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1. Motivació 
 

La situació energètica actual no és gens esperançadora de cara al futur, degut a que la demanda 

d’energia augmenta anualment (més del 40% d’aquesta prové d’edificis) i les principals fonts 

d’energia són d’origen no renovable. Davant d’aquest panorama energètic, les energies 

renovables i sobretot l’energia solar han de tenir un paper prioritari en la reducció de l’ús de 

combustibles fòssils.  

Tradicionalment, els sistemes de poligeneració impulsats per l’energia solar es combinen 

principalment amb altres fonts d’energia per obtenir calefacció, ACS i electricitat. No obstant, des 

del grup de recerca SEMB de la Universitat de Lleida s’ha ideat un sistema de poligeneració per 

a l’obtenció de calefacció, ACS i refrigeració, que utilitza exclusivament captadors solars.  

Concretament, aquest sistema es basa en un col·lector i emissor radiatiu (RCE) que combina la 

captació solar i el refredament radiatiu (en anglès anomenat radiative cooling) en un sol dispositiu 

mitjançant una coberta adaptativa. La necessitat d’una coberta adaptativa prové del fet que el 

vidre tradicional utilitzat en col·lectors solars de plaques no té les característiques requerides per 

al refredament radiatiu.  

Per tant, és necessari fer un estudi, tant a nivell òptic com mecànic, sobre diferents materials 

candidats a cobrir el dispositiu RCE. 
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2. Objectius  
 

Els objectius que es plantegen cobrir en aquest projecte són els següents: 

 Exposar la situació energètica actual. 

 Explicar nous tipus d’energies d’origen renovable. 

 Analitzar energèticament la tecnologia radiative cooling. 

 Descriure el prototip RCE del grup de recerca SEMB i la seva evolució al llarg dels 

anys. 

 Analitzar i seleccionar un conjunt de materials candidats a cobrir el RCE. 

 Estudiar òpticament i mecànicament aquests materials. 

 Analitzar el seu comportament enfront la degradació per culpa d’efectes ambientals. 

 Seleccionar el millor material per a la coberta adaptativa del RCE. 

 Dissenyar una experimentació futura per aquest tipus de recerca. 
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3.  Introducció 
 

3.1   Panorama energètic actual i tecnologies amb energies renovables 
 

Avui en dia hi ha un altíssim i insostenible consum d’energia, repartida principalment en 3 sectors: 

indústria, transport i edificis. Per tal de satisfer aquesta necessitat, està establert un sistema de 

subministrament convencional que es basa en utilitzar una sèrie de recursos que procedeixen, 

en gran mesura, de combustibles d’origen fòssil, essent molt contaminants i no renovables. 

Principalment són el petroli, el carbó i el gas natural. A més a més, existeix una segona font 

d’energia, també no renovable però utilitzada en menor mesura, anomenada energia nuclear.  

Aquest model de producció d’energia presenta una sèrie de problemes greus:   

 La producció d’energia quan s’usen combustibles fòssils convencionals i nuclears 

generen una sèrie de gasos molt contaminants que contribueixen directament en l’efecte 

hivernacle i el canvi climàtic. 

 La combustió d’aquests combustibles alliberen grans quantitats d’òxids de sofre i 

nitrogen que, reaccionant amb l’hidròxid de l’atmosfera, creen diversos àcids: sulfúric i 

nítric. Aquests, es barregen amb l’aigua de la pluja (conseqüentment aquesta s’acidifica) 

i quan es precipita, fa malbé la vegetació i corroeix els edificis, les estructures 

metàl·liques i els vehicles, entre d’altres. A més a més, si la concentració d’àcid és molt 

elevada, pot arribar a afectar a les persones, tant en el seu sistema respiratori com 

danyar la seva pell.  Aquest fenomen es conegut com a pluja àcida. 

 El ritme de consum és tant alt i, tenint en compte que la seva existència és limitada, 

que la seva existència està prevista, en els millors dels casos i de forma molt optimista, 

poc menys de 50 anys en el cas del petroli, 65 en el gas natural i uns 150 anys en el cas 

del carbó [1,2].  

 El fet que les reserves d’aquests combustibles estiguin concentrades en pocs llocs del 

planeta comporten una sèrie de tensions socials i econòmiques entre països poc 

esperançadores. 

D’aquests quatre punts cal fer especial èmfasis en el primer, catalogat com a més important i 

més crític: l’efecte hivernacle. Cal recordar que, de bones a primeres, l’efecte hivernacle és un 

fenomen natural molt beneficiós pel planeta ja que el fet que hi hagi un cert contingut d’uns 

determinats gasos a l’atmosfera terrestre (vapor d’aigua, diòxid de carboni, metà, òxid nitrós, ozó 

i compostos halogenats, principalment) provoca que es formi una capa en aquesta que permet 

mantenir una temperatura estable (només deixa passar un determinat percentatge d’energia a 

l’exterior del planeta) i permet l’existència d’éssers vius al planeta. 

No obstant, el fet que les indústries actuals funcionin amb combustibles fòssils que emeten 

principalment grans quantitats de CO2 a l’exterior provoca que la quantitat de gasos d’efecte 

hivernacle s’intensifiqui, provocant així que la capa que formen es faci més gruixuda. 
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Conseqüentment, deixa passar menys energia a l’exterior del planeta i la temperatura d’aquest 

augmenta. Aquest fenomen és conegut com a canvi climàtic.  

Aquest augment de la temperatura terrestre provoca una sèrie de canvis en les condicions de 

vida en el planeta. Els principals són: 

 Desgel de grans masses glaciars, ja que la temperatura en ambdós pols creix a un ritme 

frenètic. A més a més, recentment es va reportar a l’Antàrtida una temperatura rècord: 

18,4ºC.  

 Pujada del nivell del mar, a conseqüència de l’esmentat desgel. Destacar que, segons 

el Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC), durant el període entre el 

1910 i el 2010 el nivell del mar va pujar uns 19 centímetres. Si segueix aquesta tendència, 

pot arribar a pujar 90 centímetres a les acaballes d’aquest segle. 

 Augment del nombre i intensitat d’huracans, ja que la temperatura del mar augmenta 

i aquests es formen sobre aigües que tenen, com a mínim, uns 28ºC (cada vegada més 

zones arriben a tant o més temperatura). 

 Extinció de moltes espècies, tant vegetals com animals, degut a que no poden 

aguantar les altes temperatures tant en èpoques d’hivern com d’estiu. A més a més, 

moltes espècies són forçades a migrar a climes més temperats per tal de sobreviure 

patrons climàtics alterats, sequeres extremes i inundacions violentes. 

 Desertificació de cada vegada més zones del planeta i degradació del sòl. Ambdós 

fenòmens acaben amb tot el potencial biològic de la regió convertint el terreny en 

improductiu i amb un paisatge desolador. 

No obstant, existeix un tercer bloc d’energies totalment diferents i oposades a les comentades 

anteriorment que emergeixen com una via alternativa i com a principal solució dels problemes 

esmentats. Cal destacar que aquestes es caracteritzen per utilitzar recursos naturals i molt 

abundants, n’hi ha una gran diversitat (n’existeixen de molts tipus), tenen un potencial 

d’aprofitament i d’ús molt gran i, el més important, no contribueixen en termes d’efectes 

hivernacle (no produeixen gasos causants del canvi climàtic) ni emissions contaminants de cap 

tipus. Aquestes es denominen energies renovables i són les següents: energia solar fotovoltaica 

(utilitza la llum del sol), energia solar tèrmica (aprofita la calor del sol), energia eòlica (utilitza la 

força del vent) (Figura 3.1), energia 

hidroelèctrica (es beneficia de la força de 

l’aigua fluvial), la biomassa (crema de matèria 

orgànica) i biogàs (creació de combustible a 

partir de matèria orgànica), geotèrmica 

(aprofitament de l’energia calorífica que es 

troba en l’interior del planeta), energia 

mareomotriu (aprofita l’ascens i descens de 

l’aigua del mar) i l’energia ona motriu (es 

beneficia de la força de les onades del mar).   

Figura 3.1 Exemple de parc eòlic. Font:      
https://como-funciona.co/un-parque-eolico/ 
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Aquest tercer bloc provoca una sèrie de beneficis: la seva intrusió en el model energètic ha fet 

canviar el panorama polític a millor (tot i que encara falten molts anys per revertir la situació 

actual) ja que s’ha començat a obrir el ulls i s’ha vist que són una solució i la via més rendible 

enfront la degradació mediambiental, són un tipus d’energia totalment netes (el seu procés de 

generació d’energia no emet cap tipus de gas o substància perjudicial) i cada vegada són més 

competitives, ja que els continus avenços tecnològics en aquesta àrea fan que siguin unes fonts 

més eficients i amb més capacitat de producció. 

No obstant, en els últims anys s’han desenvolupat noves tècniques de generació d’energia. N’hi 

ha algunes que són totalment renovables (utilitzen recursos d’origen 100% natural) i n’hi ha 

d’altres que utilitzen combustibles fòssils però, degut a la seva alta eficiència, tenen major 

acceptació en la societat. Aquestes tècniques es poden classificar en dos grans grups: sistemes 

de generació d’energia actius i sistemes de generació d’energia passius. La principal diferència 

entre ambdós és que el primer necessita d’un equipament específic i unes determinades 

condicions i materials per tal de dur a terme el seu objectiu mentre que el segon fan la seva funció 

sense cap equipament ni tecnologia de suport. 

Una primera font de generació d’energia innovadora és l’anomenada cogeneració. Aquest 

sistema actiu es basa en la combustió d’un combustible, generalment d’origen fòssil, per escalfar 

aigua i convertir-la en vapor i posteriorment generar electricitat fent-lo passar per una turbina 

(Figura 3.2). A més a més, s’aprofita la calor residual restant per utilitzar-la en altres processos. 

D’aquesta forma, s’obté de forma simultània tant electricitat com calor. Tanmateix, en algunes 

plantes de cogeneració s’esdevé el que s’anomena trigeneració d’energia, on la calor residual 

s’utilitza tant per escalfar com per 

refrigerar (essent un sistema encara més 

eficient). No obstant, cal destacar que, al 

igual que les centrals elèctriques 

convencionals, les plantes de 

cogeneració poden utilitzar pràcticament 

qualsevol tipus de combustible, des del 

petroli fins a biomassa (generalment 

combustible fòssils, pel seu gran poder 

calorífic). Per tant, tot i produir una gran 

quantitat d’energia, el seu origen 

pràcticament mai és renovable. [3]  

Pel que fa als principals avantatges d’una planta de cogeneració, se’n pot destacar principalment 

la seva eficiència, ja que pot arribar a ser d’un 90% o més. Això suposa un gran estalvi de 

combustible i de costos d'explotació, així com un benefici a nivell mediambiental notable (degut 

a la seva alta eficiència, es crema menys combustible i es genera menys contaminació). No 

obstant, cal destacar que l'eficiència real d'una planta de cogeneració depèn d’on es subministri 

Figura 3.2 Esquema del funcionament d’una planta de 
cogeneració.                                                                                   
Font:      https://www.electrical4u.com/cogeneration-combine-
heat-and-power/ 
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la calor que produeix. Atès que la calor es transporta generalment en forma d'aigua calenta, 

l'eficiència és més gran quan la central està més a prop dels edificis als quals serveix. 

Per altra banda, el principal desavantatge que té aquesta tecnologia es troba en el tema 

econòmic. Actualment, una planta de cogeneració sol requerir una inversió inicial molt gran i, tot 

i saber que s’amortitza la inversió, també cal tenir en compte que té uns costos de manteniment 

més elevats que la mitjana de tecnologies. 

Un segon avenç són els anomenats combustibles sintètics. Aquests són un tipus de carburant 

sense emissions que es fabriquen a partir de diòxid de carboni i hidrogen. La combinació 

d'aquests dos elements dóna lloc a una cadena d’hidrocarburs, és a dir, al combustible sintètic 

que pot convertir-se en gasolina, gasoil o un substitut del gas natural. A més a més, cal destacar 

que són perfectament útils en motors de combustió com els que s'instal·len actualment en els 

automòbils, avions o camions, entre d’altres. 

Aquest carburant té un origen totalment renovable: l’hidrogen prové directament de l’aigua i el 

diòxid de carboni s’agafa de l’ambient mitjançant uns captadors específics. A més, el fet d'utilitzar 

CO2 reciclat i aigua, aquesta tecnologia es considera neutra en carboni i, per això, aquests 

combustibles són molt més sostenible que els combustibles convencionals. D'aquesta manera, 

s’obté un carburant que no depèn de recursos no renovables com el petroli i que, a més a més, 

no genera contaminació en el seu procés de producció. No obstant, cal destacar que el fet de 

produir de nou gasolina o gasoil, quan s’utilitzin en processos de combustió, sí que s’emetria de 

nou diòxid de carboni a l’exterior però utilitzant de nou el mecanisme de captació, es podria 

arribar a tancar el cicle. [4] 

Per últim, cal destacar que aquest tipus de combustibles poden utilitzar-se en qualsevol vehicle 

que existeixi ja que per a la seva implantació no necessiten cap tecnologia addicional ni esperar 

que hi hagi un desplegament de nous motors. 

Una altra tecnologia de generació d’energia activa, que es va assentant poc a poc (sobretot en 

grans ciutats, com Nova York i també en ciutats grans del nord d’Europa) és l’anomenada district 

heating. Aquesta es basa en que una central tèrmica produeix calor (energia tèrmica) i aquesta 

es distribueix per una xarxa urbana, de la mateixa forma que es fa amb el gas, l’aigua o 

l’electricitat. 

El component principal d’aquesta instal·lació energètica és la central tèrmica. En aquest lloc és 

on es genera la calor mitjançant calderes (normalment s’utilitza biomassa, tot i que també gas o 

altres combustibles) i un intercanviador de calor (generalment el fluid que hi passa és aigua). 

D’aquí, es bombeja l’aigua escalfada cap als diferents grups de consum mitjançant l’ús de 

bombes i per transportar-la s’utilitzen tubs aïllats, normalment enterrats. Cal destacar que 

aquesta tecnologia treballa segons la demanda dels diferents consumidors i, per tant, no treballa 

de forma uniforme.  
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Pel que fa als seus avantatges, destaca l’alt rendiment de la combustió (les calderes de biomassa 

tenen una eficiència molt elevada, arribant fins al 90%), emissions més netes (disposen de 

sistemes específics de depuració de fums), cost econòmic relativament baix (degut a la poca 

complexitat de la instal·lació) i de manteniment senzill. [5] 

Però el principal avantatge d'aquestes instal·lacions és que, com a font de calor, poden utilitzar 

tant l'energia geotèrmica (aigües termals) com calor residual de processos tèrmics industrials. 

D’aquesta manera, s’estalvia l’ús de matèria prima i es redueix encara més el cost econòmic. 

Un altra tecnologia, si més no curiosa, és les anomenades façanes vegetals. Aquest tipus de 

sistema passiu es basa en plantar plantes verticals en la façana d’un edifici que, a part de tenir 

una funció decorativa, proporcionen grans beneficis a nivell funcional i energètic. Aquests són 

els següents: 

- Ajuden a millorar la qualitat de l’aire que entra a l’edifici procedent de l’exterior, ja que 

les plantes, generalment, poden filtrar components contaminants que es troben en l’aire. 

- Poden reduir les fluctuacions de temperatura de la superfície d'una paret d'un rang de 

10-60 ºC a un 5-30 °C, el que limita el moviment de calor entre parets de l'edifici.  

- Gràcies a la seva espessor, també s’usen com a amortidors contra el vent (principalment 

durant els mesos d'hivern). 

- El simple fet de ésser plantes, ajuden a millorar l’estat de l’ambient, capturant el diòxid 

de carboni i convertint-lo en oxigen (l’anomenada fotosíntesis.) 

No obstant, cal destacar que les façanes vegetals s’usen molt poc actualment, ja que són més 

vistes com a element decoratiu que no pas pels seus grans avantatges funcionals i energètics. 

[6] 

Per altra banda, existeix un altre tipus de sistema passiu que s’usa cada vegada més en edificis, 

l’anomenada green roof. Aquest tipus de tecnologia és basa en cobrir la superfície de la teulada 

d’un edifici de vegetació (Figura 3.3). Conseqüentment, comporta una sèrie de beneficis tant a 

nivell ecològic com funcional o energètic. Aquests són els següents: 

- Millora la climatització de l’edifici, ja que es manté una temperatura moderada i constant 

durant totes les estacions de l’any. Conseqüentment, es redueix la quantitat d’energia 

que es necessita per escalfar l’edifici, fet que provoca l’estalvi d’una suma important de 

diners. 

- Genera oxigen i filtra elements contaminants i CO2 de l’aire. Gràcies a l’efecte s de la 

fotosíntesis, s’aconsegueix una millora important en la qualitat de l’aire. 
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- Allarga la vida de la teulada. El fet que 

aquesta estigui coberta per un conjunt de 

multicapa de més de 20 centímetres 

d’espessor provoca que es redueixi el seu 

deteriorament, ja que és la pròpia vegetació 

la que suporta el desgast provocat per la 

radiació solar i els fenòmens meteorològics.  

- Aïlla l’edifici a nivell acústic, ja que 

l’espessor de la vegetació amorteix el soroll 

de l’alta activitat urbana. [7] 

 

Per últim, cal destacar una tecnologia que està en fase de provatura, l’anomenada Air-gen. 

Aquest és un dispositiu compost per nanocables de proteïnes natural (originàries d’un 

probacteri Geobacter) capaç de generar electricitat amb tant sols absorbint vapor d’aigua.  

El seu funcionament és molt senzill. Amb els nanocables esmentats es crea una cap molt fina 

(d’aproximadament uns 10 micròmetres de gruix) en la qual hi van connectats dos elèctrodes 

(positiu i negatiu). Quan un conjunt d’aquest tipus 

de proteïnes interactua amb el vapor d’aigua, 

crea un petit corrent elèctric continu. Això és 

degut a unes propietats molt específiques en 

termes de conductivitat elèctrica i química. 

Conseqüentment, si a més a més es dissenyen 

aquest tipus de nanocables amb porus de molt 

fina espessor (per tal de facilitar la interacció de 

les proteïnes amb el vapor d’aigua de l’aire), 

s’estableixen les condicions necessàries per 

generar electricitat (Figura 3.4).  

Per tant, aquest dispositiu és capaç de crear i transportar electricitat (uns 0,5 volts). 

Conseqüentment, si es fa una connexió en sèrie de multitud d’aquest innovador sistema, 

s’aconseguiria un dispositiu capaç de generar una gran quantitat d’electricitat. [8] 

Cal destacar que, tot i estar en fase de provatures, aquesta nova forma de generar electricitat 

pot arribar a convertir-se en una de les millors fonts d'energia renovable. Dintre dels seus 

avantatges destaquen el seu baix cost de fabricació i que aquesta no necessita pràcticament cap 

despesa energètica ni la utilització de cap tipus de material contaminant o perjudicial ni per a 

l’ésser humà ni per al planeta. A més a més, degut a que el seu origen es troba en el vapor 

d’aigua existent en l’atmosfera, es pot utilitzar en qualsevol punt de la Terra, fins i tot en zones 

extremadament seques com en deserts, on la humitat és molt escassa.   

Figura 3.4 Concepció de la tecnologia Air-Gen. Font:      
https://www.sciencemag.org/news/2020/02/electric-
bacteria-create-currents-out-thin-and-thick-airparque-
eolico/ 

Figura 3.3 Tecnologia green roof. Font:  
https://www.ecojardinmagico.com/guia-para-hacer-
un-techo-verde-todo-lo-que-tienes-que-saber-a-la-
hora-de-hacerlo/     
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De totes maneres, queda moltíssim camí per 

recórrer i un gran marge de millora respecte la 

situació energètica actual. Segons dades de 

l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de 

Catalunya, solament el 5% del consum d’energia 

primària consumida pels catalans el 2017 era 

originari de fonts renovables (bàsicament d’energia 

eòlica, hidroelèctrica i solar). Tanmateix, aquest 

valor vindria relacionat a com està distribuït aquest 

consum, ja que el transport (molt lligat a l’ús de 

combustibles fòssils), en el 2017, suposava el 43% 

del consum d’energia total (Figura 3.5) [9].  

 

No obstant, a nivell europeu aquest valor s’incrementa fins quasi el 26%,  gràcies a països 

nòrdics com Dinamarca, Finlàndia, Noruega, Suècia i Islàndia, on el consum d’energia 

renovables es dispara a valors molt més alts (ja fa uns anys que Dinamarca pot abastir tota la 

seva demanda energètica amb energia d’origen 100% renovable). 

Per altra banda, cal destacar que a nivell mundial, tenint en compte tant països totalment 

desenvolupats i que inverteixen molt en energies renovables (Dinamarca o Finlàndia, per 

exemple) com països subdesenvolupats que depenen quasi totalment de combustibles fòssils 

(majoria de països africans i bastants asiàtics i llatinoamericans), el percentatge total d’energia 

originària de fonts renovables es situava sobre el 8% al 2017.  

Veient l’evolució de l’estat energètic i essent crítics amb el model actual , en el últims anys hi ha  

hagut diverses creacions d’organitzacions mundials específiques per analitzar i regular la situació 

energètica i lluitar contra el canvi climàtic. Gràcies a aquestes, s’han pogut arribar a diversos 

acords entre la immensa majoria de països del món que auguren una millora en el futur més 

pròxim. Entre molts d’aquests, destaquen els que s’expliquen a continuació. 

L’any 1974, arran de la crisi del petroli de 1973, es crea l’Agència Internacional de l’Energia (AIE). 

Aquesta és una organització intergovernamental autònoma creada en el marc de l'Organització 

per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) que, primerament, es va dedicar 

a donar resposta a les interrupcions físiques en el subministrament de petroli però, amb el pas 

dels anys, el seu paper s’ha ampliat fins a abastar tot el sistema energètic global, englobant fonts 

d’energia tradicionals com el petroli, el gas i el carbó, així com altres de més netes i de creixement 

més ràpid, com el solar fotovoltaic, l’energia eòlica i els biocombustibles.  

Els interessos de l’AIE s'han ampliat a centrar-se en proporcionar anàlisis, dades, recomanacions 

polítiques i solucions per ajudar els països a garantir una energia segura, assequible i sostenible 

per a tothom. En particular, s’han centrat en donar suport als esforços mundials per accelerar la 

transició d’energia neta i mitigar el canvi climàtic. A més a més, i de forma molt més contundent, 

l'AIE promou la reducció de les emissions de CO2 provinents de combustibles fòssils.  

Figura 3.5 Diagrama de sectors del consum 
d’energia primària per fonts d’energia a 
Catalunya (2017). Font: 
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/
resultats/anuals/balanc_energetic 
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Per tal de justificar els seus ideals, cada cert anys publiquen el que s’anomena Energy 

Technology Perspectives (ETP), que és la publicació més ambiciosa de l’AIE sobre nous 

desenvolupaments en tecnologia energètica. Aquestes publicacions es basen en demostrar com 

les tecnologies, des de vehicles elèctrics fins a xarxes intel·ligents, poden marcar una diferència 

decisiva per assolir l’objectiu de limitar l’augment de la temperatura global (en constant 

creixement).  

Conseqüentment, es va publicar l’any 2012 l’anomenat ETP 2012, on es presentava escenaris 

detallats i estratègies fins al 2050 amb l'objectiu d'orientar les tendències energètiques i el que 

calia fer per construir un futur energètic net, segur i competitiu.  

