Bon comportament de l’aglomerat en la filatura sense produir problemes a 

l’extrusora i essent extrusionat en continu. 

13. Capacitat de filar en una planta pilot amb condicions menys favorables que les 

d’una filatura de PA66. 

14. Bones propietats físico-químiques de l’aglomerat on la V.R. i el MFI són molt 

similars al d’una PA66 verge. 
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15. Baixes propietats mecàniques si aquestes són comparades amb una PA66 

verge, no oblidem que l’aglomerat ha rebut dos processos de fusió i alhora de 

produir fil en patirà un tercer fet que abaixa les propietats en el fil.  

16. Per a una millora de les propietats del fil a nivell físico-química es pot introduir 

en forma de masterbach chain extenders o bé nucleants mitjançant el 

dosificador gravimètric o bé incloent un nou side-feeder a l’extrusora més 

pròxim a la boca d’aquesta.  

17. Tot i tenir una menor tenacitat aquest fil aglomerat presenta un % d’allargament 

abans de la ruptura major al d’una PA66 verge degut a que a la planta pilot es 

va bobinar a una velocitat de 3000rpm i en un POY produït a NYLSTAR es 

bobina al voltant de les 4200rpm. 

18. Una vegada el fil de PA66 aglomerada és bobinat no presenta cap 

engroguiment i és d’un color blanc, molt similar al d’una poliamida 66 semi 

mate (0,3% TIO2), aquesta comparació va ésser realitzada amb un 

espectrofotòmetre on es mirava el YI (índex de groc). 

19. Per tal de millorar el comportament del fil una vegada procedeix a bobinar-se o 

bé a estirar-se es poden introduir nous enzimatges o bé lubricants que 

redueixin la fricció del fil amb els rodets i així reduir les diverses rotures que es 

van produir durant l’etapa de bobinat. 

20. Engroguiment de la mitja en un procediment de termofixació ( sotmetre la mitja 

a 165ºC durant un breu període de temps (5s) per tal de millorar la capacitat 

tintorial del fil i veure també si la PA66 pateix oxidació tèrmica (engroguiment)). 

21. Baixa capacitat tintorial, ja que apareixen barrats degut a la major cristal·linitat 

de l’aglomerat. 

22. Degut a la baixa capacitat tintorial es recomana el tintat en massa per tal 

d’evitar la problemàtica tintorial.  

23. Generalment en un tintat en massa, s’utilitzarà un masterbach de color fosc 

com ara el negre per tal de dissimular efectes adversos com són l’aparició de 

barrats. 

24. Viabilitat econòmica del projecte degut al “baix cost” del procés d’aglomeració 

que desenvolupa l’empresa BARNET-EUROPE. 

25. El mercat tèxtil sintètic comença a demanar PA66 reciclada o parcialment 

reciclada i és aquí on es pot introduir aquest nou producte. 

26. Degut al bon comportament del aglomerat i la capacitat de produir un fil 100% 

reciclat, en una planta adaptada com la de NYLSTAR es pot produir un fil 

parcialment reciclat amb total seguretat i a la vegada millorant les seves 

propietats. 
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9. Costos econòmics. 

 

Primerament es calcularà aproximadament un cost aproximat per a desenvolupar 

aquest projecte i seguidament es calcularà el cost que tindrà el fil aglomerat en un 

hipotètic cas que aquest es comences a produir a l’empresa NYLSTAR. 

 

Taula nº1. Costos econòmics aproximats del projecte de la PA66 reciclada. 

 Cost (€) 
Amidaments 

(unitats) 
Total (€) 

Assaig DSC 25,06 33 826,98 

Hores empresa 7,00 800 5600,00 

Hores extres 10,00 200 2000,00 

Assaig IQAP 700,00 1 700,00 

Ús material i 

equips 
5,00 250 1250,00 

Aglomeració 0,5€/Kg 5000 2500 

Subproducte 1€/Kg 5000 5000 

Assaig MFI 100,00 3 300,00 

Desplaçament 0,25 €/Km 504 126,00 

       Subtotal 1 18302,98 

15% costos 

indirectes 
 2745,45 

       Subtotal 2 21048,43 

15% benefici 

industrial 
 3157,26 

       Subtotal 3 24205,69 

I.V.A. (21%)  5083,20 

         TOTAL 29288,89 
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Taula nº2. Cost orientatiu del fil de poliamida aglomerada. 

