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1. GLOSSARI  

 
Ø    diàmetre 

ɖ    fletxa de la proveta  

Ɛ   deformació  

μl    microlitres  

μm    micròmetres  

σ   tensió/ esforç 

σF   resistència màxima a flexió  

    coeficient de dilatació tèrmica  

     variació de longitud 

     variació de temperatura  

     variació de massa 

A   secció de la proveta 

D    coeficient de difusió 

Ce   coeficient d’exposició del vent 

Cp   coeficient eòlic o de pressió   

DMA    anàlisis dinàmic mecànic 

DTGA    derivada de la pèrdua de pes per termogravimetria  

Ε    mòdul de Young 

EF   mòdul elàstic  

F   força 

GPa    Giga Pascals 

h    gruix de la proveta 

Hz    hertzs 

L0   longitud inicial de la proveta 

L    distància entre dos punts de suport de la proveta  

w    amplada de la proveta 

MPa    Mega Pascals 

mi   massa inicial de la mostra 

mf   massa final de la mostra 

N2   contingut de nitrogen  

O2   contingut d’oxigen  

PP    polipropilè 

PE    polietilè 

ppm    parts per milió  
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qb   pressió dinàmica del vent 

rpm    revolucions per minut 

TGA    termogravimetria analítica  

TMA    anàlisis termo-mecànic 
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2. INTRODUCCIÓ 

 
El present treball final de grau es basa en la investigació de les propietats mecàniques, físiques i 

tèrmiques de dos materials compostos de fusta plàstica utilitzats en la producció de tarimes 

sintètiques. 

 

És un tema interessant per les seves possibles futures aplicacions en el món de la construcció. 

Tanmateix, el fet que una part del compost (el reforç de fusta) pugui procedir de residus afavoreix i 

potencia el reciclatge i reutilització de materials.  

 

Analitzant l’evolució de la construcció s’observa que des de la revolució industrial els canvis en 

quan a materials i sistemes constructius han sigut mínims i puntuals en temes específics. D’aquí 

s’observa la necessitat de cercar nous sistemes constructius i materials que responguin als 

actuals requeriments i que facilitin la construcció. 

 

L’estudi té un recorregut en que es parteix de l’evolució històrica de les façanes, s’analitza el 

funcionament d’una façana ventilada, s’investiga l’actualitat del compost i els estudis referents al 

tema i amb les conclusions d’aquests es planteja un mètode experimental en que es realitzen un 

conjunt d’assajos que permeten determinar l’aptitud del material com a revestiment exterior.         
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3. OBJECTIUS  

 
El present treball es porta a terme mitjançant la col·laboració del grup d’investigació LEPAMAP de 

la Universitat de Girona. Aquest grup és especialista en el desenvolupament de materials reforçats 

amb fibres o partícules vegetals.  

 

L’objectiu global del treball és estudiar l’aptitud de dos materials compostos per a ser utilitzats com 

a panells de revestiment per a façanes ventilades. S’han seleccionat dos compostos de fusta 

plàstica diferents per tal de poder comparar-ne les diferències. 

 

El treball consta de les següents fases: 

 

- Estudi de l’estat de la qüestió.  

- Investigació sobre l’actualitat de la fusta plàstica.  

- Part experimental. Caracterització mecànica, tèrmica, física i resistència a la flama dels 

compostos. 

- Anàlisis dels resultats i simulació.  

- Conclusions. 

- Comparativa amb altres productes del mercat. 

- Disseny del producte final.   
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4. ESTAT DE L’ART  

 

4.1. Antecedents històrics  

 
La façana és aquell sistema constructiu o parament d’un edifici situat a l’exterior. El concepte fa 

referència a tots els paraments exteriors de la construcció fent especial èmfasi a la façana 

principal o davantera. En el transcurs de la història, les funcions i característiques d’una façana 

han canviat i s’han anat adaptant a les exigències del seu temps i dels usuaris que ocupen els 

edificis.  

 

En l’anàlisi de l’estat de la qüestió, es partirà des de l’inici del món occidental, és a dir, des de la 

formació de la civilització grega. No obstant, es considera l’anàlisi i estudi d’altres cultures que han 

tingut influència en l’evolució del sistema constructiu i del disseny de les façanes.  

 

Antiga Grècia 

 

L’època de màxima esplendor de la civilització grega es situa al 1000 aC. Posteriorment s’iniciaria 

la conquesta per part de Grècia cap a la mar mediterrània i el mar negre.  

 

El temple grec és un dels llegats històrics més importants de l’arquitectura grega en el món 

occidental. La seva composició, aparentment senzilla, estava formada per una sala rectangular a 

la que s’accedia a través d’un pòrtic (pronaos) i quatre columnes que sostenien un sostre a dos 

aigües. En els edificis de culte espiritual es dedicava tota l’amplitud del temple a l’adoració del Déu 

en qüestió i el temple passava a ser observat, des de la ciutat, com a una gran escultura.  

 

Els principals materials que s’utilitzaven durant aquesta època eren: 

 

- L’argila: utilitzada durant el període arcaic. S’utilitzava en forma de maons i, posteriorment, 

es va substituir per terracota. 

- La pedra: va substituir a l’argila, utilitzant-se primer la pedra calcària i després evolucionant 

cap al marbre.  

- La fusta: s’utilitzava únicament per a l’ús de les cobertes. Recolzaven les parets de coberta 

sobre jàsseres horitzontals que permetien salvar la llum entre els murs.  
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A nivell constructiu, les peces dels murs s’unien entre elles directament, en sec, sense necessitat 

d’argamassa. S’utilitzaven unes grapes de ferro o emplomades per unir les peces entre elles 

creant així unes juntes que eren quasi imperceptibles.  

 

       Figura 1 Visualització grapes.  
       Font: http://ellegadodehipodamos 

 

          Figura 2 Sistema de col·locació de carreus.  
          Font: http://ellegadodehipodamos 

 

Tal i com s’observa a la Figura 1 i la Figura 2, la disposició dels murs es feia amb carreus 

perfectament tallats i uniformes, disposats a soga i a través, units amb grapes de ferro o amb 

grapes fetes amb plom. Aquestes grapes tenien perfils diferents on els més habituals eren el de 

cola de milano o el de doble T (Figura 4). Es garantia la unió dels diferents carreus mitjançant 

palanques de fusta endurides al foc.  

 

 

Figura 3 Detall de col·locació de carreus.  
Font: http://ellegadodehipodamos 

 

 

      Figura 4 Grapa metàl·lica per unir carreus.  
      Font: http://ellegadodehipodamos 
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Els tipus d’aparells més emprats eren: 

 

- Murs de maçoneria. Es defineix com a peces irregulars de grans dimensions. Es tracta del 

mètode més primitiu i que permetrà evolucionar cap a altres més complexos.    

- Poligonal. Realitzat amb peces poligonals per tal d’aprofitar al màxim el material, encaixant 

les peces les unes amb les altres. Per tant, els carreus es tallaven per tal que es poguessin 

unir amb les peces veïnes.  

- Isódomo. Filades regulars dels carreus. Totes les peces tenien igual forma i dimensions, 

quedant així filades iguals. El principal inconvenient era la gran quantitat de merma que 

generava aquest sistema, fet que incrementava el seu cost. 

- Pseudoisódomo. Filades discontinues. Eren filades alternades de diverses mides, 

agrupades per dimensions. Les peces s’agrupaven per mides similars per tal que la pèrdua 

de material fos mínima. 

- Decreixent. La secció era més gruixuda per la part inferior que la superior.  

 

A la Figura 5 s’observen els principals aparells isódomos emprats en la construcció grega. Tots 

aquests sistemes consideren la unió dels carreus en sec, sense ús d’argamassa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Detall tipologies d'aparells grecs. 
Font: http://ellegadodehipodamos 



Formació de panells de façana amb material compost format per PP i PE amb residus vegetals 

12 
 

A la Figura 6 s’observen els diferents sistemes d’ancoratge i d’elevació dels carreus.  

 

 

 

 

Època romana 

 

L’arquitectura romana es basa en fonaments principals de la cultura arquitectònica etrusca i de 

l’etapa hel·lenística de l’art grec. D’ambdues cultures en sorgeix la base de l’arquitectura romana.  

 

De la cultura arquitectònica etrusca se’n va treure la preocupació per la construcció 

d’infraestructures, la recorrent necessitat del recobriment dels murs, l’ús de cobertes de teula i 

fusta i l’ús freqüent d’elements arquejats.  

 

En canvi, de l’etapa hel·lenística grega en van prendre, principalment, l’ús de les formes 

clàssiques, és a dir, l’ordre i la modulació com a ideal arquitectònic. 

 

La construcció romana es basava, principalment, en l’ús d’un nou material: opus Caementicium. 

Aquest nou material, conegut popularment com a formigó romà, consistia en una barreja de pols 

putzolànica amb pedres extretes del lloc on es construïa. Aquest material va ser utilitzat al llarg de 

tot l’imperi romà. Degut a les propietats hidràuliques i mecàniques d’aquest material, la pedra va 

passar a un segon pla, utilitzant-se bàsicament com a revestiments, paviments o per a la 

realització de voltes.  

 

L’ús de la pols putzolànica va provocar millores importants en la construcció generant un sistema 

constructiu molt utilitzat durant el període romà. Es tractava d’un sistema de murs sòlids de tres 

Figura 6 Mètodes d'ancoratge dels carreus.  
Font: http://ellegadodehipodamos 
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fulles; dos paraments exteriors i un espai intermedi que es reomplia amb formigó romà constituint 

el nucli estructural del mur.   

 

L’execució del mur s’iniciava amb la construcció de dues fulles exteriors, que tenien la funció 

principal d’encofrat perdut del reomplert de formigó romà (nom amb que es coneix de manera 

popular el material opus Caementicium). Aquestes fulles exteriors tenien la consistència suficient 

que permetia evitar el vinclament produït durant la fase de reomplert del mur. Després de la 

realització de les dues fulles exteriors es procedia al reomplert de la part intermèdia amb el 

material abans esmentat en sec. Posteriorment, s’abocava aigua a l’interior i es procedia a 

l’amasat del formigó (veure l’esquema a la Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les obertures es solucionaven amb sistemes d’arcs o llindes per tal de repartir les càrregues 

verticals. L’ús dels arcs era més comú que la llinda, que tendia a flectar degut a la menor 

eficiència en la distribució de les càrregues.  

 

Cultura islàmica 

 

La construcció islàmica sorgeix d’una extraordinària transformació cultural en el segle VII. Es va 

originar a la Meca (Aràbia) i es va expandir a una extensa àrea geogràfica fins a la península 

Ibèrica, expandint-se també per Grècia, els Balcans i Turquia.  

 

Aquest tipus de construcció tendia a edificacions de poca alçada però extenses en superfície, pel 

que no eren necessàries estructures de gran resistència. Es tractaven de construccions senzilles 

amb materials fàcils de treballar, per tant, s’allunyaven de la construcció Occidental caracteritzada 

per l’ús de pedra.  

Figura 7 Esquema construcció d'un mur romà. 
Font: iesaguilarycanoarte.wikispaces.com 
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Executaven murs de tancament amb capacitat estructural fent servir materials com fusta o fang i 

els revestien amb materials durs i impermeables com la ceràmica vidriada o l’estucat que permetia 

preservar el mur del fregament i la humitat.  

 

Els materials més emprats van ser: 

 

- Guix: utilitzat com a aglomerant en fàbriques ceràmiques. Tenia caràcter estructural en 

elements que requerien una resistència immediata a la posada en càrrega.  

- Morter de calç: utilitzat per a la construcció de murs de fàbrica ceràmica i per a 

arrebossats. El de major qualitat s’utilitzava per arrebossats de paviments i paraments 

verticals mentre que aquell que mostrava pitjors qualitats s’utilitzava per l’assentament dels 

murs. En ocasions era emprat per donar major hidraulicitat al morter.  

- Argila: era dels materials més emprats per fabricar el tapial.  

 

El sistema constructiu més utilitzat són els murs de tova o tapial amb gruixos superiors a 60 cm. El 

tapial consistia en formar parets amb argila mitjançant dues tables laterals que servien d’encofrat. 

Es col·locaven aquestes tables en els fonaments i s’entrelligaven amb travessers de fusta. A 

l’interior de l’encofrat s’abocava una barreja de terra i calç realitzada prèviament i es piconava amb 

picons expressament dissenyats per aquesta funció. Seguint aquest mètode es van executant 

diverses filades. A la Figura 9 s’observa diferents sistemes d’encofrat.  

 

L’època compresa entre els segles XI i XII es va correspondre amb la de major apogeu de la 

tècnica del tapial, tot i que es va continuar utilitzant fins al s.XIV. Durant aquest període es va 

construir la Alhambra de Granada, coneguda popularment com la catedral del tapial en l’islam 

occidental.  

 

A la Figura 8 s’observen diferents models de picons. Era important que aquest element tingués 

una forma adequada que permetés colpejar tots els punts de la superfície. Es presta especial 

atenció en les cantonades, on generalment s’utilitzava un picó amb forma en punta.  
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    Figura 8 Exemples de picons.  
    Font: geotecnia-sor.blogspot.com.es 

 

           Figura 9 Sistemes encofrat.  
           Font: geotecnia-sor.blogspot.com.es 

 

Els elements constructius més recurrents eren l’arc i la volta. L’ús de l’arc facilitava la construcció 

en alçada.  

 

Edat Mitjana 

 

Els estils arquitectònics i constructius de l’edat mitjana més rellevants són: arquitectura bizantina, 

arquitectura romànica i arquitectura gòtica.  

 
Arquitectura bizantina 
 
Consisteix en l’arquitectura i construcció que abasta el període de temps comprès entre el segle 

IV, on s’inicia amb la caiguda de l’imperi Romà d’Occident, fins al segle XV, on finalitza amb la 

caiguda de la capital, Constantinopla, en mans dels otomans.  

 

Es tracta d’una arquitectura fortament influenciada per l’arquitectura romana i per la influència 

puntual de diversos estils arquitectònics, sobretot d’aquells procedents de la zona d’orient mitjà.  

 

Constructivament, una de les principals característiques és l’ús de la volta i la cúpula, d’herència 

romana, amb la incorporació de millores tècniques com: construcció sense cintra, ús de pedres 

molt lleugeres i poroses i ús d’elements ceràmics buits. Amb aquests sistemes es formava una 

xarxa interna a les construccions que es recobria amb elements decoratius. D’aquesta manera, 

l’empenta no es contrarestava amb el gruix dels murs com en l’època romana sinó que utilitzava 

un sistema basat en una gran cúpula que quedava contrarestada amb diverses petites cúpules; 

així anaven traslladant les pressions i càrregues cap als contraforts del mur exterior.  
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Generalment, les cúpules utilitzades eren d’arc rebaixat i es construïen sobre el quadrat del creuer 

recolzades en uns elements anomenats petxines (veure Figura 10). Es tractava d’un triangle 

curvilini que es formava entre els quatre arcs que realitzaven la transició d’una planta quadrada a 

la base circular de la cúpula.  

 

 

Figura 10 Definició del concepte petxina.  
Font: estudiandoloartistico.wordpress.com 

 

Referent als materials constructius utilitzats pels murs de tancament, igual que en la construcció 

romana, es seguia utilitzant el maó ceràmic.  

 

Arquitectura romànica 
 

Consisteix en l’arquitectura i la construcció que abasta el període de temps comprès entre el segle 

XI i XII, tot i així, s’inclouen en aquest estil arquitectònic algunes edificacions preromàniques del 

segle X i algunes posteriors del segle XIII.  

 

La principal construcció era el temple que havia de tenir voltes per tal de donar major rellevància 

simbòlica a l’edifici i per evitar els freqüents incendis dels sostres de fusta.  
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El sistema constructiu utilitzat pels murs consistia en murs massissos de pedra de grans gruixos 

per tal que poguessin suportar els esforços i pesos de les voltes. Les obertures eren mínimes i de 

dimensions tan reduïdes com fos possible ja que disminuïen la resistència del mur. 

 

Aquests murs es resolien utilitzant la tècnica romana explicada anteriorment (opus emplectum). 

Durant aquest període s’utilitzaven freqüentment els contraforts en els murs.  

 

 

          Figura 11 Edificació època romànica.  
          Font: antoniohernandez.es 

 

           Figura 12 Visualització sistema mur romànic.  
           Font: antoniohernandez.es 

 

En les construccions en alçada es realitzava un alleugeriment del mur en alçada, és a dir, 

s’augmentava el gruix de la part inferior i es disminuïa en alçada.  

 

El sistema d’empentes generat per les voltes i el mètode per contrarestar-los passava per l’ús de 

columnes, pilars, contraforts i, en algunes ocasions també es contrarestaven aquestes empentes 

amb més voltes. 

 

La pedra en forma de carreus col·locada a soga o a través va ser el material constructiu més 

utilitzat durant aquesta època. No obstant, també s’utilitzaven altres materials com el maó ceràmic, 

la fusta (per cobertes de temples que no tenien voltes), la pissarra i el fang cuit. 

 

Arquitectura gòtica 
 

Consisteix en l’arquitectura i la construcció que abasta el període de temps comprès entre mitjans 

del segle XII i inicis del segle XV. En aquesta època, els murs van patir canvis importants, passant 

de tenir una funció estructural a suportar, únicament, el seu propi pes i l’acció del vent. Aquests 

van continuar sent, principalment, de pedra o maó ceràmic (poc utilitzat) i es seguia utilitzant el 

sistema romà de Opus emplectum.  
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La solució de les obertures passava per arcs apuntats. Aquest tipus d’arc mostrava diversos 

avantatges respecte l’arc de mig punt típic del romànic, com: 

 

- Estèticament semblen més lleugers. 

- Exerceixen menys empentes i poden ser més lleugers. 

- Amb la volta que genera l’arc apuntat es poden cobrir espais no quadrats.     

 

Constructivament, els contraforts típics del romànic en aquesta època es transformen, en 

ocasions, en arcbotants, braços que sustenten la nau central en les esglésies. Són mitjos arcs 

construïts per sobre de la coberta de les naus. Amb l’ús d’aquests elements s’aconseguia que les 

pressions de les voltes més altes es transferissin als fonaments a través d’arcbotants.  

 

Tots aquests canvis en el sistema estructural van provocar que les estructures fossin més 

lleugeres i que apareguessin rosasses i vitralls de grans dimensions en les façanes.  

 

A la Figura 13 s’observa una imatge on es diferencien els diferents elements característics de 

l’arquitectura gòtica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 13 Elements característics de l'arquitectura gòtica.  
                               Font: alclone.cl/las-catedrales-goticas.es 
 

El sistema estructural gòtic en les construccions religioses es regia per una successió de voltes i 

arcbotants que distribuïen les càrregues. Tot seguit s’adjunta un esquema de la distribució.  

1. Clau 
2. Ogives o nervis 
3. Arcs faixons 
4. Volta de creueria 
5. Trifori 
6. Arc apuntat 
7. Pilars 
8. Finestral 
9. Contraforts 
10. Pinacle 
11. Arcbotants 
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     Figura 14 Sistema constructiu gòtic.  
     Font: alclone.cl/las-catedrales-goticas.es 

 
 

Edat de la il·lustració  

 
Arquitectura barroca 
 
L’època barroca es va originar als inicis del segle XVII i es va estendre fins a mitjans del segle 

XVIII. En la darrera etapa del barroc es va desenvolupar un subestil característic anomenat 

rococó.  

 

En aquesta època es cercava la complexitat. Per tant, tot i que a nivell constructiu i estructural 

s’utilitzaven els elements clàssics (columnes, arcs, frontons, etc.), es transformaven fins a fer que 

l’edifici es concebés com a escultura. 

 

Les principals característiques d’aquest tipus d’arquitectura són: 

 

- Ús de línies corbes i de columnes en espiral conegudes com a columnes salomòniques.  

- Incorporació de formes el·líptiques o ovals.  

- Riquesa decorativa.  

- Ús de materials cars, com marbres de colors. Es cercaven, sempre, elements i materials 

ostentosos.  
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A nivell constructiu, aquest període no va aportar grans novetats tècniques als ja coneguts fins 

l’època.  

 

Arquitectura del classicisme  
 
Es tracta d’un moviment cultural, estètic i intel·lectual inspirat en els patrons estètics i filosòfics de 

l’antiguitat clàssica, època grega i romana. Es va originar a Itàlia al voltant del segle XVII i es va 

estendre ràpidament per tot Europa. Aquest període va ser la llavor del renaixement, que va sorgir 

posteriorment.  

 

Constructivament, s’utilitzaven els materials que es caracteritzen fins l’època: pedra, maó, 

estucats, etc. essent els carreus de pedra el material més emprat. S’utilitzava marbre en l’interior 

dels edificis més rellevants com a element distintiu.  

 

Algunes de les singularitats arquitectòniques d’aquest període són: 

 

- Inspiració en els models de l’antiguitat clàssica.  

- Racionalitat i rebuig de l’imaginatiu.  

- Tendència a la senzillesa i a la claredat (mesura, ordre i equilibri).  

- Manteniment d’una actitud pedagògica.  