Aquesta publicació abordava el progrés actual en el desplegament d’energia neta, com es 

relacionava la seguretat energètica i l'energia baixa en carboni, com els sistemes energètics 

seran més complexos en el futur, com evolucionarà dràsticament la demanda de calefacció i 

refrigeració, per què els sistemes d’electricitat flexibles són cada vegada més importants i com 

pot funcionar un sistema amb xarxes més intel·ligents, emmagatzematge d’energia i generació 

flexible... 

En definitiva, es mostraven una sèrie de solucions i s’exigia esforços als països adjunts a la 

OCDE per tal d’assolir un increment limitat de temperatura de 2ºC (anomenat en anglès 2ºC 

Scenario) i, marcar-se a l’any 2075 que el món tingui zero emissions relacionades amb l'energia. 

Cal destacar que aquest objectiu es basava en reduir més de la meitat les emissions de CO2 

relacionades amb l'energia el 2050 (en comparació amb el 2009) i garantir que continuïn 

disminuint després. És important destacar que el 2DS reconeixia que la transferència del sector 

energètic és vital, però no l’única solució: l’objectiu només es pot superar sempre que es 

redueixin les emissions de CO2 i GEH en sectors no energètics [10]. 

Anys més tard, i davant l’ínfima sostenibilitat i un futur cada vegada més fosc, es va firmar l’Acord 

de París del 2015. Aquest és un acord dins del marc de la Convenció de les Nacions Unides 

sobre el Canvi Climàtic d’aquell mateix any, que es basava principalment en establir mesures per 

a la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en uns període de 15 anys (establia 

com a data límit el 2030). L'acord busca mantenir l'augment de la temperatura global mitjana per 

sota dels 2°C (seguint moltes de les indicacions de la ETP 2012) per sobre dels nivells 

preindustrials, reconeixent que això reduiria significativament els riscos i efectes del canvi climàtic 

[11].  

A més a més, en aquesta cimera es va reconèixer l’extrema necessitat que les emissions globals 

toquin sostre el més aviat possible, assumint que aquesta tasca portarà més temps per als països 

en desenvolupament.  

A continuació, al novembre del mateix any, es van aprovar un conjunt de 17 objectius impulsats 

per les Nacions Unides, anomenats Objectius de Desenvolupament Sostenible (2015-2030). 

Entre aquests destacaven el canvi climàtic, la desigualtat econòmica, la innovació, el consum 

sostenible, la pau i la justícia, entre d'altres prioritats (Figura 3.6). Per tant, aquests objectius 
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persegueixen la igualtat entre les persones, protegir el planeta i assegurar la prosperitat com a 

part d'una nova agenda de desenvolupament sostenible [12].  

Dintre d’aquests objectius, ja relacionant-los amb l’energia, destaquen l’objectiu 7, el 9, l’11, el 

12 i l’objectiu 13.  

El primer busca garantir l’accés a una energia assequible, segura sostenible i moderna per a 

tothom. Això es degut a que, segons dades extretes de les Nacions Unides, 1 de cada 7 persones 

no té accés a electricitat, l’energia comporta una contribució del 60% sobre el canvi i solament el 

20% de l’energia generada tenia origen renovable (dades de l’any 2015).   

El segon promou la construcció d’infraestructures resilients, promoure la industrialització 

inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. Exigeix invertir molts esforços en aquests àmbits ja 

que 2.600 milions de persones no tenen accés permanent en electricitat i en països africans, 

degut a les seves limitacions infraestructurals, la seva productivitat pot baixar dràsticament, fins 

a un 40%.  

El tercer cerca que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i 

sostenibles. Això és degut a que les ciutats solament ocupen el 3% de la terra però hi viu el 55% 

de la població, representen d’un 60 a un 80% del consum d’energia i un 70% d’emissions de 

carboni. A més a més, l’impacte de les ciutats a nivell econòmic és molt important, ja que genera 

aproximadament un 80% del PIB global. 

El quart persegueix establir una millora en termes de modalitat de consum i de producció 

sostenible. Insta a ser molt curosos en la forma que s’eliminen els residus tòxics i contaminants 

com també fer una bona gestió dels recursos naturals.  

I el cinquè busca adoptar mesures urgents per tal de combatre el canvi climàtic i els conseqüents 

efectes que provoca. Segons aquesta organització, les emissions de gasos d’efecte hivernacle, 

avui en dia, són un 50% superiors als nivells de l’any 1990 i l’escalfament global pot tenir 

conseqüència irreversibles si no es prenen mesures urgents.  

Per tant, es pot afirmar que, a nivell global, s’exigeix a adoptar solucions urgents (mitjançant 

l’aplicació de mesures molt restrictives i compromisos i aliances fortes entre països) per tal de 

millorar el futur més immediat. 

  

Figura 3.6 Logotip ODS amb els 17 
objectius.                                                 
Font:      
https://www.un.org/sustainabledevelo
pment/es/objetivos-de-desarrollo-
sostenible/ 
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3.2 Descripció de la tecnologia del radiative cooling i l’ús en un col·lector solar 
 

Per tal de contribuir a la productivitat energètica mitjançant energies renovables, en els últims 

anys s’ha investigat en un nou sistema energètic: el radiative cooling. Aquest sistema, originari 

d’un principi físic desenvolupat pel matemàtic i físic alemany Max Planck, es basa en el simple 

fet que tots els cossos irradien energia a l’exterior en una longitud d’ona concreta, essent 

aquesta completament depenent de la temperatura que té. Cal destacar que la transmissió 

d’energia es compleix pel simple fet que hi hagi una diferència significativa entre la temperatura 

de l'espai i la dels objectes de la Terra. Per tant, si el cos està a una temperatura inferior a la de 

l’espai, transmet energia a l’exterior i, conseqüentment, es refreda. Aquest refredament 

s’analitza, des del punt de vista termodinàmic, com un tipus de refredament passiu, en el sentit 

que no cal una aportació d'energia addicional per induir a que aquest refredament succeeixi. En 

altres paraules, la transferència de calor per radiació es produeix de forma contínua i espontània.  

Arribats en aquest punt, cal destacar el següent fenomen: quan un cos es refreda, hi ha un 

intercanvi de calor amb l’espai i, per tant, s’allibera energia a l’exterior. El fet que això succeeixi 

implica que hi hagi un petit, minúscul increment de temperatura en el planeta ja que l’atmosfera 

absorbeix tot tipus d’energia emesa per l’espectre que compren tot el rang de longitud d’ones, 

tant d’ona llarga com de curta. Per tant, que es transmeti aquesta energia a l’exterior a gran 

escala, s’indueix a que esdevingui més i més escalfament global i, conseqüentment, afavoreixi 

el canvi climàtic.  

Per continuar endavant, s’ha d’analitzar més en profunditat l’atmosfera. A nivell general, 

l’atmosfera es pot definir com una capa de gas que envolta la Terra i que es manté unida a ella 

mitjançant la força de la gravetat. La seva funció principal, a part d’actuar com a escut contra els 

meteorits, és d’absorbir una gran quantitat de radiació solar ultraviolada. A més a més, cal 

destacar que, tal com s’ha comentat anteriorment, l’energia es distribueix i transmet per un ampli 

espectre d’ones electromagnètiques. No obstant, degut a la seva complexitat d’estudi, les 

radiacions electromagnètiques es classifiquen específicament segons la seva longitud d’ona. 

Conseqüentment, l’espectre d’ones electromagnètiques queda dividit ens les següents 7 grans 

bandes: ones de radio, microones, infraroig, espectre visible, ultraviolat, raig X i raig gamma 

(Figura 3.7).  

 

 

 

 

Figura 3.7 Classificació 
de l’espectre d’ones 
electromagnètic                  
Font: 
https://cifpn1.com/electro
nica/?p=4034 
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Degut a que la principal funció de l’atmosfera es absorbir una gran quantitat de radiació solar 

indueix a pensar que actua com un element totalment absorbidor i que no deixa passar 

absolutament res. No obstant, existeix el que s’anomena finestres atmosfèriques. Aquestes es 

defineixen per ser intervals de freqüències de radiació electromagnètica on aquesta és molt poc 

absorbida i mínimament dispersada en l’atmosfera. Per tant, sí que existeixen petits “forats” que 

permeten un flux ininterromput de longituds d’ona entre la Terra i l’espai (en ambdós sentits). 

D’aquestes n’existeixen diverses, repartides principalment en les zones d’ones de radio, infraroig 

i l’espectre visible (Figura 3.8).  

 

 

 

 

 

Cal destacar que tot l’espectre comprés en la zona d’ones de ràdio s’usa en termes de 

transmissió de televisió, ràdio, radar i telefonia mòbil com també en àudio, vídeo i serveis 

d’emergència. D’altra banda, l’espectre visible contempla la regió de l’espectre electromagnètic 

que l’ull humà és capaç de percebre (normalment entre 380 i 750 nm). Per tant, tot i haver-hi 

finestres atmosfèriques en aquestes dues regions, no són interessants a nivell termodinàmic. 

Per últim, existeix la finestra atmosfèrica en la banda d’infraroig. Aquesta, de menor longitud 

d’ona que les dones de ràdio i major que les de l’espectre visible, comprèn un tipus de radiació 

electromagnètica que emeten els cossos la temperatura dels quals superen el 0 absolut (-273,15 

graus Celsius). Per tant, aquesta finestra sí que és interessant a nivell termodinàmic, ja que és 

en aquesta regió de l’espectre on es localitza la radiació energètica dels cossos a l’exterior. 

Concretament, aquesta finestra atmosfèrica es situa 

entre 7 i 14 μm (Figura 3.9). Tal com s’ha especificat 

anteriorment, atès que l'atmosfera és majoritàriament 

transparent a aquestes longituds d'ona i no absorbeix 

l’energia emesa en aquest interval, els materials que 

emeten una radiació compresa en el rang entre 7 i 14 

μm, l’envien directament a l’espai. Per tant, sota 

aquestes condicions, és una transmissió d’energia 

totalment neta. [13] 

  
Figura 3.9 Esquema d’actuació de les diferents 
longituds d’ona, on s’aprecia la finestra atmosfèrica 
en l’interval entre 7 i 14 μm.                                                                                                            
Font: www.nature.com/articles/d41586-019-03911-8 

Figura 3.8 Diferents finestres 
atmosfèriques de l’espectre.      
Font: 
https://www.researchgate.net/atm
ospheric_window 
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Paral·lelament, cal tenir en compte també els efectes de les diferents condicions atmosfèriques 

sobre el radiative cooling. Les substàncies químiques presents a l’atmosfera com l’H2O, CO2, O3, 

CH4 i N2O, entre d’altres, tenen certa incidència en l’eficiència d’aquesta tecnologia. No obstant, 

per a la transmissió d’energia a la finestra atmosfèrica, el paper principal el té l’anomenat vapor 

d’aigua, en que segons la seva quantitat de contingut a l'atmosfera es pot associar amb la 

temperatura superficial del sòl i la humitat relativa. Cal destacar que, com més dens sigui l’aire 

(la densitat bàsicament es basa en quantitat de pols i humitat), més dificultós serà deixar passar 

la radiació. Lògicament, aquest nou sistema té més potencial en cels clars i amb pocs núvols, ja 

que s’irradia d’una forma més directa amb cels no embromats. 

Per altra banda, a l’hora d’analitzar aquesta tecnologia, cal tenir en compte un paràmetre tèrmic 

anomenat transmitància. A nivell termodinàmic, es defineix la transmitància tèrmica com la 

velocitat de transferència de calor a través de la matèria. A nivell físic, s’expressa amb la lletra U 

i el seu valor, en unitats del sistema internacional, W/m2·K (quocient entre la potència expressada 

en Watts i el producte entre la superfície en metres quadrats i la temperatura en Kelvin). 

Conseqüentment, també cal tenir present l’absorbància. Aquest és un paràmetre tèrmic que es 

refereix a la quantitat de calor que pot absorbir un cos. Comparant ambdues magnituds 

termodinàmiques i ja pensant en el que interessa més en la tecnologia radiative cooling, l’ideal 

fora tenir, en un mateix cos, un alt grau de transmitància (per tal de transferir al màxim la calor a 

l’exterior i afavorir el refredament) i un nul grau d’absorbància (per tal de retenir al mínim la calor 

a emetre). 

Per tant, ja pensant en aplicacions enginyerils, seria molt important trobar un material que 

tingués una transmitància tèrmica molt elevada i, al mateix temps, irradiés energia a l’exterior en 

un rang del longitud d’ona comprés entre els 7 i 14 μm. A més a més, hauria de ser un material 

amb unes determinades propietats òptiques i mecàniques: transparent a la radiació d’ona llarga, 

molt resistent a l’abrasió, a la humitat i al desgast que comporta estar sotmès a condicions 

meteorològiques i ambientals de tot tipus, llarga durada en el temps (interessa que sigui un 

material que aguanti un cert temps i que no s’hagi de canviar sovint), tenir un nul o molt baix 

grau d’higroscopicitat (propietats d’algunes substàncies inorgàniques que permeten absorbir 

humitat), cert grau de duresa (que no es ratlli fàcilment), que tingui una certa resistència a la 

tracció i un grau d’elasticitat important (Mòdul de Young més aviat baix), mal·leable (per tal de 

produir-ne grans quantitats a làmines)... A més a més, havent consultat diversa bibliografia [13, 

14, 15] destacar que tant les propietats que poden tenir tant a nivell elèctric (resistivitat o 

conductivitat elèctrica) com a nivell magnètic (permeabilitat magnètica, susceptibilitat o 

magnetització) no són vistes que tinguin interès o vistes que puguin arribar a ser útils en el punt 

d’investigació que es troba aquesta tecnologia, ja que tant les propietats elèctriques com 

magnètiques no intervenen en el procés de transferència de calor d’un cos a la finestra 

atmosfèrica. 

Conseqüentment, valorant totes aquestes característiques es descarten ja d’entrada tot tipus de 

metalls i moltíssimes ceràmiques ja que aquests material no destaquen precisament per ser 
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materials transparents ni especialment elàstics. Per tant, seria interessant trobar un tipus de 

plàstic o vidre tractat que permetés desenvolupar la tecnologia radiative cooling. 

Dominant teòricament aquest sistema de refrigeració, els científics i enginyers d’arreu del món 

investiguen en quins àmbits es podria aplicar. Tenint en compte el consum energètic disparatat 

de l’ésser humà, un bon exemple seria aplicar-ho en el sistema de refrigeració d’un edifici, ja 

que és un lloc on la demanda d’energia és molt gran.  

A nivell global, els edificis utilitzen més d’un terç de l’energia total consumida de la població. 

Particularment durant els mesos d’estiu, l’absorció d’energia solar pels edificis augmenta 

significativament la càrrega de refrigeració necessària. A les zones més càlides i als països 

mediterranis, les aplicacions de climatització són cada cop més freqüents cada any que passa, 

amb el seu important impacte negatiu en el consum d'energia. Per tant, una possible solució a 

aquest problema és aplicar la tecnologia radiative cooling en superfícies i façanes d’un edifici.  

No obstant, cal tenir en compte que tot i que l'emissió de radiació de superfícies com teulades 

d’edificis és constant, aconseguir el refredament requereix un canvi negatiu net en l'energia 

irradiant. Tanmateix, destacar que durant el dia la radiació solar entrant generalment supera la 

radiació sortint a l'espai i crea un guany net d'energia, escalfant la superfície (la temperatura 

exterior és més elevada que la d’una teulada d’un edifici i per això s’escalfa). Per aquesta raó, el 

refredament radiatiu renovable és molt més útil durant la nit, quan la radiació sortint a l'espai 

és molt més gran que la radiació entrant.  

Cal destacar també que el gran potencial del refredament radiatiu passiu es basa en la seva 

capacitat per reduir l’energia que s’utilitza en sistemes de refrigeració com ara la climatització. 

Això és degut al seu actual baix potencial, d’aproximadament 50W/m2. Però, per tal d’induir un 

efecte de refredament útil que pogués substituir l’aire condicionat, l’aparell de refrigeració hauria 

d’emetre energia fins que la seva temperatura fos inferior a la de l’aire ambiental. Si no fos el cas, 

només serviria com un sistema de refrigeració que secundés el circuit principal. 

Per tant, després d’analitzar les diferents característiques òptiques i mecàniques que hauria de 

tenir el material usat en aquesta tecnologia i havent vist el seu potencial tèrmic i possibles usos 

(ésser més una font d’energia secundària i no pas una font primària), seria interessant trobar una 

tecnologia en la que fos viable aplicar-hi el radiative cooling i que no interferís en absolut en el 

seu funcionament estàndard. Basant-se en un punt clau, en el que el radiative cooling és eficient 

durant la nit, els diferents components del SEMB de la Universitat de Lleida van decidir 

investigar l’ús de la tecnologia del radiative cooling combinat amb un col·lector solar. D’aquesta 

manera, es podria obtenir energia tant de dia, utilitzant el mecanisme de captació del col·lector 

solar, com de nit, mitjançant la tecnologia del radiative cooling.  

Aquest és un projecte innovador a nivell global ja que, després d’haver consultat diversa 

bibliografia, aquesta tecnologia ha estat molt investigada però solament en l’àmbit de com millorar 

diferents propietats òptiques i mecàniques de materials per tal d’aplicar aquesta tecnologia durant 

el dia. La idea, de forma resumida, és utilitzar de forma convencional el col·lector durant el dia 
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(fer passar un fluid i escalfar-lo, transportar-lo a un intercanviador de calor i obtenir aigua calenta) 

i durant la nit, fer radiative cooling. Aquest nou element és anomenat pel grup de recerca com a 

RCE (col·lector i emissor radiant). Amb aquest nou sistema, durant la nit es refreda el fluid que 

passa pel col·lector solar i, després de passar per un intercanviador de calor, s’obté aigua freda. 

No obstant, s’ha de tenir en compte el següent: de dia el col·lector estarà recobert tant d’una 

planxa de vidre i la làmina de plàstic i, de nit, mitjançant un procés automatitzat, es desplaçarà 

la protecció de vidre i només quedarà, recobrint el col·lector, la làmina de plàstic. 

Tanmateix, és important saber el perquè d’aquesta configuració. La planxa de vidre que s’usa en 

els col·lectors és d’un tipus molt específic (espessor fina i molt transparent) que té la funció 

d’augmentar la captació de calor (mitjançant l’efecte hivernacle), reduir al màxim les pèrdues i 

protegir el mòdul solar. Per altra banda, la làmina de plàstic té l’objectiu de transmetre, en el rang 

de longitud d’ona de la finestra atmosfèrica d’infraroig, tota la quantitat de calor possible a 

l’exterior. Cal destacar que els objectius d’aquests dos materials són totalment oposat, ja que el 

col·lector solar estàndard té la funció de captar energia i la tecnologia radiative cooling dissipar-

la. A més a més, fins al dia d’avui no s’ha provat l’existència d’un material capaç fer ambdós 

funcions, ja que si un cos té molta absorbància tindrà poca transmitància i al revés (a nivell de 

composició química és pràcticament impossible d’esdevenir-se). Conseqüentment, el col·lector 

solar del SEMB necessita un mecanisme automatitzat de coberta mòbil per tal d’optimitzat al 

màxim el rendiment del col·lector solar, tant de dia (captació) com de nit (radiative cooling). A 

continuació, es pot observar el mecanisme de coberta mòbil (Figura 3.10). Destacar que en la 

imatge (2019) encara estava en fase de proves i per això no cobreix la totalitat del col·lector solar. 

 

 

 

Figura 3.10 Col·lector solar del SEMB amb coberta mòbil (2019). Font: [19]                      
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A més a més, el fet que en el col·lector es pugui produir més d’un tipus d’energia, s’esdevé el 

que es coneix com poligeneració d’energia. Aquesta, a nivell tècnic, es defineix com la 

producció conjunta de dos o més serveis energètics buscant aprofitar al màxim el potencial 

termodinàmic dels recursos consumits. A més a més, en la forma d’aquesta poligeneració 

energètica s’intenta produir la mínima quantitat de residus possibles. Atenent a aquesta definició, 

l’equip del SEMB compleix totes aquestes condicions, ja que s’aprofita una font d’energia d’origen 

totalment renovable i que no produeix cap tipus de residus. 

Per altra banda, tal com s’ha comentat anteriorment, el radiative cooling té encara un potencial 

molt baix i la seva aplicació serviria com a element de suport d’un equip de climatització, reduint 

així els costos econòmics. Paral·lelament, resultats previs del grup de recerca SEMB mostren 

que la tecnologia del radiative cooling pot produir fred en un ordre de magnitud inferior a la 

producció de calor (uns 40-50 W/m2 vers 400-600 W/m2 de calor). No obstant, aquest 

assemblatge d’ambdues tecnologies 100% renovables suposa tot un repte per al grup 

d’investigació.  

Conseqüentment, el fet d’innovar comporta el dur a terme diferents estudis i proves 

experimentals (amb encerts i errors) pel que fa a la seva instal·lació, estudis de la seva evolució 

en el temps del comportament òptic i mecànic de materials candidats a recobrir el col·lector i 

decidir quin d’aquests és el millor comparant-los a nivell mecànic, òptic i també econòmic. 

Finalment, cal destacar com a curiositat que existeix una empresa americana anomenada 

Skycool. Aquesta companyia és experta en radiative cooling i ha dissenyat uns panells (Figura 

3.11) que permeten arribar a refrigerar un edifici fins a un 70%, ja que són molt reflectants a la 

llum del sol però també emeten radiacions tèrmiques excepcionalment bones de fred en la 

finestra atmosfèrica d’infraroig. Cal destacar que aquesta empresa són pioners en aquesta 

tecnologia (després de moltíssima experimentació, són capaços de produir fred durant les 24 

hores del dia de forma ininterrompuda) i són els primers en combinar el radiative cooling amb els 

sistemes convencionals de climatització i refrigeració. A més a més, degut a la seva contínua 

recerca, han desenvolupat un material capaç de substituir un sistema d’aire condicionat, ja que 

poden arribar a produir fins a un 90% d’energia refrigerant. No obstant, aquesta tecnologia tot 

just començ a treure el cap i encara li falta molt camí per recórrer, tot i que els pronòstics i l’opinió 

científica són molt esperançadors. [16, 17] 

  

Figura 3.11 Panell de refrigeració solar de l’empresa Skycool,  
Font: www.skyccolsystems.com/radiative-cooling-case-study-2 
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4. Descripció del RCE del SEMB 
 

4.1  Introducció 
 

Tal com s’ha comentat amb anterioritat, el concepte de radiative cooling sorgeix fonamentalment 

de l’emissió de calor radiativa a l’exterior de qualsevol tipus de cos amb una temperatura superior 

al zero absolut. Conseqüentment, aquest tipus de transferència de calor és present en la totalitat 

de cossos, per tant, és un dels mètodes naturals de refrigeració més utilitzats (tot i que la majoria 

ho fa de forma inconscient). Per altra banda, cal recordar que en un intercanvi de calor, aquesta 

es desplaça del cos més calent al cos més fred. Lògicament, sabent que la temperatura de 

l’univers és molt propera al zero absolut, s’utilitza aquest com un molt bon recurs termodinàmic i 

també renovable. Per tant, la totalitat dels cossos terrestres poden dissipar la calor a l’espai 

exterior en forma d’ones electromagnètiques mitjançant l’anomenat refredament radiatiu. Per 

últim, cal destacar que  la novetat que s’incorpora en la tecnologia radiative cooling és en la 

seva capacitat d’aconseguir refredament sense cap energia addicional d’entrada. 

Conseqüentment, s’obté un mètode de dissipació de calor a l’exterior del planeta totalment net. 

Davant el seu potencial, en aquestes últimes dècades s’han anat fent diferents estudis. 