Material Cost (€/Kg) 

Polímer verge 3 

Aglomeració 0,5 

Subtotal 1 3,5 

15% Costos indirectes 0,525 

Subtotal 2 4,025 

15% benefici industrial 0,604 

Subtotal 3 4,629 

21% IVA 0,972 

TOTAL 5,601 
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10.  Annexos 

 

10.1 Emmagatzematge de la matèria primera 

 

Normalment el producte es descarrega en un receptor subterrani, generalment arriba 

mitjançant envasos de 20 tones o bé de SOLVAY S.A que és l’empresa que 

subministra el producte mitjançant canonades; directament a  l’envasament subterrani, 

això sí, mai barregem els tancs on hi ha matèria prima, per tal d’evitar possibles 

contaminacions indegudes.  

Primerament hi ha un sistema d’aspiració per portar la gransa de poliamida a la sitja, 

de manera que aquest sistema presenta vàries posicions de distribuïdor que regula 

cap a quina sitja hem de portar la gransa. 

La capacitat de les sitges és de 80 tones i aquestes compten amb un sistema de nivell 

per indicar quina és la quantitat de producte que hi ha en cadascuna d’elles 

(mesurador de pèndol). Lògicament tots aquests equips presenten un llaç de control, 

així aquest senyal que envia el mesurador està degudament quantificat en un element 

de control. A continuació aquest element envia un senyal a un equip de monitorització, 

i així es pot veure a temps real que hi passa allà. També podem destacar que hi ha 

sitges reservades per a cada tipus de poliamida per tal d’evitar-ne contaminacions i 

així optimar la producció. 

En l’aspiració de producte hi ha una problemàtica, concretament on es forma pols 

deguda a la fricció entre els grànuls i les parets de les canonades d’acer, on a causa 

de l’acumulació de la pols s’hi forma una pasta fina que s’anomena “snake’s skin”. Per 

tal d’evitar aquest fenomen es col·loca una reixa entre la sitja i l’assecador perquè 

aquests “residus” no hi passin, l’únic inconvenient és que aquesta reixeta s’ha de 

buidar periòdicament i aquest problema és molt complicat que no succeeixi. 
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10.1.1 Estació de Bufat 

 

A l’empresa hi ha una estació de bufat que és capaç de tractar 50.000m3/h d’aire. On 

l’aire es distribueix per les diverses seccions de bufat de les màquines com de la 

necessitat de vapor del procés LOY. Hem d’ésser conscients que hem de fixar molt bé 

les temperatures de consigna, ja que una variació d’un ºC o bé d’un percentatge petit 

de la humitat relativa pot suposar un estalvi o una despesa energètica i econòmica 

molt important. 

En el procés tenim definit com agafem l’aire de l’exterior de manera que primer el fem 

passar per una estació de filtratge que conté filtres de bossa per on passa aquest aire. 

Seguidament passa per un humidificador (si no hi ha prou humitat), aquest expulsa 

vapor d’aigua però a la vegada aquest és calent i ens fa apujar la temperatura així que 

hem de treballar amb un rang de valors força acotat per evitar desviacions dels valors 

de consigna establerts. D’altra banda tenim un condensador que ens permet eliminar 

l’aigua de l’aire si tenim més humitat de la que la consigna ens permet tenir. 

Tot això està lligat a unes torres de refrigeració exteriors per tal d’aprofitar l’aigua per a 

poder reintroduir-la en processos posteriors com poden ser en els evaporadors per a la 

producció del vapor. 