 

Aquest període no va aportar grans novetats constructives ni arquitectòniques a les conegudes 

fins a aquesta època, Serà a partir del renaixement i posteriorment amb la revolució industrial 

quan hi haurà grans canvis que marcaran un punt d’inflexió. 

 
Època renaixentista 

 

L’època renaixentista es compren entre els segles XIV i XVI. Estructuralment, els edificis es 

basaven en una fonamentació en sabates corregudes i uns murs de càrrega, utilitzant voltes de 

canó. Referent als materials emprats, utilitzaven els propis de cadascun dels llocs on construïen, 

generalment pedra i maó.  

 

En els murs quedava plasmada la influència romana, on encara s’utilitzava la tècnica del opus 

emplectum. En els murs exteriors s’utilitzava pedra i maó, segons la qualitat requerida. Les 

obertures dels murs es solucionaven mitjançant arcs de descàrrega sobre llindes.  
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Època revolució industrial 

 

La revolució industrial és el nom que rep el procés de transformació econòmica, social i 

tecnològica que va originar-se a la segona meitat del segle XVIII a Anglaterra. Posteriorment, es 

va estendre per la resta d’Europa i es considera que va finalitzar entre el 1820-1840. Va marcar un 

període d’inflexió en la historia ja que modificava aspectes de la vida quotidiana.  

 

Algunes de les singularitats pròpies d’aquest període són: 

 

- L’aplicació de la ciència i tecnologia van permetre l’invent de màquines i millores en els 

processos productius. 

- Ús de noves fonts d’energia, com el carbó.  

- Revolució en el transport: ferrocarrils i vaixell de vapor.  

- Sorgiment del proletariat urbà.  

 

Els diversos avenços científics i tecnològics van permetre la incorporació del ferro i del vidre en el 

sector constructiu, evolucionant-ne els sistemes. Es constata l’ús d’aquests materials en les 

diverses exposicions universals arquitectòniques que es van portar a terme durant el segle XIX.  

 

 

            Figura 15 Construcció torre Eiffel.  
            Font: wikipedia.es 

 

                 Figura 16 Palau de vidre.  
                 Font: jm3studio.com 

 

L’ús del ferro, el vidre, el formigó armat i l’acer laminat van permetre, posteriorment, l’aparició del 

gratacels. Els primers es van construir a Chicago, per ser ocupats per oficines. L’arquitecte 

Sullivan va ser el seu màxim representant.  

 

L’ús de l’acer permetia una execució més ràpida i econòmica de les edificacions. Les peces 

arribaven a obra tallades i preparades i únicament era necessari procedir al muntatge. Aquest 

material també oferia una gran resistència que permetia eliminar els suports interns (pilars o murs) 
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aconseguint així una arquitectura diàfana, és a dir, una arquitectura uniforme i sense obstacles 

visuals.  

 

L’altre material important de l’època va ser el vidre que, gràcies a les noves tecnologies, era més 

resistent que el que s’utilitzava en èpoques anteriors. S’utilitzava per cobrir grans llums permetent 

espais de grans dimensions amb il·luminació natural. Alguns dels desenvolupaments que varen 

sorgir a partir d’aquests materials són: 

 

- Biga lleugera per a ús en sostres (Polonceau).  

- Biga I d’angles de ferro reblonats.  

- Perfil d’acer laminat.  

- Construccions metàl·liques amb cobertes de xapa ondulada per a vaixells.  

- Substitució del ferro fos per ferro laminat.  

- Ús de xapes perfilades i unions reblonades.  

- Tècniques constructives: reblonat, soldat, modelat, etc.  

 

Aquest període també va marcar la diferenciació entre la figura de l’arquitecte i l’enginyer, essent 

l’arquitecte l’encarregat de dissenyar  i l’enginyer l’encarregat de la part de càlcul.  

 

Amb l’aparició d’aquests nous materials van aparèixer nous sistemes constructius més lleugers i 

que permetien cobrir llums superiors, provocant un alleugeriment del sistema de tancament dels 

edificis amb l’aparició dels sistemes com el cavity wall i l’envà pluvial (aquests sistemes 

s’expliquen més endavant).  

 

Època modernista 

 

El modernisme consisteix en un moviment cultural originat a finals del segle XIX que es va 

estendre fins al segle XX. És una corrent artística que té gran importància en la seva vessant 

arquitectònica a Catalunya.  

 

Aquest moviment, a nivell constructiu, continuava utilitzant els avenços tecnològics produïts durant 

la revolució industrial. No obstant, les edificacions d’aquesta època es caracteritzaven per una 

gran aportació decorativa a la societat. El màxim representant d’aquesta època a Catalunya és 

Antoni Gaudí amb obres com la casa Batlló, la Sagrada Família o el parc Güell.  
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Època contemporània  

 

Moviment que sorgeix durant les primeres dècades del segle XX, marcant una ruptura amb la 

tradició, l’estètica i l’ornamentació dels darrers temps. Constructivament, tot i que els materials 

utilitzats continuaven sent els mateixos que es van desenvolupar durant la revolució industrial 

juntament amb el formigó armat. Durant aquesta època sorgeix el Cavity Wall, el primer precursor 

de l’element que es tracta en aquest estudi: les façanes ventilades. El Cavity Wall consisteix en un 

sistema constructiu sorgit a Anglaterra a partir del 1925 en que s’executen dues fulles de paret, 

generalment de maçoneria, separades per una cambra d’aire.  

 

S’utilitzaven materials absorbents com el maó o el bloc de formigó per a la construcció d’aquestes 

fulles. La cambra d’aire permetia drenar l’aigua que podia filtrar-se per la fulla exterior de la façana 

cap a l’interior. El drenatge es basava en petits forats que facilitaven la circulació d’aire procedent 

de l’exterior. No va ser fins al 1970 que es va incorporar l’aïllament tèrmic entre les dues fulles. 

D’aquestes dues, la interior tenia funció estructural, per tant, estava unida amb els forjats. Per 

contra, la fulla exterior es fixava mitjançant grapes d’acer.  

 

 

               Figura 17 Esquema cavity wall.  
               Font: scielo.cl 

 

            Figura 18 Esquema cavity wall.  
            Font: scielo.cl 
 

A mitjans del segle XX va sorgir l’envà pluvial. Es tracta d’un sistema constructiu que s’utilitzava 

com a protecció de les parets mitgeres. Aquest sistema estava constituït per dues fulles on la 

interna tenia capacitat portant mentre que l’externa protegia l’edifici de l’aigua i dels agents 

atmosfèrics.  
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Figura 19 Esquema envà pluvial.  
Font: tecno.upc.edu 

 

Amb aquests sistemes constructius com a precedents s’aniran confeccionant els actuals sistemes 

per a façanes ventilades, on la fulla exterior ha anat evolucionant cap a la cerca d’elements i 

acabats de diferents característiques amb la introducció de materials més lleugers, mantenint-se la 

fulla interna com la portant amb càrrega estructural.  

 

A la Figura 20 es mostra l’evolució de la façana al llarg del segle XX.  

 

 

Figura 20 Evolució façana.  
Font: udeu.net 

 
 
Com es pot observar i pel que s’ha esmentat anteriorment, el concepte de façana ventilada ja 

estava format a finals del segle XIX, no obstant, quedava associada al vidre; fet que queda 

plasmat en construccions com les naus de Margarete Steiff en 1904 o en la fàbrica Fagus de 

Walter Gropius el 1910.  
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Segle XX - actualitat 

 

Durant la primera meitat del segle XX va aparèixer l’arquitectura moderna, caracteritzada per l’ús 

del formigó, l’acer i el vidre, com en la revolució industrial, però produint un gran canvi en el 

disseny dels edificis. S’utilitzaven línies molt netes i geomètriques, i façanes sense cap mena de 

decoració, amb grans finestres horitzontals o façanes a partir de murs cortina. En aquest estil 

arquitectònic es buscava la funcionalitat en els edificis. 

 

Els principals exponents d’aquest estil són Le Corbusier a França, Walter Gropius i Mies van der 

Rohe, directors de la Bauhaus a Alemanya. A la dècada del 1930, els directors de la Bauhaus es 

van traslladar a Chicago on, dins l’escola de disseny de Harvard i el Black Mountain College, van 

imposar el seu estil com a única solució estilística acceptable des de 1930 a 1960. 

 

 

         Figura 21 Edifici Seagram de Mies van der Rohe.  

         Font: arquitecturaymodernismo.blogspot.com.es 

 

A la segona meitat del segle XX es produeix una gran afluència d’estils arquitectònics diferents 

que donen gran varietat d’edificis i formes de construcció d’aquest. És a partir d’aquí quan es 

produeix una major innovació en els sistemes constructius i l’aparició definitiva de la façana 

ventilada.  

 

4.2. Façana ventilada 

 
La façana ventilada és un sistema constructiu de tancament exterior constituït per tres capes: una 

fulla interior, una capa aïllant, i una fulla exterior. Cadascuna d’aquestes capes té una funció dins 

el conjunt. 
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La fulla interior actua com a suport sobre el que es fixarà la façana ventilada. És el tancament 

bàsic de l’edifici que es recolza sobre l’estructura d’aquest, independitzant la fulla exterior 

mitjançant el sistema d’ancoratge. 

 

La capa aïllant impedeix la transmissió tèrmica entre l’interior i l’exterior de la façana. Aquesta 

capa inclou una estructura portant que permet la col·locació del parament exterior, contemplant la 

cambra necessària per la convecció d’aire a l’interior de la façana ventilada. 

 

La fulla exterior defineix la cara exterior de l’edifici, fixada mitjançant un sistema d’ancoratge a 

l’estructura portant, i formant la cambra d’aire. 

 

Per tal de formar la façana ventilada s’ancora sobre la fulla interior una subestructura destinada a 

suportar la fulla exterior d’acabat, així com la capa d’aïllament. Una vegada col·locada la capa 

aïllant, es munta la capa d’acabat. La subestructura deixa una cambra d’aire de pocs centímetres 

entre l’aïllament i les plaques que conformen la segona pell.  

 

La capa d’acabat exterior ha de disposar de ranures tant en la part inferior com en la superior per 

tal de permetre la renovació de l’aire, al igual que les juntes entre peces, que són obertes. En els 

punts singulars, com poden ser la línia del carener o el perímetre de les finestres, s’han de 

disposar trencaaigües o altres elements de protecció per a dificultar l’entrada d’aigua en la cambra 

interna. 

 

Les façanes ventilades protegeixen els edificis enfront els agents atmosfèrics, produint en 

aquestes efectes diferenciats segons les estacions. A l’estiu, gràcies a la corrent renovadora d’aire 

fred que genera en el seu interior, s’evita el reescalfament dels paraments exteriors dels edificis 

impedint que la temperatura de l’interior de l’edifici s’elevi. A l’hivern, aquesta tendència s’inverteix 

i és l’edifici el que intenta escalfar l’aire exterior, però no l’escalfa tant com perquè es produeixi el 

mateix efecte que a l’estiu conservant la temperatura. Altres agents com el vent o la pluja 

colpegen en les façanes ventilades impedint que contactin amb els paraments de l’edifici evitant 

així patologies com humitat per filtració o envelliment dels materials.  

 

Avantatges  

 

- L’existència de juntes entre les peces de la façana evita els típics problemes de dilatació, 

per tant presenten un bon aspecte durant molt de temps. 
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- La fulla exterior esmorteeix els canvis de temperatura en els materials aïllants i 

impermeabilitzants, prolongant la seva vida útil. 

- Amb aquest sistema es produeix un alleugeriment del sistema envolvent. 

- Llibertat d’elecció del material de revestiment i del seu acabat. 

- Estalvi energètic. Amb una façana ventilada es calcula que l’estalvi energètic va entre un 

25 i un 40% respecte als edificis amb façanes convencionals. 

- Té un muntatge més ràpid que els sistemes tradicionals, i un manteniment i substitució de 

peces més fàcil. 

- Es pot registrar la capa aïllant o impermeabilitzant amb facilitat. 

- És totalment modulable i s’adapta als forats de la façana. 

- Ofereix un millor aïllament tèrmic, ja que manté molt estable la temperatura a l’interior de 

l’edifici. 

- Funciona millor que els sistemes tradicionals com a aïllament acústic. La combinació entre 

els panells de revestiment i la cambra de ventilació produeix una reducció de la 

contaminació acústica de fins un 20%. 

- Protegeix l’estructura interna de l’edifici de l’acció directa dels agents atmosfèrics. 

- Elimina les humitats en el tancament i en l’acabat, i les condensacions a l’aïllant del 

tancament, traslladant-les a la cambra ventilada. També evita humitats i eflorescències en 

l’acabat. 

- L’adaptabilitat del suport estructural sobre el que es sustenta corregeix errors de falta de 

planeïtat. 

- Optimitza l’aprofitament de la inèrcia tèrmica del mur portant. 

Inconvenients 

- Complexitat en les estructures metàl·liques, les fixacions i els cargols pel suport del 

revestiment, essent necessaris el muntatge i supervisió de muntadors especialitzats. 

- Es pot arribar a dependre de la qualitat dels murs sobre els que es col·loqui la façana 

ventilada, garantint la qualitat dels materials fets servir i la seva resistència mecànica. 

- Es fa necessari el control d’execució del mur per garantir la resistència. 

- En cas de fer servir materials de baixa qualitat, existeix la possibilitat de deteriorament dels 

elements metàl·lics per les atmosferes agressives de les ciutats i del litoral. 
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- Té un cost elevat. 

- En determinats sistemes la substitució de peces trencades és complicada.   

- Existeix el risc de que el foc es transmeti planta a planta si s’encén l’aïllament. 

- No aguanten bé els impactes, necessiten sòcols amorterats o protecció física a 

l’arrancada. 

Materials més utilitzats en façana ventilada 

Els materials més utilitzats per a l’acabat de les façanes ventilades actualment són la ceràmica i la 

pedra. 

 

                         Figura 22 Exemple de panel de  
                         façana ventilada de ceràmica 

 

                 Figura 23 Exemple de panel de façana 
                 ventilada de ceràmica 

 

 

                     Figura 24 Exemple de panel de façana  
                     ventilada de pedra 

 

                   Figura 25 Exemple de panel de façana  
                   ventilada de pedra 

 

Tot i això, també s’utilitzen revestiments metàl·lics com acer, acer corten o alumini. Aquests poden 

ser formats per una única capa fina de metall, normalment alumini, o per dos capes exteriors de 

metall que envelleixen la planxa amb algun material al mig, que sol tenir propietats aïllants. 
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 Figura 26 Exemple de panell de façana ventilada metàl·lic 

 

       Figura 27 Exemple de panell de façana ventilada 
       metàl·lic 

 

Com a materials més innovadors, s’estan començant a utilitzar peces d’acabat amb materials 

compostos com són: panell fenòlic o per capes, o “sandwich”.  

El panell fenòlic HPL està format per resines termostables reforçades amb fibres cel·lulòsiques. El 

composite per capes, en canvi, consisteix en dos làmines d’acabat d’alumini unides per un nucli de 

resines termoplàstiques. 

A part d’aquests materials també trobem panells de façana ventilada fets amb fusta. Aquests 

panells necessiten una sèrie de tractaments previs per tal que puguin suportar les condicions 

climàtiques. 

 

4.3. Materials compostos 

 

Els materials compostos són materials que combinen dos o més materials amb propietats 

diferents amb l’objectiu de combinar les propietats dels seus constituents. Els diferents materials 

treballen junts per donar al material compost unes propietats úniques, però a l’interior del material 

compost es pot diferenciar fàcilment els diferents materials que el formen, ja que no són miscibles 

entre ells. Tot i això, també es consideren materials compostos aquells que s’organitzen per capes 

superficials i internes, denominats comunament “sandwich”. 

  

Les característiques més importants dels materials compostos són: 

 

- La resistència específica (la relació entre resistència i densitat σ/ρ). 

- La rigidesa específica, o mòdul específic (la relació entre rigidesa i pes E/ρ). 
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- Els materials compostos poden ser formulats molt fàcilment per satisfer les necessitats 

d’una aplicació específica. 

 

Els materials compostos són una família de materials dels quals la rigidesa, la resistència, la 

densitat, i les propietats tèrmiques i elèctriques poden ser adaptades. El tipus de matriu, de 

material de reforç, les característiques morfològiques i la distribució del reforç en la matriu, el 

mètode de fabricació, etc., poden ser variats per aconseguir les propietats requerides. 

 

Els materials compostos tenen aplicacions en diferents àmbits, com poden ser: 

 

- El transport. 

- L’elèctrica o electrònica. 

- La construcció d’edificis. 

- Les infraestructures. 

- L’àmbit aeroespacial o de defensa. 

- El consum i la recreació. 

- Els productes mèdics. 

- L’equipament esportiu. 

 

Al ser immiscibles constitueixen dos fases: una fase contínua anomenada matriu i una altra de 

discontínua, denominada reforç. La zona en que les dos fases entren en contacte es coneix com a 

interfase. És necessària una bona interfase per tal de que existeixi una bona transmissió dels 

esforços de la matriu al reforç en el material. 

 

4.3.1. Matriu 

 

La matriu és la fase contínua dels materials compostos. Es distingeix per ser el component continu 

que envolta i protegeix la fase dispersa o discontinua, és a dir, el reforç. 

 

Les tres funcions principals de la matriu en els materials compostos són: 

 

- Suportar el reforç al seu lloc i transmetre-li els esforços. 

- Protegir el reforç contra danys físics i contra l’entorn. 
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- Reduir la propagació d’esquerdes en el material compost. 

 

 Les matrius es poden classificar en tres grups principals segons la seva naturalesa: 

 

- Compostos de matriu ceràmica (CMC). 

- Compostos de matriu metàl·lica (MMC). 

- Compostos de matrius polimèrica (PMC). 

 
Compostos de matriu ceràmica (CMC)  

 

Els compostos amb matriu ceràmica resisteixen temperatures elevades i, per tant, es poden 

utilitzar com a materials refractaris. També presenten una elevada resistència a la compressió i 

són químicament inerts, és a dir, no reaccionen amb altres materials. Per altre banda, la seva 

elevada fragilitat suposa el seu principal desavantatge.  

 

Algunes aplicacions importants dels CMC són: aïllants tèrmics de motors a propulsió, 

intercanviadors de calor i frens d’aeronaus. 

 
Compostos de matriu metàl·lica (MMC) 
 

Els compostos de matriu metàl·lica incorporen una amplia varietat de combinacions tant de reforç 

com de matriu. Les propietats més comunes en aquests compostos són: la conductivitat tèrmica, 

la resistència mecànica i un pes baix. Per aquets motiu, són materials que es troben molt presents 

i tenen aplicacions en la indústria aeroespacial, automotriu, electrònica, militar i esportiva.  

 

La majoria de MMC tenen l’alumini com a matriu, tot i que cada vegada hi ha aplicacions que 

necessiten incorporar altres matrius metàl·liques com superaliatges, titani, coure, magnesi o ferro. 

Tot i això, els materials compostos amb alumini ofereixen un menor cost que els altres, algunes de 

les seves aplicacions són: rotors de frens, pistons, bicicletes, i moltes altres. 

 
Compostos de matriu polimèrica (PMC) 
 

Els compostos de matriu polimèrica són els més comuns, són coneguts també com FRP (polímers 

reforçats amb fibres). Aquests materials fan servir polímers com a matriu i una gran varietat de 

fibres.  
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Els avantatges més representatius d’aquests compostos són la combinació de les bones 

propietats dels polímers com són la resistència a l’oxidació, el baix pes específic i la ductilitat, amb 

l’alta resistència mecànica i la rigidesa de les fibres que se li agreguen. Es tracta de compostos de 

fàcil obtenció degut a que són fàcils de processar i tenen un baix cost econòmic en comparació als 

MMC i els CMC. 

 

Aquests compostos presenten una densitat baixa que repercuteix en una resistència específica 

alta. A més, algunes matrius plàstiques ofereixen una bona resistència als agents mediambientals 

i presenten una major estabilitat tèrmica que els polímers sense reforçar. No obstant, són menys 

resistents al foc que els CMC i els MMC. 

 

Les matrius polimèriques es poden classificar en termostables o termoplàstiques: 

 

- Matrius termostables.  

En una matriu d’aquest tipus, existeixen molts enllaços químics entre molècules això 

provoca que siguin incapaces de fluir. Abans d’arribar al punt de fluïdesa el material es 

degrada. En aquest tipus de matriu es dóna forma abans que es formi l’enllaç entre els 

materials.  

- Matrius termoplàstiques. 

A diferència de les matrius anteriors, aquestes són molècules lineals que poden fluir degut 

al menor nombre d’enllaços entre elles. Al tenir la capacitat de fluïdesa són reciclables.  

 

4.3.2. Reforç 

 

La fase de reforç és l’encarregada de reforçar la matriu, tal com indica el seu nom, i de suportar la 

major part de la càrrega mecànica. Els reforços més comuns es troben en forma de fibres o 

partícules. 

 

Les partícules presenten una distribució aleatòria i, per tant, confereixen propietats isotròpicament, 

és a dir, actuen d’igual manera en totes les direccions del material.  