Primerament, es va fer un estudi profund i molt curós i es va demostrar àmpliament la importància 

del refredament radiatiu nocturn i les seves possibles aplicacions. Posteriorment, després de 

diverses investigacions, es va arribar a la conclusió que, per tal de garantir un refredament 

radiatiu nocturn, existeixen dos tipus de mètodes. El primer és l’anomenat radiador gairebé 

negre, que presenta una alta emissivitat en gairebé totes les bandes de radiació tèrmica. El 

segon tipus és el conegut com radiador selectiu, que té una forta emissió tèrmica només a la 

finestra atmosfèrica. Fent una comparativa entre ambdós, destaca el potencial de refrigeració 

(en una temperatura d’uns 300K) del radiador gairebé negre enfront del radiador selectiu. No 

obstant això, cal esmentar que la seva absorció de radiació atmosfèrica addicional fora de la 

finestra atmosfèrica suposa un inconvenient (el principal objectiu d’aquesta tecnologia és emetre 

calor radiant en la finestra atmosfèrica compresa entre 7 i 14 µm).  

Amb els anys, gràcies a l’ajuda de l’aparició d’avenços pel que fa a disseny i fabricació, s’han 

desenvolupat ràpidament noves classes de radiadors infrarojos selectius. D’aquesta manera, 

s’ha aconseguit un refredament radiatiu diürn molt per sota de la temperatura ambient. Tot i que 

s’ha arribat a valors que comencen a ser significatius (uns 40 o fins i tot 50 W/m2·K), encara 

s’està una ordre de magnitud per sota del que es pot aconseguir en un col·lector solar estàndard.  

Degut a aquest poc benefici energètic que se n’obté, es necessita continuar estudiant en 

profunditat aquesta tecnologia. A més a més, seria interessant que les empreses que es troben 

en el sector de les renovables invertissin en ella (la ja esmentada empresa americana Skycool 

és especialista en materials que n’augmenten enormement la seva producció) o financessin 

grups de recerca interessats en ella (tal com s’ha comentat en anterioritat, el grup de recerca 

SEMB de la Universitat de Lleida fa anys que l’investiga). 
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4.2  Fonaments teòrics 
 

Per tal d’entendre millor la tecnologia radiative cooling, a continuació s’exposa un anàlisi 

termodinàmic d’aquesta. 

Primerament, cal tenir en compte que el radiative cooling (també conegut com a refredament 

passiu o com refredament per radiació) és bàsicament un intercanvi de calor entre dos cossos 

esent el sentit del més a menys calent. No obstant, aquest tipus de procés de refrigeració 

solament ocor quan s’esdevé un balanç net (la radiació emesa té el mateix valor que la radiació 

absorbida) entre els diferents fluxos d’energia que actuen sobre una superfície. 

Paral·lelament cal destacar que els diferents fluxos d’energia que intervenen de forma estàndard 

en una superfície són els següents: l’energia emesa pel sol que absorveix la superfície (Qsun), 

l’energia irradiada pel cos més calent (Qrad), la radiació atmsofèrica que emet l’univers i que 

absorveix el cos (Qsky) i les pèrdues intrínseques que s’esdevenen en qualsevol tipus d’intercanvi 

de calor (Qloss), ja que mai s’esdevé un procés ideal (Figura 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant, fent el balanç d’energia en la superfície descrita anteriorment i tenint en compte primer 

principi de la termodinàmica (principi on s’estableix que l’energia no es crea ni es destrueix sinó 

que es transforma; l’anomenat principi de conservació de l’energia) la radiació total emesa 

per una superfície vindrà donada per la següent fórmula: 

𝑄𝑛𝑒𝑡𝑎_  𝑐𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔 = 𝑄𝑟𝑎𝑑 − 𝑄𝑠𝑢𝑛 − 𝑄𝑙𝑜𝑠𝑠 − 𝑄𝑠𝑘𝑦  

D’aquí, cal destacar que l’expressió que millor s’adecua al comportament de l’emissió de radiació 

d’un cos a l’exterior (Qrad), tenint en compte diverses simplificacions pel que fa als efectes tant 

de l’angle azimut del sol (negligible per càlculs d’enginyeria) com de la temperatura de la 

superfície del radiador, es pot expressar de la següent forma: 

𝑄𝑟𝑎𝑑 (𝑇𝑟) = 𝜋 · 𝐴𝑟 ∫ ∫ 𝐼𝑏 (𝜆, 𝑇𝑟) ·
𝜋/2

0

+∞

0

ε𝑟  (𝜆, 𝜃) · sin(2𝜃) · 𝑑𝜃 · 𝑑𝜆 

Figura 4.1  Esquema dels diferents fluxos d’energia que intervenen en una superfície o cos calent 

Eq. 4.1 

Eq. 4.2 
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essent 𝐼𝑏 (𝜆, 𝑇𝑟) la funció de la intensitat de la radiació espectral a una temperatura 𝑇𝑟 (amb unitats 

𝑊

𝑚2·𝑠𝑟·µ𝑚
) i ε𝑟  (𝜆, 𝜃) la funció que indica l’emissivitat direccional espectral del cos emissor. 

Per altra banda, i d’acord amb els diferents principis de la radiació tèrmica, la radiació emesa per 

l’univers (Qsky) es pot expressar de la següent manera: 

𝑄𝑠𝑘𝑦  (𝑇𝑟) = 𝜋 · 𝐴𝑟 ∫ ∫ 𝐼𝑠 (𝜆, 𝜃, 𝑇) ·
𝜋/2

0

+∞

0

𝛼𝑟  (𝜆, 𝜃) · sin(2𝜃) · 𝑑𝜃 · 𝑑𝜆 

essent 𝐼𝑠 (𝜆, 𝜃, 𝑇) la potència de radiació direccional de l’espectre en l’atmosfera i 𝛼𝑟  (𝜆, 𝜃) el 

paràmetre que indica l’absorció direccional espectral del cos emissor. 

D’aquest concepte cal destacar que existeixen 3 mètodes clàssics (o diferents punts de vista) 

que permeten desenvolupar i simplificar l’Eq. 4.3. Aquests són els següents: 

1. Espectral i direccionalment independent 

En aquest mètode es fan dues aproximacions. En primer lloc, se suposa que l'atmosfera del cel 

és un cos negre complet a una temperatura cel·lular efectiva (Ts-eff) i, en segon lloc, es suposa 

que l'atmosfera celeste és un cos real a temperatura ambient (Ta) amb una emissivitat efectiva 

(εs-eff). 

Per tant, s’arriba a la següent expressió: 

𝑄𝑠𝑘𝑦  (𝑇𝑎) = 𝜋 · 𝐴𝑟 ∫ ∫ ε𝑠−𝑒𝑓𝑓 · 𝐼𝑏 (𝜆, 𝑇𝑎) ·
𝜋/2

0

+∞

0

𝛼𝑟 (𝜆, 𝜃) · sin(2𝜃) · 𝑑𝜃 · 𝑑𝜆 

on 

T𝑠−𝑒𝑓𝑓 = 𝑇𝑎 · (ε
𝑠−𝑒𝑓𝑓

)1/4 

D’aquí cal destacar que el terme d’emissivitat efectiva ha estat estudiat durant molts anys i 

n’existeixen moltes correlacions amb la temperatura efectiva del cel (des dels marcs més teòrics 

fins als mètodes més experimentals). Esmentar que els autors d’aquestes expressions tenen en 

compte, entre d’altres factors, la nuvolositat (cels més clars o cels més obscurs), la influència del 

la pressió del vapor d’aigua en l’ambient, la temperatura del punt de gebre, la temperatura 

ambient o el temps solar. 

Finalment, cal comentar que la radiació del cel es pot mesurar amb equips específics, com ara 

un pirgeòmetre convencional o un termòmetre infraroig modificat, tenint així la possibilitat 

d’analitzar grans quantitats de dades d’emissió efectiva a temps real. 

 

 

 

Eq. 4.3 

Eq. 4.4 

Eq. 4.5 



23 
 

2. Dependent de l’espectre però independent a la direcció 

En aquest mètode, es considera que la radiació de l’atmosfera és selectiva a nivell espectral. 

D’aquest criteri cal destacar que, tot i ser un mètode totalment acceptat en l’àmbit científic, els 

estudis i avenços sobre aquest són molt limitats i poc precisos. No obstant, en destaca l’estudi 

Das et al. (1987), on es desenvolupa un model del comportament de l’emissivitat cel·lular en 

l’espectre, on s’utilitza com a únic paràmetre d’entrada el vapor d’aigua precipitable i no té en 

compte ni la latitud ni l’estació geogràfica. L’expressió és la següent: 

ε𝑠(𝜆) = 1 − exp [𝑎(𝜆) + 𝑏(𝜆) · 𝑤 + 𝑐(𝜆) · 𝑤2 + 𝑑(𝜆) · 𝑤3] 

essent a(𝜆), b(𝜆), c(𝜆) i d (𝜆) coeficients depenents a l’espectre i w el paràmetre que indica la 

quantitat de vapor d’aigua en la direcció zenit entre la terra i la part superior de l’atmosfera o cel 

(les unitats en cm-1).  

Per tant, s’arriba a aquesta expreesió final: 

𝑄𝑠𝑘𝑦  (𝑇𝑎) = 𝜋 · 𝐴𝑟 ∫ ∫ ε𝑠(𝜆) · 𝐼𝑏 (𝜆, 𝑇𝑎) ·
𝜋/2

0

+∞

0

𝛼𝑟  (𝜆, 𝜃) · sin(2𝜃) · 𝑑𝜃 · 𝑑𝜆 

 

3. Espectral i direccionalment depenent 

En aquest mètode, degut a que s’assumeix que hi ha una dependència de l’emissivitat del cel 

atmosfèric pel que fa a nivell espectral i direccional, es pot definir aquesta última de la forma 

següent: 

𝐼𝑠 (𝜆, 𝜃, 𝑇) =  ε𝑠(𝜆, 𝜃) · 𝐼𝑏 (𝜆, 𝑇𝑎) 

essent ε𝑠(𝜆, 𝜃) l’emissivitat direccional espectral del cel atmosfèric i Ta la temperatura ambient 

absoluta en graus Kelvin.  

Conseqüentment, es pot expressar Qsky amb la fórmula següent: 

𝑄𝑠𝑘𝑦  (𝑇𝑎) = 𝜋 · 𝐴𝑟 ∫ ∫ ε𝑠(𝜆, 𝜃) · 𝐼𝑏 (𝜆, 𝑇𝑎) ·
𝜋/2

0

+∞

0

𝛼𝑟 (𝜆, 𝜃) · sin(2𝜃) · 𝑑𝜃 · 𝑑𝜆 

Finalment, cal destacar que, de forma molt similar al criteri d’independència espectral i 

direccional, hi ha hagut diverses investigacions pel que fa al terme d’emissivitat direccional 

espectral del cel atmosfèric (ε𝑠(𝜆, 𝜃)). Entre d’altres, en aquest àmbit destaquen recerques com 

les de Granqvist et al. (1981), Lushiku et al. (1982), Berdahl et al. (1983) i Raman et al. (2014). 

[13] 

 

 

 

Eq. 4.6 

Eq. 4.7 

Eq. 4.8 

Eq. 4.9 
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4.3  Prototip 2017     
 

Tal com s’ha comentat amb anterioritat, ja fa uns quants anys que des del grup de recerca SEMB 

de la Universitat de Lleida es treballa en buscar la forma d’optimitzar la tecnologia radiative 

cooling mitjançant l’experimentació i disseny de diversos prototips RCE (Radiative Cooler & 

Emitter). 

Des d’aquest grup, es presenta el RCE com un sol dispositiu capaç de produir calor i fred. Cal 

destacar que aquest nou concepte està pensat per usar-se en edificis, elements amb una 

despesa energètic brutal. Finalment, per tal de contextualitzar el RCE ,es va decidir escollir 

satisfer l’exigència d’ACS (aigua calenta sanitària) d’un habitatge.  

No obstant, sabent que el RCE és un dispositiu únic al món i tenint en compte que hi ha molt 

poca bibliografia respecte a aquesta novedosa tecnologia, es va decidir fer un primer prototip, el 

prototip RCE 2017, amb les següents parts: col·lector solar estàndard (Figura 4.2) i refrigerador  

radiant (Figura 4.3), una instal·lació i un dipòsit per a cada mode de funcionament, sensors de 

temperatura, cabalímetres, pirgeòmetre (dispositiu que mesura la radiació infraroja del cel), un 

sistema d’adquisició de dades, un sistema de bombament i distribució i diferents tipus de vàlvules 

hidràuliques.  

Cal destacar que aquest primer prototip integrava dos col·lectors solars: el primer era un 

col·lector solar estàndard recobert amb una planxa de vidre (mode de funcionament diürn) i el 

segon era el mateix model de col·lector solar que el primer però reemplaçant la coberta de vidre 

per una de polietilè (de 0,60 mm de gruix), ja que és el material més esmentat en la bibliografia, 

i, a més a més, se li va aplicar una capa de pintura negra (per tal de reduir la reflectivitat del 

col·lector) per traure’n la màxima eficiència possible al mode de funcionament nocturn 

(refrigeració renovable; s’ha d’utilitzar una bomba per tal de moure el fluid que circula en el 

circuit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.2  Col·lector solar (en funcionament durant el mode diürn). Font: [18]                      
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Per altra banda, per tal de proporcionar calor i fred a l’habitatge, cal connectar el dispositiu RCE 

a la instal·lació d’ACVAC i ACS (dipòsits freds i calents). Cal destacar que en termes de 

climatització, gràcies a la seva senzillesa, es pot utilitzar qualsevol sistema de distribució per tal 

de subministrar fred als diferents espais a condicionar.  

El prototip experimental RCE del 2017 es mostra a la Figura 4.4. El mode de funcionament 

diürn (captació solar i producció de calor) es basa en el fet d’escañfar un fluid que circula per 

l’interior del col·lector gràcies a la radiació solar (Figura 4.4 – circuit vermell). Aquest fluid calent 

s’envia a un dipòsit d’aigua on hi ha un intercanviador de calor i cedeix la seva calor a l’aigua que 

s’usarà com a ACS a l’habitatge. A més a més, la instal·lació compta amb un punt de 

subministrament a la demanda d’ACS, vàlvula antiretorn, cabalímetre i bomba. Per tant, a mesura 

que va entrant fluid calent al bescanviador, l’aigua del tanc es va escalfant i es pot satisfer la 

demanda d’aigua calenta. Per altra banda, el mode de funcionament nocturn (Figura 4.4 – 

circuit blau) es basa en fer passar aigua calenta el RCE per tal que es refredi durant la nit. La 

instal·lació també compta amb un tanc d’aigua freda, punt de subministrament i comparteix la 

mateixa vàlvula antiretorn i la bomba que el mode diürn. El seu funcionament és el següent: es 

bombeja aigua al RCE, aquest refreda el fluid i el transporta a un tanc d’aigua freda. D’aquesta 

manera, s’aconsegueix crear aigua freda i es pot satisfer la seva demanda. [18] 

Figura 4.3  Refrigerador radiant (en funcionament durant el mode nocturn) recobert de polietilè. Font: [18]                      
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Figura 4.4  Esquema de la instal·lació experimental del prototip RCE 2017. Font: [18]                      
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Havent ideat ja la instal·lació, es decideix estudiar el tractament de dades i es per això que 

s’instrumentalitza la instal·lació. S’utilitzen sensors de temperatura PT100 a les entrades i 

sortides tant del col·lector solar com de l’RCE. A més a més s’instal·la un pirgeòmetre per calcular 

la radiació solar.  

Després d’instal·lar els sensors, es du a terme l’anàlisi energètic d’ambdós modes. No obstant 

això, es fan algunes consideracions.  

Primerament, es suposa que les pèrdues conductives i convectives són insignificants al 

dispositiu RCE, ja que es considera que el RCE incorpora un fort aïllament tèrmic i un espai 

evacuat entre la superfície de l’absorbidor / emissor i la coberta.  

Per altra banda, l'angle d'inclinació (paràmetre rellevant per al RCE), es selecciona per 

aconseguir els millors resultats en termes de refrigeració radiativa, ja que aquesta és la tecnologia 

amb un índex de producció inferior. Atès que el millor angle d'inclinació per al refredament radiatiu 

és horitzontal, es considera muntar el RCE a un angle d'inclinació de 0º (s’instal·len totalment 

plans).  Conseqüentment, això pot resultar en una disminució de l'eficiència de la captació solar, 

ja que l'angle no és òptim per a la captació solar (per treure’n el màxim rendiment, el col·lector 

solar hauria d’estar amb un angle d’inclinació igual a la latitud de Lleida, de 41,62º de valor). 

Finalment, es suposa que la superfície del RCE es troba a una temperatura constant de 20°C 

durant els períodes en què es requereix refredament. Cal destacar que aquest valor de 

temperatura es considera correcte ja que assolir temperatures internes del fluid que recorre el 

RCE prou baixes com per ser utilitzades en sistemes de climatització i també obtenir un bon 

rendiment de refrigeració radiativa.  

Havent descrit les diferents consideracions, es fa un balanç energètic en el col·lector refrigerant 

(Figura 4.5).  

 

 

 

 

 

 

 

Analitzant-ho, s’arriba a la conclusió que la potència neta del prototip RCE en mode refrigeració 

nocturna (𝑸𝒏𝒆𝒕_𝑹𝑪𝑬
̇ ) té la següent expressió: 

𝑄𝑛𝑒𝑡_𝑅𝐶𝐸
̇ = 𝑄𝑠𝑘𝑦

̇ − 𝑄𝑜𝑢𝑡_𝑅𝐶𝐸
̇  

Eq. 4.10 

Figura 4.5  Balanç energètic en el RCE   
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La 𝑸𝒔𝒌𝒚
̇  (radiació infraroja rebuda de l’atmosfera, en W·m-2) es pot expressar com:  

𝑄𝑠𝑘𝑦
̇ =  𝑄𝑛𝑒𝑡_𝑝𝑦𝑟

̇ + σ · 𝑇𝑝𝑦𝑟
4  

essent la 𝑄𝑛𝑒𝑡_𝑝𝑦𝑟
̇   la radiació neta mesurada en el pirgeòmetre (en W·m-2 ), σ la constant de 

Stefan-Boltzmann (5,6704x10-8 W·m-2·K-4) i la Tpyr la temperatura al pirgeòmetre (en K).  

Per altra banda, la 𝑸𝒐𝒖𝒕_𝑹𝑪𝑬
̇   (la radiació irradiada pel prototip RCE, en W·m-2) com: 

𝑄𝑜𝑢𝑡_𝑅𝐶𝐸
̇ = σ · 𝑇𝑅𝐶𝐸

4  

esssent 𝜎 la constant de Stefan-Boltzmann i la TRCE la temperatura del prototip (fent la mitjana 

entre la temperatura enregistrada pel sensors a l’entrada i a la sortida del RCE; en K). 

Paral·lelament, es pot estudiar la potència produïda en ambdós modes de funcionament 

(𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍_𝑹𝑪𝑬
̇ ) mitjançant l’expressió següent: 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑅𝐶𝐸
̇ = 𝜌 · 𝑞 · 𝐶𝑝 · 𝛥𝑇𝑅𝐶𝐸 

essent 𝜌 la densitat del fluid (en kg·m-3), 𝐶𝑝 la capacitat calorífica del fluid (en kJ·kg-1·K-1), q el 

valor del cabal volumètric determinat pel cabalímetre (en m3·s-1) i 𝛥𝑇𝑅𝐶𝐸 la variació de 

temperatura del fluid entre l’entrada i la sortida del RCE (valor obtinguts del sensors de 

temperatura esmentats anteriorment, en K). 

Posteriorment, sabent l’àrea del col·lector solar (2 m2), es pot calcular la potència produïda pel 

RCE per metre quadrat (W·m-2). S’expressa de la següent forma: 

𝑄𝑅𝐶𝐸
̇ =

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑅𝐶𝐸
̇

𝐴
 

Finalment, es pot calcular l’eficiència de cada mode de funcionament mitjançant les expressions 

següents: 

ƞ𝑐𝑜𝑙·𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟_𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 =
𝑄𝑅𝐶𝐸

̇

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó_𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟
 

ƞ𝑐𝑜𝑙·𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟_𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 =
𝑄𝑅𝐶𝐸

̇

|𝑄𝑛𝑒𝑡_𝑅𝐶𝐸
̇ |

 

essent el terme Radiació_solar la radiació solar provinent del cel durant el dia (en W·m-2).  

Gràcies a tot aquest recull d’equacions i al conjunt de sensors muntats en la instal·lació, es va 

poder estudiar el comportament dels dos col·lectors durant el mes de juliol i agost de l’any 2017.  

 

 

Eq. 4.11 

Eq. 4.12 

Eq. 4.13 

Eq. 4.14 

Eq. 4.15 

Eq. 4.16 
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4.4  Prototip 2019 
 

Posteriorment, es va dissenyar el prototip 2019. Aquest va ser el primer prototip RCE que es 

basava en un sol col·lector solar tèrmic pla estàndard (en anglès flat-plate collector) on la seva 

superfície actuava com a element absorbidor (per tal de dur a terme la producció de calor) com  

emissor (producció de fred). Per tant, es va dissenyar el primer RCE capaç de dur a terme 

ambdues produccions (esdevenint-se així el ja comentat fenomen de poligeneració d’energia). 

Conseqüentment, va comportar l’ús d’algunes estratègies en el seu disseny per permetre la 

generació de productes energètics tan diferents (físicament oposats). 

La primera d’aquestes estratègies s’origina pel fet que en el mode diürn necessitava, pel seu 

correcte funcionament, una planxa de vidre recobrint el col·lector. Aquesta deixa entrar la radiació 

solar i l’hi dificulta la seva sortida, potenciant així la capacitat de producció de calor (basant-se 

en l’efecte hivernacle). A més a més, bloqueja la radiació infraroja mitjana i llunyana. En canvi, 

pel mode nocturn aquesta planxa de vidre és un problema ja que n’impossibilita la radiació de 

calor a l’exterior. A més a més, cal destacar que el material que es va utilitzar de coberta, de 

forma anàloga al prototip 2017, és el polietilè de 0,60 mm de gruix. Degut a aquesta problemàtica, 

es va idear un sistema de coberta mòbil manual que retirés la planxa de vidre i facilitant així el 

canvi de mode de funcionament (del diürn al nocturn i a la inversa). 

A continuació, es mostra una imatge del sistema de coberta mòbil manual (Figura 4.6) i, 

posteriorment, la comprovació del bloqueig d’ona llarga per part de la planxa de vidre (Figura 4.7 

i Figura 4.8). 

 

 

 

 

Figura 4.6  Prototip RCE 2019 amb el sistema de coberta mòbil manual. Font: [19]                       
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Per altra banda, cal destacar que en l’absorbidor original del captador solar se li van aplicar dues 

capes de pintura de color negre (envers una capa aplicada el 2017). Aquesta tenia unes 

propietats molt concretes i excel·lents per a la captació solar: era altament absorbent i emissora 

en la franja infraroja, aproximant així les condicions del prototip a les d’un cos negre (Figura 4.9 

i Figura 4.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma paral·lela, per tal d’obtenir la màxima eficiència possible, calia tenir en compte també 

tant les hores de radiació solar canviants durant tot l’any. Lògicament, quan hi havia radiació 

solar el dispositiu funcionava en mode de recollida solar i, quan no n’hi havia el dispositiu 

funcionava en mode de refrigeració radiativa. Per tant, al ser una cobert mòbil no 

automatitzada, s’havia de canviar cada dia i nit de forma manual (essent una feina molt feixuga). 