Cal destacar que segons l’estació de l’any a la que estem, les condicions que es 

donen per treballar són molt diferents i per tant és més difícil arribar a unes consignes 

determinades, per tant el què es fa és: al hivern abaixar la temperatura ja que 

s’assembla més a la del exterior i hi ha una menor humitat, es varien lleugerament les 

temperatures de consigna de tota la planta productiva, així es realitza un gran estalvi 

energètic i econòmic. Únicament es vol mantenir un bon rang de treball i que aquest 

aire de bufat sigui homogeni per no produir variacions a la qualitat del fil;  ja que petites 

alteracions poden afectar negativament al fil o bé després en el procés de tintura. 
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10.1.2 El procés d’assecat 

 

Dida i dosificador 

 

Com bé s’ha descrit; es presenta un procés de producció en continu i per tal de que 

això es completi es posseeix una dida i un dosificador després de la sitja; aquests són 

instal·lats en cadascuna de les diverses línies de producció. 

A la figura nº1 es veu un esquema del procés d’assecat, condicionament i 

emmagatzematge de la PA66 fins que aquesta arriba a l’etapa d’extrusió. 

 

Figura nº 1. Procés d’assecat de la PA66 abans de que aquesta entri a l’extrusora. 
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La dida desenvolupa una feina molt similar a la de la sitja però aquesta amb un volum 

força inferior, aquest presenta un llaç de control que sempre manté la quantitat de 

polímer entre dos límits adequats; sempre hem de trobar una bona col·locació 

d’aquests sensors de manera que aquesta demani automàticament polímer a la sitja. 

També presentem una atmosfera de nitrogen impedint l’entrada d’oxigen de l’exterior i 

d’aquesta manera evitar la possibilitat d’oxidar-ne la matèria prima. Aquest nitrogen 

presenta un control per tal d’estar en els límits de presència correctes. 

Com que la demanda de polímer de la dida a la sitja és petita en comparació al seu 

volum el què fa la sitja és alimentar vàries dides a la vegada, així té temps per tornar a 

alimentar-se sense patir per falta de polímer. D’aquesta manera es garanteix sempre 

un procés en continu i sense alteracions possibles pel què fa a l’alimentació de 

poliamida. 

Seguidament el dosificador, que n’hi ha un per cada dida, aquest s’encarrega de 

controlar l’assecador, mantenint sempre un nivell de treball constant en aquest, sense 

grans sobresalts ja que aquests afectarien directament sobre la humitat de la 

poliamida i aquesta sobre la qualitat tèxtil final. Posteriorment en el dessecador hi ha 

una extrusora que presenta una demanda concreta de poliamida on el dosificador 

dóna la quantitat concreta de material que aquest necessita per unitat de temps, 

aquesta demanda la es pot atribuir al consum de la extrusora.   

 

Assecador de gransa 

 

Just sota el dosificador es troba per a cada línia de producció un assecador. Aquest és 

clau en el procés per aconseguir eliminar el màxim d’humitat i així tenir una qualitat de 

producte correcte. L’aigua presenta la capacitat de reaccionar amb els grups amino 

terminals, aquesta afecta a la viscositat i li fa perdre massa molecular. Però també 

l’aigua pot marxar en forma de bombolla o bé deixar rugositats i fer que el polímer 

pateixi una oxidació elevada tot abaixant-ne les seves propietats. La poliamida 6,6 és 

força higroscòpica, aquesta absorbeix una elevada quantitat d’aigua; això s’agreuja a 

mesura que decreix el nombre d’àtoms de carboni entre els grups amino. 
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Cal destacar el fenomen de la hidròlisi que aquesta es veu quan es treballa a una 

temperatura per sobre de la Tf; sota aquestes condicions encara és més probable que 

aquesta absorbeixi aigua, en conseqüència reduint les seves propietats i 

característiques, en són exemple els fils que trenquen durant el procés de filatura. 

Aquest assecador funciona amb un flux de nitrogen (N2) calent i sec que presenta 

contacte amb la matèria en contracorrent; així el nitrogen deslliga les molècules 

d’aigua i aquest les arrossega. No només es disminueix el contingut d’aigua sinó que 

s’augmenta la temperatura del polímer passant de 30ºC inicialment a uns 70ºC. Cal 

recordar que la capacitat d’absorció del nitrogen és variable en funció de la saturació( 

quantitat d’aigua ja arrossegada) i de la temperatura de treball que hi ha. Es presenta 

un control sobre el nitrogen, i es fa amb una regeneració del nitrogen humit format 

anteriorment en el dessecador. 

