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Resum 

En aquest treball s’ha estudiat el procés de píquel com a mètode de conservació de pells vacunes en brut.  

Aquest mètode de conservació s’ha comparat amb el mètode tradicional de conservació salant en pila.  

S’utilitza un procés de píquel amb reducció de sal, obtenint unes pells a pH àcids (3,5) que impedeixin el 

creixement bacterià.  

S’han deixat reposar les mostres piquelades a temperatura ambient 17 ºC – 20ºC, durant 35 dies. La 

mostra salada en pila s’ha guardat els mateixos dies en la nevera a 5ºC. 

Per comparar la idoneïtat de la conservació de cada mètode, s’ha posat a punt un sistema per detectar la 

tendència a la putrefacció de les pells. 

S’ha determinat la sal en els dos tipus de pell adaptant alguns mètodes analítics a fi de realitzar un balanç 

del consum de sal posteriorment. 

Per continuar la comparació dels dos tipus de conservació, s’han realitzat remulls per separat adaptats a 

cada tipus de conservació i s’ha fet el procés d’adobament de totes les mostres en conjunt en el mateix 

bombo. Un cop convertides en cuir, s’han efectuat les comparatives de les qualitats físiques sense que 

s’observi cap diferència significativa en les propietats del cuir.   

S’ha comprovat que les pells conservades amb píquel presenten una reducció de la facilitat de putrefacció  

a temperatura ambient i s’estalvia sal, obtenint una millora mediambiental.  

 
Abstract 
 
This work tries to implement the pickling process as a conservation method for the raw cow hides. 

This conservation method has been compared with the traditional salting system. 

In order to achieve the conservation objective a pickling method using salt reduction is used. The low pH 

helps to the skin preservation. 

During 35 days the pickled skins has been stored into temperatures between 17ºC-20ºC. Raw skins have 

been stored in the fridge in a constant temperature of 5ºC. 

For obtain a properly comparison, a system to measure the rotten degree of the skins has been 

implemented. 

Salt was determined in both types of skin adapting some analysis methods in order to obtain a balance of 

salt consumption. 

To continue the comparison of two types of preservation, soaking were performed separately and adapted 

to each type of conservation system. Tanning process has been done together for all the samples. 

Once tanned, physically resistances have been determinate, without observation of any change in leather 

properties. 

As conclusion, skins treated with this law salt consumption pickling process, present a better protection 

against bacterial growing and obtain a salt reduction that also improves the environmental impact. 
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1. Introducció 

Per la conservació de la pell vacuna en brut, un dels mètodes més emprats és el salat. Aquest s’efectua en 

pila utilitzant quantitats de sal entre el 40 – 50 % sobre el pes de la pell fresca a Europa, i fins el 100 % de 

sal als Estats Units. 

D’altra banda, les pells de xai desllanades es conserven i comercialitzen en un estat de pell piquelada 

aprofitant que a pH baixos de 1,5 – 2,0 no existeix pràcticament la possibilitat de putrefacció. Alhora, 

amb el repòs en aquest estat, es prepara el desengreix amb la hidròlisi de les cèl·lules grasses que allibera 

el greix. 

(Adzet, 1985)  

Tenint present els dos sistemes de conservació s’ha considerat que es podia estudiar la possibilitat, amb 

els avantatges i els inconvenients, d’emprar en la pell vacuna en brut, un procés de piquelat per conservar-

la.  

Així doncs, l’objectiu d’aquest treball és estudiar un procés de píquel per la pell vacuna en brut com a 

possible substitut del procés de salat en pila. Comprovant si aquest procés manté inalterables les 

propietats de la pell un cop aquesta ha estat adobada. 

Per poder arribar a l’objectiu previst, s’ha proposat el següent estudi experimental: 

A partir d’una pell vacuna salada s’extreu el crupó per disposar d’una part de la pell el més homogènia 

possible. 

Una mostra d’aquest crupó salat s’ha guardat a la nevera a 5 ºC. Les altres mostres del mateix crupó s’han 

espolsat per eliminar la sal superficial i s’han rentat a fons amb aigua per eliminar tota la sal que contenia 

aquesta pell, per tal de simular la pell fresca. 

Es suposa que la pell fresca a fi d’aplicar aquest nou procés es descarnarà abans de conservar-la.  