Per altra banda, cal destacar que, degut a que al prototip RCE 2017 es va detectar que el polietilè 

que recobria el col·lector que funcionava en mode nocturn es flexionava (per falta de punts de 

suport) fins tocar al RCE i no permetia que s’esdevingués correctament el radiative cooling, es 

va optar per instal·lar una graella de fils de niló (Figura 4.11) que proporcionaven rigidesa a la 

capa de polietilè. Cal destacar que, a nivell termodinàmic, el fet que la capa de polietilè es 

flexionés tant feia esdevenir una nova transferència de calor (en aquest cas de conducció entre 

el polietilè i el RCE, produïda pel propi contacte directe entre ambdós). 

  

Figura 4.7 Coberta de vidre on s’analitza la 
radiació IR d’ona llarga. Font: [19]                      

Figura 4.8 Visió de la càmera infraroja on es 
comprova el bloqueig d’ona llarga. Font: [19]                      

Figura 4.9 Reflectivitat de l’absorbidor original. 
Font: [19]                      

Figura 4.10 Reflectivitat de l’absorbidor després 
d’aplicar-hi dues capes de pintura. Font: [19]                      



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la instal·lació, té el següent funcionament. El mode diürn (el circuit de color vermell 

en la Figura 4.12) es basa en escalfar aigua en el col·lector solar, dirigir-la (mitjançant un grup 

de bombeig) cap al dipòsit d’aigua calenta (element que serveix per suplir la demanda d’ACS). A 

més a més, l’aigua escalfada del tanc va cap al bescanviador de calor aigua-aire que permet 

refredar aquesta aigua fins a temperatura ambient (uns 20ºC) i poder començar l’experimentació 

de nou el dia següent amb les mateixes condicions.  

Per altra banda, pel que fa al mode nocturn (el circuit de color blau en la Figura 4.12), l’aigua 

refredada pel RCE s’emmagatzema directament en el dipòsit d’aigua freda. A més a més, existeix 

també la possibilitat d’escalfar aigua freda en el bescanviador esmentat anteriorment, permetent 

així poder treballar cada dia en les mateixes condicions.  

Figura 4.11  Graella de fils de niló. Font: [19]                      
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Figura 4.12  Esquema de la instal·lació experimental del prototip RCE 2019. Font: [19]                      
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4.5  Prototip actual 
 

El prototip RCE actual és una versió millorada del prototip RCE 2019. La millora comprèn dues 

parts. 

La primera millora és la incorporació d’un sistema de coberta mòbil automatitzat (Figura 4.13 

i Figura 4.14). Aquesta millora substitueix al sistema de coberta mòbil manual del prototip anterior 

i permet desplaçar la coberta segons conveniència sense la realització d’esforç físic per part dels 

membres del grup de recerca. A més a més, es pot programar quan cobrir i quan descobrir el 

prototip. D’aquesta manera, a part de poder programar el sistema depenent de l’horari solar 

anual, es pot optar per moure la coberta per tal de protegir el prototip en cas d’inclemències 

meteorològiques (dies en que pedrega, bufa molt el vent o plou de forma violenta). Per tant, 

aquest nou sistema permet automatitzar el procés de coberta i descoberta del prototip i, a més a 

més, protegir-lo en cas d’inclemència meteorològica imprevista o perjudicial per la seva integritat. 

 

 

La segona millora es basa bàsicament en la incorporació de nous elements en la instal·lació que 

fan que aquesta sigui més complerta. Entre d’altres, destaca l’addició d’elements com una 

electrovàlvula (dispositius electromecànics que s’activen i desactiven mitjançant impulsos 

elèctrics i que permeten controlar el flux de fluid per la vàlvula), vas d’expansió (element que 

absorbeix les variacions de volum d’un fluid en un circuit tancat, degut a variacions de 

temperatura, mantenint la pressió constant) i purgador (tipus de vàlvula que elimina tot el que 

sigui diferent al fluid designat a recórrer el circuit; en aquest cas l’aigua). 

No obstant, el principal problema que hi ha és la necessitat de realitzar una investigació de 

diferents materials (tant a nivell òptic com a nivell mecànic) per tal de trobar-ne un que tingui alts 

valors de transmitància i que sigui resistent davant la degradació que provoca el fet d’estar a 

l’exterior sota la radiació solar i inclemències meteorològiques. 

A continuació es mostra l’esquema de la instal·lació del prototip experimental RCE actual (Figura 

4.15). 

 

 

Figura 4.13  Prototip RCE actual amb sistema de 
coberta automatitzada (RCE descobert; mode diürn)  

Figura 4.14  Prototip RCE actual amb sistema de 
coberta automatitzada (RCE cobert; mode nocturn)  
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Figura 4.15  Esquema de la instal·lació experimental del prototip RCE actual 
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5. Materials    
 

5.1  Introducció 
 

Tal com s’ha comentat en anterioritat, el prototip dissenyat i en fase experimental de radiative 

cooling del SEMB és molt diferent als altres i, per tant, es necessita fer un estudi molt curós en 

tots els àmbits possibles. Un d’ells és l’estudi de material adequats per al prototipat. Per tal de 

dur a terme aquesta activitat s’ha de tenir compte que, a diferència de prototips de diferents grups 

d’investigació, l’objectiu del SEMB és en fer tant captació solar com radiative cooling. 

Analíticament, pel que fa al prototip, s’ha de tenir clar el següent: el fet innovador de voler produir 

fred durant la nit en un col·lector solar vol dir que el material que ha de recobrir l’element 

refrigerant sigui molt específic, motiu pel qual fa que la recerca en materials es centri en l'element 

absorbidor/emissor. No obstant això, els materials actuals d’un col·lector solar estàndard per si 

sols no permetrien el desenvolupament de la tecnologia RCE que es s’estudia en aquest projecte, 

ja que per definició impossibiliten el refredament renovable.  

Per tant, el que es pretén amb aquest estudi de materials és intentar trobar-ne un que permeti 

realitzar la funció de refrigerant radiant. A més a més, tal com s’ha explicat anteriorment, la 

característica principal que ha de complir aquest futur material de refredament renovable és tenir 

una transmitància molt elevada en l’espectre infraroig (IR) de llarga longitud d’ona.  

Alhora, degut a que aquest ha d’estar a l’exterior i estar sotmès a tot tipus d’hostilitats ambientals 

(altes temperatures, abrasió, vent, pluges...) també haurà de ser qualitat a nivell mecànic. 

Conseqüentment, la fase de selecció de materials no és una feina gens senzilla ja que, tal com 

s’ha comentat anteriorment, es busca un material amb unes propietats tant òptiques com 

mecàniques molt específiques. Per tant, es necessita fer una àmplia anàlisi de la situació de 

diferents materials (el que implica treballar molt en termes de bibliografia), de mercat (un 

material pot ser molt interessant però econòmicament inviable), consultar a diferents experts en 

la matèria (ells millor que ningú poden aconsellar sobre un material en concret) i també tenir en 

compte el mètode assaig-error (contemplar que, a través de l’experimentació, es pot veure que 

un material seleccionat no compleix les expectatives dipositades).   

Per últim, cal destacar també que la fase de selecció pot tenir diverses etapes i que en aquestes 

es poden estudiar materials molt diversos. D’aquesta manera, s’aconsegueix tenir més 

informació d’anàlisi i s’estudien una gran quantitat de materials. Conseqüentment, a l’hora de 

seleccionar el material final que permetrà el correcte funcionament del prototip RCE, les 

possibilitats d’èxit augmenten considerablement.   
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5.2  Selecció i anàlisi previ (SEMB)     
 

Tal com s’ha comentat anteriorment, el grup de recerca SEMB porta uns quants anys 

(concretament des del 2017) treballant amb la tecnologia radiative cooling. Destacar que durant 

tots aquests anys (pràcticament fins a les acaballes del 2019) s’han concentrat esforços en 

disseny i posta en marxa d’un primer prototipat i, posteriorment, en buscar com augmentar la 

seva eficiència. 

No obstant, arribats al punt d’haver comprovat el potencial d’aquesta tecnologia i havent fet 

diversos canvis pel que fa a la instal·lació conjunta al propi col·lector (sobretot pel que fa a 

disposició i tipologia de circuits i elements que la composen) es va decidir encarar la investigació 

a cercar un material capaç de millorar el rendiment del prototip RCE. 

Després de consultar en diferents articles publicats en revistes científiques [20, 21, 22, 23] 

s’arriba a una primera llista de possibles candidats. 

Primerament, hi ha els possibles materials d’origen plàstic: 

 Plàstics 

o Tefló  

o Polièster 

o Polietilè (d’alta i baixa densitat) 

o Metacrilat (Plexiglàs) 

o Policarbonat 

o Polipropilè 

o Poliamida (Kapton) 

Havent analitzat la bibliografia esmentada anteriorment, que treballa bàsicament amb materials 

d’origen plàstic i s’estudia la seva transmitància, s’arriba a la conclusió que el polietilè i el 

polipropilè són els que tenen els valors més grans. A més a més, cal destacar que el polietilè 

és el més utilitzat (amb una gran diferència respecte els altres) en termes de radiative cooling 

degut al seu cost notablement baix, les seves propietats òptiques i la seva fàcil disponibilitat, ja 

que n’existeixen a nivell comercial de moltíssims tipus.   

D’altra banda, i amb l’objectiu d’aconseguir radiative cooling durant el dia, s’ha desenvolupat una 

sèrie de materials (basats en plàstics) que, a part de tenir alts valors de transmitància en 

l’espectre infraroig, tenen l’habilitat de bloquejar altres longituds d’ona. No obstant, cal esmentar 

que aquests tipus de materials, tot i trobar-se en l’àmbit comercial, són més complexes d’obtenir 

i tenen un preu molt elevat.  

Aquests materials són els següents: 

 Pigments afegits en làmines de polietilè 

o Òxid de titani (TiO2) en làmines de polietilè 

o Pigments de zinc com (ZnS, ZnSe, ZnO2 i ZnO) 
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 Materials dipositats en làmines de polietilè 

o Sulfur de plom (PbS) 

o Selenur de plom (PbSe) 

o Tel·lur (Te) 

 Cristalls 

o Fluorur de bari (BaF2) 

o Selenur de zinc (ZnSe) 

o Sulfat de zinc (ZnS) 

o Tel·lur de zinc (ZnTe) 

 Làmines de cadmi (Cd) 

o Tel·lur de cadmi (CdTe) 

o Sulfur de cadmi (CdS) 

 Materials cròmics 

o Electrocòsmics 

 Òxids metàl·lics (WO, TiO2, Nb2O5, MoO3, NiO, IrO2 i V2O5) 

 Li4Ti5O12 i Li7Ti5O12 

o Termocròmics 

 Diòxid de vanadi (VO2) 

o Gasocròmics 

 Làmines de wolframi (W) 

 Etilè (C2H4), òxid d’etilè (C2H4O) i amoníac (NH4) en presència de baixa 

humitat 

o Fotocròmics 

 Azobenzè, espiropirà, furyfulgide i diariletè 

Estudiant cadascun d’aquests materials candidats no plàstics, cal destacar que els vidres i 

cristalls mostren un millor comportament davant les condicions ambientals exteriors, degut a la 

seva alta resistència mecànica, a l’abrasió i al desgast. A més a més, el vidre és mal·leable (en 

la seva etapa de fosa) i els dos tenen un nivell pràcticament nul d’higroscopicitat (quasi bé aïllants 

a la humitat). No obstant això, cal destacar que els vidres són usats principalment per aconseguir 

l’efecte contrari (captació) i els cristalls tenen un alt cost. Per tant, el seu ús era inviable per 

aquest projecte.  

D'altra banda, hi ha molt poca bibliografia referent a les làmines de cadmi per a aplicacions de 

refrigeració radiant i, a més a més, l'última referència és de l'any 2006. Finalment, cal esmentar 

que els últims materials enumerats (els materials cròmics) tenen propietats molt interessants des 

del punt de vista enginyeril (molt usat en la indústria tèxtil) però s'ha de fer encara moltíssima 

investigació relacionada amb els propis materials per poder-los utilitzar en l’àmbit de la 

refrigeració radiant.  

Per tant, tots aquests materials es van descartar com a possibles candidats. 
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Finalment, l’equip del SEMB es va centrar en la funció específica de refrigeració radiant. 

Conseqüentment, es van elegir els materials d’origen plàstic perquè, tot i tenir una menor 

resistència a les condicions ambientals exteriors, sí que poden produir-se en les dimensions 

desitjades, són de fàcil obtenció, transparents i són d’utilitat múltiple en diferents sectors 

enginyerils. Per aquests motius, se’n van elegir 5 i se’n va estudiar la seva transmitància. Els 

materials van ser els següents:   

 Polietilè de baixa densitat (també conegut com LDPE)  

 Greenhouse (un tipus de polietilè d’alta densitat, HDPE)   

 Metacrilat  

 Film transparent (derivat d’un polietilè de baixa densitat)  

 Policarbonat  

Havent fet un primer estudi de transmitància (FT-IR), es va arribar a les següents conclusions: 

- Tant el policarbonat com el metacrilat tenen una transmitància mitjana en la finestra 

atmosfèrica bastant més inferior respecte al polietilè, greenhouse i film transparent. Tot i 

que el segon és més regular que el primer, es descarten ambdós materials. 

- El film transparent, tot i tenir valors de transmitància molt alts es descarta per la seva 

elevada fragilitat (resistència mecànica molta baixa), ja que el prototip estarà situat a 

l’exterior. 

- El greenhouse, tot i tenir un comportament molt similar al polietilè en la finestra 

atmosfèrica, és descartat perquè molt poca bibliografia l’utilitza com a material en la 

tecnologia radiative cooling. 

Per tant, es va decidir utilitzar com a material de coberta del col·lector solar el polietilè (amb uns 

0,5 mm de gruix). A més a més, es vol esmentar que aquest tipus de material és el més utilitzat 

en la bibliografia comentada anteriorment i és el que tenia també una major transmitància mitjana 

en la finestra atmosfèrica de 7 a 14 µm d’entre els materials testats (Figura 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.1 Estudi de transmitància dels 5 materials candidats (2019).  Font: [19]                                            
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Posteriorment es va estudiar el comportament del polietilè a nivell experimental, és a dir, en 

contacte amb l’ambient i muntat en el prototip de RCE (fins llavors s’havia analitzar el polietilè de 

forma empírica, mai abans des de l’experimentació física). Aquesta fase experimental va 

comprendre l’estiu del 2019, període on el plàstic va estar sotmès a les condicions 

atmosfèriques. Cal esmentar  que el plàstic va estar cobert pel vidre del col·lector durant el dia i 

descobert durant la nit. No obstant, l’equip del SEMB a les acaballes de l’estiu van detectar, 

mitjançant una inspecció visual, diversos canvis pel que fa al material (principalment zones del 

film de colors més foscos i zones on el plàstic havia perdut fermesa) deguts a la variació de 

temperatura i l’alta radiació solar (molt comuna en els estius de Lleida).  

Cal esmentar que tots aquests canvis a nivell ambiental i el fet d’estar en contacte directe amb 

l’exterior s’esdevé el que es coneix com a fenomen de degradació (conegut en anglès com  

aging). De degradació n’existeix de dos tipus (física i química) i els principals causants en 

materials plàstics són els següents: envelliment físic de la matriu polimèrica (tots els materials 

envelleixen en el temps i pateixen canvis estructurals que debiliten les propietats mecàniques), 

a la humitat (la presència continua en el temps d’aigua provoca un envelliment prematur), altes 

temperatures, llum ultraviolada (provoca que les cadenes polimèriques s’endureixin i es 

descoloreixin), fatiga i presència d’elements biològics com fongs. [24, 25, 26] 

Al detectar aging en el polietilè, es decideix fer una experimentació que es basava bàsicament 

en comparar 3 mostres de polietilè de 0,5 mm de gruix: PE_NEW (polietilè extret directament 

d’una bobina de compra), PE_OLD_1 (polietilè exposat dos mesos a la intempèrie amb clars 

signes de degradació) i PE_OLD_2 (polietilè exposat dos mesos a la intempèrie sense signes de 

degradació). Aquestes 3 mostres es van analitzar espectrofotomètricament mitjançant tècniques 

FT-IR, UV-VIS i NIR. Els resultats de transmitància van ser els següents: 

 

 

 

Figura 5.2 Anàlisi de transmitància de les 3 mostres de polietilè (estiu 2019).  Font: [19]                      
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Tal com es pot observar, les 3 mostres tenen un comportament pràcticament igual, tot i que en 

alguns trams (sobretot de 6 a 10 µm) es poden apreciar uns valors de transmitància mitjana que 

reflecteixen que, com menys degradació, més transmitància ofereixen. 

A més a més, es poden detectar diferents mínims en el comportament dels 3 polietilens en la 

gràfica que, a nivell químic, són pics d’absorció d’un component en una banda (cada component 

químic té una zona o banda concreta d’absorció i sempre reaccionarà en aquella). Tal com es 

pot observar, hi ha pics d’absorció en la banda de 9,662 µm (1035 cm-1) i en la de 8,496 µm 

(1177 cm-1). Ambdues corresponen a la zona d’absorció d’enllaços C=O (enllaç doble covalent 

de carboni i oxigen) i és un clar indicatiu que presenta degradació a través d’un procés d’oxidació. 

Per altra banda, comparant la mostra nova i les dos mostres velles s’observen petits canvis pel 

que fa a localització de bandes d’absorció (Figura 5.3 i Figura 5.4). La banda corresponent a 

la senyal de 6,803 µm (1470 cm-1) s’ha desplaçat fins a 6,798 µm (1471 cm-1) i n’ha aparegut una 

de nova a, aproximadament, la senyal de 6,840 µm (1462 cm-1). A més a més, la senyal de 

13,928 µm (718 cm-1) es desplaça fins a 13,947 µm (717 cm-1) i n’apareix una de nova a 13,699 

µm (730 cm-1). Cal destacar que tot aquest canvis són produïts bàsicament per modificacions en 

l’estructura polimèrica del polietilè. Tot i així, al tenir solament aquestes dades, no es va poder 

aprofundir més en aquest tipus d’anàlisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Gràfica que mostra el comportament de la transmitància 

de la mostra de PE_NEW entre 6 i 7 µm.  Font: [19]                      

Figura 5.4 Gràfica que mostra el comportament de la transmitància de les mostres de PE_OLD_1 i 
PE_OLD_2 entre 6 i 7 µm, on s’observen els canvis esmentats anteriorment.  Font: [19]                      



41 
 

Per últim, per tal de conèixer els graus de degradació química, es va calcular l’índex carbonil i 

l’índex vinil de les mostres. El primer és una mesura de la proporció d'enllaços C-O i C=O (grups 

carbonils) en un material i, degut a que aquest tipus d’enllaços es formen per l’oxidació d’un 

material, s’utilitzen com a indicadors de processos de degradació. El segon proporciona 

informació sobre la quantitat de dobles enllaços d’un material, també originari de processos de 

degradació. Per tal de calcular l’índex de vinil s’integra l’àrea compresa entre 5,952 i 6,317 µm 

(1680 i 1583 cm-1) i es divideix per l’àrea corresponent a la l’absorció de la flexió CH2 (entre 6,618 

i 7,057 µm, o el que és el mateix, entre 1511 i 1417 cm-1). Paral·lelament, per tal d’obtenir l’índex 

carbonil, s’integra l’àrea compresa entre 5,543 i 6,098 µm (1640 i 1804 cm-1)  i es divideix també 

per l’àrea d’absorció corresponent a la flexió CH2. Cal destacar que les àrees es van calcular 

mitjançant l’equip FT-IR del Servei Científico-Tècnic de la UdL “Spectra analysis” amb les 

condicions “two-point base” i “add under baseline”.  

Els resultats van ser els següents: 

 

 Índex vinil mitjà DE Índex de vinil Índex carbonil mitjà DE Índex carbonil 

PE_NEW 0,04 0,01 0,02 0,00 

PE_OLD_1 0,02 0,00 0,36 0,07 

PE_OLD_2 0,06 0,04 0,44 0,11 

 

Tal com es pot observar, els resultats van mostrar un clar augment de l’índex carbonil entre la 

mostra PE_NEW (amb valor de 0.02) i les mostres PE_OLD_1 (0.36) i PE_OLD_2 (0.44). Amb 

aquests càlculs i valors obtinguts es va corroborar el procés oxidatiu que s’havia intuït en els 

espectres FT-IR. Per altra banda, els valors d’índex vinil van semblar indicar que no existia una 

tendència d’augment clara de dobles enllaços durant els dos mesos d’exposició de polietilè de 

0,5 mm de gruix en l’equip RCE. 

Per tant, es pot resumir aquest estudi en que l’estructura química de les mostres PE_OLD_1 i 

PE_OLD_2 es van veure modificades pel fet d’estar exposades a condicions ambientals a 

l’exterior ja que van aparèixer nous grups funcionals que demostraven l’existència de processos 

oxidatius. No obstant, la diferencia a nivell de transmitància era mínima, tant sols un 0,3 % per al 

PE_OLD_1 i un 0,8% per al PE_OLD_2 respecte a la mostra PE_NEW. 

Arribats en aquest punt, i davant l’existència del fenomen aging, es creu que es necessita fer un 

estudi molt més exhaustiu pel que fa a la fase experimental. Després d’un període de reflexió, es 

conclou que seria coherent estudiar més en profunditat els tipus de materials més interessants 

per dur a terme el radiative cooling però a l’hora, estudiar quin és el seu comportament en el 

temps pel que fa a propietats òptiques i mecàniques davant l’aging. 

 

Taula 5.1  Índex de vinil i carbonil mitjà amb les seves desviacions estàndards (DE) de les mostres de PE_NEW, 
PE_OLD_1 i PE_OLD_2.  Font: [19]                      
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5.3  Selecció i anàlisi actual 
 

Arribats en aquest punt, es comença a indagar en bibliografia quins materials d’origen plàstic, 

amb característiques òptiques i mecàniques semblants al polietilè (tant d’alta com baixa densitat) 

com el plàstic d’hivernacle (en bibliografia s’usa el terme anglès grenhouse plastic). 

Després de consultar bibliografia [27, 28, 29], s’arriba a la conclusió que els materials més 

interessants a estudiar, en termes de radiative cooling i aging, són el polietilè, el greenhouse, el 

polipropilè i el tefló.  

A partir d’aquest moment, es busca al mercat cadascun d’aquests materials. Després d’indagar, 

s’arriba a la llista final següent: 

 Tefló de 50 micres de gruix (FEP) 

 Polietilè de baixa densitat de 50 micres de gruix (PE50) 

 Polietilè de baixa densitat de 75 micres de gruix (PE75) 

 Polipropilè de 35 micres de gruix (PP) 

 Greenhouse (polietilè d’alta densitat) de 75 micres de gruix (GH) 

 

Els materials d’aquesta llista tenen en comú que són molt econòmics i, a més a més, són fàcils 

d’obtenir. A més a més, cal destacar que el polietilè (ja sigui d’alta com baixa densitat) és el 

material més usat en bibliografia en termes de radiative cooling, degut a la seva alta transmitància  

Paral·lelament, tal com es pot observar, hi ha 3 mostres de polietilens (d’alta i baixa densitat) 

amb diferents gruixos. S’ha optat per analitzar aquestes variables degut a que hi ha poca 

bibliografia al respecte i que, a nivell de transmitància, són dos paràmetres que hi influeixen. A 

nivell de òptic, és sabut que tenint dues mostres d’un mateix material, una més gruixuda que 

l’altra, la més espessa tindrà un valor de transmitància menor que la menys espessa. Per altra 

banda, tot i que a simple vista sembla que un polietilè de baixa densitat presentarà una 

transmitància major que un polietilè d’alta densitat, es vol estudiar fins a quin punt la diferència 

és significativa entre ambdós tipus.  