El control sobre l’assecat es fa principalment a l’entrada del nitrogen en el dessecador, 

perquè les petites variacions en les condicions d’aquest nitrogen afecten notablement 

sobre les propietats del fil. Recordar que una temperatura massa elevada pot degradar 

la poliamida i una temperatura massa baixa presentaria un increment desmesurat de la 

viscositat on conseqüentment desencadenaria problemes per a poder filar, tot 

destacant la presència d’una elevada quantitat d’aigua. 

 

 Sistema de N2 i la seva regeneració 

 

El N2 s’escalfa a l’entrada de l’assecador mitjançant una resistència elèctrica, aquest 

passa a contracorrent de sota cap amunt. Primerament aquest nitrogen humit passa 

per un filtre que reté la partícules més grans de niló i seguidament per un cicló que 

agafa la majoria de partícules de dimensions menors i pols, aquestes partícules són 

extretes com a residu. Seguidament passa el nitrogen per un bescanviador de calor 

que el refreda fent baixar la capacitat d’absorbir aigua. Llavors aquesta humitat és 

recollida mitjançant un sistema de purga. Després es fa passar aquest nitrogen 

parcialment sec per un filtre de 50µm de mida de porus on s’evita la presència de 

partícules més grans a aquesta; així s’evita danyar la turbina. Novament, aquesta 

impulsa el nitrogen cap a un filtre molecular que reté en totalitat tota l’aigua restant. 

Aquest filtre al cap de cert temps es satura i no pot absorbir més aigua, per tant, 

passat cert temps aquest deixa de treballar; per això en molts punts es posseeix un 

disseny doble de molts equips per tal de no parar mai la producció i així evitar pèrdues 

de temps innecessàries. 
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 El filtre s’ha de regenerar gràcies al punt de rosada del nitrogen que entra al 

assecador, aquest determina el moment en què s’ha de regenerar la torre. 

A la figura nº2 que hi ha a continuació, s’observa el procés de regeneració del N2 que 

és l’encarregat d’assecar la PA 66 i així evitar problemes alhora de filar. 

 

 

Figura nº 2. Esquema complet del sistema de regeneració del N2 implementat a NYLSTAR. 

 

Variables de control del procés 

 

Aquestes són les variables del procés més importants i que cal controlar per tal de 

tenir una producció de fil òptima: 

 TN2 (ºC): temperatura a l’entrada del assecador. Ho regulem per tal d’eliminar 

més o menys aigua ja que a vegades aquest polímer ens provingui amb una 

major quantitat d’aigua. 

 QN2 (m
3/h): Cabal de nitrogen sec a l’entrada del assecador. 

 %H2O (% en pes): quantitat d’humitat tant  a l’entrada com a la sortida del 

assecador. Veiem si aquest treballa o no correctament. 
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 ConcO2 (ppm): Quantitat d’oxigen en el nitrogen assecat. 

 ProsN2 (ºC): punt de rosada del nitrogen sec que s’alimenta en als dessecadors. 

 Ldid (m): alçada del contingut de la dida.  

 Tp.ass (ºC): Temperatura del polímer al assecador. 

 

 

10.2 Diagrames DSC 

 

10.2.1 Primer escalfament i refredament 

  

El primer escalfament va de 170ºC fins a 280ºC i el posterior refredament que va 

desde els 280ºC fins als 130ºC. 

 

Figura nº1. Primer escalfament i refredament de la 1a rèplica de la gransa (14.2.2). 
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Figura nº2. Primer escalfament i refredament de la 2a Rèplica de la gransa (14.2.2). 

 

Figura nº3. Primer escalfament i refredament de la 1a rèplica del fil LOY de primer pis. 
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Figura nº4. . Primer escalfament i refredament de la 2a rèplica del fil LOY de primer pis. 

 

Figura nº5. Primer escalfament i refredament de la 1a rèplica del fil LOY bobinat. 
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Figura nº6. Primer escalfament i refredament de la 2a rèplica del fil LOY bobinat. 