 

Per altra banda, les fibres són filaments que es troben orientats en la direcció longitudinal. A 

mesura que s’augmenta la relació llargada/diàmetre, la resistència a tensió s’incrementa 

considerablement. Això és degut a que el material compost s’orienta més en direcció a l’eix de la 

fibra i augmenta la seva capacitat per carregar-se mecànicament. Freqüentment, es considera el 



Formació de panells de façana amb material compost format per PP i PE amb residus vegetals 

33 
 

constituent principal del material compost, ja que suporta la major part de la càrrega, i ofereix 

resistència i rigidesa a l’estructura. 

 

4.3.3. Interfase fibra-matriu 

 

La interfase és l’espai generat entre la fibra i la matriu. La diferent naturalesa de les dos fases que 

composen un material compost pot provocar que no hi hagi afinitat entre elles, per exemple a 

causa de la diferent polaritat dels materials. Aquest fet faria que la interacció entre les dos fases 

fos deficient, dificultant la transmissió dels esforços de la matriu a les fibres. Per tant, és 

convenient assegurar la interacció entre les dos fases per produir una correcta transmissió dels 

esforços de la matriu al reforç. Una correcte interfase dels materials pot afectar a les propietats del 

material compost. Per exemple, al afegir una interfase de MAPP o MAPE s’augmenta la tenacitat i 

la resistència del compost.  

 

Per altra banda, la interfase també és important a l’hora de controlar la tenacitat d’un material. Els 

materials tenaços experimenten un allargament més gran abans de trencar-se que els materials 

fràgils. Això és degut a que com més rígid és el material més ràpid es propaguen els trencaments 

interns provocats per l’esforç al que està sotmès. En canvi, quan un material té la capacitat per 

deformar-se més fàcilment, la part que envolta al trencament no és trenca tan ràpid, sinó que 

primer es deforma, fet que fa que el material tingui més tenacitat, i provoca el cas contrari en els 

materials més rígids, on l’esquerda es propaga molt més ràpidament. 

 

Hi ha diferents sistemes per aconseguir que es produeixi l’adhesió entre la matriu i el reforç 

depenent de les característiques dels materials.  

 

4.3.4. Mecanismes d’adhesió fibra matriu  

 

Els diferents mecanismes d’adhesió són: adsorció i humectació, interdifusió, atracció 

electrostàtica, adhesió mecànica i enllaç químic. Aquests mecanismes tenen lloc a la interfase del 

material compost. 

 

Adsorció i humectació 
 

Quan dues superfícies elèctricament neutres es situen lo suficientment juntes, hi ha una atracció 

física entre elles. En el cas de dos sòlids que es col·loquin junts, la rugositat de la superfície 
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impedeix que les superfícies entrin en contacte excepte en punts aïllats. Inclòs si es produeix 

adhesió en els punts de contacte, la adhesió mitjana de la superfície serà dèbil.  

 

Per la humectació efectiva de la superfície d’una fibra la resina líquida ha de cobrir les rugositats 

de la superfície, desplaçant l’aire i s’han d’evitar les capes de contorn dèbil. 

 

L’enllaç de les dues superfícies mitjançant aquest mètode és difícil, ja que les superfícies poden 

estar contaminades o pot haver-hi presència d’aire i altres gasos atrapats a la superfície. Tot i així, 

és un mètode molt utilitzat pels processos de fabricació de materials compostos. 

 

Interdifusió 
 

El mecanisme d’interdifusió permet formar una unió entre dos superfícies de polímers. La 

interdifusió pot ser promoguda per la presència d’agents plastificants i dissolvents. La força de la 

unió dependrà del grau d’entramat molecular i del número de molècules implicades. L’efectivitat de 

la unió, en canvi, dependrà del grau de difusió de les molècules, dels constituents que hi 

intervenen i de la facilitat de moviment molecular.  

 

          Figura 28 Esquema interdifusió.  
          Font: materiales compuestos; autor Derek Hull 

 
Atracció electrostàtica 
 

Aquestes forces d’atracció es produeixen entre dos superfícies quan una presenta una càrrega 

positiva neta i l’altra una càrrega negativa neta. La força de la interfase dependrà de la densitat de 

càrrega. Tot i que, l’atracció electrostàtica no contribueixi de manera molt important en la 

resistència de la unió reforç-matriu dels materials compostos, tindrà un paper important en la 

forma en la que els agents es fixen sobre la superfície de les fibres de vidre. 
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                 Figura 29 Esquema atracció electrostàtica. 
                 Font: materiales compuestos; autor Derek Hull 

 

Enllaç químic 
 

En els mecanismes d’adhesió per enllaç químic es forma un enllaç entre un grup químic de la 

superfície del reforç i un grup químic compatible de la matriu. La força d’unió dependrà del nombre 

i tipus d’enllaços que es formin.  

     
               Figura 30 Esquema enllaç químic.  
               Font: materiales compuestos; autor Derek Hull 

 

Adhesió mecànica 
 

En el mecanisme d’adhesió mecànica, la interacció entre la matriu i el reforç es produeix, 

únicament, per la interpenetració mecànica de les dues superfícies. La resistència a tracció i a 

cisalla dependran del grau de rugositat de la superfície del reforç.  

A més a més, hi ha molts esforços interns que es desenvolupen durant les operacions de 

processat i d’assaig mecànic que afecten a la resistència aparent de la unió fibra-matriu. 
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4.3.5. Polipropilè (PP) 

 

El polipropilè (PP) és un polímer termoplàstic semi cristal·lí de gran consum. És un material de 

baix cost, dúctil, amb una baixa resistència mecànica i amb una bona resistència a agents 

mediambientals. La superfície del material és suau, semblant a la cera, i es ratlla fàcilment. Té una 

rigidesa moderada, presenta un mòdul de Young al voltant dels 1,5GPa, temperatures de treball 

relativament elevades, és resistent a l’abrasió, té unes propietats elàstiques bones i una superfície 

brillant i dura. A temperatures inferiors als 0ºC es torna fràgil. La seva rigidesa i resistència sovint 

es milloren utilitzant el reforç de vidre, guix o calç. El color del polipropilè és opac i blanc, però pot 

ser pigmentat en molts colors.  

 

El PP es pot transformar mitjançant els mètodes típics per a materials termoplàstics. Té una alta 

cristal·linitat i és un dels termoplàstics més lleugers del mercat. Les seves propietats químiques 

són bones, és resistent als productes químics inorgànics i a l’aigua. També és resistent a la 

majoria dels àcids minerals forts, però no als gasos nitrosos, halògens i àcids oxidants forts. 

 

La seva elevada deformabilitat el fa un material molt tenaç que permet la seva aplicació en 

frontisses. 

 

Es tracta d’un material molt versàtil degut a la capacitat d’additivació. Això fa que les seves 

aplicacions hagin crescut considerablement en els darrers anys.  

És un material que té una baixa densitat (0,9-0,93 g/cm3) permetent la fabricació de productes 

lleugers, té una rigidesa superior a la d’altres poliolefines i una gran capacitat de recuperació  

elàstica. També mostra una alta resistència a l’impacte i és fàcil de reciclar.  

 

El polipropilè és utilitzat en la construcció per a fabricar elements com poden ser: 

 

- Piscines desmuntables. Mobles i catifes per exterior. 

- Instal·lacions d’aire comprimit. 

- Canonades. 

- Fibres substitutives de mallats no estructurals. Fibres additives per reduir fissures. 

- Planxes. 

- Construccions a partir de mòduls o contenidors de PP. 
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4.3.6. Polietilè (PE) 

 

El polietilè (PE) és un tipus de polímer termoplàstic semi cristal·lí que pertany a la família de les 

poliolefines. Les poliolefines són compostos químics formats per hidrogen i carboni que contenen, 

com a mínim, un doble enllaç carboni-carboni; aquests pertanyen a un grup d’hidrocarburs 

insaturats.  

 

Les principals característiques de les olefines són: 

 

- Menor densitat que l’aigua.  

- Són materials apolars i per tant insolubles en aigua.  

- Tenen un doble enllaç carboni-carboni.  

- Es classifiquen com a hidrocarburs insaturats no aromàtics.  

 

El PE es tracta d’un material que es va començar a comercialitzar el 1939. No obstant, va ser 

sintetitzat per primera vegada el 1898 pel químic alemany Hans Von Pechmann. És un dels 

plàstics més comuns gràcies a la seva alta producció mundial i al baix cost que té, és el més 

consumit. 

 

El polietilè s’obté a partir de l’etilè que és un tipus de gas que bull a una temperatura de -103ºC i 

que té una calor de polimerització alta.  

 

Figura 31 Formulació química.  
Font: datateca.unad.edu 

 
Aquest plàstic es classifica en diverses categories basades, principalment, en la seva densitat: 

HDPE (polietilè d’alta densitat), LLDPE (polietilè lineal de baixa densitat) i LDPE (polietilè de baixa 

densitat). Cada tipus de PE es produeix mitjançant un procés diferent on les condicions de reacció 

varien.  

En l’estudi experimental s’ha utilitzat el polietilè d’alta densitat (HDPE). Aquest tipus de PE es pot 

sintetitzar a partir de tres processos catalítics diferents: procés Ziegler, procés Philips o procés 

estàndard Oil. 
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- Procés Ziegler. Consisteix en un catalitzador mixt que conté un compost de tri etil d’alumini 

Al(C2H5)3 i un compost de metall de transició, generalment tetraclorur de titani TiCl4.  

S’introdueix l’etilè a pressió atmosfèrica i queda dissolt en la suspensió hidrocarbur-

catalitzador. En aquest moment, la molècula d’etilè forma un enllaç coordinat amb el metall 

de transició, el tetraclorur de titani.  

- Procés Philips. Consisteix en un catalitzador que està format per un òxid de crom, CrO2, 

sobre Al2O3, que s’activa als 250ºC. El medi de reacció és el ciclohexà, on es dissol el 

monòmer gas.  

- Procés Estàndard Oil. Consisteix en un catalitzador que utilitza l’òxid molibdè amb sodi o 

calci. El medi de reacció és un hidrocarbur. Es tracta d’un procés similar al Philips.  

 

El polietilè és un material químicament molt estable, resistent a àcids diluïts, àlcalis, solucions 

salines, aigua, alcohol, èsters i olis. A temperatura inferior a 60ºC és insoluble a pràcticament tots 

els dissolvents orgànics. S’utilitza àmpliament en productes que estan en contacte directe amb 

aliments, això és degut a que és inodor i insípid.  

 

Referent a altres característiques mecàniques, és bon aïllant elèctric i té una bona resistència a 

l’impacte.  

Els usos del polietilè són: 

 

- Contenidors i cubells de deixalles, dipòsits, bidons, etc. 

- Aïllament per a cables de telecomunicacions i d’alta tensió.  

- Tubs per instal·lacions elèctriques.  

- Bosses de plàstic. 

- Pel·lícules per paletitzar. 

- Pel·lícules industrials. 

- Altres embalatges. 

- Tapes. 

 

  



Formació de panells de façana amb material compost format per PP i PE amb residus vegetals 

39 
 

En el sector de la construcció, el polietilè s’utilitza en: 

- Canonades d’aigua potable i desguàs.  

- Canonades de calefacció i colzes.  

- Làmines d’impermeabilització.  

- Dipòsits de gasoil.  

 

4.3.7. Reforços lignocel·lulòsics 

 

La utilització de reforços lignocel·lulòsics en matrius plàstiques es remunta als anys 80. Es van 

portar a terme investigacions sobre la incorporació de fibres cel·lulòsiques de diferent origen com 

betula, picea o avet balsàmic. Es van utilitzar tant serradures com fibres tractades mitjançant 

processos paperers. Les fibres semi químiques de fusta dura van ser les que van oferir majors 

prestacions mecàniques, probablement degut a la seva major relació d’aspecte. Tot i això, la 

diferent naturalesa de les fibres respecte les matrius que reforçaven repercutia negativament en la 

qualitat de la interfase. Per solucionar aquest problema es van estudiar diferents estratègies per 

compatibilitzar les dos fases. 

 

S’ha vist que les fibres lignocel·lulòsiques presenten diferents propietats mecàniques depenent de 

la seva composició, i per tant del seu origen. Segons la consistència de la tija de les plantes, es 

classifiquen en: 

 

- Herbàcies 

- Llenyoses 

- Semillenyoses 

- Suculentes 

 

En canvi segons el seu cicle de vida es classifiquen en: 

 

- Anuals 

- Bianuals 

- Vivaces 
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Les plantes llenyoses i vivaces són la principal font de cel·lulosa en indústries com la paperera. Es 

pot aprofitar la mateixa tecnologia desenvolupada per fomentar les interaccions entre les fibres, 

utilitzada per la indústria paperera, per tal de crear millors interaccions entre matriu i reforç en els 

materials compostos.  

 

Aprofitament de residus agroforestals 

Tot i que com s’ha dit les principals fonts de cel·lulosa són les plantes llenyoses i vivaces, els 

altres tipus de plantes també poden ser una font de cel·lulosa interessant, ja que tenen un 

creixement més ràpid i són de més fàcil producció. Alguns exemples poden ser el lli i el cànem, 

que presenten un gran contingut de cel·lulosa i unes altes prestacions mecàniques un cop 

convertides en fibres. Tot i així, els altres usos que es poden donar a aquests materials fan que 

siguin recursos cars. 

 

Un cop analitzats aquests aspectes es pot observar que en el sector primari es generen una gran 

quantitat de residus procedents de la poda d’arbres, o de la collita de gra per exemple, que 

generen una gran font de cel·lulosa molt útil per a la creació de materials compostos. Generalment 

aquests residus són utilitzats com a farratge o són cremats. Per tant, la utilització d’aquests 

residus per formar materials compostos és una forma interessant de reutilitzar aquest residu. 

  

4.3.8. Additius 

 
En els materials plàstics s’utilitzen de manera molt comuna els additius. En materials compostos 

de PP i PE, un additiu bàsic per obtenir una bona interfase és el MAPP i el MAPE, respectivament.  

 

També s’utilitzen additius com pigments, colorants i estabilitzants per dotar el material de 

característiques específiques. 

 

Agent acoblament (MAPP i MAPE) 
 

 
Segons la naturalesa de les fibres i de la matriu polimèrica existeixen diferents mecanismes a la 

interfase matriu-fibra. Alguns d’aquests mecanismes són les forces de London o Van der Waals, 

ponts d’hidrogen, atraccions electrostàtiques o enllaços covalents. No obstant, els mecanismes 

que seran més eficaços són aquells que formen unions entre els dos components com el cas dels 

enllaços covalents, els enllaços d’hidrogen o les atraccions electrostàtiques.  
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La compatibilitat entre el PP i el reforç polar es pot millorar introduint grups funcionals polars a les 

cadenes del polímer aconseguint així una dispersió homogènia d’additius, càrregues i reforços. 

Aquesta introducció de grups polars es realitza mitjançant reaccions amb espècies que tenen 

grups funcionals polars en les seves estructures com, per exemple, l’ester, l’àcid carboxílic i 

l’anhídrid.  

 

El MAPP i el MAPE són agents d’acoblament i s’utilitzen per millorar les propietats mecàniques 

dels plàstics amb càrregues. Per una banda, aquests grups són capaços de crear enllaços amb 

els grups hidroxils de la cel·lulosa i, per altra banda, tenen capacitat per difondre en el polímer.  

D’aquesta manera, augmenta significativament la interacció entre el reforç i el material plàstic.  

 

             Figura 32 Estructura química del MAPP.  
             Font: materiales compuestos; autor Derek Hull 
 

A la Figura 33 s’observa l’esquema químic de funcionament del MAPP en un material compost de 

PP.  

 

Figura 33 Esquema del principi d'actuació del MAPP.  
Font: materiales compuestos; autor Derek Hull 

 

Pel fet d’utilitzar fibres polars com a reforç de matrius apolars (polipropilè en aquest cas) la 

interfase és de baixa qualitat, dificultant la transferència d’esforços cap a les fibres. La inserció de 
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grups polars, esmentats anteriorment, a la cadena de polipropilè permet l’ancoratge químic 

d’aquesta molècula al reforç.  

 

Un dels mètodes més emprats per a funcionalitzar el PP és amb reaccions d’addició d’un 

monòmer polar a les seves cadenes utilitzant com a iniciador radical un peròxid orgànic. L’anhídrid 

maleic és un dels components més emprat per funcionalitzar el PP, no obstant, també es pot 

utilitzar àcid acrílic, estirè, metacrilat de metil, etc.  

 

Els peròxids orgànics són compostos que es poden descompondre tèrmicament per tal de produir 

radicals lliures que captin àtoms d’hidrogen units als carbonis terciaris de les cadenes de 

polipropilè.  

 

A la Figura 34 s’observa el principi d’actuació del MAPE en l’interior del material compost. Tal i 

com s’observa, el MAPE actua simultàniament a dos nivells:  

 

- Els grups d’anhídrid maleic (AM) formen enllaços covalents via esterificació.  

- El comportament no polar es barreja amb les macromolècules del polímer.  

 

 

Figura 34 Esquema del principi d'actuació del MAPE.  

Font: materiales compuestos; autor Derek Hull 
 

El mateix funcionament observat en l’esquema anterior és el que es produeix en el cas de 

l’anhídrid maleic amb el PP.    
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Pigments  
 
Els pigments són materials capaços de conferir un color específic a un material. Són insolubles a 

la matriu i poden ser orgànics o inorgànics. El fet que es tracti d’un material insoluble el diferencia 

clarament dels colorants que són solubles en plàstics.  

 

Els  pigments es classifiquen, segons la seva composició, en orgànics o inorgànics. Els orgànics 

són compostos químics constituïts per carbonis mentre que els inorgànics no. Les principals 

característiques funcionals que ha de tenir un pigment són: 

 

- Estabilitat tèrmica a temperatures de processat del polímer pigmentat. El color no pot 

veure’s modificat de manera significativa durant la transformació del plàstic. 

- Toxicitat. Alguns dels pigments contenen metalls altament oxidants que poden suposar un 

perill per la salubritat.  

- Resistència a la intempèrie. Resistència a la decoloració dels rajos ultraviolats.  

- Poder tintorial. Consisteix en la capacitat d’un pigment per tal de tintar el material desitjat.   

- Dispersió. Fa referència a la capacitat de difondre en la matriu distribuint-se 

homogèniament.  

- Duresa. 

- Resistència als àcids.  

 

Referent a les propietats de dispersió i de capacitat tintorial, la mida de la partícula serà una 

característica fonamental. Un pigment mòlt finament permet augmentar el poder tintorial del mateix 

i la seva dispersió.  

 

A la Figura 35 s’observa alguns dels pigments més representatius.  

 

Figura 35 Alguns pigments habituals.  
Font: eii.uva.es 
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Colorant 
 
Tal i com s’ha esmentat anteriorment, la diferència entre els pigments i els colorants rau en que 

els pigments no es dissolen en un aglutinant sinó que queden en suspensió mentre que els 

colorants es dissolen en ell. Aquest colorant ha d’interactuar amb el substrat i aquest ha de ser 

capaç d’absorbir-lo.   

 

Les principals característiques que ha de tenir un bon colorant són: 

 

- Poder colorant.  

- Resistència a la llum.  

- Adherència al producte.  

 
 
A la Figura 36 s’observa alguns dels colorants més representatius. La presència en la molècula de 

grups amb parells d’electrons no compartits, com són (-NH2, -OH, -NO2, -COOR, entre d’altres) 

modifica el color i la intensitat de l’absorció.  

 
Figura 36 Alguns colorants habituals.  
Font: eii.uva.es 
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Estabilitzants  
 
Consisteix en els additius que s’afegeixen per tal de fer front al deteriorament que pateix el polímer 

pel medi ambient i la llum UVA. D’aquesta manera, els estabilitzants permeten endarrerir el procés 

de degradació dels polímers.  

 

L’estabilitzant ha de ser capaç de controlar els processos que tenen lloc durant la descomposició 

dels polímers, també ha de ser compatible amb el polímer, ha de ser efectiu en petites 

concentracions, econòmic i no afectar a altres propietats de la formulació.  

 

Segons les seves funcions, es poden classificar en:  

 

- Antioxidants.  

- Estabilitzants als rajos ultraviolats.  

- Estabilitzants tèrmics.  

 

Estabilitzants antioxidants. Aquests estabilitzants interrompen les reaccions de degradació que 

apareixen quan un material tendeix a oxidar-se, com és el cas del polipropilè. L’estabilitat del 

radical carboni terciari del polipropilè fa que presenti certa tendència a l’oxidació. La reacció 

d’oxidació s’inicia amb la formació de radicals lliures que, en presència d’oxigen, formen peròxids 

produint una ruptura de la cadena i, per tant, una degradació del material. Els antioxidants han de 

presentar una estructura radicalària més estable que el polímer que protegeixen. D’aquesta forma 

tenen una major tendència a oxidar-se, protegint les cadenes polimèriques. 

 

       Figura 37 Intervenció dels antioxidants.  
       Font: https://tecnologia-materiales.wikispaces.com 

 
 

Estabilitzants als rajos ultraviolats. L’energia de la radiació UV que arriba la superfície de la 

terra pot ser suficientment elevada per produir la ruptura dels enllaços covalents en els polímers 

provocant així una pèrdua de propietats. Aquests estabilitzants absorbeixen energia a una longitud 

d’ona que seria perjudicial pels polímers i la remeten a una longitud d’ona diferent.  
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A la Figura 38 adjunta es mostra el mode d’actuació d’un estabilitzant als rajos ultraviolats en una 

reacció del salicilat de fenil.  