Per tant, per tal d’analitzar quantitativament i qualitativament tant la transmitància com l’aging, 

s’opta per fer testos tant mecànics com òptics. 

Per últim, cal destacar que la finalitat d’aquest experiment és estudiar l’evolució de la degradació 

en el temps dels materials seleccionats pel que fa a propietats òptiques i mecàniques per tal de 

decidir quin tipus de material és el més viable per recobrir la superfície del RCE en termes òptics 

i mecànics però també econòmics.  
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6. Procés experimental        
 

6.1  Metodologia 
 

Per tal de dur a terme el procés experimental, s’estudia quina metodologia cal emprar basant-se 

bàsicament en millorar el procés experimental anterior. 

Després de consultar bibliografia diversa [30, 31, 32] i consultar a diferents experts en temes 

d’elasticitats i resistència de materials, com el professor Javier Bradineras, el Dr. Joan Roca o el 

Dr. Lluís Martín-Closas, s’arriba a la conclusió que, a nivell mecànic, seria bona idea fer un 

assaig de tracció per als diferents materials d’estudi. 

Per altra banda, a nivell òptic, després de consultar bibliografia específica on s’assagen plàstics 

amb interessos molt semblants [34, 35] s’opta per fer un tipus d’assaig òptic anomenat FT-IR.  

Havent decidit quins tipus de tests es faran, es fa una planificació per tal de dur a terme tot el 

procés experimental. Degut a que aquest treball es comença pràcticament a l’inici de curs i 

s’entrega a finals de juny, es divideix el procés experimental en dues etapes: una primera etapa 

(compresa entre setembre i febrer) on es deixen les mostres a l’ambient i una segona etapa 

(compresa entre març i juny) on es realitzen diversos assajos i s’analitza els resultats obtinguts. 

Tal com s’ha comentat anteriorment, el fenomen aging és el principal causant de la pèrdua de 

propietats tant òptiques com mecàniques de les provetes d’estudi. Després d’analitzar-ho, s’opta 

per dissenyar un petit conjunt que permetrà posar les diferents mostres d’estudi a l’exterior. No 

obstant, a diferència d’estudis anteriors, aquesta vegada s’optarà per estudiar mostres a l’exterior 

i mostres a l’exterior protegides amb una planxa de vidre, per tal d’estudiar fins a quin punt hi pot 

haver diferència tant a nivell òptic com mecànic entre ambdós tipus de configuracions 

experimentals. 

Per altra banda, per tal de saber les dimensions que han de tenir les provetes dels 5 materials 

d’estudi, es consulten les normes referents a assaigs de tracció en plàstics: ISO 527-1, ISO 527-

2 i ISO 527-3. En aquestes s’especifica que les dimensions mínimes que han de tenir provetes 

de plàstic a assajar en testos de tracció són de 115x25 mm amb un gruix màxim d’1mm. Per 

tant, al disposar de bobines molt llargues amb uns gruixos molt inferiors al màxim estipulat, es 

poden efectuar els assajos mecànics. 

Per últim, pel que fa a l’assaig òptic, es consulta a la Dra. Mireia Oromí del servei cientificotècnic 

de la UdL, en concret de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària. N’Oromí és 

l’encarregada de l’espectrofotòmetre d’infraroig, també anomenat FT-IR. Havent explicat les 

dimensions de les provetes i sabent que aquest equip compleix la normativa que regeix l’assaig 

òptic (norma ASTM-D-1003), es decideix continuar endavant també amb els assaigs òptics. 
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6.2  Disseny experimental 
 

Per tal de realitzar correctament el disseny experimental, s’ha d’estudiar en profunditat possibles 

variables que permeten obtenir una major informació sobre com afecta el fenomen aging en les 

provetes d’estudi. [35, 36, 37, 38, 39, 40] 

Primerament, es decideix estudiar fins en quin punt pot afectar la radiació solar i el contacte 

directe amb l’ambient en les provetes. Conseqüentment, es decideix fer una comparativa entre 

mostres que estan a la intempèrie sense cap tipus de protecció i mostres que també estan a 

l’ambient però protegides d’una planxa de vidre. 

A més a més, com que aquest fenomen interfereix de forma directa en l’estructura polimèrica 

dels materials (apareixen dobles enllaços i grups carbonils), alterant així les seves propietats 

òptiques i mecàniques, es decideix avaluar aquest canvi de característiques en ambdós nivells.  

Paral·lelament, per tal d’analitzar l’evolució de les propietats d’estudi, es decideix també testejar 

la denominada mostra 0 de cada material (mostra extreta directament de la bobina i sense patir 

cap tipus de degradació). D’aquesta manera, es té una referència de l’estat inicial de cadascun 

dels materials d’estudi.  

Tenint-ho tot clar, cal dissenyar un calendari que comprengui tant la fase experimental d’extracció 

de mostres com els dies, de forma aproximada, que es destinaran a l’assaig de tracció. Després 

de reflexionar-ho, s’arriba a la conclusió que les mostres s’extreuen cada 3 setmanes (en molta 

de la bibliografia consultada també es segueix aquesta metodologia) des de l’inici de l’etapa 

experimental, tenint així una gran quantitat de mostres a estudiar separades amb coherència. 

S’opta fer-ho d’aquesta forma ja que realitzar una extracció setmanal durant l’època hivernal seria 

ineficaç (sobretot durant l’hivern, estació on hi ha poca radiació solar) i fer-ho cada dos mesos 

seria excessiu (seguiment poc continuat).  

Per tant, el calendari del procés experimental és el següent: 

 

16-10-2020 6-11-2020 28-11-2020 19-12-2020 9-1-2021 

Mostres a l’ambient 1ra extracció 2na extracció 3ra extracció 4ta extracció 

30-1-2021 27-2-2021 18-3-2021 21-4-2021 29-4-2021 

5na extracció 6na extracció Assaig FT-IR Assaig FT-IR  Assaig de tracció 

 

  

Taula 6.1  Calendari experimental  
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6.3  Fase experimental 
 

La fase experimental es basa bàsicament en fer realitat el disseny experimental explicat 

anteriorment.  

Primerament, es compra un a bobina per cadascun del plàstics a testejar. Després de buscar 

diverses webs especialitzades en plàstics, es fa la següent compra: 

 

Material Dimensions Gruix Preu (€/unitat) Unitats 

Tefló (FEP) 0,9 x 40 m 50 micres 29,95 € 1 

Polietilè de 50 micres (PE50) 0,95 x 25 m 50 micres 19,05 € 1 

Polietilè de 75 micres (PE75) 0,92 x 100 m 75 micres 55,95 € 1 

Polipropilè (PP) 0,94 x 50 m 35 micres 11,95 € 1 

Greenhouse (GH) 0,92 x 35 m 75 micres 24,95 € 1 

Cost total de les bobines de plàstic 141,85 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriorment, per tal d’observar l’evolució del fenomen aging en les provetes, s’idea fer una 

comparativa entre mostres protegides amb una planxa de vidre i planxes desprotegides, simulant 

així unes condicions experimentals reals. 

Per tal de dur a terme aquesta comparativa, es dissenya dos conjunts d’instal·lacions. El primer 

conjunt compren 8 marcs de plàstics (on en cadascun s’hi empegaran amb celo una mostra de 

plàstic a testejar) que aniran collats (amb cargols Allen de llautó, de mètrica 4 i de 30 mm de 

longitud) a un marc de fusta. El segon conjunt és el mateix que el primer però estarà cobert d’una 

planxa de vidre. D’aquesta manera s’obté dos conjunts experimentals que permeten l’anàlisi 

desitjat. Cal destacar que l’elecció de cargols Allen M4 per a fusta és deguda bàsicament a 

l’experiència de l’autor en muntatge mecànic. No obstant, l’autor admet que es podria utilitzar 

una mètrica inferior degut a la poca tensió que han d’aguantar (cada marc de plàstic i la làmina 

de material d’estudi no arriben a pesar un kilogram, càrrega que suporta de forma molt sobrada 

Taula 6.2  Característiques dels materials comprats 

Figura 6.1 Algunes de les bobines de plàstic emprades en l’experimentació 
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un cargol M4 de llautó) tot i que hagués sigut més complicat muntar-ho, ja que la cabota d’un 

cargol Allen, com menys mètrica tingui, més fàcil és que es passi quan es rosca amb una clau.  

Per altra banda, cal destacar que cal trobar unes mides de marcs de plàstic adients i superiors 

a les dimensions que dicta la norma (115x25 mm). Buscant en diverses botigues, es troben uns 

marcs que tenen unes dimensions de 130x180 mm, superant en escreix els valors mínims 

requerits. 

Paral·lelament, cal esmentar que el marc de fusta que s’utilitzarà com a base en els dos conjunts 

experimentals tenen les mateixes dimensions i provenen de la mateixa fusteria. 

Finalment, cal esmentar que les planxes de vidre que s’utilitzaran tenen les mateixes 

dimensions que els marcs de fusta, un gruix de 5 mm i es compraran en la botiga Leroy Merlin. 

Per altra banda, cal esmentar que, per tal de dur a terme aquest procés experimental, s’ha hagut 

de fer un disseny acurat en 3D. El programari escollit ha sigut el SolidWorks, un software que 

no es dona en el grau però és el més utilitzat en les empreses d’enginyeria. Seguidament, es 

mostra dues imatges en 3D dels dos conjunts experimentals dissenyats. 

 

  

Figura 6.2  Instal·lació experimental, en format 3D, sense la planxa de vidre  

Figura 6.3  Instal·lació experimental, en format 3D, amb la planxa de vidre  
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Havent fet el disseny 3D (assegurant-se que no hi ha cap tipus de col·lisió entre els diferents 

elements que composen la instal·lació) es procedeix amb la posada en pràctica de la fase 

experimental. Cal tenir en compte que, tal com s’observa en el dibuix, cada marc de fusta 

contindrà 8 marcs de fotos amb la seva mostra de plàstic. A més a més, com que s’han d’extreure 

6 mostres de cada material, hi ha d’haver un total de 30 mostres per cada instal·lació (30 per la 

instal·lació sense la protecció i 30 per la instal·lació amb la protecció). A més a més, per tal de 

collar tots els elements, es necessiten un total de 15 cargols per instal·lació. Per altra banda, es 

té en compte que es diposa tant de la clau Allen adient (clau del 3) com celo. Conseqüentment, 

la llista de materials és la següent: 

 

Material Unitats Lloc de compra Preu (€/unitat) 

Marc de fusta 8 Fusteria BellFusta (Bellvís) 10,00 

Marc de fotos 64 IKEA 0,95 

Cargols Allen M4  120 Amazon 0,10 

Planxa de vidre 4 Leroy Merlin 15,00 

Cost total de la instal·lació 209 € 

 

Conseqüentment, el preu total de la fase experimental és el següent: 

 

Tipus de cost Valor 

Cost total de les bobines de plàstic 141,85 € 

Cost total de la instal·lació 209 € 

 

Cost total de l’experimentació 

 

350,85 € 

 

A partir d’aquest moment, ja es pot muntar tota la instal·lació de la fase experimental: 4 

instal·lacions amb la protecció de la planxa de vidre i 4 instal·lacions sense. Pel que fa a detalls 

de disseny cal esmentar que no hi ha marge entre el marc interior del marc de fusta i les parets 

dels marcs de fotos. Per tant, a l’hora de muntar aquests al marc interior de fusta, es passarà 

una llima per tal de reduir paret i afavorir així l’encaix. 

El procés de muntatge és el següent: 

1. Es col·loca una làmina de plàstic a cadascun dels marcs de fotos i s’empega amb celo.  

2. S’uneixen els marcs de plàstic entre si mitjançants els cargols allen M4, amb l’ajuda d’una 

clau Allen del 3. 

3. Es llima el marc interior de la fusta per reduir gruix (petites toleràncies). 

4. Es col·loquen els marcs de plàstic dintre el marc i es collen amb els cargols restants. 

5. Es col·loca la planxa de vidre (si el tipus d’instal·lació ho requereix). 

Taula 6.3  Llista de materials  

Taula 6.4  Preu total de la fas experimental 
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Del procés de muntatge cal esmentar que dels 64 marcs de plàstic que hi ha, 60 tindran làmines 

de plàstic per extracció i els 4 restants serviran per tenir una mostra de més de 4 dels 5 materials 

d’estudi i s’utilitzaran per estudiar més en profunditat l’última extracció. 

Per altra banda, cal destacar que la fase experimental es durà a terme al terrat de l’edifici CREA 

(Centre de Recerca en Energia Aplicada) de la Universitat de Lleida, situat en el Carrer de Pere 

de Cabrera nº16 de Lleida. S’ha escollit aquest lloc perquè és una zona molt espaiosa, on no hi 

toca ombra i perquè esta situat en un edifici on sempre hi ha gent del grup de recerca SEMB. 

Finalment, es mostren algunes imatges del procés de muntatge i de l’experimentació ja situada 

al terrat de l’edifici CREA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5  Marcs collats entre si amb les 
mostres de plàstic 

Figura 6.6  Instal·lació experimental sense la 
planxa de vidre 

Figura 6.7  Instal·lació experimental amb la planxa de vidre situada al terrat de l’edifici CREA 
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6.4   Assaig òptic     
 

6.4.1 Selecció del tipus d’assaig 
 

Per tal d’analitzar la transmitància de les diferents mostres d’estudi, es necessita fer un assaig 

òptic molt concret. No obstant, existeixen diferents tècniques que s’utilitzen (depenent del rang 

de longitud d’ona d’estudi) i que proporcionen un estudi espectroscòpic molt precís. A 

continuació, s’expliquen els diferents mètodes òptics experimentals: 

 L’espectrofotòmetre UV-VIS (llum ultraviolada visible). Tècnica que permet determinar 

la concentració d’un compost en un material. Es basa bàsicament en emetre radiació 

magnètica a un cos i l'absorció de la radiació per part de les molècules provoca 

transicions electròniques moleculars Cal esmentar que en aquest mètode 

d’experimentació la interferència de l'aire és pràcticament menyspreable (factor molt 

important a tenir en compte en termes d’experimentació) i els compostos orgànics que 

presenten màxim d’absorció són principalment dobles i triples enllaços. Finalment, 

destacar que aquesta tècnica és molt qualitativa i s’utilitza normalment per fer un estudi 

inicial que permet obtenir una primera impressió del material d’anàlisi (la zona d’anàlisi 

està compresa entre 200 i 780 nm). 

 

 Espectroscòpia NIR (Near Infrared). Mètode experimental que es basa en la tècnica de 

la reflectància difusa: la radiació infraroja penetra la capa superficial de les partícules, 

excita els nivells vibracionals (normalment provoca una excitació de dos a o més bandes) 

i després es dispersa en totes les direccions. Lògicament, depenent de la composició de 

la mostra a estudiar, l’espectre de reflectància serà canviant (cada longitud d’ona 

correspon a un grup funcional en concret). Finalment, cal destacar que aquesta tècnica 

és molt útil a l’hora de determinar constituents presents en mostres sòlides (proporciona 

un estudi qualitatiu) i que la seva zona d’estudi està compresa entre 780 i 3000 nm. 

 

 Espectroscòpia FT-IR (Fourier- transform infrared spectroscopy). Tècnica que s’utilitza 

per obtenir un espectre infraroig d’absorció o emissió d’un sòlid, líquid o gas. Cal destacar 

que aquest tipus de radiació afecta els diferents estats vibracionals i rotacionals d'un 

determinat estat energètic. Tanmateix, també afecta a l'angle que formen els enllaços i 

a la seva longitud. A més a més, cal esmentar que un espectròmetre d’aquest tipus 

permet recopilar simultàniament dades espectrals d’alta resolució en un ampli rang 

espectral (la zona d’estudi en aquest tipus de mètode està compresa entre 2500 i 25000 

nm). Encara que aquesta tècnica és bàsicament qualitativa també pot utilitzar-se 

quantitativament per determinar la transmitància òptica. Per últim, és important esmentar 

que hi ha diferents maneres de mesurar i preparar les mostres en FT-IR. Els dos modes 

de funcionament més utilitzats en aquest àmbit són: mode ATR i mode Transmissió. A 

continuació, se’n fa una breu descripció. 
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o Mode ATR (Attenuated Total Reflectance). Mode de funcionament de la tècnica 

FT-IR en que la radiació infraroja incideix un prisma de material transparent a 

l'infraroig i amb alt índex de refracció (s’analitza el material en una mostra amb 

geometria prismàtica). La radiació infraroja crea llavors una ona evanescent que 

penetra només entre 1 i 2 micres en el material i, conseqüentment, la mostra en 

contacte amb la superfície d'aquest vidre absorbeix amb diferent intensitat 

aquesta ona donant lloc a l'espectre d'infraroig (Figura 6.8). Cal destacar que 

l'ATR és molt utilitzat en polímers ja que aquests tenen una gran absorció en la 

zona d'infraroig (s’obtenen molt bons espectres). A més a més, el fet de treballar 

de forma excel·lent en l’IR el fa molt útil a l’hora d’obtenir informació dels grups 

funcionals existents, en quina longitud d'ona apareixen i com evolucionen en el 

temps (és un estudi qualitatiu molt complert). No obstant, cal esmentar que, 

degut a que només penetra entre 1 i 2 micres en el material d’estudi, no és una 

bona eina per quantificar transmitàncies de forma molt precises (en aquest 

espectre és molt més útil que les tècniques exposades anteriorment però, en 

alguns estudis no arriba a la precisió necessària, com en aquest projecte, per 

exemple). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Mode de Transmissió: Modalitat de FT-IR en que el feix d'infrarojos travessa 

tota la mostra, es mesura l’energia transmesa  i es genera l’espectre (Figura 

6.9). D’aquesta manera permet calcular la transmitància de forma molt 

precisa (anàlisi quantitatiu), tot i que no es recomana utilitzar-la per a la 

identificació de grups funcionals degut a que alguns pics d’absorció queden 

saturats. 

 

 

 

 

 

Figura 6.8 Esquema del funcionament del mode ATR en FT-IR.                                                                        
Font:: courses.lumenlearning.com  

Figura 6.9 Esquema del funcionament del mode Transmissió en FT-IR                                                     
Font: www.sciencedirect.com/topics/chemistry/transmittance 
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Conseqüentment, tant el mode ATR com el mode de transmissió tindran les bandes d'absorció 

exactament en la mateixa longitud d'ona, però amb intensitat diferent. És a dir, tindran les 

mateixes posicions en l'eix x però diferents posicions en el eix y, on hi ha els valors d'absorbància 

o transmitància (Figura 6.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per últim, havent consultat bibliografia específica pel que fa a estudi precís de transmitància [41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48], on s’observa una constant elecció del mètode FT-IR i tenint en compte 

que es vol analitzar de forma quantitativa una regió de l’espectre molt específica (de 7 a 14 µm), 

s’arriba a la conclusió que el mètode seleccionat per dur a terme els assajos òptics ens els 5 

materials d’estudi és la tècnica FT-IR amb el mode de transmissió. 

  

Figura 6.10 Gràfica que mostra les diferències entre l’espectre que proporciona el mode transmissió i el mode ATR 
en els següents materials: polietilè, polipropilè i poliamida 6. Font: Renner (2017)       
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6.4.2 Experimentació 
 

Tal com s’ha comentat anteriorment, per tal de dur a 

terme l’assaig òptic amb la tecnologia FT-IR es 

contacta amb la Dra. Mireia Oromí del servei 

cientificotècnic de l’Escola Tècnica Superior 

d’Enginyeria Agrària de Lleida. 

N’Oromí explica que, per tal de dur a terme 

correctament l’assaig FT-IR en mode de transmissió, 

s’han d’analitzar com a mínim 3 posicions de cada 

mostra. Conseqüentment, s’obtindran 3 espectres per 

cadascuna de les provetes a analitzar. 

 

 

Tenint aquesta consideració present i havent netejat la màquina amb nitrogen, es dur a terme 

l’assaig. El procés d’experimentació és el següent: 

1. Es fa un blanc del software (ressetejar el software per tal de no tenir interferències en els 

resultats, originàries principalment per l’aire). 

2. Es col·loca la mostra a analitzar en un suport que quedi totalment alineat a la font de feix 

d’infraroig.   

3. S’executa, mitjançant el software de l’ordinador, l’acció d’irradiar el feix d’infrarojos en la 

mostra. 

4. S’obté l’espectre com a resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació, es mostra l’exemple d’una plantilla de resultats que proporciona el software del 

FT-IR amb el mode de transmissió. 

Figura 6.11 Màquina FT-IR, en mode de 
transmissió, del servei cientificotècnic d’ETSEA 
(model Jasco FT-IR 6300) 

Figura 6.12 Exemple d’experimentació FT-IR 
(vista alçada) 

Figura 6.13 Exemple d’experimentació FT-IR 
(vista en planta) 
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Figura 6.14  Exemple de resultat de la màquina FT-IR amb el mode de transmissió 
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6.5  Assaig mecànic 
 

Tal com s’ha estudiat en el grau, un assaig mecànic és un tipus d’assaig en que s’estudia una o 

diverses propietats mecàniques mitjançant la destrucció d’una proveta. N’existeixen de molts 

tipus: duresa, resistència a la compressió, resistència a la tracció, fatiga, resistència a la flexió, 

resistència a la torsió, resiliència (resistència al xoc)...  

No obstant, al haver-n’hi de tants tipus, és molt important saber què es vol estudiar exactament 

dels 5 materials a testejar i quina informació se’n vol extreure. A més a més, lògicament, a l’hora 

d’elegir quin test mecànic es vol fer en els materials d’estudi, cal tenir en compte també l’ús final 

d’aquests i sota quines condicions estaran.  

Pel que fa a les seves condicions, és sabut que plàstics estaran a l’exterior, aguantant tot tipus 

de climatologies (altes temperatures, boira, pluges, vent...) i que patiran els efectes de la 

degradació. Per tant, és important detectar quines propietats mecàniques són potencialment 

factibles de veure’s afectades. Sota les condicions esmentades anteriorment, una de les 

principals propietats que minvarà és la rigidesa (conseqüentment, la deformació i la resistència 

a tracció). A més a més, a l’estar en contacte directe amb l’ambient, a nivell de duresa també 

patirà un descens notable. 

Paral·lelament, pel que fa al seu ús final, s’ha de tenir en compte que el seu ús no és estructural 

(propietats com mal·leabilitat, ductilitat, tenacitat o fragilitat no són importants) sinó que solament 

compliran la funció de recoberta del col·lector solar. 

Per tant, tenint en compte que s’estudien làmines de plàstic molt primes (gruixos del voltant de 

50 micres) i cercant en articles bibliogràfics on es fan estudis similars [49, 50], s’arriba a la 

conclusió que un bon estudi mecànic que permetria obtenir informació sobre evolució de les 

propietats mecàniques enfront la degradació seria el test de tracció, ja que proporciona 

informació sobre la rigidesa i resiliència, entre d’altres.  

