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INTRODUCCIO

La fabricacio de teixits a partir de coto comporta tota una serie de sub-

productes, que anys enrera eren emprats pero que actualment son residus

acumulables que cal eliminar.
Entre els diferents subproductes que podem trobar dints el proces de

fabricacio i centrant-nos en una industria en concret, ubicada en la conca del

Llobregat, tenim:

Taula 1. Subproductes obtinguts durant el proces de fabricacio.

Subproductes Kg borra/mes Produccio anual

Sota bata 3.000

Deixalles filatura 375

Deixalles teixits 1.000

Ventilador filatura 500

Ventilador teixits 1.500

Total 6.375 77.700

Es a dir, una produccio anual d'aproximadament 70-80 tones de borra, que

actualment han de cremar, pet-6 que, aprofitant llur contingut en materia or-
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ganica (90-98%), podria intentar-se'n la reutilitzacio (Serber et al. 1979, Le-
vanou et al. 1988 i Albanell et al. 1988), per exemple en 1'agricultura.

Dins les possibilitats de reutilitzacio cal buscar la forma mes racional
i menys contaminant per al medi ambient.

Centrant-nos en el versant ja esmentat de la utilitzacio en agricultura,
tenim un ampli ventall de possibilitats:

- Aplicacio directament al sol: podria presentar problemes de deficien-
cies de N o que es descompongues mass de pressa.

- Aplicacio al sol afegint-hi una font de N, ja sigui en forma d'adob mi-
neral o de ferns (viable solament en determinats conreus).

- Aplicacio corn a substrat: dificultats per la distancia entre ubicac16 de
les fabriques (produccio) i consumidors.

- Compostar el residu juntament amb un producte que aportes N
(adob mineral, ferns, etc.) per millorar la relacio C/N, i algun altre residu
que actues d'airejador (serradures, restes forestals, etc.).

- Aplicar-ho en produccio animal, ja sigui com a aliment per al bestiar
vaqui o com a jac per a recollir els excrements.

De totes aquestes possibilitats, en aquest treball es tracta del compostatge.

MATERIALS

Per a la realitzacio d'aquestes proves de compostatge es va fer servir bo-
rra de coto i ferns, 1 un agent airejador (posat en mes petita quantitat). En el
nostre cas concret, es van fer servir serradures perque les produia la mateixa
empresa i per a facilitar la retenc16 d'aigua.

Les caracteristiques dell materials emprats es poden trobar a la taula 2.
Segons les dades exposades en aquesta taula, es poden fer els comenta-

ris segiients:
Pel que fa a la borra:
- Es tracta d'un producte ric en M . O, pero aquesta M.O. es facilment

descomponible , com ens ho confirma el seu baix grau de descomposicio
(G.D).

- Te una relacio C/N generalment elevada a causa de la seva pobresa en N.
- El contingut en N de la borra variara bastant segons el subproducte

utilitzat ; mentre que l'anomenat sota bata en to nivells considerables (1,2%)
perque es el primer subproducte obtingut i es ric en restes vegetals, els resi-
des procedents dels ventiladors en tenen nivells bastant baixos (0,3%).

Pel que fa als ferns:
- Per llurs caracteristiques , poden esser una bona complementac16 de

la borra quant a contingut de nutrients , humitat i qualitat de la M.O. (G.D.
mes elevat que la borra , la qual cosa indica una major estabilitat de la M.O.
d'aquests productes ). (Taula 2).
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Taula 2 . Caracteristiques dels materials emprats per a fer el compostatge.
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Mostra Borra Ferns Gallinassa

% Humitat 7,7 72-77 74,6

pH (1.5) 6,4 7,9-8,1 7,7

Conduct.(1:5) 0,72 3,15-3,16 7,73

% M.O 97,9 58-62 66,1

% Cox 40,4 21-31 16,7

% Nt 0,3-1,2 1,3-1,7 2,55

C/N 31-181 12-22 10

% P2O5 0,1-0,4 3,5-5,4 4,2

% K20 - 1-2,1 1,3

G. D. 12,9 32-47 21,3

% Nnh 0,27 0,42 -1,09 0,80

Nota: la conductivitat es expressada en mS.cm-'.