 

 

      Figura 38 Intervenció dels estabilitzants als UVA.  
      Font: https://tecnologia-materiales.wikispaces.com 

 
 
Estabilitzants tèrmics. Són els que es solen utilitzar en els cassos de polímers halogenats com, 

per exemple, el PVC. Consisteixen en polímers que tenen una temperatura de descomposició 

inferior a la seva temperatura de processat fent així que sigui imprescindible l’ús d’aquests 

estabilitzants tèrmics. 

 

4.4. Estudis d’investigació realitzats sobre fusta-plàstica 

 

Tot i semblar una qüestió innovadora, fent cerca en diversos articles científics i especialitzats del 

sector de la construcció i dels materials. A continuació es comenten alguns articles referents a 

estudis sobre materials compostos de matrius plàstiques reforçats amb reforços lignocel·lulòsics.   

 

La síntesi i conclusions obtingudes d’aquests articles, així com l’experiència prèvia del grup de 

recerca en el que està involucrat aquest projecte final, seran la base que permetrà valorar i 

comentar els resultats obtinguts en el treball de camp d’aquest projecte.  

 

4.4.1. Plastic timber with wheat Straw and polymer matrix.(Toscano-palomar, 2013)  

 

Objectiu. Estudiar un material format per palla de blat i una matriu polimèrica per resina epoxi. 

D’aquesta manera, es vol reduir el cost energètic i ambiental de la crema de la palla de blat. La 

crema d’aquest producte emet monòxid de carboni (CO), diòxid de nitrogen (NO2) i hidrocarburs 

que contribueixen als gasos d’efecte hivernacle com el metà (CH4). Segons l’article, el volum de 

contaminants produïts per la crema de residus de palla de blat representa el principal factor de les 
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emissions de CO2 degut, principalment, per la gran quantitat d’hectàrees que es conrea d’aquest 

producte a la regió.  

 

Procediment i metodologia. En primer lloc van obtenir una placa de material compost de palla de 

blat de moro i plàstic sense agents d’acoblament.  

 

Tot seguit, van determinar les propietats dels diferents tipus de fusta existents en el mercat de la 

construcció mitjançant assajos amb la fusta més emprada a la regió, seguint la normativa ASTM 

corresponent. Per a la selecció de les fustes més utilitzades van realitzar entrevistes amb 

proveïdors, venedors, fusters i fabricants de mobles de fusta.  

 

A continuació van assajar les provetes seguint la mateixa normativa ASTM la placa de material 

compost de fusta plàstica i van comparar aquests valors amb els de la fusta assajada prèviament. 

Aquests assajos es van realitzar amb diversos percentatges de contingut de resina epoxi: 30, 40, 

50 i 60%. De cadascun dels percentatges seleccionats van realitzar quatre mesures diferenciades 

de la partícula: 1’400mm, 0’840mm, 0’420mm i 0’248mm. Es van assajar 5 provetes per a cada 

percentatge.  

 

Després d’analitzar els diferents percentatges de contingut de palla es va observar que l’increment 

del percentatge de palla provocava: 

 

- Una millora de la resistència a l’impacte.  

- Apareixen complicacions durant el mesclat a l’extrusora.  

- Augmentava la quantitat de vapors emesos durant la barreja.  

- La palla degradava tèrmicament amb major facilitat.  

 

A banda del percentatge de resina epoxi també van estudiar el material compost amb diversos 

gruixos de la palla.  

 

El procés de barreja i curat del compost el van realitzar mitjançant una premsa de plats calents a 

temperatura ambient i pressió de 500Pa. El temps de curat en la premsa va ser de 3h a 

temperatura ambient. Les dimensions de les planxes van ser de 150x76x3mm.  
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Proves realitzades a la fusta i a la planxa de fusta-plàstica. Els assajos que van realitzar són 

els següents: 

- Assaig a flexió segons ASTM D790-02. 

- Assaig de conductivitat tèrmica segons ASTM C518 i ASTM C1058-92.  

- Assaig d’absorció d’humitat segons AST D570-98. 

- Assaig de mesura de la duresa segons NOM-EE-165. 

 

Resultats. Les planxes de fusta plàstica van presentar una estructura uniforme, homogènia i amb 

una textura fina en totes les combinacions que van estudiar. El compost que van obtenir permet 

perforar, llimar, clavar i serrar les planxes.  

 

Segons les conclusions del mateix estudi, el material compost obtingut pot arribar a substituir a la 

fusta aglomerada o de partícules pel que fa a les característiques físiques i mecàniques 

estudiades. No obstant, seria necessària una optimització dels costos de producció per tal que fos 

competitiu en el mercat.  

 

Els resultats de les propietats mecàniques permeten concloure que aquests materials poden ser 

utilitzats en la indústria de la construcció, essent la concentració de la resina i la dimensió de la 

partícula de palla els factors que més afecten les característiques finals del producte. 

 

4.4.2. Elaboración de planchas celu-plasticas a través del reciclaje de cel·lulosa 

residual y tereftalato de polietileno (PET).(Nuevas, Aplicadas, Desarrollo, Velasco, 

& Zurita, 2015) 

 

Objectiu. Utilització de dos residus: residus lignocel·lulòsics i ampolles de polietilè de tereftalat 

(PET), per la creació de planxes de material compost. L’objectiu és obtenir unes prestacions 

equiparables a la fusta natural. 

 

Van utilitzar residus agrícoles com les restes de blat de moro i civada com a residus 

lignocel·lulòsics per tal d’evitar-ne la seva crema i les emissions que aquesta produeix.  

 

Procediment i metodologia. Els residus agrícoles es van assecar completament en una màquina 

d’assecat de vegetals per tal de disminuir la humitat continguda dels residus. Després van triturar 

els residus mitjançant una màquina triturada.   

 



Formació de panells de façana amb material compost format per PP i PE amb residus vegetals 

49 
 

Van optar per l’ús del PET com a material plàstic i residus agrícoles com civada, blat i blat de 

moro. Es van assajar diversos graus de temperatura per tal de detectar la temperatura òptima de 

fusió: 260-265º C.  

 

Es va classificar el PET segons el color, al mateix temps que es van separar els cossos de les 

ampolles de les tapes i la part superior. Posteriorment es va triturar el material i es va mesclar amb 

el reforç lignocel·lulòsic a una temperatura compresa entre els 260ºC i els 265ºC.  

 

Donat que tot això es realitza a altes temperatures, el procés de refredament tindrà un paper 

important. Aquest procés es va realitzar introduint el motlle que conté el producte en aigua freda. 

Segons l’article, el procés de mescla de la matriu plàstica amb els reforços es va realitzar en una 

màquina injectora.  

  

Proves realitzades a la fusta i a la planxa de fusta-plàstica. Es van assajar les planxes 

obtingudes a humitat i a pressió.   

 

Resultats. Segons l’article, es va obtenir un producte molt resistent a la humitat i pressió. Les 

característiques mecàniques obtingudes són adequades per a l’ús constructiu. Tanmateix, el fet de 

reciclar dos materials comporta una disminució important de la contaminació creant, també, una 

nova via de creació de llocs de treball.  

 

4.4.3. Resistencia a impacto y a tracción de materiales compuestos plástico-

madera.  (Solís, Lisperguer, 2005) 

 

Objectiu. Estudiar l’efecte de l’addició de serradures de fusta de dos gèneres de pi xilens diferents 

(pinus radiata i nothofagus alpina) a la resistència a l’impacte i a la tracció fent servir polietilè d’alta 

densitat (HDPE) i polipropilè (PP) com a matrius degut que són els dos termoplàstics de major 

producció industrial a Xile.  

 

Segons l’article, es va utilitzar la dimensió de partícules de fusta de 100 malles que, acord a 

Takatani produeix materials compostos amb millor comportament mecànic.  

 

Procediment i metodologia. Es van realitzar mescles de materials amb un 10 i un 20% de 

serradures. Les mescles es van realitzar amb una màquina injectora de cargol simple.  
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La determinació de la resistència a impacte es va realitzar pel mètode Izod amb provetes de 

dimensions: 70mm de llarg i 10mm de gruix, amb entalla. Es va realitzar l’assaig tant amb 

provetes seques com amb mostres saturades en aigua per immersió. Van assajar 10 provetes per 

cada material compost i per cada plàstic sense reforçar.  

 

Proves realitzades a la fusta i a la planxa de fusta-plàstica. Segons l’article es va assajar la 

resistència a tracció i la resistència a impacte Izod.  

 

La resistència a tracció de les provetes es va realitzar acord a la normativa ASTM D 638-00. La 

velocitat de l’assaig va ser de 1mm/minut. Es van assajar 5 provetes per a cada composite i per a 

cada polímer. 

 

La resistència a impacte Izod es va realitzar acord la normativa ASTM 256-93a amb provetes de 

dimensions 70mm de llarg i 10mm de gruix. Aquestes provetes tenien una entalla central. La 

determinació de l’assaig es va portar a terme amb provetes seques i amb provetes submergides 

en aigua, segons indica la normativa ASTM D618-00. Es van assajar 10 provetes per a cada 

composite i per a cada polímer.  

 

Resultats. Pel fet d’afegir fusta al plàstic, es produeix una disminució de la resistència a l’impacte 

que serà major al augmentar el percentatge de fusta. Aquesta disminució és del 77% per HDPE i 

80% per PP al afegir un 10% de serradures i del 17% tant en HDPE com en PP pels compostos 

reforçats amb un 20%.  

 

A tracció s’obté un augment de la resistència màxima respecte el polímer pur. El compost que 

incorpora un 10% de serradures ofereix el màxim augment de la resistència a tracció; amb un 20% 

s’obté una resistència superior a la del polímer pur, però inferior que pel 10%.  

 

L’augment obtingut respecte el polímer pur és d’un 35% per HDPE i d’un 13% per PP quan 

s’afegeix un 10% de reforç.  

 

Els resultats obtinguts pel tipus de fusta de pi i per la fusta raulí són valors molt similars i amb 

poques diferències. En canvi, es mostren les diferències importants al utilitzar matrius diferents. 

En l’article es comenta que, en termes generals, és recomanable utilitzar percentatges de fusta o 

serradures fins al 10% quan es requereix que el material compost tingui una important resistència 

a tracció, bona resistència a l’aigua i on la resistència a impacte no sigui un factor determinant.  
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4.4.4. Evaluación de las propiedades físico-mecánicas de los tableros de madera 

plàstica producidos en Cuba respecto a los tableros convencionales. (Martínez-

López, Fernández, Álvarez-Lazo, García-González, Martínez-Rodríguez, 2014) 

 

Objectiu. Realització de taulers de fusta plàstica per tal de comparar-ne les seves propietats 

físiques-mecàniques amb taulers convencionals (taulers de partícules de canya i tauler 

contraxapat. El tauler de fusta-plàstica està realitzat amb restes de la industria forestal i una 

barreja de plàstics reciclats. Es van assajar amb diferents continguts de fusta: 20%, 40% i 60%.  

Procediment i metodologia. La matriu polimèrica utilitzada és una barreja de PP, PE i PET. Els 

residus es van rentar, assecar i triturar en partícules de 0’70 mm. Es van incorporar càrregues 

com el carbonat càlcic i additius químics en petites proporcions com el PVC i l’estearat de zinc per 

tal d’augmentar la fluïdesa del material.   

 
Proves realitzades a la fusta i a la planxa de fusta-plàstica. La realització de les provetes la 

van realitzar acord la normativa NC 314. Van realitzar assajos de:  

 

- Contingut d’humitat segons NC-EN 322. 

- Densitat de la fusta plàstica segons NC-EN 323. 

- Absorció d’aigua segons NC-EN 317. 

- Resistència a flexió segons NC-EN 310. 

- Resistència a compressió segons AITIM D-1037-99. 

- Resistència a tracció segons NC-EN 319. 

 

Segons l’article, els resultats obtinguts s’han analitzat amb el programa STATISTICA 7.1 

determinant els valors mitjans de cada propietat i les seves diferències respecte els taulers 

convencionals.  

 

Resultats. Segons el que comenta l’article, el contingut d’humitat en la fusta plàstica és més 

estable en la proporció del 40% que en la resta de percentatges. En els assajos realitzats amb el 

material compost s’obté una variació del contingut d’humitat d’entre 3’47-6’48% mentre que amb la 

fusta convencional la variació és d’entre 9-10% . L’article comenta que aquest augment de la 

variació d’humitat en els taulers convencionals és degut a que en aquests taulers el contingut de 

fusta és superior al 80%.  
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Segons els resultats obtinguts, el valor de la densitat dels taulers de fusta plàstica (1’050Kg/m3) és 

molt superior a la densitat de la fusta convencional analitzada.  

 

Referent als valors d’absorció d’aigua, el tauler de fusta plàstica absorbeix un 0’22% d’aigua 

durant 72h d’immersió. En els taulers convencionals, aquesta propietat és determinant ja que 

limita la seva utilitat com a material per a la construcció degut a la deformació dimensional que 

pateix sota l’acció de l’aigua. Segons l’article, aquesta deformació dimensional no apareix en el 

cas de la fusta plàstica.  

 

Els resultats de resistència a flexió obtinguts en la fusta plàstica són superiors als 17MPa, valors 

que comparant-se amb les fustes mesurades només el tauler contraxapat pot arribar a similar 

resistència.  

 

Els resultats obtinguts a compressió per la fusta plàstica mostren resistències superiors a 

138MPa, valors més elevats que els obtinguts amb els taulers de fusta convencional.  

 

Els resultats de resistència a tracció obtinguts de la fusta plàstica es situen en valors superiors a 

28MPa. Únicament del tauler de fusta contraxapat es va obtenir valors similars, de 31MPa.  

 

Analitzant tots aquests resultats, es conclou que el material compost obtingut és adient per ser 

utilitzat en la construcció.  

  

4.4.5. Effects of material compositions on the mechanical properties of wood-plastic 

composites manufactured by injection molding.(Kuo, Wang, Chen, Hsueh, & Tsai, 

2009)  

 

Objectiu. L’objectiu és investigar els efectes en les propietats físico-mecàniques de materials 

compostos obtinguts per injecció utilitzant diferents tipus i continguts de fusta com a reforços i de 

matrius polimèriques.  

 

Procediment i metodologia. Es varen utilitzar quatre tipus de matrius plàstiques (LDPE, PP, PP 

reciclat i ABS), tres tipus de serradures de fusta (provinents de l’avet de la Xina; fusta mixta d’avet 

procedent de Japó i SPF; pi i avet) i dos tipus d’additius (ZS: esterat de zinc, MAPP: anhídrid 

maleic polipropilè). Es va fer un tractament previ a la fusta amb NaOH on es va extreure una part 

de la lignina que la compon. 
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Proves realitzades a la fusta i a la planxa de fusta-plàstica. Resistència a tracció, resistència a 

flexió i l’índex de fluïdesa. 

 

Resultats. S’ha demostrat que les propietats mecàniques disminueixen segons la matriu que 

s’utilitzi. La matriu que presenta millors resultats és l’ABS seguit del PP reciclat, PP i LDPE.  

 

Un cop fet el material compost s’observa que hi ha una disminució en la resistència a tracció amb 

el material que té com a matriu l’ABS com també en la duresa on s’obtenen millors resultats amb 

els materials compostos amb matriu de LDPE, PP o PP reciclat.  

 

Analitzant també els resultats obtinguts per diferents tipus de fusta i percentatge de contingut de 

fusta en la matriu polimèrica, s’observa que a partir del 50% de contingut de fusta, les propietats 

mecàniques comencen a reduir significativament. 

 

4.4.6. Wood plastic composites weathering: visual appearance and chemical 

changes.(Fabiyi, Mcdonald, Wolcott, & Griffiths, 2008)  

 

Objectiu. L’objectiu és estudiar els efectes que té l’exposició a agents ambientals sobre la fusta 

plàstica. Aquesta exposició modifica les propietats mecàniques del material compost degut a 

degradació parcial de les cadenes de polímer.  

 

Procediment i metodologia. Com a materials termoplàstics  es va utilitzar HDPE i PP. Les fibres 

de fusta emprades provenen de fusta de pi. Les provetes d’assaig es van obtenir a través 

d’extrusió i llavors es van tallar a la mida adequada per l’assaig. 

 

Proves realitzades a la fusta i a la planxa de fusta-plàstica. Control de l’estabilitat del color de 

provetes de material comport de HDPE i PP reforçades amb fusta de pi. Es sotmeten a un 

envelliment accelerat en una càmera Xenotest amb cicles de pluja i atmosfera controlada. També 

es va fer un assaig amb làmpada UVA.  

 

Resultats. El material compost presenta un clar canvi de color a la superfície un cop ha estat 

sotmès a un envelliment accelerat. El cas del material compost per HDPE mostra menys canvi de 

color que el PP. L’estudi microscòpic realitzat va mostrar que després d’una llarga exposició el 

material presentava esquerdes i fissures internes així com una disminució de la secció.  
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4.4.7. Acoustic properties of agroforestry waste Orange pruning fibres reinforced 

polypropylen compòsits as an alternative to laminated gypsum 

booards.(Reixach et al., 2015)   

 

Objectiu. L’estudi analitza les propietats acústiques dels materials compostos reforçats amb fibres 

naturals. En aquest cas, les fibres es van obtenir del desfibrat mecànic de la poda d’arbres de 

taronger. Les fibres es barregen amb una matriu polimèrica, PP, i s’estudien les propietats 

acústiques i les seves possibilitats com a aïllant acústic.  

 

Procediment i metodologia. El material compost està format per polipropilè que té una densitat 

de 0’905g/cm3 i fibres procedents de la poda del taronger. Es va classificar la poda i es va triturar. 

Una part es va destinar a un procés de desfibrat mecànic.  

 

El compost es va obtenir a través d’un mesclador cinètic i es van obtenir mostres per a l’assaig de 

tracció que es va realitzar amb una màquina injectora. L’assaig es va realitzar d’acord la normativa 

ASTM D638. Referent als paràmetres acústics un dels que es va caracteritzar és la resistència al 

flux del so a través del material compost.  

  

Proves realitzades. Es van realitzar els següents assajos: assaig a tracció de les provetes i de la 

resistència al flux del so. 

  

Resultats. El material obtingut és un compost compacte i no porós. Els valors obtinguts a la 

resistència al flux són, en totes les provetes, superiors a 1000kPa S/m2, valor similar al del cartró 

guix. Els resultats obtinguts fan que aquest compost pugui ser utilitzat en el sector constructiu així 

com en el camp de l’automòbil i de disseny de productes.  

 

4.4.8. Study on the technical feasibility of replacing glass fibres by old newspaper 

recycled fibres as polypropylene reinforcement.(Serrano et al., 2014)  

 
 
Objectiu. L’estudi explora la reutilització de diaris com a font per obtenir fibres amb que reforçar 

una matriu polimèrica de PP. Es van barrejar diferents continguts de fibres de paper de diari 

obtinguts per dues vies diferents: via mullada (ONPF) i per via seca (CONPF). En els dos cassos 

es va afegir un agent d’acoblament.  
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Procediment i metodologia. Els diaris utilitzats contenien un 85% de pasta termomecànica de 

fusta i un 15% de carbonat càlcic. El material compost utilitzava PP com a matriu polimèrica i 

anhídrid maleic com a agent d’acoblament. Les mostres pels assajos es van obtenir a través 

d’injecció.  

 
Proves realitzades. Es van assajar les provetes a tracció per analitzar la seva resistència màxima 

i el seu mòdul de Young. 

 
Resultats. El compost que contenia ONPF tenia una resistència a tracció que el fa viable per a la 

fabricació de productes semi-estructurals tals com fabricació de portes, finestres o mobiliari.  

 

En els assajos a tracció i rigidesa, s’han obtingut valors que fan viable la substitució d’aquestes 

fibres per la fibra de vidre.  

 

A partir d’aquest estudi s’obren noves vies d’investigació cap a l’estudi de flexió i propietats a 

impacte d’aquest material compost així com l’absorció d’aigua i les propietats de transmissió del 

so.  

4.5. Actualitat de la fusta plàstica 

 

Els materials compostos de fusta plàstica, WPC (Wood Plastic Composites) consisteixen en 

mescles físiques de dos materials: fusta i plàstic. Aquests es mesclen a altes temperatures, fonent 

el polímer i permetent la incorporació de les fibres de fusta.  

 

Els inicis de l’ús de la fusta plàstica es situen als Estats Units durant la dècada  dels 60. Les seves 

primeres aplicacions van ser en l’àmbit de les obertures: en la realització de finestres.  

 

Els principals usos en l’actualitat són: 

 

- Mobiliari urbà. 

- Mobiliari de jardineria exterior. 

- Elements de tancament exterior. 

- Tarimes flotants. 

- Palets. 

- Jocs infantils. 
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Existeixen diverses empreses especialitzades en el sector de la fusta plàstica. No obstant, a nivell 

europeu estan especialitzades en la producció de mobiliari urbà.  