 

Figura nº7. Primer escalfament i refredament de la 1a rèplica del fil LOY estirat (COP). 
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Figura nº8. Primer escalfament i refredament de la 2a rèplica del fil LOY estirat (COP). 

 

Figura nº9. Primer escalfament i refredament de la 1a rèplica del fil POY sota filera (1r pis). 
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Figura nº10. Primer escalfament i refredament de la 2a rèplica del fil POY sota filera (1r pis). 

 

Figura nº11. Primer escalfament i refredament de la 2a rèplica del fil POY bobinat. 
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Figura nº12. Primer escalfament i refredament de la 2a rèplica del fil POY bobinat. 

 

 

10.2.2 Segon escalfament 

 

Procés que va des de els 130ºC fins als 280ºC. 
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Figura 13. DSC referent al segon escalfament de la gransa (14.2.2). 

 

Figura nº14. DSC referent al segon escalfament de la 1a rèplica de la gransa (14.2.2). 
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Figura nº15.DSC referent al segon escalfament de la 2a rèplica de la gransa (14.2.2). 

 

Figura nº16. DSC referent al segon escalfament de la primera rèplica del fil LOY (1r pis). 
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Figura nº17. DSC referent al segon escalfament de la segona rèplica del fil LOY (1r pis). 

 

Figura nº18. DSC referent al segon escalfament de la 1a rèplica del fil LOY bobinat. 
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Figura nº19. DSC referent al segon escalfament de la 2a rèplica del fil LOY bobinat. 

 

Figura nº20. DSC referent al segon escalfament de la 1a rèplica del fil LOY estirat (COP). 
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Figura nº21. DSC referent al segon escalfament de la 2a rèplica del fil LOY estirat (COP). 

 

Figura nº22. DSC referent al segon escalfament de la 1a rèplica del fil POY (1r pis). 
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Figura nº23. DSC referent al segon escalfament de la 2a rèplica del fil POY (1r pis). 

 

Figura nº24. . DSC referent al segon escalfament de la 1a rèplica del fil POY bobinat. 
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Figura nº25. DSC referent al segon escalfament de la 2a rèplica del fil POY bobinat. 
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Figura nº26. DSC referent al anàlisi complet (1r escalfament, refredament i 2n escalfament) del 
primer aglomerat de l’empresa BARNET-EUROPE. 
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Figura nº27. DSC referent a la 1a rèplica del anàlisi complet (1r escalfament, refredament i 2n 
escalfament) del 2n aglomerat de l’empresa BARNET-EUROPE. 
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Figura nº28. DSC referent a la 2a rèplica del anàlisi complet (1r escalfament, refredament i 2n 
escalfament) del 2n aglomerat de l’empresa BARNET-EUROPE. 

 

 

10.2.4 Procés complet del fil aglomerat. 

 

Amb aquest darrer DSC es caracteritza mitjançant dues rèpliques el fil aglomerat 

produït a la planta pilot del IQAP. 
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Figura nº29. DSC referent a la 1a rèplica del fil de PA66 reciclada produït a la planta pilot del IQAP. 

 

Figura nº30. DSC referent a la 2a rèplica del fil de PA66 reciclada produït a la planta pilot del IQAP. 
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10.3 Paràmetres planta pilot del IQAP 

 

Bufat i refrigeració: 

-Pressió aire: 0,600 mBar 

-Velocitat del ventilador: 1336 RPM 

-temperatura aigua de refrigeració: 20.0ºC 

Control caldera: 

-Pressió: 79,4 Bar 

-Temperatura: 273,7 ºC 

Bomba de títol i enzimatge: 

-Velocitat: 30.0 Hz 

-Pressió de Pack (filera): 34 Bar 

-Bomba enzimatge: 65 Hz 

Control de l’extrusora: 

-Temperatura 1r anell: 290 ºC 

-Temperatura 2n,3r i 4t anell: 285 ºC 

-Temperatura sortida: 280 ºC 

-Pressió: 80 Bar 

-Velocitat del bis: 93 RPM 

Control Bobinadora 

-Velocitat: 3000 RPM 

-Capacitat : 5 Bobines en cadascuna de les dues guies.   
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