Per últim, tal com s’ha comentat en anterioritat, és molt important saber que els tests de tracció 

en plàstics estan regits en les següents normes: ISO 527-1, ISO 527-2 i ISO 527-3 (de l’any 

2012). En aquestes s’enumeren les dimensions mínimes que han de tenir les provetes per tal de 

ser assajades correctament: 115x25 mm amb un gruix màxim d’1mm. Tenint en compte que 

les diferents mostres s’han tallat a dimensions superiors (per tant, no hi ha cap problema pel que 

fa a dimensions de les provetes), falta saber exactament quin gruix tenen. Conseqüentment, és 

necessari també testejar quin gruix tenen i si són aptes, segons les normes ISO, per assajar-les 

amb l’assaig de tracció.  
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6.5.1 Anàlisi de gruix 
 

Tal com s’ha comentat anteriorment, com que no se sap exactament quin gruix tenen les diferents 

mostres dels materials d’estudi, es decideix fer un test per determinar el seu gruix exacte. Per tal 

de dur a terme aquest assaig, es contacta amb el Dr. Lluís Martin-Closas, expert en termes 

d’anàlisi òptic i mecànic de plàstics de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida. 

En Martin-Closas, comenta que la màquina que utilitzen per fer assajos de tracció és molt 

sensible als gruixos i està especialitzada en plàstics que s’utilitzen en el sector agroalimentari 

(material de poques micres de gruix emprats principalment en hivernacles). A més a més, 

explica que és molt difícil que el gruix de les bobines sigui realment el que s’indica en la fitxa 

comercial ja que aquestes, si no es demana fabricar-les expressament a nivell privat o no es 

contacta amb la fàbrica, tenen un gruix orientatiu i moltes vegades bastant diferent del que 

s’espera que tingui al comprar-les. Davant d’aquests arguments, es decideix tirar endavant amb 

més inri l’anàlisi de gruix de les bobines dels materials d’estudi. 

L’anàlisi de gruix de plàstics està regit sobre la norma UNE-ISO 4593:2010. En aquesta s’indica 

que el número de punts a analitzar varia segons l’amplada de la bobina. En el cas de les bobines 

que es disposen, com que totes són d’uns 900-950 mm d’amplada, es procedeix a estudiar 20 

punts. Cal destacar que aquests punts són equidistants entre si i segueixen una línia recta que 

va des de l’inici fins al final de l’amplada de la bobina (Figura 6.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per últim cal destacar que, degut al baix valor obtingut de transmitància òptica per part del tefló 

(FEP), s’opta per no assajar-lo mecànicament. Conseqüentment, es decideix també no 

determinar el seu gruix real. 

Figura 6.15  Punts d’anàlisi equidistants, marcats en retolador permanent, de 

la bobina de polietilè de 75 µm de gruix (PE75)       
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Quan es tenen aquests punts marcats es procedeix a mesurar-los amb el micròmetre electrònic. 

El procediment és molt senzill:  

1. Es posa el punt del plàstic a analitzar sobre la platina del micròmetre. 

2. S’acciona pneumàticament  l’espiga del micròmetre, fent-la baixar fins que toca la 

superfície de la mostra. 

3. En tocar la mostra, surt en pantalla el gruix de la mostra d’estudi, en micròmetres. 

A continuació es mostren dues imatges del procés experimental d’anàlisi de gruix de les bobines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.16  Micròmetre electrònic amb dispositiu de lectura de resultats        

Figura 6.17  Anàlisi de gruix d’un dels punts de la bobina de PE75, amb un resultat de 63,6 µm       
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Havent analitzat els 20 punts de cadascuna de les bobines dels materials d’estudi, s’arriben als 

següents resultats: 

 

 

Material Gruix teòric (comercial) Gruix real 

Polietilè de 0,050 mm (PE50) 0,050 mm 0,0963 mm 

Polietilè de 0,075 mm (PE75) 0,075 mm 0,0590 mm 

Polipropilè (PP) 0,035 mm 0,0358 mm 

Greenhouse (GH) 0,075 mm 0,0578 mm 

 

 

Tal com es pot observar, els gruixos obtinguts, tot i ser diferents als que teòricament es van 

comprar, compleixen el requisits marcat per les normes ISO dels assajos mecànics, ja que són 

menors a 1mm. Conseqüentment, es pot fer l’assaig a tracció en els 5 materials d’estudi. 

Finalment, es mostra un exemple de la distribució de gruix al llarg de tots els punts d’estudi d’una 

de les mostres analitzades (Figura 6.18). Tal com es pot observar, la distribució de gruixos en 

una làmina de plàstic és una mica irregular fet que provoca que sigui un factor important a tenir 

en compte en experimentació futura.  

 

 

 

 

 

Taula 6.5 Comparativa entre els gruixos comercials i els gruixos obtinguts dels 5 materials d’estudi  

Figura 6.18  Mostra dels resultats dels 20 punts d’estudi de la bobina de PE50 
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6.5.2 Assaig de tracció 
 

L’assaig de tracció es basa en sotmetre a la proveta un esforç axial (en direcció paral·lela a l’eix 

longitudinal de la proveta) creixent fins a arribar al trencament d’aquesta. És un tipus d’assaig 

molt complert i és pot analitzar moltíssims paràmetres físics (Figura 6.20). Els més comuns són: 

 Tensió (σ) 

Càrrega aplicada “normalitzada” per tenir en compte la mida de la proveta. És la força 

que et proporciona la màquina d’assaig. Es pot expressar mitjançant la següent fórmula: 

σ=
𝐹

𝐴𝑜
 

essent el terme F la força que s’aplica en aquell instant (en N) i Ao l’àrea inicial de la 

secció transversal (en m2). 

 

 Deformació  

Canvi de forma o allargament d’un cos degut als esforços els quals estan sotmesos. Pot 

ser elàstica o plàstica. 

 

 Deformació elàstica (𝜺) 

Fracció de la longitud que s’ha allargat de forma no permanent. Torna a la seva longitud 

inicial després d’aplicar la càrrega. Es pot expressar mitjançant la següent fórmula: 

𝜀 =
𝑙 − 𝑙𝑜

𝑙𝑜
 

essent el terme l la longitud de la proveta en aquell instant (mm) i lo la longitud inicial de 

la proveta (mm). Es pot expressar tant en tant per cent o en tant per u (l’últim més usat). 

 

 Deformació plàstica 

Fracció de la longitud que s’ha allargat de forma permanent. 

No torna a la seva longitud inicial després d’aplicar la càrrega. 

En la gràfica, per tal de trobar el seu valor, es fa una paral·lela 

a la recta de proporcionalitat pel punt d’estudi de la zona 

plàstica i es mira en quin punt de l’eix d’abscisses (eix de la 

deformació) “talla”.  

 

 Mòdul de Young (E) 

També conegut com a mòdul d’elasticitat o mòdul de rigidesa, 

és un paràmetre que dona valor i explica el comportament 

elàstic d’un material. És el quocient entre la tensió exercida 

sobre l’àrea de secció transversal de l’element i la deformació 

unitària (canvi de longitud  respecte la longitud inicial).  

S’expressa mitjançant la coneguda Llei de Hooke: 

𝐸 =  
σ

𝜀
 

essent σ la tensió que pateix la proveta en aquell moment (en MPa) i 𝜺 la deformació 

elàstica del material en l’instant d’estudi (en tant per u). 

Eq. 6.1  

Eq. 6.2 

Eq. 6.3 

Figura 6.19  Esquema de 
l’assaig de tracció  
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 Límit elàstic (σLE)  

També conegut com a límit de proporcionalitat, és el valor límit el qual el material deixa 

de ser elàstic. És a dir, per sota d’aquest valor la relació entre l’allargament i la càrrega 

aplicable és proporcional (compleix la Llei de Hooke) i el material es deforma 

elàsticament (torna a la longitud inicial després d’aplicar-hi la càrrega). Per damunt 

d’aquest valor, ja no es compleix la Llei de Hooke i la deformació que pateix el material 

degut a la l’esforç sotmès és plàstica. 

 

 Resistència a la tracció (σR) 

És la tensió màxima que pot suportar el material. Apareix astricció en la proveta. 

 

 Resistència a la fractura (σF) 

Tensió en la qual el material es trenca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstant, també es poden estudiar les següents propietats: 

 Ductilitat 

Capacitat d’un material a deformar-se abans de trencar-se. Com més a la dreta del gràfic 

sigui el punt de fractura, més dúctil és el material. 

 

 Resiliència 

Capacitat d’un material a absorbit energia en deformar-se elàsticament. S’expressa 

mitjançant el mòdul de resiliència (Ur) i significa l’energia per unitat de volum que cal 

proporcionar a una peça d’un material en concret per a que es deformi fins al límit  elàstic 

(en J/m3). Gràficament, és l’àrea sota la corba fins el límit elàstic (Figura 6.21). 

Figura 6.20  Gràfica que mostra l’evolució d’una proveta en un assaig de tracció.                                                     
Font: Tipler Mosca 
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 Tenacitat 

A nivell de ciència de materials, es pot definir la tenacitat com l’energia de deformació 

total que és capaç d’absorbir (o acumular) un material abans d’arribar a la fractura (també 

en J/m3 ). Gràficament, és l’àrea sota la corba fins el punt de ruptura (Figura 6.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coeficient de Poison (𝒗) 

Variable que relaciona la deformació radial amb l’axial. 

L’allargament radial vindria a ser cadascuna de les dues 

direccions diferents a la longitudinal de la proveta. 

𝑣 =  −
𝜀𝑥

𝜀𝑧
= −

𝜀𝑦

𝜀𝑧
 

 

 

La fórmula té la següent explicació: quan s’aplica una força axial (eix Z), a nivell radial 

(eixos X i Y) la proveta sofreix astricció, és a dir, l’àrea es fa més petita (Figura 6.24). Per 

tant, la deformació en l’eix X i Y és negativa i el valor del Coeficient de Poison és positiu. 

És per aquest motiu el qual es posa el signe negatiu davant la fórmula, perquè no tindria 

massa sentit que fós negatiu (la relació enre coeficients sempre serà negativa, sigui quina 

sigui el sentit de l’esforç en Z).  

 

 

 

 

 

Figura 6.21  Gràfica que mostra el 
càlcul del mòdul de resiliència                                                    
Font: Tipler Mosca 

Figura 6.22  Gràfica que mostra el 
càlcul del mòdul de tenacitat                                                    
Font: Tipler Mosca 

Figura 6.23  Esquematització d’una 
proveta en els 3 eixos de coordenades                                                   

Eq. 6.4 

Figura 6.24  Evolució d’una 
proveta d’acer en un assaig 
de tracció, on es produeix 
astricció.                                                     
Font: Google imatges 
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6.5.3 Experimentació de l’assaig 
 

Per tal de dur a terme l’assaig de tracció, es contacta també amb el Dr. Lluís Martin-Closas.  

Essent ell un expert i davant la inexperiència de l’autor en aquest àmbit, explica diferents consells 

en termes de preparació de provetes, per tal de tenir-ho en compte de cara al futur i obtenir 

millors resultats. Els suggeriments són els següents: 

 És molt important saber com està extruït el plàstic: si a nivell longitudinal (les fibres 

recorren l’amplada de la bobina) o transversal (les fibres recorren la longitud total de la  

bobina de forma ininterrompuda). Tenint aquesta informació s’aconsegueix fer un assaig 

de major qualitat, ja que se sap com tallar i orientar les mostres en la màquina d’assaig. 

 És important tenir coneixement sobre la distribució de gruixos de la bobina. Tal com 

ha quedat demostrat en l’anterior apartat, els gruixos d’una bobina no són estables, 

sobretot aquells que es poden obtenir fàcilment a nivell comercial. Conseqüentment, 

s’aconsella fer un estudi del gruix de la bobina i  testejar aquella zona on el gruix 

s’estabilitza i és més constant. 

 És preferible obtenir bobines de plàstics on aquest està enrotllat en un tambor de cartró 

o un altre tipus de material que n’impossibilita la flexió. El fet de que una bobina de 

plàstic es pugui o s’arribi flexionar fa que les propietats mecàniques d’aquest es debilitin, 

fet que provoca que quan es faci tests mecànics els resultats no siguin correctes. 

 Es recomanar guardar les bobines en llocs totalment aïllats i que no puguin patir cap 

tipus de dany (per petita ratllada que sigui). Qualsevol dany físic provoca que les fibres 

pateixin microrotures que provoquen un mal estat del material, essent així incompatibles 

a testejar. 

 S’aconsella tallar amb una element especialitzat (per exemple un petit premsa) i no amb 

unes tisores. D’aquesta forma, s’aconsegueix tallar el plàstic de forma totalment neta i 

sense produir les petites escissions que provoca el tall de la fulla de les tisores. 

 Per últim, per tal de fer un assaig més complert, es recomana tallar una porció de 

dimensions de 30x30 cm o similars per d’avaluar el plàstic tant a nivell longitudinal com 

a nivell transversal, essent així un assaig a tracció molt més complert. 

Paral·lelament, cal recordar que l’assaig de tracció de plàstics està regit sobre les normes ISO 

527-1, ISO 527-2 i ISO 527-3. D’acord aquesta normativa i tenint en compte el criteri científic de 

fer 3 o més repeticions d’un mateix tipus d’assaig per tal d’obtenir resultats reals i verídics, es 

decideix fer 5 repeticions per material amb provetes de dimensions 1x15 cm (Figura 6.25). 

 

 

 

 

 

Figura 6.25  Exemple de proveta a testejar de dimensions 1x15 cm                                                   
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Després de totes aquestes explicacions, es du a terme l’assaig de tracció. El procediment és el 

següent: 

1. Es talla, amb un premsa, 5 mostres de cada material amb dimensions 1x15cm 

cadascuna. 

2. Es prepara el software requerit per l’assaig de tracció. 

3. Es col·loca la proveta en la màquina de tracció (les mordasses subjecten la proveta per 

cada extrem d’aquesta). 

4. S’executa l’assaig de tracció. 

5. Quan la mostra es trenca, s’obté l’informe de resultats de l’assaig en l’ordinador. 

A continuació, es mostren diferents imatges del procés experimental dut a terme en els 

laboratoris del servei cientificotècnic d’ETSEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, es mostra l’exemple d’un informe de resultats que proporciona el servei 

cientificotècnic d’ETSEA en els assajos de tracció. 

Figura 6.28  Exemple de 
l’estat final d’una proveta 
assajada 

Figura 6.29  Comparació entre una 
proveta a assajar i una proveta assajada 

Figura 6.26  Premsa, element 
que permet tallar les provetes 
adequadament 

Figura 6.27  Màquina d’assaig de tracció, 
model ZwickRoell BZ1-MMZ2.5.ZW01 
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Figura 6.30  Exemple d’informe de resultats del servei cientificotècnic d’ETSEA, en concret del PE50 
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7. Resultats i discussió 
 

Havent fet els diferents assaigs en l’etapa d’experimentació s’arriba a una sèrie de resultats. A 

continuació es mostren els diferents resultats obtinguts tant en l’assaig òptic FT-IR en mode de 

transmissió com en l’assaig mecànic de tracció i les seves posteriors discussions. 

 

 

7.1 Assaig òptic FT-IR en mode de transmissió 
 

Per tal d’entendre millor els resultats que es mostraran posteriorment de l’assaig òptic FT-IR en 

mode de transmissió, cal tenir en compte diversos detalls. 

Primerament, es vol destacar que, tal com s’ha explicat anteriorment, es vol analitzar el 

comportament d’aquests materials, pel que fa a transmitància òptica, en la finestra atmosfèrica 

(compresa entre 7 i 14 µm). Per tant, tot i que el dispositiu emprat per tal de dur a terme aquest 

assaig proporciona informació sobre aquest paràmetre òptic entre 2,5 i 15,4 µm, solament 

s’analitzarà en el rang comprès entre 7 i 14 µm . No obstant, per tal de tenir una visió més àmplia 

i degut a que en tota la bibliografia utilitzada es treballa en aquestes unitats de longitud d’ona, sí 

que es mostren diversos gràfics on es pot observar el comportament de la transmitància en els 

5 materials d’estudi en tot l’espectre. 

Per altra banda, per tal d’avaluar quantitativament els gràfics representats, es calcula tant la 

transmitància mitjana com la desviació típica de cadascun dels materials per cada tipus de 

mostra testejada. 

Per últim, cal recordar la relació entre el cm-1 i el µm (cm-1 · µm = 10.000). Per tant, els gràfics 

tindran diferent geometria segons si es representen en una o altra unitat de longitud d’ona. 

A continuació es mostren els diferents resultats obtinguts en l’assaig òptic FT-IR per a les mostres 

provinents directament de les bobines (mostres 0), mostres 6 amb la protecció de vidre (mostres 

V-6) i les mostres sense la protecció de vidre (mostres NV-6). 
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7.1.1  FT-IR de les mostres provinents directament de la bobina (mostres 0) 
 

En la Figura 7.1 i en la Figura 7.2 es mostra l’anàlisi del conjunt de materials en la finestra 

atmosfèrica (en µm) i en tot l’espectre (en cm-1) de les mostres 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les Figures 7.1 i 7.2 mostren espectres FT-IR per a les cinc mostres estudiades abans de ser 

exposades a condicions ambientals (mostra 0). Tal com es pot observar, els 3 tipus de polietilens 

tenen un comportament pràcticament idèntic. Per altra banda, el PP presenta una transmitància 

més baixa que les mostres de polietilè i també es comporta de manera diferent amb pics 

d’absorció forts. Finalment, el FEP és qui té els valors de transmitància més baixos.  

Material Transmitància mitjana (%) Desviació típica 

PE50 79,10 15,56 

PE75 79,17 12,89 

GH 79,18 12,74 

PP 75,97 17,81 

FEP 37,78 27,06 
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Figura 7.1  Gràfic que mostra la transmitància de les mostres 0 en la finestra atmosfèrica (7-14 µm) 

Figura 7.2  Gràfic que mostra la transmitància de les mostres 0 en tot l’espectre (650-4000 cm-1) 

Taula 7.1  Valors de transmitància mitjana i desviació típica de les mostres 0 en la finestra atmosfèrica 
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7.1.2  FT-IR de les mostres extretes nº6 amb la protecció de vidre (mostres V-6) 
 

En la Figura 7.3 i en la Figura 7.4 es mostra l’anàlisi del conjunt de materials en la finestra 

atmosfèrica (en µm) i en tot l’espectre (en cm-1) de les mostres V-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal com es pot observar en les dues figures anteriors, tant el PE50 com el PE75 tenen un 

comportament pràcticament igual però el GH ja varia una mica respecte la mostra 0. Per altra 

banda, tant el PP com el FEP segueixen el seu comportament usual. Comparant la Taula 7.2 

amb la Taula 7.1, s’observa una clara disminució pel que fa a transmitàncies mitjanes en tot 

els materials exposats a la intempèrie durant 3 mesos respecte les mostres 0. 

Material Transmitància mitjana (%) Desviació típica 

PE50 76,05 11,77 

PE75 76,27 12,91 

GH 76,39 11,57 

PP 74,62 17,26 

FEP 36,85 26,59 
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Figura 7.3  Gràfic que mostra la transmitància de les mostres V-6  en la finestra atmosfèrica (7-14 µm) 

Figura 7.4  Gràfic que mostra la transmitància de les mostres V-6  en tot l’espectre (650-4000 cm-1) 

Taula 7.2  Valors de transmitància mitjana i desviació típica de les mostres V-6  en la finestra atmosfèrica 
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7.1.3  FT-IR de les mostres extretes nº6 sense la protecció de vidre (mostres NV-6) 
 

En la Figura 7.5 i en la Figura 7.6 es mostra l’anàlisi del conjunt de materials en la finestra 

atmosfèrica (en µm) i en tot l’espectre (en cm-1) de les mostres NV-6. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal com es pot visualitzar en els dos gràfics anteriors, el PE50 presenta un comportament 

lleugerament millor que el PE75. Paral·lelament, el GH mostra uns valors més baixos que els 

obtinguts anteriorment i tant el PP com el FEP presenten una conducta pràcticament idèntica a 

l’observat adés. Finalment, cal destacar que la totalitat d’aquest tipus de mostres mostren els 

valors més baixos pel que fa a transmitància degut a la seva exposició directa a l’ambient.  

Material Transmitància mitjana (%) Desviació típica 

PE50 76,39 10,98 

PE75 74,03 12,95 

GH 72,18 12,51 

PP 73,59 16,89 

FEP 37,33 26,80 
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Figura 7.5  Gràfic que mostra la transmitància de les mostres NV-6  en la finestra atmosfèrica (7-14 µm) 

Figura 7.6  Gràfic que mostra la transmitància de les mostres NV-6  en tot l’espectre (650-4000 cm-1) 

Taula 7.3  Valors de transmitància mitjana i desviació típica de les mostres NV-6  en la finestra atmosfèrica 
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7.2 Test – t student 
 

Pet tal d’analitzar de forma quantitativa els resultats obtinguts (transmitàncies mitjanes i 

desviacions típiques) i d’estudiar si les diferents tipus de mostres presenten realment diferències 

significatives, es durà a terme el test conegut com a test-t student. 

El test-t student és una eina estadística deductiva que s'utilitza per determinar si hi ha una 

diferència significativa entre les mitjanes de dos grups independents. En aquest s’assumeix que 

les variables dependents tenen una distribució normal (valors compresos en la famosa Campana 

de Gauss) i s’especifica el nivell de significança (paràmetre alfa; valors entre 0 i 1) . Amb aquest 

paràmetre es fixa la probabilitat mínima que s’està disposat a acceptar a l’hora de decidir si hi ha 

una diferència significativa o no (la probabilitat significativa mínima és la diferència entre 1 i el 

valor alfa). Per tant, si després d’analitzar-ho, es supera el valor de la probabilitat mínima, existeix 

una diferència significativa entre els dos grups d’estudi. Per contra, no es consideren diferències 

importants entre ambdós conjunts. 

Aquest mètode estadístic té el següent funcionament: primerament, es relaciona dues 

poblacions, les seves desviacions típiques i la seves mides (número de punts d’estudi). 

Posteriorment, es fixa una probabilitat amb el paràmetre alfa i, segons el valor obtingut, 

s’estableix si hi ha diferència significativa o no entre les dues poblacions d’estudi.   

En aquest cas, l’autor decideix donar un valor d’alfa de 0,05 i de dues cues (campana de Gauss 

complerta). Conseqüentment, el valor de la probabilitat que marcarà si hi ha diferències 

significatives entre ambdós conjunts serà 0,95. Finalment, cal destacar que s’ha utilitzat l’eina del 

Microsoft Excel anomenada Distr.T que permet fer un Test-T Student de dues cues. 

En aquest estudi, es diferencien 3 grans grups: les mostres 0, les V-6 i les NV-6. Tenint en compte 

els seus valors de transmitància mitjana, la desviació típica i el número de punts d’estudi (741), 

s’arriba als resultats de la Taula 7.4: 

 

Material Trans. Mitjana Mostra 0, % Trans. Mitjana Mostra NV-6, % Probabilitat (p) 

PE50 79,10 76,39 0,99989* 

PE75 79,17 74,03 1,00000* 

GH 79,18 72,18 1,00000* 

PP 75,97 73,59 0,99161* 

FEP 37,78 37,33 0,25223 
 

 

Tal com es pot observar en la Taula 7.4, existeixen diferències significatives entre les mostres 0 

i les mostres NV-6 en els 3 polietilens i el PP. Conseqüentment, 4 dels 5 materials d’estudi 

veuen com la seva transmitància disminueix en el temps degut al fenomen aging. Pel que fa al 

tefló, tal com es pot observar, no presenta diferències significatives. 

Taula 7.4  Test-t Student entre les mostres 0 i les mostres NV-6 
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Material Trans. Mitjana Mostra 0, % Trans. Mitjana Mostra V-6, % Probabilitat (p) 

PE50 79,10 76,05 0,99998* 

PE75 79,17 76,27 0,99998* 

GH 79,18 76,39 0,99998* 

PP 75,97 74,62 0,86137 

FEP 37,78 36,85 0,49531 
 

 

D’acord amb la Taula 7.5, s’arriba a la conclusió que, quan es compara les mostres 0 amb les 

mostres V-6, el tres tipus de polietilens tenen diferències significatives però tant el PP com el 

FEP no. Per tant, a efectes de transmitància, el canvi només és significatiu en 3 dels 5 materials. 