 

Una de les empreses que té patentada un tipus de fusta plàstica per a elements de construcció és 

LSH, situada a Colombia. Utilitzen un material compost per pols de fusta i polietilè d’alta densitat 

per a la fabricació de llistons de fusta semibuits de petites dimensions que permeten ser utilitzats 

per a revestiments de façanes. La composició del compost és d’un 55% de fibra de fusta natural, 

38% de polietilè i un 7% d’additius amb unes dimensions de les peces de 220x 15’3x 2’4 cm.  

 

 

 

 

  Figura 39 Imatges objectes fabricats amb fusta plàstica.  
  Font: producol.com 

Figura 40 Productes de fusta plàstica en la construcció.  
Font: LSH 
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Aquesta mateixa empresa també es dedica a la fabricació de perfils de fusta plàstica utilitzant el 

mateix material compost que l’anterior. Les dimensions són variables ja que tenen una àmplia 

gamma de perfils.  

 

A nivell estatal, una de les poques empreses que comercialitza elements de fusta plàstica destinat 

a construcció, i no únicament a mobiliari urbà, és Neoture. El compost obtingut està format per un 

35% de polímer, 60% de fibres cel·lulòsiques de fusta i un 5% d’additius naturals.  

 

El sistema de fabricació permet la obtenció de peces de majors gruixos, utilitzats per a paviments, 

i de peces de gruixos més prims i lleugers pel revestiment de façanes.  

 

                        

 

  

Figura 41 Productes de fusta plàstica en la construcció.  
Font: Neoture 
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5. MATERIALS 

 

En el treball s’han utilitzat dues granses utilitzades en la producció de tarima per exterior a través 

d’extrusió.  

 

Una de les granses és de polipropilè amb serradures de diversa procedència i l’altre és de polietilè 

amb restes de fusta de pollancre. Aquestes s’expliquen a continuació amb més detall. 

 

5.1. Gransa de polipropilè amb serradures de diversa procedència.  

 

La gransa utilitzada en aquest compost és una gransa comercial fabricada per l’empresa 

comercial AGT (Istanbul, Turquia). Es tracta d’una mescla composta per un 42% de polipropilè, un 

50% de fibres de serradures d’origen divers i un 8% d’additius. Entre els additius presents hi ha 

pigments, protectors als rajos ultraviolats i MAPP com a agent d’acoblament.  

 

AGT és una empresa amb una experiència en el món de la fusta de més de 30 anys i que exporta 

a més de 60 països. Estan especialitzats en la fabricació de tot tipus d’elements de la construcció 

com fusteries, recobriments interiors de parets, paviments de fusta i mobiliari. Les serradures que 

generen durant la producció dels seus productes són aprofitades per a la producció d’aquestes 

granses per a revaloritzar el producte. 

 

5.2. Gransa de polietilè amb restes de fusta de pollancre.  

 

La gransa utilitzada en aquest compost és una gransa fabricada per l’empresa comercial Hualong 

(Yixing, Xina). Es tracta d’una mescla composta per un 35% de polietilè, un 45% de residus de 

fusta de pollancre, un 10% d’additius (entre els que hi ha l’agent d’acoblament MAPE) i un 10% de 

carbonat càlcic. 

 

Hualong és una empresa dedicada a la producció de mobiliari de fusta plàstica.  
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6. MÈTODES 

 

6.1. Obtenció de provetes per injecció.  

 

El material compost s’asseca a l’estufa durant 24 hores a 80ºC abans de ser injectat.  

 

L’estufa que s’ha utilitzat és una estufa Dycometal, model AFA 288 fabricada per l’empresa 

Dycometal (Sant Boi de Llobregat, Espanya). Aquest equip consta d’un sistema de control de 

temperatura i un sistema d’aire calent de circulació forçada que té per objectiu l’evacuació de l’aire 

saturat d’aigua.  

 

 

                                         Figura 42 Estufa Dycometal.  

 

La gransa, un cop seca, s’introdueix a la màquina injectora per la tremuja en la unitat d’injecció de 

l’equip. Aquest equip té un bisensfi a l’interior que transporta el material per les diferents zones 

d’escalfament de la màquina. Un cop la gransa s’ha fos i compactat, el material compost s’injecta 

en el motlle que refreda el material i el modela en forma de provetes normalitzades. 

  

Les condicions a las que es va injectar el compost de PP són: 

 

- Velocitat: 30 m/s. 

- Pressió: 400 bar. 

- 2a pressió: 190 bar. 

- Volum: 20 ccm. 

- Temperatures: 170ºC, 180ºC, 190ºC, 220ºC. 
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Donat que els dos compostos són diferents, requereixen condicions d’injecció diferents. Les 

condicions a las que es va injectar el compost de PE són: 

 

- Velocitat: 30 m/s. 

- Pressió: 1150 bar. 

- 2a pressió: 230 bar. 

- Volum: 25 ccm. 

- Temperatures: 170ºC, 180ºC, 190ºC, 220ºC.  

 

El tipus de màquina injectora utilitzada és una injectora de plàstics model Arburg Allrounder 220-M 

(Barcelona, Espanya) que té les següents característiques tècniques: 

 

- Diàmetre del bisensfi (cargol intern): 20 mm 

- Longitud del bisensfi: 25 mm. 

- Pressió màxima d’injecció: 2500 bar. 

- Volum de dosificació màxim: 31cm3/s. 

- Volum per injecció màxim: 25cm3/s. 

- Carrera màxima del bisensfi: 100mm. 

- Potència del motor: 11 kW. 

- Força d’expulsió màxima: 20 kN. 

 

La màquina injectora consta de quatre parts:  

 

- Unitat d’injecció. És la part de la màquina que permet plastificar el material i injectar-lo en 

el motlle. La plastificació del material té lloc degut a la combinació dels esforços de cisalla 

provocats pel bisenfi i per l’acció de la calor subministrada a través de resistències 

elèctriques.  

- Unitat de tancament. Consta de tots els components necessaris per moure i sostenir la part 

mòbil.  

- Unitat de control. És la zona on s’estableixen els punts de consigna de temperatura i 

pressió, és a dir, els valors que modifiquem per tal d’obtenir les provetes. 
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- Unitat de potència on es troba el motor que accions els mecanismes de l’aparell. 

 

Aquesta màquina està equipada amb un motlle que permet la obtenció de provetes normalitzades 

per a assajos mecànics a tracció, flexió, impacte i duresa. El motlle és d’acer i té les condicions 

requerides per la normativa ASTM 3641.  

 

 

          Figura 43 Màquina injectora.  

 

                           Figura 44 Motlle utilitzat. 

 

Un cop s’han obtingut les provetes per injecció es procedeix a emmagatzemar-les en una cambra 

climàtica durant 48h a 23ºC i 50% d’humitat relativa per tal d’estabilitzar-les segons la normativa 

ASTM D618. I llavors s’ha mesurat l’amplada i el gruix de cadascuna de les provetes per tal de 

poder realitzar els assajos a tracció, flexió i impacte.  

 

La cambra climàtica utilitzada és un model CCK-30/1000 fabricat per Dycometal (Sant Boi de 

Llobregat, Espanya). Té una capacitat de 1000 litres i es pot programar per treballar en un rang de 

temperatura comprès entre -30ºC i 150ºC i una humitat relativa d’entre 15-98%. El sistema de 

calefacció s’executa per resistències elèctriques. La mesura de la temperatura la realitza una 

termosonda i la mesura de la humitat una sonda de tipus capacitatiu. 

 

   Figura 45 Cambra climàtica.  
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La mesura de les provetes s’ha realitzat mitjançant un peu de rei. Els valors obtinguts de les 

mesures s’han emmagatzemat per tal de poder-los emprar durant els assajos mecànics.  

 

       Figura 46 Peu de rei.   

 

         Figura 47 Mesura de les provetes. 

         

A la Figura 48 s’observa les provetes obtingudes pel PE amb el mètode d’injecció.  

 

    Figura 48 Provetes PE a flexió.        

 

      Figura 49 Provetes PE a tracció. 

   

A la Figura 50 s’observa les provetes obtingues pel PP mitjançant injecció.  

 

      Figura 50 Provetes PP a flexió.   

 

     Figura 51 Provetes PP a tracció. 
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6.2. Obtenció de provetes per premsa 

 

Per a l’elaboració de les provetes per premsa s’ha utilitzat una premsa de plats calents. La premsa 

que s’ha utilitzat és la premsa model LPB-003 distribuïda per la casa comercial Fontune Presses 

(Vlaardingen, Països Baixos). L’equip consta de dues parts: la de premsat i la de control. La zona 

de control permet modificar les condicions de premsat: força de premsat i temperatures de cada 

plat que, segons el material, s’hauran de modificar. El motlle utilitzat té les dimensions necessàries 

per obtenir deu provetes. 

 

 

             Figura 52 Premsa de plats calents.  

 

Previ a la introducció del motlle amb el material a l’interior de la premsa s’ha estabilitzat la 

temperatura dels plats a 200ºC. Un cop estabilitzats, s’ha emplenat el motlle amb el material 

requerit i s’ha col·locat a l’interior de la premsa on es comprimeix aplicant una força de 200kN 

durant 10 minuts. Posteriorment es procedeix al refredat fins a una temperatura de 130ºC 

mantenint la pressió. En aquesta temperatura es disminueix la pressió fins a 60kN i es disminueix 

la temperatura consigna fins a 10ºC. En el moment en que la temperatura es situa al voltant dels 

20-30ºC s’extreu el motlle de l’interior de la premsa. És necessari esperar fins als 20-30ºC ja que 

la temperatura del motlle serà notablement superior. 

   

Pel cas del polipropilè va ser necessària una força de 250kN per obtenir unes planxes compactes 

de suficient qualitat.  

 

Les provetes obtingudes s’han utilitzat per a realització dels assajos de tracció, flexió, absorció 

d’aigua i impacte.  
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           Figura 53 Motlle amb la gransa de PE.     

 

      Figura 54 Motlle amb la gransa de PP. 

 

S’ha calculat el pes del compost necessari per obtenir un gruix de 3mm, aproximadament. 

D’aquesta manera, un cop tallades amb làser amb la forma que la normativa requereix, tingui les 

dimensions especificades per aquesta. En aquest cas i degut a la diferència de densitat dels dos 

compostos, la quantitat de PE és major que la de PP.   

 

Un cop obtingudes les planxes, es van tallat mitjançant tall làser a l’empresa Polímer tècnic 

situada al municipi de Riudellots de la Selva (Girona, Espanya). El model làser utilitzat és el 

CLC1215-CORTE de l’empresa comercial CORTELASER. Les característiques tècniques de 

l’equip làser són: 

 

- Superfície de treball: 1200x1500 mm. 

- Tipus de font làser: tub CO2 cristall segellat. 

- Potència làser: 100 W. 

- Tipus de motorització: Stepper. 

- Precisió de funcionament: 0’05 mm. 

- Tolerància de posicionament: 0’05 mm. 

- Velocitat de tall: 0-24000 mm/min. 

- Velocitat de gravat: 0-30000 mm/min. 

- Moviment en la taula de treball de tipus electrònic. 

- Software de control: DSP Control System. 
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- Materials de tall: bambú, cartró, ceràmica, fusta, metacrilat, metalls no reflectants, paper, 

pedra, pell, plàstic en general, tela.  

- Temperatura de funcionament: 5-45ºC.  

A la Figura 55 s’observa el tall de les planxes en la forma i dimensions requerides per la 

normativa.   

 

       Figura 55 Tall de provetes amb làser.  

 

Per poder assajar correctament les provetes és necessari que presentin una superfície llisa i 

uniforme. La superfície tallada amb làser presenta una gran rugositat. Per tant, serà necessari 

rectificar la seva superfície amb una màquina rectificadora multi funcions de la marca comercial 

Duro, model DCT-160.    

 

A la Figura 56 s’observa el procés de rectificat dels cantells de les provetes, procés previ a l’assaig 

d’aquestes. Posteriorment, es realitza la mesura de les dimensions de cadascuna de les mostres 

seguint el mateix procediment explicat en el mètode d’injecció i amb l’ús d’un peu de rei.  

 

Durant el procés de rectificat s’ha detectat si les planxes estaven degudament compactades i, per 

tant, no presentaven buits interns.  

 

                        Figura 56 Ús de la rectificadora.  
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6.3. Caracterització mecànica  

 

6.3.1. Assaig a tracció  

 
L’assaig a tracció es duu a terme per analitzar el comportament mecànic dels materials quan són 

sotmesos a esforços a tracció. Una màquina universal d’assajos mecànics va mesurar la força 

exercida per deformar una proveta a una velocitat de deformació constant. La força necessària per 

deformar-les depèn, entre d’altres de les dimensions d’aquesta. Per aquest motiu s’expressa la 

resistència màxima en MPa, que té en compte la secció de la proveta. La norma ISO 527-1:2012 

especifica les dimensions de les provetes. No obstant, s’admet que degut, a lleugeres fluctuacions 

en el procés, no totes les provetes tenen les mateixes dimensions. Per tant, s’ha mesurat 

cadascuna de les mostres. 

 

La velocitat de deformació és la velocitat a la que es desplaça la mordassa superior que subjecta 

la proveta. Aquesta ha sigut de 2mm/min durant els assajos. Normativament, la superfície de les 

provetes ha d’estar lliure de defectes, rebaves o imperfeccions, aquestes tenen forma d’halterio 

per concentrar la tensió en la zona central de la proveta. S’han assajat un mínim de 5 mostres per 

cada material i cada procés de transformació utilitzat.  

 

Els paràmetres que s’estudien realitzant aquest assaig són: 

 

- Mòdul de Young. 

- Resistència màxima a tracció. 

- Deformació en el punt de força màxima. 

 

Per tal de fer el càlcul d’aquests paràmetres s’han realitzat dos tipus de procediments: 

 

- Mesura del mòdul de Young 

- Mesura de la deformació i la resistència màxima.  

 

Els resultats de les proves queden registrats en el programa informàtic Registra III, el qual controla 

les condicions d’assaig i al qual s’introdueixen les dimensions de cada proveta per que realitzi els 

càlculs necessaris per obtenir els resultats desitjats.  
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L’equip utilitzat per aquest assaig és un dinamòmetre. Es tracta d’un dinamòmetre model DTC-10 

subministrat per l’empresa IDMtest (Sant Sebastià, Espanya) i equipat amb una cèl·lula de càrrega 

de 5000N. Aquest dinamòmetre permet incorporar mordasses, o un suport i un punxó per assajar 

a tracció o a flexió, respectivament.  

 

Determinació del mòdul de Young 

 

Per tal d’obtenir un valor del mòdul de Young més exacte s’ha utilitzat un extensòmetre. Aquest 

s’ha col·locat en la zona central de la proveta subjecta entre les dos mordasses, garantint que 

quedi centrat en les tres dimensions. Per tal de facilitar el centratge s’hauran marcat prèviament 

les provetes. El mòdul es determina a partir de la pendent de la recta d’esforç de deformació de la 

zona lineal de la corba, ja que està relacionada amb el comportament elàstic del material.  

 

 

           Figura 57 Marcatge de col·locació de l'extensòmetre. 

 
La pendent es mesura entre els valors corresponents a un 0,05 i un 0,25% de deformació. Per tal 

de protegir l’extensòmetre, l’assaig es para al superar el 0,25% de deformació. A la Figura 58 

s’observa l’extensòmetre utilitzat durant l’assaig, el model MFA2 fabricat per l’empresa 

Walter+baiag per a la mesura del mòdul de Young. El registre i tractament de dades es realitza 

mitjançant el programa informàtic Registra III.  

 

 

         Figura 58 Extensòmetre.  
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L’obtenció del mòdul de Young en MPa, s’ha realitzat aplicant la llei de Hook ja que l’esforç s’ha 

realitzat en la zona elàstica. L’equació és la següent: 

σ = E·Ɛ 1  

on E és el mòdul de Young, σ és l’esforç i Ɛ és la deformació. 

 

La deformació ve determinada per la següent equació: 

Ɛ = ΔL / Lo 2  

on ΔL és l’increment de longitud i Lo és la longitud inicial. 

 

Determinació de la resistència i la deformació màxima 

 

Pel càlcul de la resistència màxima i la deformació en el punt de força màxima s’han subjectat les 

provetes deixant una separació entre les mordasses d’11,5 cm, tal i com marca la normativa. Els 

resultats mostren una corba esforç-deformació. En aquesta s’ha pogut apreciar la zona elàstica, 

on el material encara pot recuperar la seva forma inicial, i la zona plàstica, on la deformació del 

material és permanent. 

 

L’esforç queda determinat per la següent equació: 

σ = F / A 3  

on F és la força i A és la secció de la proveta. 

 

A la Figura 59 es pot veure l’equip mentre s’està assajant una mostra amb l’extensòmetre 

degudament col·locat. 

 

                Figura 59 Dinamòmetre amb extensòmetre 

 

                Figura 60 Dinamòmetre. 
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S’han assajat 10 mostres portant-les a ruptura, i 10 mostres per mesurar el mòdul de Young per 

les provetes de PP i pel PE obtingudes tant pel mètode d’injecció com per premsat.  

 

 

     Figura 61 Mostres PP trencades.  

 

6.3.2. Assaig a flexió  

 
L’assaig a flexió s’ha realitzat amb el mateix equip universal d’assajos mecànics que s’ha utilitzat 

per a la realització de l’assaig a tracció. En aquest cas, enlloc de mordasses s’ha utilitzat un suport 

amb dos punts de recolzament i amb un punxó que aplica la força al centre de la proveta.   

 

Per l’assaig es col·loquen les provetes sobre el suport totalment centrades i s’executa el descens 

del punxó a velocitat constants. La cel·la de càrrega recollirà la força necessària per deformar la 

proveta. S’ha seguit la metodologia de la normativa ISO 178.  

 

L’assaig consisteix en l’aplicació d’una càrrega a velocitat constant fins a produir la ruptura de la 

proveta. A la Figura 62 s’observa el dinamòmetre amb una proveta a la que s’està aplicant una 

força a velocitat constat. Al costat s’observa la mateixa mostra després de l’assaig veient-se que la 

deformació patida és considerable. El registre i tractament de dades es realitza mitjançant el 

programa informàtic Registra III. 

 

 

              Figura 62 Dinamòmetre amb proveta. 

 

              Figura 63 Deformació proveta. 
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Els paràmetres que s’estudien en aquest assaig són: 

  

- Resistència màxima a flexió.  

- Mòdul elàstic a flexió.  

- Deformació en el punt de força màxima. 

 

La resistència màxima a flexió ve determinada per la següent equació: 

σF = 3FL / 2wh2 4  

On σF és la resistència màxima a flexió, F la força, L la distància entre els dos punts de suport de 

la proveta, w i h són l’amplada i gruix de cadascuna de les provetes, respectivament.  

 

El mòdul elàstic es calcula segons la següent equació: 

EF = L3F  / 4wh3ɖ 5  

On EF és el mòdul elàstic i ɖ la fletxa de la proveta al aplicar-se una força F de manera constant.  

 

S’han assajat 8 provetes a flexió dels compostos de PP i de PE de les provetes obtingues pel 

mètode d’injecció, i 7 provetes a flexió dels compostos de PP i de PE quan les provetes s’han 

obtingut per premsat. A la Figura 64 s’observa l’equip mentre s’està assajant una proveta.  

 

 

         Figura 64 Dinamòmetre amb suport i punxó.  
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6.3.3. Assaig a impacte  

 
Aquest assaig s’ha realitzat per tal d’estudiar el comportament de cadascun dels materials al rebre 

una força puntual a velocitat elevada.  

 

S’ha utilitzat un únic procediment, mitjançant Charpy, realitzat segons normativa ISO 179. Aquest 

procediment té un tipus de martell i de suport concret i normalitzat. L’assaig es realitza deixant 

caure el martell fins que colpeja la proveta col·locada sobre el suport. Aquest procés permet 

determinar l’energia d’impacte absorbida de cada proveta durant la ruptura. S’han assajat 10 

provetes seguint la metodologia Charpy, de les quals 5 són amb entalla i 5 sense.  

 

Per a la realització de les entalles s’ha utilitzat una entalladora del fabricant CEAST Italy 

(Pianezza, Italy) model NOCHVIS. Aquest equip té una trajectòria de tall lineal que va equipat amb 

una ganiveta d’una sola fulla intercanviable. La velocitat de tall pot arribar fins a 18m/min i aquesta 

es varia manualment. A la Figura 65 s’observa l’equip utilitzat.  

 

 

        Figura 65 Entalladora.  

 
En l’assaig Charpy es col·loca la proveta de manera horitzontal en una base amb dos punts de 

suport. L’energia absorbida per impacte s’expressa com energia dividida per la secció de la 

proveta, és a dir, kJ/m2.  

 

A la Figura 66 s’observa el pèndol amb el martell Charpy de 2’75J acoblat. L’equip utilitzat és el 

model Resil 5,5 subministrat per l’empresa CEAST (Pianezza, Italia). L’equip incorpora un 

processador per calcular l’energia absorbida per la proveta a partir de l’energia potencial del 

martell en el punt inicial i en el punt més alt després d’impactar amb la mostra.  
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         Figura 66 Martell Charpy.  