PROVES DE COMPOSTATGE

Corn que es tractava d'un material nou per a nosaltres, abans de fer una
prova "definitiva" de compostatge en vam fer una de previa per veure les di-
ficultats que podia presentar el producte quant a maneig, i les proporcioins
dels residus que calla barrejar i de la pila.

La barreja va consistir en: borra, ferns i serradures en la proporcio
18:78:3, formant una pila a l'aire lliure de les dimensions segiients: 4 x2 x 1,5
m. Al voltant del dia 20 d'engegat el proces, va esser regada la pila amb pu-
rines de porc i despres es va intentar mantenir la humitat regant-la sovint
amb aigua.

La principal dificultat que ens va sorgir va estar en la homogeneitzacio
de la pila, ja que la borra era de dificil maneig i presentava un inconvenient
important, que era el de la humectacio (proces dificil de realitzar a causa de
la capa hidrofobica que recobreix les fibres de coto). Malgrat aquest incon-
venient, el proces de compostatge es va donar per acabat al cap de 130 dies,
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i en fou obtingut un producte amb les caracteristiques que exposem a la tau-

1a 3.
En aquesta pila, cada vegada clue horn agafava mostra ho feia a difercnts

profunditats (vegeu taula 3) per tal de comprovar l'heterogeneitat o no de la

mostra obtinguda.
Del producte obtingut en aquesta primera prova, podem comentar:

- Te un contingut en M.O. notable, i aquesta M.O. es mes estable quc

la de la borra, corn es pot veure per l'augment del seu grau de descomposi-

cio.

- Te un pH Ileugerament basic i amb una humitat elevada, atribu'ible a

1'epoca de l'any en que es va fer la pila.
- Te una concentracio de nutrients , sobrctot N i P, acceptables, encara

que es lleugerament baix en K.

Al cap d'un mes d'acabada aquesta experiencia , es va fer una segona
prova de compostatge , variant en primer Iloc les proporcions , ja que el pro-
ducte que ens interessava reciclar majoritariament era la borra , i mirant de
solucionar les dificultats que vain trobar en la primera prova ( heterogeneitat
de la pila, humcctacio, etc.).

Les proporcions en auqest cas van esser : 33:61:6 de borra, ferns i serra-

dures. Les dimensions de la pila en aquest cas van esser : 3 x 1,5 x 1 m.

Aquesta vcgada , a mes a mes del mostreig de la pila, es va portar un con-

trol de la temperatura (paramctre que ens dona idea de 1'evoluci6 i finalitza-

cio del proces).

Els resultats obtinguts els podem trobar a la taula 4.
En el primer mostratge s'observa:
- Contingut mes baix d'humitat que en 1'anterior pila, a causa de me-

nor pluviometria i reg.

- Hom no hi observa un augment de la M.O. rtlalgrat el major contin-

gut de borra.
Els canvis mes notoris observats en el segon mostratge son:
- Fota davallada de M.O., Cox i relacio C/N.
- Un augment del grau de descomposicio.
Pel que fa al tercer mostratge de la pila, es va fer per zones ( superficial,

a 30 cm de profunditat i en zones amb diferent humitat ) per comprovar l'ho-
mogeneitat de la pila.

- Els continguts de M.O., Cox i N indiquen una heterogeneitat de la
pila en les diferents zones, encara que en valor mitja no sembla haber-hi di-
ferencies respecte a l'anterior mostratge.

Es va realitzar un quart mostratge , en el qual s'observa que:

- La M.O. i Cox continuen baixant, pero en canvi no s'observa un aug-

ment del grau de descomposicio , efecte produit pel proces de descomposi-

cio pero indicatiu de poca evolucio de la M.O. (figura 1).