 

Material Trans. Mitj. Mostra V-6, % Trans. Mitj. Mostra NV-6, % Probabilitat (p) 

PE50 76,05 76,39 0,43461 

PE75 76,27 74,03 0,99912* 

GH 76,39 72,18 1,00000* 

PP 74,62 73,59 0,75418 

FEP 36,85 37,33 0,27068 
 

 

Tal com es visualitza en la Taula 7.6, només existeixen diferències significatives entre les mostres 

V-6 i les NV-6 en els polietilens PE75 i GH.  

Per tant, es pot concloure el següent:  

 Entre la mostra 0 i la mostra NV-6 existeixen diferències significatives en tots els 

materials menys en el tefló. 

 Entre la mostra 0 i la mostra V-6 existeixen diferències significatives solament en els 3 

tipus de polietilens. 

 Entre la mostra NV-6 i la mostra V-6 solament en el PE75 i el GH existeixen diferències 

significatives. 

Conseqüentment, en termes de transmitància òptica, es pot afirmar que, després d’estar 3 mesos 

a la intempèrie i sense cap tipus de protecció, el PE50 és qui en presenta el valor més gran en 

tota la finestra atmosfèrica estudiada (amb un 76,39%) tot i presentant diferències significatives 

respecte la mostra inicial i la mostra protegida. Per altra banda, tant el PE75, el GH com el PP, 

malgrat que presenten valors lleugeríssimament menors i mostren de forma clara que han patit 

els efectes del fenomen aging, són també una opció molt vàlida en termes de transmitància 

òptica. Finalment, i de forma lògica i coherent, es descarta el FEP per tenir uns valors de 

transmitància molt baixos respecte als materials anteriors, tot i no presentar clars signes de 

degradació per processos d’oxidació. 

Taula 7.5  Test-t Student entre les mostres 0 i les mostres V-6 

Taula 7.6  Test-t Student entre les mostres V-6 i les mostres NV-6 
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7.3 Aging 
 

Després d’haver fet una anàlisi quantitativa pel que fa a la transmitància, es decideix també fer 

un anàlisi qualitatiu dels pics d’absorció dels espectres per tal de determinar fins en quin punt 

les mostres han patit el fenomen aging. A fil de dur a terme aquest anàlisi es compararà, en un 

mateix gràfic, el comportament en tot l’espectre dels tres tipus de mostres que es disposa d’un 

mateix tipus de material: la mostra zero, la mostra protegida per la planxa de vidre i la mostra 

que ha estat en la intempèrie sense cap tipus de protecció. 

Cal recordar que el fenomen aging es basa bàsicament en l’envelliment per processos oxidatius. 

Aquest tipus de processos s’originen per l’aparició de grups funcionals (grups carbonils i dobles 

enllaços) que provoquen una variació en l’estructura polimèrica del plàstic i, conseqüentment, un 

canvi en el comportament òptic i mecànic. Els grups funcionals més comuns en plàstics, segons 

bibliografia [34], es troben en les següents bandes d’absorció: 909, 965, 990, 1068, 1636, 1653, 

1678, 1715 i 1738 cm-1. Per tant, si es detecta en alguna de les mostres un pic (gràficament 

s’observarà de forma clara un mínim relatiu), voldrà dir que haurà aparegut un grup funcional i, 

conseqüentment, certificarà que la mostra en qüestió ha patit un procés d’oxidació. 

Per altra banda, mitjançant aquesta anàlisi, també es determinarà si el material que s’està 

estudiant és realment aquest material, ja que cadascun d’ells té uns pics d’absorció únics que el 

defineixen.  

Primerament, es procedeix a analitzar el PE50 (Figura 7.7). 
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Figura 7.7  Gràfic que mostra el comportament de la transmitància 
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Tal com es pot observar en la Figura 7.7,  es detecten dos pics d’aborció nous. El primer es dóna 

en la mostra PE50_NV_6 i en la banda de 9,66 µm (1068 cm-1) (Figura 7.8), corresponent a 

l’enllaç C-O. A més a més, hi ha un segon pic d’absorció, tant en la mostra PE50_NV_6 com en 

la PE50_NV_6, en la banda de 5,83 µm (1714 cm-1) (Figura 7.9) i corresponent a l’enllaç C=O. 

Conseqüentment, es certifica que les dues mostres de PE50 han patit oxidació i, per tant, l’efecte 

del fenomen aging. 

Per altra banda, s’analitza si realment es tracta d’un polietilè de baixa densitat. Degut a que 

s’observen pics d’absorció en les bandes de 3,43 µm (2915 cm-1), 3,51 µm (2848 cm-1), 6,79 µm 

(1471 cm-1), 7,68 µm (1302 cm-1) i 13,9 µm (719 cm-1), es comprova que realment es tracta d’un 

polietilè. A més a més, com que també hi ha un pic d’absorció en la banda de 7,26 µm (1377 cm-

1),  es certifica que el material anomenat PE50 és un polietilè de baixa densitat (LDPE). 

  

70

80

90

100

5 6Tr
an

sm
it

àn
ci

a 
( 

%
)

Longitud d'ona (µm)

PE50 aging: Comparació de la 
transmitància en els 3 tipus de mostres

PE50-0

PE50-V-6

PE50-NV-6

70

80

90

100

9 10 11Tr
an

sm
it

àn
ci

a 
( 

%
)

Longitud d'ona (µm)

PE50 aging: Comparació de la 
transmitància en els 3 tipus de mostres

PE50-0

PE50-V-6

PE50-NV-6
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Figura 7.9 Gràfic que mostra el pic d’absorció en la banda de 5,83 µm 
tant en la mostra de PE75_V_6 com en la de PE75_NV_6 
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Seguidament es du a terme l’anàlisi del material anomenat PE75 (Figura 7.10). 

 

 

Tal com es visualitza en la Figura 7.10, s’observa un pic d’absorció en la zona de la finestra 

atmosfèrica, concretament en 9,66 µm (1068 cm-1), en la mostra PE75_NV_6, corresponent a 

l’enllaç C-O. A més a més, també es detecta un pic d’absorció nou, concretament 10,98 µm (909 

cm-1), també en la mostra PE75_NV_6, corresponent a grups carbonils (cadenes de C=C-H). 

Conseqüentment, es determina que la mostra que no ha estat protegida per la planxa de vidre 

ha patit un procés d’envelliment pels dos tipus de grups funcionals més comuns en processos 

d’oxidació. Per contra, no s’hi observa la presència d’aquests pel que fa a la mostra de 

PE75_V_6, ja que no s’hi detecta la vibració ni de grups carbonils ni de dobles enllaços en tot 

l’espectre. 

Paral·lelament, de forma anàloga al PE50, es certifica que el PE75 és un polietilè de baixa 

densitat degut a que s’esdevé un pic d’absorció en la banda de 7,26 µm (1377 cm-1). 
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Posteriorment, s’analitza el greenhouse (recordar que és un polietilè d’alta densitat) (Figura 7.11). 

 

 

Tal com es pot veure en la Figura 7.11, s’observa tres pics d’absorció. El primer es situa en la en 

la banda 9,66 µm (1068 cm-1) de la mostra GH_NV_6 . Conseqüentment, es certifica l’aparició 

d’enllaços C-O. El segon s’origina en les dues mostres a l’exterior i es situa fora de la finestra 

atmosfèrica, concretament en la banda de 5,83 µm (1714 cm-1). Per tant, s’afirma que ambdós 

materials han sofert l’aparició d’enllaços C=O. I el tercer, també per les dues mostres exposades 

a la intempèrie, es situa en 10,98 µm (909 cm-1) corresponent a cadenes carbonils C=C-H . 

Conseqüentment, aquest tres pics d’absorció mostren un procés d’oxidació tant en GH_V_6 com 

en la mostra GH_NV_6.  

Per altra banda, s’analitza si el greenhouse és realment un polietilè d’alta densitat (HDPE). 

Degut a que mostra un pic d’absorció en la banda de de 7,26 µm (1377 cm-1), fa pensar que el 

GH pot ser un polietilè de baixa densitat (LDPE). No obstant, degut a que avui en dia existeixen 

múltiples tipus de polietilè (LDPE, HDPE, LLDPE, VLDPE i MDPE, entre d’altres) i que, a més a 

més, no es sap realment la seva composició (la possibilitat de que contingui algun tipus d’additiu 

és alta) provoca que no es tingui gens clar quin tipus de polietilè és.  

Tanmateix, aquesta investigació més extensa per determinar quin tipus de polietilè és el material 

anomenat GH queda fora d’abast en aquest treball i queda com a assignatura pendent en una 

futura recerca. 
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A continuació, s’analitzen les mostres del material anomenat PP (Figura 7.12). 

 

 

Tal com es pot observar en la Figura 7.12,  s’esdevenen un pic d’absorció, per part de la mostra 

PP_NV_6, en la banda de 5,83 µm (1714 cm-1), corresponent a l’enllaç C=O. Conseqüentment, 

es demostra que la proveta que ha estat a l’exterior sense cap tipus de protecció ha patit efectes 

oxidatius. Pel que fa a la mostra PP_V_6, no s’hi observa cap indici que afirmi que hi hagi 

aparegut grups funcionals (no es detecta cap tipus de vibració en tot el gràfic). 

Per altra banda, es vol certificar que el material anomenat PP és realment un tipus de polipropilè. 

Tenint en compte que hi ha pics d’absorció en la banda de 3,49 µm (2900 cm-1), 7,41 µm (1350 

cm-1 ), 6,89 µm (1450 cm-1), 8,33 µm (1200 cm-1) i 10 µm (1000 cm-1), s’afirma que el material 

comprat és polipropilè. 

Finalment, es procedeix a analitzar les mostres tefló. 

Tal com es visualitza en la Figura 7.13, el comportament dels 3 tipus de mostres de tefló es 

absolutament igual i no es detecta cap tipus de banda d’absorció que faci pensar que s’hagi 

originat algun tipus de procés oxidatius provocat per l’aparició de grups funcionals. Per tant, en 

termes d’aging, el tefló demostra que és un gran material i que, després d’estar 3 mesos a la 

intempèrie i sota condicions meteorològiques diverses, no té cap tipus d’oxidació. No obstant, 

degut a la seva baixa transmitància òptica en la finestra atmosfèrica, no s’aconsella utilitzar-lo en 

termes de radiative cooling. 
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Pel que fa a la seva composició, degut a que té pics d’absorció en les bandes de 4,22 µm (2370 

cm-1), 8,5 µm (1180 cm-1) i 10,18 µm (980 cm-1), es confirma que el material comprat anomenat 

FEP és un tipus de tefló. 

 

 

Finalment, es pot extreure les següents conclusions en quant a aging en la finestra 

atmosfèrica en les diferents mostres de material: 

 El PE50 presenta envelliment en la mostra sense la planxa de vidre. 

 El PE75 també presenta oxidació en la mostra sense la planxa de vidre. 

 El GH presenta deteriorament en les dues mostres exposades a l’exterior. 

 El PP no presenta cap tipus d’envelliment. 

 El FEP tampoc presenta cap tipus de procés oxidatiu. 

Per tant, davant aquests resultats i tenint en compte també una visió en tot l’espectre, es pot 

concloure que el PE75 i el PP són els dos tipus de materials que presenten millor comportament 

envers el fenomen aging. Conseqüentment, considerant també els valors mitjans obtinguts de 

transmitància òptica, els dos millors materials a nivell òptic són el PE75 i el PP.  

Per altra banda, destacar que el PE50 i el GH, tot i presentar clars signes d’envelliment, 

demostren ser un tipus de material amb una transmitància òptica molt elevada. 

Finalment, destacar que el FEP ha evidenciat ser un molt bon material envers l’acció del fenomen 

aging, tenint un comportament idèntic en les tres tipus de mostres. 

Figura 7.13  Gràfic que mostra el comportament de la transmitància 
dels 3 tipus de mostres de FEP en l’espectre 
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7.4  Assaig mecànic de tracció 
 

Després de dur a terme els assajos de tracció per les diferents provetes de cada material, 

s’arriben a una sèrie de resultats. D’aquests, cal recalcar dues qüestions importants: 

Primerament, cal destacar que els paràmetres analitzats són els següents: Et (mòdul de tracció 

o de Young; en MPa), σM (resistència a la tracció; en MPa), ƐM (deformació en el punt de tracció; 

en %), σB (resistència en el punt de ruptura; en MPa) i ƐB (deformació en el punt de ruptura; en 

%). A nivell físic, cal recordar que com més alt sigui el valor de Et més rígid serà el material, com 

més elevat sigui el valor de σM i σB més resistent serà a l’esforç de tracció i com més gran sigui 

el valor de ƐM i ƐB més s’haurà allargat la proveta respecte la seva longitud inicial. 

Per altra banda, cal esmentar que segons la distribució de les fibres en la bobina 

(transversalment (T) o longitudinalment (L)) el valor dels paràmetres explicats anteriorment 

varien. Al no saber exactament com estaven distribuïdes en les mostres, de la mostra inicial s’ha 

fet un estudi amb els dos tipus de distribucions i de les de les setmanes 6 de vidre i no vidre de 

cada material, segons els resultats obtinguts, s’ha estimat una o altra direcció. 

 

 GH_0_L GH_0_T GH_V_6_L GH_NV_6_L 

Et (MPa) 221 266 259 208 

σM (MPa) 16,8 14,9 12,3 9,2 

ƐM (%) 325,6 641,2 43,1 17,5 

σB (MPa) 16,10 14,40 8,59 5,44 

ƐB (%) 333,4 664,8 122,7 78,0 

 

 

 

 

 

 PE50_0_L PE50_0_T PE50_V_6_T PE50_NV_6_L 

Et (MPa) 177,0 257,0 109,0 99,7 

σM (MPa) 22,90 22,40 10,20 8,97 

ƐM (%) 562,8 1060,0 900,5 526,1 

σB (MPa) 16,70 22,20 10,00 8,38 

ƐB (%) 585,6 1061,6 903,8 534,1 

 PE75_0_L PE75_0_T PE75_V_6_T PE75_NV_6_T 

Et (MPa) 278 321 292 401 

σM (MPa) 24,4 21,0 19,6 20,8 

ƐM (%) 466,9 757,3 729,3 712,9 

σB (MPa) 23,7 20,7 19,4 20,5 

ƐB (%) 474,0 760,0 732,2 716,3 

 PP_0_L PP_0_T PP_V_6_L PP_NV_6_T 

Et (MPa) 2010 3370 1810 4000 

σM (MPa) 87,9 147,0 73,8 200,0 

ƐM (%) 128,1 11,6 92,0 21,9 

σB (MPa) 87,8 147,0 73,7 200,0 

ƐB (%) 128,3 11,6 92,1 21,9 

Taula 7.7  Resultats de l’assaig mecànic de tracció de les mostres de GH 

Taula 7.8  Resultats de l’assaig mecànic de tracció de les mostres de PE50 

Taula 7.9  Resultats de l’assaig mecànic de tracció de les mostres de PE75 

Taula 7.10  Resultats de l’assaig mecànic de tracció de les mostres de PP 
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A continuació, per tal de poder comprendre els resultats millor, es mostra gràficament cadascuna 

de les característiques analitzades per cada conjunt de provetes dels materials d’estudi. 
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Primerament, analitzant a nivell molt qualitatiu els diferents gràfics exposats anteriorment, es pot 

afirmar que s’esdevé el fenomen aging en la totalitat de les mostres que han estat exposades a 

l’exterior. Es pot demostrar amb la següent explicació: els processos d’oxidació provoquen 

l’aparició de dobles enllaços (C=O) i grups carbonils en l’estructura molecular dels materials 

d’estudi. Per tant, aquests canvis estructurals provoquen un augment de la seva rigidesa i 

conseqüentment, un descens molt gran pel que fa a termes d’elongació màxima. Amb l’ajuda de 

la Figura 7.14 i 7.16 es pot visualitzar un augment del Mòdul de Young i una disminució molt 

considerable tant en termes d’elongació en el punt de tracció com elongació en el punt de 

ruptura. Pel que fa a la resistència a la tracció, tant en el punt de tracció com el punt de ruptura, 

també s’observa un descens considerable en pràcticament totes les provetes, fet que reafirma 

l’esmentat anteriorment. D’aquí cal destacar que l’únic material que presenta un augment en 

aquests dos paràmetres és el polipropilè tallat transversalment (PP_NV_6_T) que, degut a un 

augment molt considerable, el Mòdul de Young, la seva resistència a la tracció, tant en el punt 

de tracció com en el punt de ruptura, és més elevada que el de la mostra zero. 

Per altra banda, i tal com es pot observar, es confirma l’afirmació explicada pel Dr. Lluís Martín-

Closas el dia que es va anar a fer l’assaig: les mostres tallades transversalment presenten 

millors propietats mecàniques que les tallades longitudinalment (vàlid per tots els materials 

estudiats). Això és degut bàsicament a que si les fibres de la proveta tenen la mateixa direcció 

que la direcció de la tensió que proporciona la màquina, suportarà un major esforç que no pas 

que les fibres de les làmines fossin en una direcció normal a la direcció de la tensió de la màquina. 
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Pel que fa a resultats numèrics, destaquen els següents valors: 

 El material que té un Mòdul de Young més elevat és el polipropilè, concretament la 

proveta PP_NV_6_T amb un valor de 4000 MPa. Comparada amb la proveta PP_0_T, 

presenta un augment del quasi 20%, fet que reafirma el procés oxidatiu comentat 

anteriorment. 

 La proveta que té una resistència a la tracció més gran és també la proveta de polipropilè 

anomenada PP_NV_6_T amb un valor de 200 MPa, essent un 36% major respecte a la 

proveta de la mostra zero transversal. 

 Pel que fa a la deformació en punt de tracció màxim, el material que presenta un major 

descens (per tant, una augment en la rigidesa) és el greenhouse, patint un descens de 

fins a un 95% en la mostra sense la protecció de la planxa de vidre (GH_NV_6).  Per 

altra banda, i tot i presentar una deformació molt petita la mostra PP_NV_6_T presenta 

un augment del 89% respecte la mostra zero (un 21,9% més gran a la longitud inicial). 

Per últim, pel que fa a les provetes de PE50 i PE75, presenten disminucions molt 

moderades, d’entre un 4 i un 15% però amb uns valors percentuals d’elongació molt 

grans (d’entre 729,3 i 900,5% respecte la seva posició inicial). 

 De forma anàloga a la resistència en el punt de tracció, la proveta que presenta una 

resistència més gran en el punt de ruptura és la proveta de polipropilè anomenada 

PP_NV_6_T amb un valor de 200 MPa (també amb un increment del 36% respecte a la 

PP_0_T). 

 Finalment, la deformació en el punt de ruptura és pràcticament idèntica a la deformació 

en el punt de tracció màxima en tots els materials, tenint un comportament idèntic: 

descens important en el GH, lleuger decrement en les diferents provetes de PE0, PE75 

i PP_L i augment en la proveta PP_NV_6T. 

Conseqüentment, es pot demostrar que els materials plàstics són un tipus de material molt fràgils, 

ja que poc després a assolir el punt de resistència a la tracció màxim, es fracturen.  

Per tant, s’arriba a les següents conclusions mecàniques: 

 El polipropilè és el material que presenta millor comportament davant el fenomen aging. 

Augmenta tant el Mòdul de Young com també la resistència i, fins i tot i de forma 

sorprenent, la deformació. Per tant, es converteix en un candidat per ser usat com a 

coberta per al RCE. 

 Tant el PE50 com el PE75 són material que mostren un lleuger descens pel que fa a 

propietats mecàniques. No obstant, presenten deformacions molt grans, característica 

que no interessa. Per tant, són materials que requereixen una reflexió. 

 El greenhouse és un tipus de material que mecànicament no tolera bé l’aging , ja que 

presenta unes pèrdues en tots els paràmetres estudiats molt grans. Conseqüentment, 

es descarta. 
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8. Conclusions experimentals 
 

Aquest treball presenta un estudi de cinc pel·lícules de plàstic amb un gruix d'entre 35-75 µm per 

determinar la seva idoneïtat per utilitzar-se com a cobertes adaptatives en un sol dispositiu 

anomenat Radiator Cooler and Emitter (RCE) que combina calefacció solar i refrigeració 

radiativa. De forma més concreta, s'han estudiat mostres de pel·lícules de plàstic cobertes de 

vidre o descobertes i exposades a les condicions ambientals durant tres mesos d’hivern. La fase 

experimental conclou amb un estudi FT-IR en mode de transmissió (per avaluar l’evolució de la 

transmitància en la finestra atmosfèrica), una anàlisi mecànica mitjançant un assaig de tracció 

(per estudiar l’evolució de les propietats mecàniques) i s’ha avaluat el fenomen aging en 

cadascuna de les provetes. 

A nivell òptic, s'ha detectat una disminució de les transmitàncies mitjanes a la finestra atmosfèrica 

per a totes les mostres, excepte en el FEP. En concret, es calcula una disminució entre el 3,5% 

i el 6,5% per al PE50 i PE75, respectivament, i del 9% per al GH. Per altra banda, el PP mostra 

una baixa disminució del valor de transmitància del 3%. Per últim, tot i que el FEP no mostra cap 

canvi en els valors mitjans de transmitància en la finestra atmosfèrica, es descarta com un bon 

candidat degut als baixos valors de transmitància obtinguts (el valor màxim de transmitància 

determinat és del 37,78% per a la mostra 0; massa baix per a la tecnologia de radiative cooling). 

A més a més, cal recalcar que els resultats obtinguts mostren una disminució estadísticament 

significativa de la transmitància mitjana de tots dos, tant quan la mostra està coberta de vidre 

(mostra 0 vs mostra 6 - vidre) amb una disminució del 3,7% de mitjana com quan es descobreix 

(mostra 0 vs mostra 6 - sense vidre) amb una disminució del 6,3% de mitjana.  

Pel que fa a l’estudi del fenomen aging, tant els 3 tipus de polietilens com el polipropilè presenten 

pics d’absorció en els enllaços carboxil i CO, fet que demostra la degradació per oxidació 

d’aquests materials. No obstant, cal destacar que, tot i detectar-hi un pic d’absorció en el 

polipropilè, al no estar situat dintre el rang de la finestra atmosfèrica, el polipropilè demostra ser 

el millor material a efectes pràctics en aquesta secció. Per últim, cal esmentar que el tefló és 

l’únic material en el que no es detecta cap signe d’envelliment, per la qual cosa demostra ser un 

material que tolera molt bé l’oxidació. 

A nivell mecànic, el polipropilè presenta unes condicions molt bones, degut al seu elevat Mòdul 

de Young i la seva baixa susceptibilitat a deformar-se. Per altra banda, els 3 tipus de polietilens 

presenten uns valors pràcticament idèntics tant en Mòdul de Young (una desena part del valor 

del polipropilè) com en la deformació (arribant a deformar-se fins a un 900% respecte la seva 

longitud inicial). El tefló, degut a que presenta uns valors de transmitància molt baixos, no 

s’estudia mecànicament. 

Aquest conjunt de resultats mostren que el polipropilè es pot presentar com un bon material 

candidat per a la coberta adaptativa del RCE. 
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9. Proposta d’un candidat  
 

Arribat a aquest punt del treball, davant els resultats obtinguts i el seu posterior anàlisi, es 

decideix proposar un material candidat a utilitzar-se en la coberta adaptativa del RCE. 