 

A la Figura 67 s’observa el resultat de les mostres un cop assajades a impacte. 

 

 

   Figura 67 Trencament mostres a impacte. 

 

6.4. Simulació per anàlisi d’elements finits 

 

Tenint els resultats de les provetes assajades a flexió, s’ha realitzat una simulació del disseny de 

peça proposat mitjançant l’anàlisi d’elements finits amb els dos compostos analitzats.  

 

Per tal de realitzar aquesta simulació, s’han realitzat uns passos previs: 

 

- Estudi de mercat. L’objectiu és veure quins són els formats comercials més habituals en 

peces de façana ventilada. També interessa observar quins són els sistemes d’unió de les 

diferents peces.  

- Anàlisi de les càrregues. L’objectiu és calcular quines càrregues haurà de suportar les 

peces que s’estudiaran.  
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- Assajos de les diferents provetes a flexió.  

 

Estudi de mercat. S’ha analitzat els dissenys de peces ceràmiques per a façana ventilada 

produïdes per diverses empreses del sector. Es considera que el material que s’analitza, si 

compleix els requeriments mínims, pot substituir les peces ceràmiques, que són les més 

comercialitzades. Un cop estudiat el ventall comercial s’observa que les dimensions més 

recurrents per a peces ceràmiques de 1200x600mm i 660x440mm. En aquest estudi es planteja 

un disseny amb les màximes dimensions possibles per minimitzar costos de muntatge. Per tant, 

es realitzarà la simulació per elements finits anant a les màximes dimensions: 1200x600mm.  

 

A nivell comercial, cada fabricant té el seu propi sistema d’unió de les diferents peces d’aplacat. 

No obstant, s’ha realitzat una cerca dels diferents existents en el mercat comercial i s’ha 

seleccionat els més habituals. A la Figura 68 s’observa l’esquema dels diferents mètodes d’unió 

més emprats.  

 

 

      Figura 68 Diferents sistemes d'unió.  
      Font: sb fijaciones 

 

Anàlisi de les càrregues. En aquest cas s’ha considerat que les càrregues existents, considerant 

que es tracta d’un element que es situarà a façana, són el vent i el propi pes de les peces. S’ha 

utilitzat el CTE-DB-SE-AE per a la determinació de la càrrega del vent i el degut al pes de la 

mateixa peça.   

 

Pel càlcul de la pressió deguda a l’acció del vent (qe) s’ha utilitzat la següent formula:  

 

              6  
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On qb és la pressió dinàmica del vent que es considera 0’5 kN/m2 a tot el territori espanyol; Ce és 

el coeficient d’exposició que varia en funció de la ubicació de l’edifici; Cp és el coeficient eòlic o de 

pressió que depèn de la forma i orientació de l’edifici respecte el vent.  

 

Per a la determinació del coeficient d’exposició s’ha consultat la taula 3.4. valors del coeficient 

d’exposició del CTE-DB-SE-AE on es determinen cinc zones diferents segons la ubicació que 

tenen (costat del mar, terreny rural pla, terreny rural accidentat, zona urbana en general, centre de 

negocis) i es designa un coeficient en funció d’aquestes i de l’alçada de l’edifici. En aquest treball, 

s’han pres les condicions més desfavorables: zona I i alçada d’edifici 30, ja que és té per objectiu 

comprovar si es pot utilitzar en qualsevol lloc.  

 

Taula 1 Valors del coeficient d'exposició.  

 

 

Per a la determinació del coeficient eòlic s’ha consultat la taula 3.5. coeficient eòlic en edificis de 

pisos del CTE-DB-SE-AE on es determina el coeficient en funció de l’esveltesa. En aquest cas, 

s’ha plantejat els dos extrems: màxima esveltesa i mínima esvelteses permeses.  

 

Taula 2 Valors del coeficient eòlic.  

 

 

On Cp és el coeficient de pressió del vent i Cs és el coeficient de succió del vent.  

 

Un cop calculats aquests valors, es procedeix a formular les diverses hipòtesis possibles 

considerant les diferents zones, els diferents coeficients eòlics i la pressió dinàmica del vent. A la 

Taula 3 s’observen les hipòtesis analitzades.  

 

ZONA VALOR

I 3,7

II 3,5

III 3,1

IV 2,6

V 2

Ce

Cp Cs

0,7 -0,3

0,8 -0,7

ESVELTESA <0,25

ESVELTESA >5

Cp
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Taula 3 Hipòtesis de càlcul acció vent. 

 

 

Hipòtesi 1. Zona I (Ce= 3’7); esveltesa inferior a 0’25 (Cp=0’7) i Qb=0’5. 

Hipòtesi 2. Zona I (Ce= 3’7); esveltesa superior a 5 (Cp=0’8) i Qb=0’5. 

Hipòtesi 3. Zona II (Ce= 3’5); esveltesa inferior a 0’25 (Cp=0’7) i Qb=0’5. 

Hipòtesi 4. Zona II (Ce= 3’5); esveltesa superior a 5 (Cp=0’8) i Qb=0’5. 

Hipòtesi 5. Zona III (Ce= 3’1); esveltesa inferior a 0’25 (Cp=0’7) i Qb=0’5. 

Hipòtesi 6. Zona III (Ce= 3’1); esveltesa superior a 5 (Cp=0’8) i Qb=0’5. 

Hipòtesi 7. Zona IV (Ce= 2’6); esveltesa inferior a 0’25 (Cp=0’7) i Qb=0’5. 

Hipòtesi 8. Zona IV (Ce= 2’6); esveltesa superior a 5 (Cp=0’8) i Qb=0’5. 

Hipòtesi 9. Zona V (Ce= 2); esveltesa inferior a 0’25 (Cp=0’7) i Qb=0’5. 

Hipòtesi 10. Zona V (Ce= 2); esveltesa superior a 5 (Cp=0’8) i Qb=0’5. 

 

De les hipòtesis anteriors, s’ha pres com a referència la més desfavorable per la simulació 

d’elements finits. D’aquesta manera es considera que si la peça resultant accepta les accions 

rebudes en aquestes condicions serà capaç de suportar càrregues inferiors.  

 

Segons consideracions del CTE, les accions del vent s’han de majorar amb un coeficient de 

seguretat de 1’5 i les càrregues permanents (pes propi) amb un 1’35. Considerant aquests 

coeficients, les càrregues resultants s’ajunten a la Taula 4  

Qe (p) Qe(s)

H1 1,295 -0,555

H2 1,48 -1,295

H3 1,225 -0,525

H4 1,4 -1,225

H5 1,085 -0,465

H6 1,24 -1,085

H7 0,91 -0,39

H8 1,04 -0,91

H9 0,7 -0,3

H10 0,8 -0,7

VENT

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5
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Taula 4 Hipòtesis de càlcul majorades. 

 

 

 

Un cop plantejades les accions, dimensions i sistemes de fixació de les peces s’ha procedit a 

realitzar la simulació per elements finits. Aquesta s’ha portat a terme amb el software SolidWorks 

mitjançant un anàlisi estàtic i amb el mètode FFEPlus.  

 

S’ha realitzat un anàlisi per a cada tipus de material compost, PP i PE, afegint reforços fins a 

aconseguir obtenir una peça amb resistència i deformació acceptable.  

 

6.5. Assajos tèrmics i de comportament a la flama. 

 
Els assajos tèrmics i de comportament a la flama són importants degut a l’objectiu final que té el 

material que s’està assajant: producte per a façanes.  

 

Referent als assajos de resistència al foc dels materials compostos que són objecte d’estudi s’ha 

procedit a la realització de tres assajos diferents: LOI, TMA i aplicació de flama directa (burning 

test). Amb la realització d’aquests tres assajos es pretén obtenir uns resultats de resistència al foc 

que permetin determinar si el material és apte per a la seva aplicació en exteriors.  

 

Tenen important rellevància aquests assajos degut a les condicions a les que estarà sotmesa la 

peça final, a l’exterior, i a que els plàstics, per pròpia naturalesa, tenen baixa resistència al foc. Per 

tant, és interessant observar si el fet d’afegir residus de fusta al compost plàstic modifica aquestes 

propietats.  

  

VENT (p) VENT (s)

H1 1,9425 -0,8325

H2 2,22 -1,9425

H3 1,8375 -0,7875

H4 2,1 -1,8375

H5 1,6275 -0,6975

H6 1,86 -1,6275

H7 1,365 -0,585

H8 1,56 -1,365

H9 1,05 -0,45

H10 1,2 -1,05



Formació de panells de façana amb material compost format per PP i PE amb residus vegetals 

77 
 

6.5.1. TMA 

 
L’assaig termomecànic, TMA, és la tècnica en la que es mesura la deformació d’una mostra quan 

es sotmet a una força i a un programa de temperatura en una atmosfera controlada.  

 

L’equip utilitzat per a la determinació de la dilatació tèrmica és un model Setsys Evolution 16 

fabricat per Setaran i subministrat per Bonsai Advanced Technologies (Cerdanyola del Vallès, 

Espanya). Les característiques tècniques de l’equip són les següents:  

 

- Rang de temperatures: de temperatura ambient a 1000ºC.  

- Dos rangs de mesura: +/- 0’2mm i +/-2mm. 

- Resolució del rang inferior: 0’0004 micròmetres.  

- Resolució del rang superior: 0’004 micròmetres.  

- Força electromagnètica del suport: 150 g/-20g. 

- Força mecànica addicional del suport: 200 gr. 

- Mesures màximes de les mostres: L=200 mm i diàmetre 10mm.  

 

L’equip consisteix en un forn dins del qual es situa un sensor de desplaçament i un sistema 

d’accionament que mesura la força que s’exerceix sobre la mostra. Tant la temperatura com la 

velocitat d’escalfament es controlen mitjançant un regulador de temperatura.  

 

S’han analitzat un conjunt de 3 mostres de cadascun dels dos compostos materials. A la Figura 69 

s’observa l’equip utilitzat en aquest assaig.  

 

 

        Figura 69 Equip termomecànic 
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L’assaig s’ha realitzat segons la normativa ASTM E 831. El procés d’assaig és el següent: es 

col·loca la mostra a l’interior de l’equip i es programa una càrrega de 5g per garantir el contacte 

entre aquest i la proveta. Tot seguit, es selecciona la velocitat d’escalfament que és de 3ºC per 

minut. Aquesta velocitat és lleugerament inferior a l’exigida per la norma, d’aquesta manera s’obté 

major sensibilitat. L’assaig s’ha realitzat en una atmosfera inert de nitrogen amb un cabal de 

40ml/min.  

 

Es seleccionen les dades d’increment de longitud i temperatura en dos punts que formin part d’una 

zona on la progressió sigui lineal en els dos materials comparats. El segment seleccionat és de 45 

a 60ºC. S’obtenen els valors a aquestes temperatures i es procedeix al càlcul mitjançant la 

següent formula.  

 

   
 

 
 
  

  
 

7  

 

On α és el coeficient de dilatació tèrmica; L és la longitud inicial de la mostra; ∆L és la variació de 

longitud i ∆T és la variació de temperatura.  

 

6.5.2. TGA  

 
La termogravimetria és part d’un conjunt d’anàlisis tèrmics que s’han desenvolupat per valorar el 

seu comportament a altes temperatures, i tenir un criteri més extens per a triar quin material té un 

millor comportament en cas d’incendi. Aquest mètode no permet conèixer la composició química 

del material estudiat ni tampoc identificar els canvis tèrmics que no estiguin associats a les 

variacions de massa com la cristal·lització o la transició vítria.  

 

Durant aquest assaig es mesura el canvi de pes d’una mostra sota condicions isotermes o sota 

escalfament/refredament programat.  

 

L’equip es composa de diferents parts: 

 

- Pantalla de control.  

- Plataforma de mostres.  

- Plataforma de referència.  

- Forn infraroig. 
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- Compartiment de pesada.  

 

El forn infraroig és el que dóna la temperatura d’anàlisi i regula la velocitat d’escalfament. A la 

cambra del forn hi ha un sensor de temperatura d’alta precisió que enregistra la temperatura 

constantment i evita que el sistema sobrepassi la temperatura definida. És important esmentar que 

la balança té un aïllament tèrmic que evita que es vegi afectada per la temperatura. La pantalla de 

control permet controlar diverses funcions i conèixer l’estat de l’equip així com la seva connexió 

amb el software que enregistra les dades i genera el termograma. El termograma és la gràfica que 

es genera quan es relaciona la temperatura i el canvi de massa mesurat.  

 

Es pesa una quantitat de mostra compresa entre els 10 i els 20 mg. El contenidor de la proveta, 

fabricat d’alumini, estarà totalment net abans de col·locar-se a l’interior.  

 

El procés d’assaig és el següent: s’encén l’equip i es manté encès durant una hora per estabilitzar-

lo, acord a les recomanacions del fabricant de l’equip. Posteriorment s’inicia el programari 

corresponent. Es carrega la càpsula de referència i la de la mostra i tot seguit s’inicien les 

condicions d’escalfament establertes. L’equip enregistrarà els canvis de massa. Un cop s’assoleix 

la temperatura programada com a final de l’assaig, l’equip atura el forn. Un cop fred, s’extreu la 

mostra. 

 

El termograma obtingut conté tota la informació de la l’assaig:  

 

- A l’eix de les ordenades s’ofereix la massa de la mostra al llarg de tot l’assaig.  

- A les coordenades apareixen valors de temperatura o de temps segons si l’assaig s’ha fet 

en condicions dinàmiques o isotermes, respectivament. 

 

La pèrdua percentual de la massa es calcula mitjançant la següent equació:  

 

    
     

  
     

8  

 

On mi és la massa inicial de la mostra (gr), mf és la massa final de la mostra (gr).  

 
L’equip utilitzat ha estat subministrat per Mettler Toledo (Hospitalet de Llobregat, Espanya). El 

model utilitzat és el DMA/SDTA 861. A la Figura 70 s’observa l’equip emprat.  
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            Figura 70 Equip termogravimètric. 

 
Les característiques tècniques que presenta l’equip utilitzat són les següents: 

 
- Rang de temperatura: -1550 / 500ºC.  

- Resolució tècnica: 0’003ºC. 

- Exactitud: 0’5ºC. 

- Rang de freqüències de 0’001 a 300Hz. 

- Resolució tècnica: 10-6. 

- Exactitud: 0’0001. 

 

6.5.3. Burning test 

 
Consisteix en un conjunt de proves en les que s’assaja el material en contacte amb una flama 

directa. Les proves UL 94 es realitzen amb un encenedor Bunsen tant en vertical com en 

horitzontal i estan reglamentats per les següents normatives: 

 

- Assaig de combustió horitzontal; ASTM D 635 o ISO 1210. 

- Assaig de combustió vertical; ASTM D 5048 o ISO 9772. 
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En l’assaig les mostres es col·loquen verticalment i s’hi pren una flama amb l’encenedor Bunsen 

situat a un angle de 30ºC. S’aplica la flama durant 10 segons i posteriorment s’aparta. Es torna a 

aplicar la flama durant 10 segons més si la primera aplicació s’ha extingit.  

 

La classificació dels resultats va en funció d’una classificació especificada per la normativa:  

 

- V-0. El foc s’extingeix en 10 segons. No es permet el degoteig.  

- V-1. El foc s’extingeix en 30 segons. Es permet el degoteig si les gotes no estan 

inflamades.  

- V-2. El foc s’extingeix en 30 segons. Es permeten gotes de partícules inflamades.  

 

En el nostre cas, s’ha realitzat un assaig intern basat en aquestes normatives. Únicament s’ha 

assajat amb l’aplicació de flama directa en posició vertical. S’aplica una flama vertical durant 5 

segons en una mostra subjectada per una pinça. La proveta s’encén i s’espera si la flama 

s’extingeix o es manté en combustió.  

 

Mitjançant aquest assaig s’han analitzat diversos paràmetres: 

 

- Color flama.  

- Color fum.  

- Comprovació si la flama s’autoextingeix.  

- Comprovació si la proveta degoteja o no.  

- Comprovació temps que tarda en cremar i si crema en la seva totalitat.  

- Temps que tarda la flama en calar en la mostra.  
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A la Figura 71 s’observa una imatge de l’equip utilitzat durant aquest assaig.  
 

 

      Figura 71 Procés del burning test. 

 

6.5.4. LOI (limiting oxygen index) 

 
L’índex del límit d’oxigen (LOI) és la concentració mínima d’oxigen, expressada en percentatge, 

que permet la combustió d’un polímer. Es mesura fent passar una mescla d’oxigen i nitrogen 

sobre una mostra en combustió.  

 

Es realitza un assaig normalitzat anomenat LOI (limiting oxygen index) per a la determinació 

d’aquest índex acord a la normativa ISO 4589 i ASTM D2863. L’assaig consisteix en col·locar una 

mostra de material a l’interior de l’equip. Aquesta mostra es subjecta verticalment en un tub en una 

atmosfera controlada on la concentració relativa d’oxigen i nitrogen es pot modificar. 

 

L’objectiu de l’assaig és posar a prova la inflamabilitat de la mostra amb una petita flama pilot per 

tal de trobar la concentració mínima d’oxigen necessària per mantenir la combustió de la proveta. 

El resultat de l’assaig s’expressa de la següent forma:  

   
      

     
  

9  

 

El valor obtingut de l’assaig LOI expressa la dificultat amb la que el material crema, a major valor 

de LOI major dificultat tindrà el material per cremar.  
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L’equip utilitzat és el model subministrat per Fire Testint Technology (Londres, Regne Unit). 

Aquest està composat per: 

 

- Unitat de control. Compost per un panell frontal i un panell posterior.  

- Campana de vidre. Consisteix en una campana de 2’5mm de gruix de vidre  de borosilicat 

amb una alçada total de 450mm. El diàmetre intern és de secció contant de 75mm 

aproximadament a la part central i de 41’5mm de secció en la part superior.  

- Suport per a mostres.  

- Encenedor. Consisteix en un cilindre de gas propà connectat amb tub flexible a una 

vàlvula. El conjunt és capaç de produir una flama vertical de 16mm (+/- 4mm) a través de 

la xemeneia.  

 

L’assaig es realitzarà a una temperatura al laboratori de 23 +/-2ºC. Les mostres estan a una 

temperatura de 23 +/-2ºC i una humitat relativa del 50%. 

 

 

      Figura 72 Equip LOI. 

 

Les característiques tècniques de l’equip són les següents: 

 

- Voltatge: 230V 50Hz o 110 60Hz. 

- Pes equip: 14 Kg. 

- Dimensions de l’aparell de control: 350x370x280mm.  
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6.6. Assajos físics.   

 

6.6.1. Absorció d’aigua.  

 
L’assaig d’absorció d’aigua s’ha realitzat acord a la normativa UNE EN ISO 62:1999. S’ha realitzat 

l’assaig amb 5 provetes de cadascun dels tipus de materials que estudiem, és a dir: 

 

- 5 mostres PP injecció. 

- 5 mostres PP premsat.  

- 5 mostres PE injecció.  

- 5 mostres PE premsat.  

  
Pel contacte amb l’aigua i/o per acció de la humitat de l’ambient, els materials plàstics poden 

absorbir certa quantitat d’aigua segons l’estructura i composició del plàstic en qüestió. Els 

materials compostos amb matriu plàstica polar com el PA (poliamida) absorbeixen més humitat les 

matrius no polars com el PE o el PP absorbeixen poca aigua.   

 

L’absorció d’aigua pot implicar una alteració important de les característiques dimensionals de la 

peça i de les propietats mecàniques del material. Per exemple, en el cas del PA, l’aigua actua com 

un plastificant. Per tant, aquests materials pateixen una disminució de la resistència i de la duresa, 

però s’augmenta la seva tenacitat.  

 

L’objectiu d’aquest assaig és quantificar l’aigua retinguda pel compost de fusta plàstica en 

condicions normalitzades i la seva cinètica d’absorció d’aigua. El resultat s’expressa en mg o en % 

i es realitza per immersió de les provetes en aigua a una temperatura controlada de 23ºC durant 

l’assaig.  

 

Inicialment es van assecar les provetes i es va realitzar una primera mesura. Un cop realitzada la 

mesura del material completament sec, es van introduir les provetes en un recipient amb aigua 

destil·lada i es va introduir a la cambra climàtica per tal de garantir les condicions de temperatura. 

Periòdicament es van realitzar pesades per observar l’evolució del pes de les provetes en funció 

del temps fins assolir un pes constant. 

 

A l’inici de l’assaig, les provetes tendeixen a absorbir molta aigua, per tant, és necessari que es 

realitzi una mesura dels pesos de les provetes amb l’aigua absorbida cada 2 hores. A partir del 
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segon dia, la presa de mesures es realitza diàriament i, quan la corba d’absorció d’aigua comença 

a estabilitzar-se, es comença a allargar la presa de pesos a 2-3 vegades per setmana. 

 

La balança utilitzada durant la mesura dels pesos és una balança AND model HM3000. Aquesta 

és una balança amb una precisió de dècima de mg, i té una sensibilitat de 2ppm/ºC. Pot treballar a 

temperatures compreses entre 5-40ºC. A la Figura 73 s’observa una imatge de l’equip.  