- Els nivells d ' humitat assolits son correctes ( figura 2).
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Fig. 1. Evolucio de la M .O., Cox i G. O. durant el compostatge (pila 2).

100 DIES

dies de compostatge

Fig. 2. Evolucio de la humitat durant el compostatge ( pila 2).
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Al cap de 140 dies de feta la pila, es va agafar l'ultima mostra, de la qual
es pot comentar:

- S'ha produit un augment notori del grau de descomposicio i del N no
hidrolitzable, que es indicatiu d'un predomini del proces d'estabilitzacio o
humidificacio durant aquest ultim periodo respecte al predomini de des-
composicio sofert en l'etapa anterior (primers 100 dies).

Pel que fa a la temperatura (figura 3), cal comentar que els valors ma-
xims els trobem entre els 15 120 dies d'iniciat el proces, i que despres de cada
volteig s'observa una pujada d'aquest parametre perfectament logic.

Taula 4 . Evolucio dels diferents parametres analitzats durant el compostatge ( pila 2).

Mostra Inicial Dia 33 Da55-sup Dia 55-30 cm
Dia 55-30 cm

mes humit
Dia 71 Dia 140

% Humitat 66,8 58,6 58,3 61,7 63,0 59,4 59,5

pH (1.5) 7,73 7,52 8,00 8,35 8,45 8,08 8,08

Conduct. (1:5) 2,11 2,06 1,10 1,12 1,51 1,32 1,04

M.0 78,6 49,0 53,1 37,5 42,1 32,4 29,7

Cox 25,5 15,3 23,6 16,3 17,7 13,4 14,2

%Nt 0,99 1,27 1,54 0,99 1,32 0,88 1,06

C/N 25,7 12,0 15,3 16,4 13,4 15,1 13,3

G.D. 18,9 25,0 32,2 32,2 29,3 30,9 59,4

% Nnh 0,47 0,53 0,50 0,65 0,77 0,50 1,00

Nota: la conductivitat es expressada en mS./cm.

Una altra possibilitat d'6 s, es coma jac per a animals estabulats i el pos-
terior compostatge de la barreja obtinguda.

En aquest cas, !'experiencia fou duta a terme a l'estabulari de 1'Escola
d'Agricultura, de Barcelona, de la manera segiient:

Hom col-loca una capa de borra sota les gables de les gallines i cada set-
mana s'afegeix una capa d'aquest producte a !'anterior fins a un total de 45
dies; aleshores hom va agafar el conjunt (borra + gallinassa) i en va fer una
pila que va estat 84 dies compostant. Cal esmentar que, durant el periode
d'estanca de la borra + gallinassa sota les gables, ja s'ha producit alguna pe-
tita transformacio.
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La pila que va resultar era de dimensions mes reduides que les inte-

riors, cosa que implicava un millor maneig, pero alhora comporta un incon-

venient notori corn cs la perdua de calor.

Els resultats d'aquesta prova els podem trobar a la taula 5.
Els comentaris que podem fer al respecte durant el proces son:
- Es produeix una baixada important de M.O., superior als dos casos

anteriors.

- S'observa un augment relatiu del N.
- La humitat es mante dins els limits recomanats per la bibliografia.
- Al final dc 1'experiencia, ens trobem amb un grau de descomposicio

inferior al de les piles anteriors; aixo pot esser degut al diferent gran de des-
composicio quc tenen el ferns i la gallinassa (vegeu taula 2).

- Pel que fa a la temperatura (figura 4), nomes cal dir que ens trobem
amb fortes fluctuacions, a causa de les dimensions de la pila (com )a hem co-
mentat anteriorment), la qual cosa implica un refredament rapid.

Taula 5. Evolucio dels diferents parametres analitzats durant el compostatge ( pila 3).