Tal com s’ha exposat en anterioritat, els candidats amb un potencial més alt són el polietilè de 

baixa densitat i de 75 mm de gruix comercial (PE75) i el polipropilè (PP) ja que són uns materials 

amb valors de transmitància molt alts en la finestra atmosfèrica (ambdós prop del 80%, essent el 

PE75 lleugerament superior). A més a més, demostren tenir un comportament enfront el fenomen 

aging competent, sobretot el polipropilè, on no es detecta envelliment en el rang de la finestra 

atmosfèrica. 

No obstant, la principal diferència entre ambdós es troba a nivell mecànic, on el polietilè presenta 

uns valors molt més baixos pel que fa al Mòdul de Young i molt més alts pel que fa a deformació 

respecte al polipropilè. 

Conseqüentment, degut a que es busca un material amb una transmitància alta en la finestra 

atmosfèrica, bon comportament enfront a la degradació per oxidació però també amb unes 

característiques mecàniques molt concretes (cert grau de rigidesa), es decideix que el candidat 

a utilitzar-se en la coberta adaptativa del RCE, dintre dels materials estudiats en aquest treball, 

és el polipropilè. 

De tota manera, degut a que els polietilens PE50 i PE75 presenten un bon comportament òptic, 

es decideix cercar en diferents articles bibliogràfics la forma de millorar el seu comportament 

enfront la degradació. Segons bibliografia consultada [14, 31, 51], una manera de fer-ho és 

l’addició d’additius antioxidants. Els més comuns en plàstics són: Tinuvin 770 (permet absorbir 

una gran quantitat de llum utraviolada), Irganox BZ15 i Quimasorb 944 (estabilitzadors tèrmics i 

absorbidors de llum UV)  i HALS (elimina radicals i desactiva hiperperòxids). Conseqüentment, 

davant les característiques de tots aquests, el que més s’adequa en aquesta experimentació és 

el HALS. 

Per tant, un altre bon candidat seria un polietilè analitzat en aquest treball (PE50 o PE75) amb 

l’addició de l’additiu HALS, millorant així el seu comportament enfront l’aging. 

Per últim, reflexionant sobre els diferents resultats obtinguts, un altre bon candidat seria una 

combinació de polietilè i polipropilè. D’aquesta forma, s’aconseguiria obtenir un material amb 

un potencial òptic molt elevat però també amb unes condicions mecàniques idònies per aquest 

tipus d’estudi. 

  



83 
 

10.  Disseny experimental futur 
 

Per últim, degut a que aquesta experimentació s’ha dut a terme durant l’hivern (estació en la qual 

la radiació solar és molt baixa) es dissenya una experimentació que comprèn l’època d’estiu i 

tardor. D’aquesta forma, i tenint en compte que aquesta futura experimentació es situa en el 

mateix lloc que la fase experimental anterior (terrat de l’edifici CREA de Lleida), s’obté un nou 

procés experimental de 6 mesos que comprendrà dues estacions de l’any amb diferents 

condicions meteorològiques (temporades amb alta intensitat de radiació solar però també d’altres 

amb pluja, vent i baixes temperatures). Conseqüentment, es podrà observar amb claredat els 

efectes del fenomen aging en els materials d’estudi. 

Per altra banda, cal esmentar que es decideix continuar realitzant els mateixos tipus d’assaigs 

(l’òptic serà el FT-IR en mode de transmissió i el mecànic l’assaig de tracció) perquè són els que 

millor s’adapten i els que proporcionen els valors més interessants per aquest tipus d’investigació. 

Per tant, el calendari experimental, de forma aproximada, és el següent: 

 

2-7-2020 23-7-2020 13-8-2020 3-9-2020 24-9-2021 

Mostres a l’ambient 1ra extracció 2na extracció 3ra extracció 4ta extracció 

15-10-2021 5-11-2021 26-11-2021 7-12-2021 7-1-2022 

5na extracció 6na extracció 7na extracció 8na extracció 9na extracció 

15-1-2022 18-1-2022 21-1-2022 24-1-2022 28-1-2022 

Assaig FT-IR Assaig FT-IR Assaig FT-IR Assaig de tracció Assaig de tracció 

 

Tal com es pot observar en la Taula 10.1, l’inici de l’experimentació (posada de les mostres a 

l’ambient) serà el dia 2 de juliol. A partir d’aquest dia, cada 3 setmanes es recollirà una mostra 

de cada material d’estudi. Per altra banda, es diferencien 3 etapes experimentals: la primera és 

l’etapa d’estiu (compresa entre el 2 de juliol i el 24 de setembre de 2021), la segona és la fase 

de tardor (compresa entre el 15 d’octubre i el 7 de gener de 2022) i la tercera és l’etapa per tal 

de dur a terme els diferents assaigs (compresa entre el 15 i el 28 de gener de 2022).  

Tanmateix, i d’acord amb aquest calendari, aquest procés experimental permetrà analitzar en 

profunditat com afecta el fenomen aging tant en l’època d’estiu com en la de tardor. A més a més, 

es podrà estudiar si el procés d’envelliment està més relacionat amb la radiació solar o amb la 

pluja i/o el vent gràcies a la representació gràfica de la transmitància (a través del FT-IR en mode 

de transmissió) i l’evolució dels valors obtinguts en l’assaig mecànic de tracció. 

Tenint ja dissenyat el calendari experimental, cal decidir la selecció de materials a testejar. Tenint 

en compte els materials testats en anterioritat i la seva posterior evolució (tant a nivell òptic com 

a nivell mecànic), els materials proposats en l’anterior apartat i la bibliografia consultada [13, 22, 

51], la llista que comprèn els materials seleccionats per l’experimentació futura és la següent: 

Taula 10.1  Calendari del disseny experimental futur 
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 PE50 amb additiu HALS (PE50_H) 

 PE75 amb additiu HALS (PE75_H) 

 Material compost per 60% de PE75 i 40% de PP (PE75_PP) 

 Material compost per 60% de PE75 i 40% de PP amb additiu HALS (PE75_PP_H) 

Tal com es pot observar en la llista, 3 materials repeteixen del procés experimental anterior: el 

PE50, el PE75 i el PP. Aquests 3 tipus de materials han demostrat ser els millors, tant a nivell 

òptic com mecànic. No obstant, detectant que presentaven clars signes d’oxidació, es decideix 

afegir-los-hi un additiu anomenat HALS. Aquest, citat en bibliografia [51], és un tipus d’additiu 

antioxidant molt utilitzat per alentir l’envelliment en plàstics. Per tant, tenint en compte que els 

dos polietilens tenien una gran transmitància però presentaven oxidació, es considera que el fet 

d’afegir aquest additiu pot millorar el seu comportament davant el fenomen aging. No obstant, 

caldrà corroborar-ho en aquesta nova experimentació 

Per altra banda, es decideix extruir una bobina de plàstic compost per 60% de PE75 i 40% de 

PP. Tal com s’ha demostrat en anterioritat el PE75 és el segon material amb el nivell de 

transmitància més alt i el segon amb menys degradació. Per altra banda, el polipropilè no 

presenta degradació en la finestra atmosfèrica en cap de les mostres testades i té molt bones 

propietats mecàniques. Conseqüentment, es decideix crear una combinació d’ambdós, donant 

més valor a la transmitància que el comportament enfront a la degradació. No obstant, tenint en 

compte que hi ha més PE75 que PP (fet que provoca que més de la meitat d’aquest nou plàstic 

fos més propens a oxidar-se), es decideix introduir un quart material que es basa en la mateixa 

combinació d’ambdós i l’addició de l’additiu antioxidant HALS. 

Havent decidit els materials, falta concretar les dimensions d’aquests. Tenint en compte els 

diversos consells que va donar el Dr. Martín-Closas, es decideix que les dimensions que han 

de tenir les mostres són de 200 x 300 mm. A més a més, es corroborarà que la cara més llarga 

de les provetes tallades correspongui a la secció transversal de les fibres i s’analitzarà també el 

gruix real dels diferents plàstics. Finalment, per tal de realitzar un tall que no provoqui 

microrotures (com és el cas de tallar-ho amb tisores), es tallaran les mostres amb un premsa, 

que proporciona un tall totalment net i efectiu. 

Pel que fa al disseny experimental, es seguirà el mateix model empleat anteriorment. Tenint en 

compte que l’objectiu d’aquest nou procés experimental és estudiar el fenomen aging en els 

diferents materials i com afecta aquest en el seu comportament òptic i mecànic, es decideix 

continuar amb la comparativa entre les mostres a l’exterior protegides amb una planxa de vidre i 

les mostres sota l’acció directa dels fenòmens meteorològics sense cap tipus de protecció. No 

obstant, degut a que les mostres tenen dimensions superiors, serà necessari comprar nous 

marcs de plàstic (que actuaran com a suport de les mostres), nous marcs de fusta (que actuaran 

com a suport dels marcs de plàstic) i noves planxes de vidre. Destacar que, de forma anàloga a 

l’anterior experimentació, els marcs de plàstic aniran units entre si i també al marc de fusta 

mitjançant els mateixos cargols Allen de M4 de llautó. 
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A continuació, la Figura 10.1 i la Figura 10.2 mostren dues imatges en 3D que revelen, de forma 

aproximada, els dos nous conjunts experimentals dissenyats. 

 

 

 

  

Figura 10.1  Futura instal·lació experimenta, en format 3D, sense la planxa de vidre  

Figura 10.2  Futura instal·lació experimenta, en format 3D, amb la planxa de vidre  
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13. Annex 
 

En aquest últim apartat, es mostra el recull de plànols requerits per tal de fer realitat els dos tipus 

d’instal·lacions.  

 



Escala 1:10

11 10

12

13 2

4

7

8

3

6

15

9 1

5

14

Nº Nom de l'element Quantitat
1 Marc de fusta 1
2 Marc de fotos nº1 1
3 Marc de fotos nº2 1
4 Marc de fotos nº3 1
5 Marc de fotos nº4 1
6 Marc de fotos nº5 1
7 Marc de fotos nº6 1
8 Marc de fotos nº7 1
9 Marc de fotos nº8 1
10 Cargol de fusta M4 15
11 Làmina de PE50 2
12 Làmina de PE75 2
13 Làmina de GH 2
14 Làmina de PP 1
15 Làmina de FEP 1

Materials:                                -

Tractament tèrmic:                -

Tractament superficial:         -

Projectat:    JAUME CAMARASA  

Massa (kg):                         2,026

Revisat:        INGRID MARTORELL

Rugositat no indicada:           -

Toleràncies generals
(mm)

Dimensió Tolerància

Escala:     1:5

0-10
10-50
50-200
>200

0,1
0,2
0,8
1

Acords no 
indicats

Revisió:    1 Full:    1/1

Descripció:  Instal·lació experimental

Referència:    

0,5 x 45º

R 0,2

Conjunt experimental 
sense la protecció de vidre

Format:     A4

Nº conjunts:  4



0,5 x 45º

16

13

4

7

8

9 1

11
12

3

6

14

2

5 15

10

Escala 1:10

Nº Nom de l'element Quantitat
1 Marc de fusta 1
2 Marc de fotos nº1 1
3 Marc de fotos nº2 1
4 Marc de fotos nº3 1
5 Marc de fotos nº4 1
6 Marc de fotos nº5 1
7 Marc de fotos nº6 1
8 Marc de fotos nº7 1
9 Marc de fotos nº8 1
10 Cargol de fusta M4 15
11 Làmina de PE50 2
12 Làmina de PE75 2
13 Làmina de GH 2
14 Làmina de PP 1
15 Làmina de FEP 1
16 Planxa de vidre 1

Rugositat no indicada:           -

Toleràncies generals
(mm)

Dimensió Tolerància

Escala:     1:5

0-10
10-50
50-200
>200

0,1
0,2
0,8
1

Acords no 
indicats

Revisió:    1 Full:    1/1

Descripció:  Instal·lació experimental

Referència:    Conjunt experimental 
amb la protecció de vidre

Format:     A4

Nº conjunts:  4

Massa (kg): 5,778

R 0,2

Revisat:       INGRID MARTORELL

Projectat:   JAUME CAMARASA
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M4 20
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 20 
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 2
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Material:                  Fusta de balsa

Massa (kg):                     0,205

Tractament tèrmic:                       -

Tractament superficial:                 -

Projectat:         JAUME CAMARASA

Revisat:             INGRID MARTORELL

Toleràncies generals 
(mm)

Dimensió Tolerància

0-10
10-50
50-200
>200

0,1
0,2
0,8
1

Rugositat no indicada:     -

Escala:       1:10
Format:       A4 Revisió:         1Nº de peces:     8

Descripció:         

Referència:         Marc de fusta 

Acords no 
indicats

R 0,2
0,5 x 45º

Full:         1/1         

Marc de fusta de balsa que s'utilitza 
per suportar el conjunt experimental        
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M4 10
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 50 
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M4 20

 20 

Material:                       Plàstic ABS

Massa (kg):                        0,220

Tractament tèrmic:                       -

Tractament superficial:                 -

Projectat:         JAUME CAMARASA           

Revisat:             INGRID MARTORELL

Toleràncies generals 
(mm)

Dimensió Tolerància

0-10
10-50
50-200
>200

0,1
0,2
0,8
1

Rugositat no indicada:     -

Escala:        1:2
Format:       A4 Revisió:         1Nº de peces:     8

Descripció: 

Referència:     Marc de fotos nº1

Acords no 
indicats

R 0,2
0,5 x 45º

Full:          1/1         

Marc de fotos de plàstic ABS que s'utilitza 
per suportar una làmina de plàstic d'estudi
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M4 10

M4 10

Material:                       Plàstic ABS

Massa (kg):                        0,220

Tractament tèrmic:                       -

Tractament superficial:                 -

Projectat:         JAUME CAMARASA

Revisat:             INGRID MARTORELL

Toleràncies generals 
(mm)

Dimensió Tolerància

0-10
10-50
50-200
>200

0,1
0,2
0,8
1

Rugositat no indicada:     -

Escala:        1:2
Format:       A4 Revisió:         1Nº de peces:     8

Descripció: 

Referència:     Marc de fotos nº2

Acords no 
indicats

R 0,2
0,5 x 45º

Full:          1/1         

Marc de fotos de plàstic ABS que s'utilitza 
per suportar una làmina de plàstic d'estudi
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M4 10
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M4 10

 20 
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M4 10

Material:                       Plàstic ABS

Massa (kg):                        0,220

Tractament tèrmic:                       -

Tractament superficial:                 -

Projectat:        JAUME CAMARASA

Revisat:            INGRID MARTORELL

Toleràncies generals 
(mm)

Dimensió Tolerància

0-10
10-50
50-200
>200

0,1
0,2
0,8
1

Rugositat no indicada:     -

Escala:        1:2
Format:       A4 Revisió:         1Nº de peces:     8

Descripció: 

Referència:     Marc de fotos nº3

Acords no 
indicats

R 0,2
0,5 x 45º

Full:          1/1         

Marc de fotos de plàstic ABS que s'utilitza 
per suportar una làmina de plàstic d'estudi
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M4 20

M4 20 55 

Material:                       Plàstic ABS

Massa (kg):                        0,220

Tractament tèrmic:                       -

Tractament superficial:                 -

Projectat:        JAUME CAMARASA                 

Revisat:            INGRID MARTORELL

Toleràncies generals 
(mm)

Dimensió Tolerància

0-10
10-50
50-200
>200

0,1
0,2
0,8
1

Rugositat no indicada:     -

Escala:        1:2
Format:       A4 Revisió:         1Nº de peces:     8

Descripció: 

Referència:     Marc de fotos nº4

Acords no 
indicats

R 0,2
0,5 x 45º

Full:          1/1         

Marc de fotos de plàstic ABS que s'utilitza 
per suportar una làmina de plàstic d'estudi
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 65 
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M4 20
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M4 20

Material:                       Plàstic ABS

Massa (kg):                        0,220

Tractament tèrmic:                       -

Tractament superficial:                 -

Projectat:        JAUME CAMARASA

Revisat:            INGRID MARTORELL

Toleràncies generals 
(mm)

Dimensió Tolerància

0-10
10-50
50-200
>200

0,1
0,2
0,8
1

Rugositat no indicada:     -

Escala:        1:2
Format:       A4 Revisió:         1Nº de peces:     8

Descripció:

Referència:     Marc de fotos nº5

Acords no 
indicats

R 0,2
0,5 x 45º

Full:          1/1         

Marc de fotos de plàstic ABS que s'utilitza 
per suportar una làmina de plàstic d'estudi
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M4 20  65 

M4 20

Material:                       Plàstic ABS

Massa (kg):                        0,220

Tractament tèrmic:                       -

Tractament superficial:                 -

Projectat:     JAUME CAMARASA

Revisat:         INGRID MARTORELL

Toleràncies generals 
(mm)

Dimensió Tolerància

0-10
10-50
50-200
>200

0,1
0,2
0,8
1

Rugositat no indicada:     -

Escala:        1:2
Format:       A4 Revisió:         1Nº de peces:     8

Descripció:  

Referència:     Marc de fotos nº6

Acords no 
indicats

R 0,2
0,5 x 45º

Full:          1/1         

Marc de fotos de plàstic ABS que s'utilitza 
per suportar una làmina de plàstic d'estudi
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M4 10

Material:                       Plàstic ABS

Massa (kg):                        0,220

Tractament tèrmic:                       -

Tractament superficial:                 -

Projectat:         JAUME CAMARASA

Revisat:             INGRID MARTORELL

Toleràncies generals 
(mm)

Dimensió Tolerància

0-10
10-50
50-200
>200

0,1
0,2
0,8
1

Rugositat no indicada:     -

Escala:        1:2
Format:       A4 Revisió:         1Nº de peces:     8

Descripció: 

Referència:     Marc de fotos nº7

Acords no 
indicats

R 0,2
0,5 x 45º

Full:          1/1         

Marc de fotos de plàstic ABS que s'utilitza 
per suportar una làmina de plàstic d'estudi
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 35 

M4 10
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 20 

M4 10

Material:                       Plàstic ABS

Massa (kg):                        0,220

Tractament tèrmic:                       -

Tractament superficial:                 -

Projectat:       JAUME CAMARASA

Revisat:           INGRID MARTORELL

Toleràncies generals 
(mm)

Dimensió Tolerància

0-10
10-50
50-200
>200

0,1
0,2
0,8
1

Rugositat no indicada:     -

Escala:        1:2
Format:       A4 Revisió:         1Nº de peces:     8

Descripció:  

Referència:     Marc de fotos nº8

Acords no 
indicats

R 0,2
0,5 x 45º

Full:          1/1         

Marc de fotos de plàstic ABS que s'utilitza 
per suportar una làmina de plàstic d'estudi
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DETALL B
ESCALA 10 : 1

Pas de rosca = 0,70 mm

 0
,2

5 

 0,20 

DETALL A
ESCALA 20 : 1

Material:                         Llautó

Massa (kg):                   0,00347

Tractament tèrmic:                       -

Tractament superficial:                 -

Projectat:         JAUME CAMARASA

Revisat:             INGRID MARTORELL

Toleràncies generals 
(mm)

Dimensió Tolerància

0-10
10-50
50-200
>200

0,1
0,2
0,8
1

Rugositat no indicada:     -

Escala:        2:1
Format:       A4 Revisió:         1Nº de peces:    120

Descripció:       

Referència:       Cargol de fusta M4

Acords no 
indicats

R 0,2
0,5 x 45º

Full:         1/1         

Cargol de fusta M4 de llautó que s'utilitza 
per unir els elements del conjunt experimental
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 1
80
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00

 

 0,050 

Material:         Polietilè de baixa densitat

Massa (kg):                 0,00107

Tractament tèrmic:                       -

Tractament superficial:                 -

Projectat:          JAUME CAMARASA    

Revisat:              INGRID MARTORELL

Toleràncies generals 
(mm)

Dimensió Tolerància

0-10
10-50
50-200
>200

0,1
0,2
0,8
1

Rugositat no indicada:     -

Escala:        1:2
Format:       A4 Revisió:         1Nº de peces:     13

Descripció:  Làmina de polietilè de 50 micres de gruix

Referència:   Làmina de PE50

Acords no 
indicats

R 0,2
0,5 x 45º

Full:          1/1         



 130,000 

 1
80

,0
00

 

 0,075 

Material:       Polietilè de baixa densitat

Massa (kg):               0,00161

Tractament tèrmic:                       -

Tractament superficial:                 -

Projectat:        JAUME CAMARASA

Revisat:            INGRID MARTORELL

Toleràncies generals 
(mm)

Dimensió Tolerància

0-10
10-50
50-200
>200

0,1
0,2
0,8
1

Rugositat no indicada:     -

Escala:        1:2
Format:       A4 Revisió:         1Nº de peces:    13

Descripció:   Làmina de polietilè de 75 micres de gruix

Referència:   Làmina de PE75

Acords no 
indicats

R 0,2
0,5 x 45º

Full:          1/1         



 130,000 

 1
80

,0
00

 

 0,075 

Material:                Greenhouse (HDPE)

Massa (kg):                       0,00167

Tractament tèrmic:                       -

Tractament superficial:                 -

Projectat:        JAUME CAMARASA           

Revisat:            INGRID MARTORELL

Toleràncies generals 
(mm)

Dimensió Tolerància

0-10
10-50
50-200
>200

0,1
0,2
0,8
1

Rugositat no indicada:     -

Escala:        1:2
Format:       A4 Revisió:         1Nº de peces:     13

Descripció:  Làmina de greenhouse de 75 micres de gruix

Referència:  Làmina de GH

Acords no 
indicats

R 0,2
0,5 x 45º

Full:          1/1         
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 1
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 0,035 

Material:                  Polipropilè

Massa (kg):                0,00074

Tractament tèrmic:                       -

Tractament superficial:                 -

Projectat:       JAUME CAMARASA

Revisat:           INGRID MARTORELL

Toleràncies generals 
(mm)

Dimensió Tolerància

0-10
10-50
50-200
>200

0,1
0,2
0,8
1

Rugositat no indicada:     -

Escala:        1:2
Format:       A4 Revisió:         1Nº de peces:    13

Descripció:  Làmina de polipropilè de 35 micres de gruix

Referència:  Làmina de PP

Acords no 
indicats

R 0,2
0,5 x 45º

Full:          1/1         
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 0,050 

Material:                              Tefló

Massa (kg):                        0,00271

Tractament tèrmic:                       -

Tractament superficial:                 -

Projectat:        JAUME CAMARASA

Revisat:            INGRID MARTORELL

Toleràncies generals 
(mm)

Dimensió Tolerància

0-10
10-50
50-200
>200

0,1
0,2
0,8
1

Rugositat no indicada:     -

Escala:       1:2
Format:       A4 Revisió:         1Nº de peces:    12

Descripció:   Làmina de tefló de 50 micres de gruix

Referència:   Làmina de FEP

Acords no 
indicats

R 0,2
0,5 x 45º

Full:         1/1         
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30

 

Escala 1:2

 5 

Escala 1:2

Material:                     Vidre temperat

Massa (kg):                         3,75

Tractament tèrmic:                       -

Tractament superficial:                 -

Projectat:         JAUME CAMARASA

Revisat:             INGRID MARTORELL

Toleràncies generals 
(mm)

Dimensió Tolerància

0-10
10-50
50-200
>200

0,1
0,2
0,8
1

Rugositat no indicada:     -

Escala:        1:5
Format:       A4 Revisió:         1Nº de peces:     4

Descripció:    

Referència:     Planxa de vidre 

Acords no 
indicats

R 0,2
0,5 x 45º

Full:         1/1         

Planxa de vidre temperat que s'utilitza 
com a protecció d'un conjunt experimental
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