 

 

         Figura 73 Balança AND HM3000 

A la Figura 74 es pot observar les mostres introduïdes en el cubell amb aigua destil·lada durant 

l’assaig d’absorció.  

 

 

      Figura 74 Assaig absorció aigua. 

 

S’ha mesurat l’absorció d’humitat de 10 provetes de cada compost on 5 s’han obtingut per injecció 

5 per premsat. La norma UNE-EN ISO 62:1999 descriu els procediments per determinar la 
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quantitat d’aigua absorbida per una proveta de plàstic de dimensions definides quan s’exposa a 

condicions de temperatura i humitat relativa.  

 

De cadascuna de les provetes s’ha calculat el percentatge de canvi de massa (% humitat 

absorbida) relativa a la massa inicial segons l’equació:  

 

    
     

  
    

10 

 

On %H és el percentatge d’absorció d’aigua; mt és la massa de la proveta en un temps t d’assaig i 

m0 és la massa de la proveta seca (temps inicial de l’assaig).  

 

L’absorció de l’aigua es correlaciona amb la llei de Fick i permet calcular el coeficient de difusió 

que fa referència a la velocitat de pas de l’aigua a través de la proveta. El paràmetre que calcula 

aquesta velocitat és el coeficient de difusió (D) que s’expressa en m2/s. Aquest valor es pot 

calcular a través de la següent equació: 

 

    

    
      

11 

 

On k i n són constants, Mt la massa percentual de la proveta a un temps t de l’assaig i M  quan 

ha arribat a l’estat d’equilibri d’absorció. Es poden obtenir els coeficients n i k, on n serà la pendent 

de la recta ajustada i k la seva ordenada en l’origen.  

 

Si es tracta de materials Fickians, la n s’aproximarà a 0,5. Per valors de Mt/M  es pot utilitzar la 

següent expressió amb l’objectiu de calcular el coeficient de difusió.  

 

    

    
 

  

 
 
 

 
 
   

      
12 

 

On L és el gruix de la proveta i t el temps d’exposició. Amb aquesta equació es pot obtenir el 

coeficient de difusió (D).  
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7. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

7.1. Propietats a tracció 

 
S’ha mesurat a tracció la resistència màxima (σt), la deformació a la resistència màxima (εt) i el 

mòdul de Young o rigidesa (Et). S’han analitzat aquestes propietats en provetes obtingudes per 

injecció i per premsat amb les dues granses estudiades.  

 

S’han analitzat deu i nou provetes per a la determinació de cada propietat en les provetes 

obtingudes per injecció i premsat respectivament tant pel compost de PP com pel de PE.  

 

A la Taula 5 s’adjunten els valors obtinguts pels diferents mètodes i materials analitzats. Es 

mostren la mitjana i el valor de desviació estàndard entre parèntesi.  

 

Taula 5 Resultats de l'assaig a tracció. 

Material σt (Mpa) Et (Gpa) εt (%) 

Materials per injecció 

PP injecció 38,69 (0,80) 4,445 (0,12) 2,97 (0,34) 

PE injecció 15,36 (1,57) 3,808 (0,29) 1,19 (0,11) 

Materials per premsat 

PP premsat 13,99 (1,79) 2,413 (0,41) 1,07 (0,19) 

PE premsat 10,58 (1,16) 2,545 (0,13) 0,66 (0,22) 

 

A la Figura 75 s’observa que els valors obtinguts en les provetes d’injecció són molt diferents dels 

obtinguts en les provetes de premsat. Aquest fet queda reflectit principalment en el cas del 

polipropilè on el valor mig de la tensió és 38’69 MPa en el cas d’injecció i 13’99 MPa en el 

premsat. Es creu que aquesta diferència és deguda a la dificultat que té el mètode de premsat per 

obtenir unes provetes amb una superfície que sigui tant regular com les provetes d’injecció, a més 

de la menor orientació del reforç en la direcció de l’assaig. 

 

El fet que en el cas del polietilè no s’observi aquesta diferència tant gran és degut als problemes 

en l’obtenció de provetes durant el procés d’injecció. Aquesta gransa generava gasos al ser 

escalfada, dificultant la seva injecció. Aquest material normalment es transformat per extrusió, on 

els cilindres calefactats tenen una sortida de gasos a diferència dels d’injecció. 
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  Figura 75 Representació gràfica de la resistència a tracció. 

 

A la Figura 76 s’observa, de nou, una caiguda dràstica de les propietats si es comparen els dos 

processos d’obtenció de provetes, injecció i premsat. En aquest cas, aquesta disminució s’observa 

en els dos materials per igual. Es creu que això és degut a la falta d’orientació de les fibres i/o la 

menor compactació que s’obté en el premsat.  

 

Pel que fa al mòdul, es veu que les provetes de PE tenen un valor major que les de PP quan s’han 

obtingut per premsat. Això pot ser degut a la major quantitat de càrregues que conté la fórmula del 

compost de PE, ja que a diferència del de PP, conté càrregues minerals (Karian, n.d.). No obstant, 

aquesta tendència no es compleix per injecció, on és el PP que presenta una major rigidesa. Això 

podria ser atribuïble novament a les dificultats durant la injecció del material. 

 

  Figura 76 Representació gràfica del mòdul de Young. 
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A la Figura 77 es mostren els resultats obtinguts referents a la deformació màxima. Tal i com 

s’observa, les provetes fetes pel mètode d’injecció presenten un percentatge més elevat de 

deformació, és a dir, presenten una major resistència a la ruptura. Entre els dos materials, de nou 

es veu com el PP té millors propietats que el PE, tant en el mètode de premsat com en el 

d’injecció. Al estar reforçat amb un percentatge inferior al compost del PE, conserva una major 

capacitat de deformació. Novament les dificultats d’injecció afecten la deformació del PE, 

disminuint-la sensiblement.  

 

 

             Figura 77 Representació gràfica de la deformació máxima. 

 

7.2. Propietats a flexió 

 
Entenem com a propietats a flexió la resistència màxima a tracció (σf), la deformació a la 

resistència màxima (εf) i el mòdul de flexió (Ef). Novament, es mostren els valors tant en provetes 

obtingudes pel mètode d’injecció com pel mètode de premsat de plats calents amb les dues 

granses estudiades.  

 

S’han analitzat vuit provetes per a la determinació de cada propietat per cada material injectat. En 

les provetes obtingudes per premsat s’han analitzat set provetes. 

 

A la Taula 6 s’adjunten els valors mitjans obtinguts per flexió, així com la seva desviació estàndard 

en parèntesis. 
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Taula 6 Valors obtinguts de l'assaig a flexió. 

Material σf (Mpa) Ef (Gpa) εf (%) 

Materials per injecció 

PP injecció 63,66 (1,40) 3,217 (0,12) 4,80 (1,02) 

PE injecció 26,73 (1,95) 3,463 (0,20) 1,48 (0,51) 

Materials per premsat 

PP premsat 33,35 (2,37) 1,658 (0,21) 3,56 (0,19) 

PE premsat 21,91 (2,98) 2,340 (0,20) 1,83 (0,17) 

 

A la Figura 78 es representen els valors de resistència màxima obtinguts pels assajos a flexió. En 

aquest cas, l’anàlisi dels resultats és molt similar als assajos de tracció. S’observa com la 

resistència a flexió dels dos materials pel mètode d’injecció és més elevada que pel mètode de 

premsat i que els valors del compost de PP són superiors als de PE. La diferència de resultats 

entre els dos mètodes és inferior en el PE degut a que les problemàtiques que es van  tenir per 

injectar el compost.  

 

 

  Figura 78 Representació gràfica de la resistència a flexió. 

 

A la Figura 79 es presenten els resultats del mòdul a flexió. A diferència del que passa en el mòdul 

de Young, en aquest cas el mòdul a flexió del compost de PE és superior al de PP en els dos 

cassos. Per tant, a flexió no es percep un efecte tan gran en perjudici del mòdul de flexió. El major 

mòdul elàstic a flexió que a tracció és degut a la major quantitat de reforç del compost de  PE, i a 

l’ús de les càrregues minerals. 
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  Figura 79 Representació gràfica del mòdul de flexió. 

 
A la Figura 80 es grafien els valors corresponents a la deformació màxima a flexió. La diferència 

existent entre el valor de la deformació del compost de PP pels dos processos d’obtenció a flexió 

és menor que la diferència de la deformació a tracció. En el cas del compost de PE, l’obtingut per 

premsat té millors resultats que el d’injecció; a diferència de la deformació a tracció que era a 

l’inrevés. Novament, aquesta peculiaritat és atribuïda a la difícil transformació per injecció.  

 

 

  Figura 80 Representació gràfica de la deformació màxima. 
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7.3. Propietats a impacte 

 
Referent a les propietats a impacte, s’ha analitzat la resistència a impacte pel mètode Charpy en 

provetes amb i sense entalla. S’han analitzat deu provetes de les quals cinc són amb entalla i cinc 

sense. A la Taula 7 s’adjunten els valors obtinguts a impacte. A la taula, Ic correspon als valors 

obtinguts de l’assaig a Charpy sense entalla i Inc correspon als valors a Charpy amb entalla.  

 

L’energia absorbida per les provetes entallades es correspondrà a l’energia necessària per 

propagar la fractura. En canvi, les provetes no entallades, absorbiran energia per crear una 

fractura, a més de propagar-la.  

  

Taula 7 Valors obtinguts dels assajos a impacte.  

Material Ic (KJ/m2) Inc (KJ/m2) 

Materials per injecció 

PP injecció 19,59 2,65 

PE injecció 3,98 2,40 

Materials per premsat 

PP premsat 5,52 1,98 

PE premsat 3,41 2,29 

 

A la Figura 81 s’observen els valors corresponents a l’energia necessària per produir i propagar 

una fissura en la proveta. En l’anàlisi del mètode d’injecció s’observa que l’energia requerida per 

trencar la proveta és superior en els compostos reforçats amb PP que amb els de PE. Es creu que 

es degut a que les provetes de PE assajades no eren òptimes degut a les dificultats per 

injectar.(Mansouri, n.d.)  

 

Referent als valors d’Ic de les provetes de premsat tenen valors més similars, ja que la qualitat de 

processat és anàloga en els dos casos. En aquest cas, el compost de PP presenta millors 

resultats que el de PE, això és degut a la major quantitat de reforç i càrregues que té el compost 

de PE.  
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   Figura 81 Representació gràfica dels valors Ic. 

 
 
A la Figura 82 s’observen representats els valors obtinguts de l’assaig a impacte Charpy amb 

provetes amb entalla. En aquest cas, l’anàlisi és similar a les provetes sense entalla ja que el 

compost de PP segueix presentant millors prestacions que el de PE en el mètode d’injecció. Per 

contra, quan s’analitza els resultats del mètode de premsat s’observa com el PE premsat té millors 

prestacions que el PP, això és degut a la quantitat de càrrega interna. L’addició de reforços i 

càrregues augmenta la rugositat de la fractura assajada a impacte. Quan els materials compostos 

estan degudament compatibilitzats això resulta en un augment de la resistència a l’impacte en 

provetes entallades. 

 

 

   Figura 82 Representació gràfica dels valors Inc. 
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Comparant els valors obtinguts en les provetes amb entalla i les provetes sense entalla s’observa 

que l’energia necessària per produir i propagar una fissura a impacte amb les provetes amb 

entalla és inferior que amb les provetes sense entalla. Això es pot atribuir a les tensions que es 

creen al voltant de la zona d’entalla que provoquen la formació de punts amb molta tensió 

susceptibles a la fissuració.  

 

7.4. Resultats de l’anàlisi per simulació d’elements finits.  

 
Prèviament s’ha analitzat si una peça de fusta plàstica de dimensions de 1200x600mm, 

subjectada per quatre punts fixes, un a cada extrem que és capaç de resistir la càrrega màxima 

calculada, en aquest cas és de 2200 N/m2. La densitat del material és de 1200 Kg/m3. La peça 

estudiada es pot veure a la Figura 83. Inicialment s’ha plantejat la peça amb uns nervis de 10mm 

de gruix i alçada que actuarien com a reforços. 

  

 

Figura 83 Peça amb 4 fixacions i amb reforços. 

 

A la Figura 84 s’observa les tensions que suporta la peça. Com es veu, la càrrega patida és 

elevada, situant les parts centrals dels nervis en zona de càrrega perillosa. A la Figura 85 

s’observa com les deformacions patides en els punts centrals són màximes, situant la peça a 

deformació tal que és inacceptable. Amb tot això, es considera oportú augmentar el nombre de 

fixacions i passar de 4 (una a cada extrem) a 6, situant dos de centrals.  
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   Figura 84 Gràfic de les tensions suportades. 

 

 

 

    Figura 85 Gràfic de la deformada. 

 

 

 

Amb l’anàlisi anterior es procedeix a col·locar sis fixacions i plantejar l’estudi sense elements de 

reforç.  

 

Figura 86 Peça amb 6 fixacions i sense reforços. 
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Amb les condicions citades anteriorment, s’han obtingut els següents resultats: 

 

- Tal i com s’observa a la Figura 87 els punts determinats com a elements de fixació 

suporten unes càrregues molt elevades que podrien portar la peça al trencament. No 

obstant, això no seria possible en la realitat degut a que durant la simulació es contemplen 

aquests elements com si estiguessin encastats (no es permet cap tipus de desplaçament ni 

gir). Per contra, en la realitat no seria aquesta casuística ja que si que seria possible el 

desplaçament.   

 

   Figura 87 Gràfic de les tensions suportades. 

 

 

 
- Tal i com s’observa a la Figura 88 les màximes deformacions es troben situades en els 

punts centrals, entre les fixacions centrals i les cantonades oposades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 88 Gràfic de la deformada. 
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A partir dels resultats obtinguts en l’anàlisi anterior, es consideren bons i acceptables pel disseny 

de la peça del compost de PP.  

 

En l’anàlisi del compost de PE, s’ha provat les mateixes condicions que en el cas del PP i no han 

resultat adequats. Per tant, s’ha decidit incorporar major quantitat de reforços. En aquest cas, 

també en el perímetre de la peça tal i com s’indica a la Figura 89.  

 
Figura 89 Peça amb 4 fixacions i amb reforços centrals i perimetrals. 

 
Realitzant l’estudi amb les condicions anteriors s’obté que les càrregues que suporten els diferents 

elements són acceptables en tots els punts a excepció dels punts pròxims als punts de fixació tal i 

com es pot observar a la Figura 90. Això és degut, tal i com s’ha explicat anteriorment, a que el 

software considera encastaments perfectes els punts de fixació, enlloc de permetre el 

desplaçament que realment succeeix.  

 

Referent a les deformacions que pateix la peça, com s’observa a la Figura 91, són mínimes i 

acceptables ja que els reforços perimetrals contribueixen a absorbir part d’aquestes.  

 

 

 

Figura 90 Gràfic de les tensions suportades amb 4 
fixacions i amb reforços centrals i perimetrals. 
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7.5. Propietats tèrmiques i resistència a la flama. 

 

7.5.1. TMA.  

 
S’han realitzat un anàlisis termo-mecànic per tal de quantificar el coeficient de dilatació tèrmica 

dels materials estudiats.  

 

A la Taula 8 es mostren els resultats de l’assaig. La dilatació tèrmica s’ha mesurat entre els valors 

de 45ºC i 60ºC.  

 
Taula 8 Coeficients de dilatació tèrmica. 

Material 
Temp. 
(ºC) 

Def. (mm) 
Temp. 
(ºC) 

Def. 
(mm) 

L0 

(mm) 
α (ºC-1) 

α mig 
(ºC-1) 

Desviació 
estàndard 

PP 

45 16,374 60,01 31,369 10,52 0,094 

0,104 0,008 45 17,918 60 36,084 11,24 0,107 

45 12,204 60 26,483 8,69 0,109 

PE 

45 7,655 160 15,162 11,18 0,044 

0,054 0,009 45,01 8,868 60 17,728 10,83 0,054 

45,01 11,413 60 21,714 10,95 0,062 

 
 

 

    Figura 91 Gràfic de la deformada amb 4 fixacions i 
    amb reforços centrals i perimetrals. 
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S’observa que la desviació estàndard entre els coeficients obtinguts de les tres mostres assajades 

de cada compost és inferior al 10% del valor promig, fet que assegura la seva repetibilitat. 

Com s’observa a la Taula 8 el compost de polietilè dilata la meitat que el de polipropilè. Sabent 

que els coeficients de les matrius plàstiques són: 

 

- PP. Entre 0’00015- 0’00018 (ºC-1). En temperatures compreses entre 20-60ºC.  

- PE. Entre 0’0002- 0’00022 (ºC-1). En temperatures compreses entre 20-50ºC. 

 

En el nostre cas, el compost de polipropilè té una dilatació tèrmica més gran que el compost de 

polietilè. Això és causat pel percentatge de matriu plàstica que hi ha en cada compost. El compost 

de polipropilè hi ha un 42% de PP mentre que en el compost de polietilè hi ha un 35% de PE. Això 

afecta positivament al PE, disminuint el coeficient de dilatació fins a valors molt menors que els del 

PP.  

 

7.5.2. TGA.  

 
S’ha realitzat un estudi de termogravimetria amb l’objectiu de veure la pèrdua de pes en funció de 

la temperatura. A la Figura 92 es representa aquesta pèrdua de pes.  

 

 

         Figura 92 Evolució de la pèrdua de pes amb l'augment de la temperatura. 

 
A la Figura 92 s’identifica un acoblament de dues fases de degradació, especialment pel compost 

amb base PP. La primera degradació s’inicia al voltant dels 240-250ºC corresponent al reforç 
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lignocel·lulòsic. El segon salt degradatiu es troba al voltant dels 370ºC i es correspon a la matriu 

plàstica.  

 

També es comprova com els reforços del PE inicien la seva degradació abans que els del PP. Es 

creu que és degut al tipus de fusta continguda en el compost que segurament té major quantitat 

de lignina. Això és degut a que el reforç està format per cel·lulosa, hemicel·luloses, lignina i 

extractiu. La lignina degrada a menys temperatura que la cel·lulosa, per tant, inicia el procés 

degradatiu abans, això s’observa a la Figura 93 on amb el compost del PE hi ha una petita 

degradació inicial al voltant de 150ºC.  

 

No obstant, el compost de polietilè deixa una major quantitat de residu a 700ºC que el de 

polipropilè. Aquest fet ve provocat per l’elevat contingut de càrrega inorgànica que té el compost 

de PE (Villegas, 2012).  

 

 

         Figura 93 Representació de la derivada de l'evolució de la pèrdua de pes en funció de la temperatura. 

 

A la Figura 93 s’observa la derivada de l’evolució de la pèrdua de pes en funció de la temperatura. 

En aquest cas, l’anàlisi constata els fets que ja s’observen a la Figura 92.  

 

El PE inicia una breu degradació a una temperatura de 135ºC. Per les dades del TGA no sembla 

que aquest involucri quantitats importants de material, però els gasos generats en aquesta 

degradació podrien ser els responsables de dificultar el procés d’injecció. Posteriorment comença 

la degradació del reforç. No obstant, s’observen dos velocitats de degradació del reforç. Es creu 
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que la primera caiguda és deguda a la lignina de la fibra amb que s’ha reforçat i la segona caiguda 

correspon a la cel·lulosa. La degradació de la matriu plàstica del PE s’inicia als 425ºC.  

 

En el cas del PP, les degradacions dels dos components estan més juntes iniciant-se la del reforç 

als 250ºC i la de la matriu als 370ºC. Això es creu que és degut a que possiblement el reforç del 

PP tingui menys quantitat de lignina que el de PE.  

 

7.5.3. Burning test. 

 
Referent al burning test realitzat, s’han analitzat un conjunt d’aspectes tals com: color fum, color 

flama, si crema totalment, si degoteja, si s’autoextingeix i el temps que tarda la flama en calar en 

la mostra i el que triga en cremar completament. Aquests valors es recullen a la Taula 9.  

 
Taula 9 Valors del burning test. 

Material t1 
Color 
fum 

Color flama Autoextingeix 
Crema 

totalment 
t2 Goteja 

Compost de 
PP 

5‘’ Negre 
Vermell   -

taronja 
No Si 5’ 30’’ Si 

5‘’ Negre 
Vermell   -

taronja 
No Si 6’02’’ Si 

5‘’ Negre 
Vermell   -

taronja 
No Si 5’11’’ Si 

Compost de 
PE 

15‘’ Negre 
Vermell   -

taronja 
No No 5’50’’ No 

10‘’ Negre 
Vermell   -

taronja 
No No 5’19’’ No 

10’’ Negre 
Vermell   -

taronja 
No No 5’30’’ No 

Matriu PP 

15’’ Negre 
Vermell   -

taronja 
No Si 7’47’’ Si 

15’’ Negre 
Vermell   -

taronja 
No Si 7’6’’ Si 

15’’ Negre 
Vermell   -

taronja 
No Si 6’53’’ Si 

Matriu PE 

10’’ Negre 
Vermell   -

taronja 
No Si 4’21’’ Si 

5’’ Negre 
Vermell   -

taronja 
No Si 4’06’’ Si 

10’’ Negre 
Vermell   -

taronja 
No Si 4’13’’ Si 

 
On t1 és el temps que tarda la flama en calar en la mostra i t2 és el temps que triga en cremar 

completament la mostra.  
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Comparant els materials amb la seva matriu, s’observa que tenen comportaments similars. Això es 

veu en el cas del PP on la matriu crema totalment igual que en el material compost de PP. Si 

s’analitza el PE, s’observa que la matriu crema totalment mentre que el compost de PE no.   