Mostra Inicial Dia 13 Dia 41 Dia 63 Dia 84

% Humitat 71,16 75,0 67,3 61,1 52,8

pH(1.5) 8,35 7,95 8,35 8,08 8,28

Conduct. (1:5) 4,90 4,33 3,48 4,67 4,01

`% M.0 66,4 57,9 40,1 41,1 37,7

'Yo Cox 29,3 27,2 18,0 16,4 16,7

'Y,, Nt 1,31 1,66 1,34 1,95 1,99

C/N 22,3 16,3 13,4 8,4 8,4

G. D. 17,6 18,5 28,4 27,3 32,0

`% Nnh 0,73 0,60 0,74 0,67 0,56

Nota: la conductivitat es expressada en mS./cm.

En les tres proves realitzades es va fer una analisi de micronutrients que

estroba en la taula 6.
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D'aquests resultats cal destacar l'elevat contingut en Ca de les piles se-
gona i tercera, aixi com una mes gran concentracio de components minerals
a causa d'una major descomposicio de la M.O.

El producte obtingut en la primera prova to un contingut en Cu supe-
rior al de les altres dues, ja que aquesta pila va esser regada amb purines.
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Fig. 3. Evolucio de la temperatura (pila 2).
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Fig. 4. Evolucio de la temperatura (pila 3).
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Taula 6. Contingut en micronutrients dels productes finals i fems emprats en el compostatge.

Mostra P, P, P3 Fems Gallinassa

ppmCd 1 1 4 1-2 3

ppm Cu 109 72 55 99-253 28

ppm Cr 61 51 44 27-34 28

ppm Mn 320 405 456 291-417 220

ppm Zn 249 150 419 291-466 197

% Na 0,14 0,12 0,40 0,30-0,46 0,32

% Fe 0,25 0,46 0,20 0,23-0,40 0,05

% Ca 4,2 5,0 6,0 1,2-4,7 3,8

COMENTARIS GENERALS

La composicio dels productes finals obtinguts es pot veure a la taula 7.
- El contingut en M.O. i Cox es mes alt en el producte de la pila I que

no pas en la '2 i 3, ja que to una proporcio mes gran de fems.
- Pel que fa al contingut en nutrients, cal dir:
La pila 1 to nivells molt acceptables de N i P.
La pila 3, a causa de 1'6s de gallinassa, to nivells molt alts de K i P, sobre-

tot d'aquest ultim, ja que hem fa servir superfosfat en el maneig dels fems de
gallina per evitar les perdues amoniacals.

- En tots tres casos ens trobern amb productes amb pH elevats que po-
drien limitar la seva aplicacio, aixi com amb elevada concentracio de sals en
el cas de la pila 3 (borra + gallinassa).

CONCLUSIONS

- Els productes que han estat obtinguts presenten caracteristiques si-
milars a d'altres obtinguts per aquest sistema (compostatge), que s'apliquen

en agricultura.

- Segons la proporcio de coto, el contingut final de M.O. del producte
variara (mes proporcio de coto implica l'obtencio d'un producte final mes
pobre en M.O.), rao per la qual hem recomana d'afegir a la pila de compos-
tatge algun producte ric en lignina.
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Taula 7. Caracteristiques dels productes obtinguts despres del compostatge.
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Mostra P, Pz P3

% Humitat 69,0 59,4 52,8

pH (1.5) 8,00 8,00 8,00

Conduct. (1:5) 1,17 1,04 4,01

% M.O 59,8 29,7 37,8

% Cox 27,6 14,2 16,7

°/, Nt 2,11 1,06 1,99

C/N 13,0 13,3 8,4

% P20 5 2,46 1,28 7,04

% K20 0,13 0,54 1,33

G.D. 39,4 54,9 32,0

% Nnh 0,80 1,00 0,56

Nota: P„ P, i P3 son els tres productes obtinguts en cadascuna de les proves de compostatge
realitzades. La conductivitat es expressada en mS.cm '.

AGRAIMENTS

A la industria "Hijos de Teodoro Prat" ubicada a Puig-Reig, per pro-
porcionar-nos tot el material i el Iloc per a realitzar aquestes proves.
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