Pel que fa al comportament que tenen els dos compostos, es veu que el compost de PE té un 

comportament en que va cremant l’interior i va formant cendra, mentre que el compost de PP té un 

comportament on es va cremant tota la mostra a velocitat ràpida mentre goteja. El contingut en 

cendra que deixa la mostra es relaciona amb la quantitat de fase inorgànica del compost.  

 

El color tant de la flama com del fum eren els propis tant de les poliolefines utilitzades com de la 

cel·lulosa amb la que estan reforçats els compostos. Cap dels materials assajats presents 

autoextingeix la flama, tal i com és esperable al estar format de hidrocarburs sense compostos 

halogenats.  

  

Referent al temps que tarda la flama en calar en la mostra s’observa que, en el PP, l’addició del 

reforç provoca que cali abans que si es tracta de la matriu sense reforçar. No obstant, en el PE 

passa la situació inversa en que en el material compost tarda més temps en penetrar la flama que 

en la mostra. Això es deu a la gran quantitat de matèria inorgànica que dilueix els materials més 

susceptibles a cremar. Així mateix, aquesta evita el degoteig del plàstic cremat.     

 

Analitzant els resultats en el seu global, es veu que la diferència significativa entre els dos 

compostos es basa en el fet que el compost de PE no goteja ni propaga la flama degut al 

contingut d’elements inorgànics que hi ha en la seva composició.  

 

7.5.4. LOI.  

 
Analitzant els resultats obtinguts a través de l’assaig de LOI s’observa que no hi ha diferències 

significatives entre els dos compostos assajats. 

  

Considerant que el contingut d’oxigen existent en l’atmosfera és d’un 21%, si es compara amb els 

resultats de la Taula 10 dels compostos de PE i de PP, es pot afirmar que, en una atmosfera amb 

una composició normal, els dos compostos assajats cremarien.  
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Taula 10 Valors del LOI. 

Material % oxigen en que cala la flama % oxigen en que extingeix 

Compost PE 

19’6 18’9 

19’8 19’1 

19’9 19’1 

Compost PP 

19’9 18’7 

19’6 18’9 

19’7 18’8 

 
 

Recapitulant els resultats de l’assaig del burning test amb els del LOI per tal d’extreure’n unes 

conclusions més àmplies referents al comportament a la flama dels dos compostos plàstics 

s’observa que el compost de PE té uns millors resultats en el burning test gràcies als elements 

inorgànics continguts en la seva composició però això no provoca que el resultat al LOI sigui 

significativament millor que el compost de PP. Amb això es pot afirmar que en l’assaig de LOI té 

major influència el tipus de matriu plàstica que la composició del compost.  

 

A nivell general i veient els resultats dels tres assajos de comportament a la flama que s’han 

realitzat dels dos compostos, s’observa com tant el compost de PE com el de PP  no serien òptims 

per a la seva utilització com a elements per a exterior ja que la flama hi cala amb rapidesa i la 

propaga.  

 

No obstant, s’observa que en el compost de PE on hi ha major contingut d’elements inorgànics, 

s’evita el degoteig. A més, la major generació de cendres es relaciona amb compostos inorgànics 

que no cremen i que, conseqüentment, no aporten energia a la flama per a la seva propagació. 

Per tant, per a futures investigacions, és important considerar l’existència d’una important fase 

inorgànica en el contingut de la composició per tal de disminuir la propagació de la flama.  

 

No obstant, per augmentar el LOI dels compostos convindria actuar sobre la seva formulació. Els 

retardants de flama són additius que impedeixen activament la propagació de la flama. Es poden 

considerar reactius o additius. Es consideren reactius quan aquests s’afegeixen durant el procés 

de polimerització i es converteixen en part integral del polímer. El resultat és una modificació de 

les propietats protectores de la flama i una estructura molecular diferent de la del polímer original. 

Es consideren additius quan s’incorporen al plàstic abans, durant o immediatament després de la 

polimerització. Els additius estan únicament enllaçats al polímer físicament.  
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Alguns retardants reactius són l’anhídrid de clor o el dietil i alguns additius són el fosfat amònic, 

l’hidrat d’alumini, les parafines bromades, el clorur de polivinil, fosfats o compostos de nitrogen.  

 

7.6. Absorció d’aigua.  

 

Les matrius dels dos compostos assajats, PP i PE, tenen una capacitat d’absorció d’aigua molt 

baixa quan no tenen cap tipus d’additiu amb agent d’acoblament o quan no estan reforçats amb 

materials polars(Franco-marquès et al., 2011). A la Figura 94 s’observa l’evolució del contingut en 

aigua de provetes immerses en aigua i condicionades controladament a 23ºC.  

 

 

Figura 94 Evolució del pes de les provetes immerses en aigua i a atmosfera de 23ºC 

 

Tal i com s’observa a la Figura 94 el compost de PE té una capacitat d’absorció d’aigua inferior 

que el compost de PP. Es veu que la diferència de la capacitat entre el mateix compost de PE en 

provetes obtingudes per injecció o per premsat no és significativament diferent ja que s’estabilitzen 

a un període de temps similar i absorbeixen quantitats similars d’aigua. No obstant, quan s’analitza 

la capacitat d’absorció d’aigua en el compost de PP s’observa com les provetes obtingudes per 

injecció s’estabilitzen abans que les obtingudes per premsat. Es creu que això és degut a la 

compactació. Les provetes del compost de PP per premsat estan menys compactades i, per tant, 

ofereixen menys resistència al absorbir aigua, que les provetes del compost de PP obtingudes per 

injecció.  
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Si es comparen els dos compostos assajats, s’observa que el compost de PE té una capacitat 

d’absorbir aigua inferior a la del compost de PP. Això es pot atribuir al contingut de cel·lulosa i de 

càrrega inorgànica del compost, on a major contingut de residus de fusta major capacitat 

d’absorbir tindrà el material degut a la cel·lulosa (Franco-marquès et al., 2011). El compost de PP 

té un 50% de residus de fusta i el compost de PE té un 45% de residus de pollancre. Així mateix, 

la composició d’aquesta fusta també pot tenir una influència clara. Tot i que es desconeix la 

composició d’ambdues fustes, es sap que la presència d’estructures polars com la cel·lulosa 

augmenta la capacitat màxima d’absorció d’aigua(Vilaseca, Delgado-aguilar, & Mutj, 2016).  

 

A partir de les equacions de la llei de Fick es pot determinar la naturalesa del material atenent a un 

criteri de capacitat d’absorció d’aigua. A la Taula 11 es recullen els resultats cinètics de la llei de 

Fick dels materials estudiats.  

 

Taula 11 Resultats dels coeficient n i k, i del coeficient de difusió (D) 

Material n k D (m2/s) 

PP premsa 0,527 25,98 3,21*10-9 

PE premsa 0,470 10,34 1,48*10-8 

PE injecció 0,322 7,28 1,056*10-8 

PP injecció 0,3735 13,75 2,265*10-9 

 

Segons el que s’observa a la Taula 11, el coeficient de difusió és major en les provetes del 

compost de PE que les provetes del compost de PP, per tant, tenen una major capacitat d’absorbir 

aigua, fet que ja s’observa a la Figura 94. Considerant que el producte final, panells per a façana, 

està pensat perquè s’ubiqui a l’exterior dels edificis, lloc susceptible de rebre aigua, interessa que 

el coeficient de difusió sigui el menor possible. Si aquest coeficient és elevat provoca que la peça 

absorbeixi molta aigua i que pugui arribar a patir inflament; aquest inflament provoca una caiguda 

important de les propietats mecàniques del compost.  
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8. COMPARATIVA PRODUCTES DE MERCAT 

 
Un cop realitzats els diferents assajos s’ha considerat necessari la realització d’una comparativa 

dels resultats obtinguts pels dos compostos de fusta plàstica amb els diferents productes existents 

en el mercat.  

 

Entenent que el mercat existent referent a panells per a façanes ventilades és molt ampli 

considerem que s’ha de limitar la comparativa únicament amb els productes de tipus compost o 

diferents als tradicionals; ceràmica. Per aquest motiu, la comparació s’ha realitzat amb diferents 

productes DAU. Els productes que s’han comparat són els següents: 

 

- Compost de PP (injecció). Fulla exterior per a façana ventilada o no, amb subestructura 

d’alumini, placa formada per un material compost de polipropilè amb residus de fusta. 

- Compost de PE (injecció). Fulla exterior per a façana ventilada o no, amb subestructura 

d’alumini, placa formada per un material compost de polietilè amb pollancre. 

- DAU 14/090 A. Fulla exterior per a façana ventilada o no, amb subestructura d’alumini, 

placa de guix reforçat amb teixits de fibres i revestiment exterior continu. 

- DAU 14/085 A. Fulla exterior per a façana ventilada o no, amb subestructura d’alumini, 

placa de ciment i revestiment exterior continu.  

- DAU 12/078 A. Panell compacte HPL per a ús com a revestiment exterior fixat a 

subestructura metàl·lica en tancaments de façana ventilada.   

- DAU 12/074 B. Fulla exterior per a façana ventilada o no, amb subestructura d’acer 

galvanitzat, placa de ciment i revestiment exterior continu.  

 

A la Taula 12 s’observen els valors referents a les propietats mecàniques dels diferents productes 

que s’han comparat respecte els valors obtinguts dels compostos de PP i de PE assajats.  
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Taula 12 Comparativa amb altres productes del mercat 

Tipus Descripció sistema 
Gruix 

(mm) 

Resistència 

a flexió 

(MPa) 

Resistència 

a tracció 

(MPa) 

Dilatació 

tèrmica lineal 

(K-1) 

Mòdul 

elàstic 

(MPa) 

Compost 

de PP 

(injecció) 

Placa formada 

polipropilè amb 

residus de fusta. 

3 63,66 38,69 0,104 32,17 

Compost 

de PE 

(injecció) 

Placa formada per 

polietilè amb 

pollancre. 

3 26,73 15,36 0,054 34,63 

DAU 

14/090 A 

Placa de guix 

reforçat amb teixits 

de fibres. 

12,5 

+/- 0,7 
≥ 3,5    

DAU 

14/085 A  
Placa de ciment. 

12,5 

+/- 0,5 
≥4 > 0’65 7*10-6  

DAU 

12/078 A 

Panell compacte 

HPL 

8 o 10 

+/- 0,5 
> 80 > 60  > 9000 

DAU 

12/074 B 
Placa de ciment. 

12,5 

+/- 0,5 
≥4 >4 7*10-6  

 

Tal i com s’observa a la Taula 12 els dos compostos de fusta plàstica assajats mostren resultats a 

les propietats mecàniques superiors als DAUs analitzats. La resistència a flexió dels DAUs és, en 

la major part dels cassos, inferior a 4MPa mentre que els compostos de PP i de PE són superiors 

a 25 MPa. Únicament un dels DAUs, el DAU 12/078 A, mostra una resistència a flexió superior a 

les resistències dels compostos assajats. El mateix succeeix amb la resistència a tracció on els 

DAUs tenen una resistència molt inferior que els dos compostos assajats.  

 

Referent a la dilatació tèrmica lineal, s’observa que tant el compost de PP com el de PE tenen un 

coeficient superior als DAUs analitzats, per tant, pitjors prestacions pel que fa a aquesta propietat.   
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9. CONCLUSIONS GENERALS 

 
En aquest treball s’ha realitzat un estudi de dos compostos plàstics reforçats amb fibres naturals 

que s’utilitzen en la producció de tarimes sintètiques. S’han realitzat els assajos que s’han 

considerat necessaris per determinar l’aptitud dels compostos per a la fabricació de panells de 

façana que és l’objectiu final del treball.  

 

S’han realitzat assajos mecànics, físics, tèrmics i de comportament a la flama per extreure’n les 

propietats de cadascun dels dos compostos de fusta plàstica assajats. Tanmateix, s’han realitzat 

els assajos amb provetes obtingudes per injecció i per premsat.  

 

S’han avaluat les propietats mecàniques: tracció, flexió i impacte; tèrmiques: anàlisis 

termogravimètric i termomecànic; físiques: absorció d’aigua i de comportament a la flama: LOI i 

burning test.  

 

Les propietats a tracció mostren que:  

 

- Les provetes obtingudes per injecció tenen millors prestacions que les obtingudes per 

premsat degut a la dificultat d’obtenir unes provetes amb una superfície tant regular com 

les d’injecció.  

- La diferència de resistència entre les provetes d’injecció i les de premsat en el compost de 

PE és menor que en el compost de PP. Això és degut a la dificultat que es va tenir per 

obtenir unes provetes del compost de PE per injecció òptimes. 

- El mòdul de Young del compost de PE és major que el de PP degut al contingut de 

càrregues minerals que conté el compost de PE.  

- Les provetes d’injecció tenen major resistència a la ruptura que les de premsat.  

 

Les propietats a flexió mostren que:  

 

- La resistència a flexió de les provetes obtingudes per injecció en el compost de PP i en el 

de PE és major que en les provetes obtingudes per premsat. Això és degut a la dificultat 

d’obtenir per premsat unes provetes amb una superfície totalment regular.  
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- El mòdul de flexió del compost de PE és superior al del compost de PP. Aquest fet és 

causat per la quantitat de reforç que té el compost de PE que és lleugerament superior i al 

contingut de càrregues minerals de la seva composició.  

La resposta que s’obté de l’assaig a impacte és diferent en relació a si les provetes tenen entalla o 

no. Els resultats mostren que:  

 

- L’energia requerida per trencar la proveta és superior en el compost de PP que en el de 

PE. Això és degut a que les provetes de PE assajades, les obtingudes per injecció, no eren 

òptimes.  

- El compost de PP mostra millors resultats que el de PE en les provetes sense entalla. 

Aquest fet ve determinat pel contingut de càrregues i la major quantitat de reforç del 

compost de PE.  

- En l’anàlisi de les provetes amb entalla s’observa que en les provetes obtingudes per 

injecció el compost de PP té millors prestacions. Per contra, en les provetes obtingudes per 

premsat, el PE té millors propietats gràcies a la quantitat de càrrega interna continguda en 

la seva composició.  

- L’energia necessària per produir i propagar una fissura a impacte és inferior en les 

provetes amb entalla que les que no tenen entalla. Això s’atribueix a les tensions que es 

creen al voltant de la zona d’entalla que provoquen la formació de punts amb molta tensió 

susceptibles a la fissuració.  

 

En l’anàlisi termomecànic s’ha observat que: 

 

- El compost de PP té una dilatació tèrmica superior a la del compost de PE. Això és degut a 

les diferències entre el percentatge de matriu plàstica existent en cada compost.  

 

En l’anàlisi termogravimètric s’ha observat que:  

 

- Els compostos estudiats presenten dos temperatures de degradació: la primera 

corresponent a la degradació de la cel·lulosa i la segona a la de la matriu plàstica.  

- El compost de PE deixa major quantitat de residu a 700ºC que el compost de PP. Això ve 

provocat per l’elevat contingut de càrrega inorgànica del PE.  
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Del comportament a la flama, després de la realització del burning test i l’assaig del LOI, s’extreu 

que:  

 

- El comportament a la flama dels dos compostos assajats no és òptim per a aquesta 

aplicació, on la normativa exigeix una major resistència a la flama. Per tal de millor aquest 

comportament, seria necessari l’aplicació d’additius retardants de la flama.  

- El compost de PE mostra millors resultats a la flama gràcies al contingut d’elements 

inorgànics en la seva composició.  

- Per tant, sembla important considerar la incorporació de càrrega inorgànica en el reforç en 

el desenvolupament d’aquests productes.  

 

Referent als resultats de l’assaig físic d’absorció d’aigua s’extreu que:  

 

- El compost de PP té major capacitat d’absorció d’aigua que el de PE, tant en les provetes 

obtingudes per injecció com per premsat. Això es creu que és degut a la quantitat de 

cel·lulosa del compost, així com a la composició química de cada reforç lignocel·lulòsic.  

- Les provetes obtingudes per injecció tenen una capacitat d’absorció major que les 

obtingudes per premsat, tant en el compost de PP com en el de PE.  

 

A nivell general, es considera que seria necessari aprofundir en aquest estudi per tal de poder 

determinar quin dels dos compostos és millor per a situar-se a l’exterior d’un edifici. A nivell de 

comportament a la flama, el compost de PE té millors prestacions que el compost de PP gràcies al 

contingut de càrrega inorgànica. No obstant, no arriba als límits normatius que el facin acceptable 

per al seu ús exterior. Seria interessant estudiar el compost de PP amb contingut de càrrega 

inorgànica, no obstant, cal ser conscient que al afegir càrrega inorgànica o additius al compost 

provoca una disminució de les propietats mecàniques. Per això, caldria aprofundir en la formulació 

tant amb PP com amb PE de l’addició de càrregues inorgàniques, així com l’ús d’additius 

retardants a la flama.  

 

Finalment, cal comentar que el treball s’ha realitzat enfocant els panells com a solució per a 

façanes ventilades, però també es podrien utilitzar com a panells de revestiment per a façanes no 

ventilades.  
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10. DISSENY DEL PRODUCTE FINAL 

 
Un cop realitzats els assajos mecànics, tèrmics, de comportament a la flama i la simulació per 

elements finits, es procedeix a una primera aproximació de disseny del producte final.  

 

Veient els resultats de la simulació que permet arribar a obtenir peces de dimensions 120x60x1cm 

amb un nervat posterior de forma reticular com a reforç es planteja el tipus de procediment de 

fabricació necessari. Analitzant l’estat del mercat s’observa que els panells per a façanes en el cas 

de la fusta plàstica es realitzen amb peces d’amplada petita i gran llargada que es fabrica per 

extrusió. En el cas de la resta de materials, els panells per a façana tendeixen a buscar les 

màximes dimensions possibles per abaratir costos d’execució i de muntants.  

 

Els materials estudiats permeten l’obtenció de panells tant per extrusió, no obstant, es planteja el 

disseny del panell final obtingut per injecció per assimilar les mides del producte final a la resta 

dels existents en el mercat. El fet de realitzar el producte amb aquest procés de fabricació permet:  

 

- Distinció del producte final. Permet incloure un eslògan o logotip en els panells de façana.  

- Augment de les dimensions de la peça (en comparació amb el sistema d’extrusió). Això 

provoca una disminució dels muntants de la subestructura.  

- Augment de la velocitat de muntatge degut a la disminució de peces necessàries.  

 

Plantejant la fabricació per injecció s’aconsegueixen peces de majors dimensions que permeten 

optimitzar el procés constructiu i augmentar la rapidesa de muntatge. També s’aconsegueix reduir 

la quantitat de muntants necessaris.  

 

Es plantegen diversos dissenys amb les dimensions de peces esmentades anteriorment. En 

aquest cas, les dimensions del panell permeten elaborar figures geomètriques de petites i grans 

dimensions així com figures que es composen amb l’acoblament de 4-6 peces.  

 

A la Figura 95 s’observen diverses possibilitats geomètriques del disseny dels panells. En algun 

dels dissenys s’opta per un panell que es copia consecutivament mentre que en alguna ocasió es 

tendeix a un disseny on la figura final s’obté per l’acoblament de 4-6-8 panells.  
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    Figura 95 Dissenys geogràfics del panell. 

 

Per realitzar un primer tanteig es selecciona el primer dels disseny que s’observen a la Figura 95 

per dissenyar la peça en tres dimensions i plasmar-la en un edifici amb l’objectiu d’observar 

visualment el resultat final. A la Figura 96 s’observa el resultat final del panell quan s’acoblen 6 

unitats consecutives. Cal considerar que aquests peces permeten l’addició d’additius colorants i de 

pigments, per tant, la gamma de colors resultants podria arribar a ser amplia.  

 

 

        Figura 96 Disseny peça final. Acoblament de 6 unitats. 
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Finalment, s’ha procedit a aplicar el panell de façana resultant en un edifici. A la Figura 97 

s’observen dues imatges on el producte final s’ha aplicat en la façana d’un edifici.  

 

 

 

 

                              Figura 97 Panell aplicats en diferents façanes. 
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11. LLISTAT DE NORMATIVA APLICADA  

 

UNE- EN ISO 178:2011.  Plásticos. Determinación de las propiedades de flexión.  

 

UNE-EN ISO 178:2011/ A1:2013. Plásticos. Determinación de las propiedades de flexión.  

 

UNE-EN ISO 527-1:2012. Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 1: 

principios generales.  

 

UNE-EN ISO 527-2:2012. Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 2: 

Condiciones de ensayo de plásticos para moldeo y extrusión.  

 

PNE-EN ISO 179-1. Plásticos. Determinación de las propiedades al impacto Charpy. Parte 1: 
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