Per tant, aquestes mostres s’han descarnat desprès de rentar i abans de fer el píquel. 

S’han estudiat tres variants de píquel per arribar a un procés aplicable. 

Aquestes mostres piquelades s’han deixat reposar 35 dies a temperatura ambient (17 ºC – 20 ºC) en un 

cavallet, tapades, per evitar que s’assequin, mentre que la mostra extreta del mateix crupó salat en pila es 

mantenia a la nevera a 5 ºC. 

Per comparar, després del repòs, els dos tipus de conservació de la pell s’han proposat dues vies: 

1) La facilitat de putrefacció que tenen les pells segons el seu estat de conservació. 

2) La realització del procés d’adobament de la pell comparant els resultats obtinguts segons el 

mètode de conservació emprat. 

Per poder determinar la putrefacció s’ha emprat un indicador útil per aquest propòsit. 

Per dur a terme el procés d’adobament fins a la tintura, s’han fet remulls per separat adequats a cada tipus  

de conservació de la pell. Desprès del remull s’han ajuntat les diferents mostres per fer les operacions des 

del pelat fins a la tintura conjuntament. 
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S’han efectuat les comparatives de les qualitats subjectives i de les resistències físiques en les mostres de 

pell, un cop convertides en cuir. 

Els resultats obtinguts han demostrat que el procés de conservació de la pell vacuna en brut en píquel, és  

aplicable pels recol·lectors magatzemistes de pells vacunes fresques, reduint considerablement el residu 

de sal. 

 

Els canvis en la instal·lació dels magatzemistes de pell serien principalment: 

Necessitat de tenir instal·lat bombos o molinets a fi de realitzar el refredament i la neteja inicial de la pell. 

Disposar d’una màquina de descarnar per eliminar la part més abundant dels greixos de la pell. 

El mateix bombo, molinet o un altre per fer l’operació de píquel. 

Uns cavallets per apilar les pells ja piquelades uns dies fins que no regalimessin i poguessin ser 

paletitzades per transportar-les a les adoberies.  

No seria necessari la nevera a 5ºC, doncs és suficient que les pells piquelades es conserven be per sota de 

21 ºC. 

Els avantatges serien els següents: 

• Reduir molt la facilitat de putrefacció ja que a pH entre 3,5 – 4,0 els bacteris són pràcticament 

inactius.  

• Reducció del consum de sal amb la minimització dels efectes mediambientals. 

•  Reducció de la necessitat d’emprar nevera. 

 

El fonament del procés d’adobament s’exposa a continuació. 
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2. Capítol I: Fonament teòric 

2.1. Pell i conservació 

Característiques de la pell 

La pell escorxada s’anomena pell fresca i es poden diferenciar tres parts: coll, crupó i faldes. 

El crupó és la part més homogènia, compacta i valuosa. Representa el 45 % del pes total de la pell fresca. 

El coll conté moltes arrugues i representa el 25 % del pes total de la pell fresca. 

Les faldes són les parts més irregulars i fofes que representen el 30 % del pes total de la pell fresca. 

La part superior de la pell s’anomena flor i la inferior carn.  

En la pell fresca es poden distingir tres parts:  

La epidermis i el pèl són les capes més externes de la pell i les que s’eliminen en l’operació del pelat. 

La dermis és la capa que es transforma en cuir i es diferencien tres parts quan es divideix. La capa 

superior anomenada flor, la inferior serratge, i el teixit subcutani anomenat carnassa que s’elimina quan 

la pell es descarna. La dermis està constituïda principalment per fibres de la proteïna anomenada 

col·lagen. 

La composició aproximada d’una pell vacuna fresca consta; d’aigua (64%), de proteïnes (33%), de 

greixos (2%), de minerals (0,5%), i d’altres (0,5%). 

 

Conservació 

La pell de l’animal escorxat comença a degradar-se degut a l’autòlisi dels enzims que contenen les 

cèl·lules de la pell. També per la putrefacció deguda al creixement bacterià. 

La conservació consisteix en la deshidratació de la pell i la incorporació de productes que anul·lin o 

redueixin la descomposició, amb l’objectiu de aturar o reduir el procés de degradació natural de la pell 

fins iniciar la fabricació del cuir. 

Les següents operacions ajuden a millorar la conservació de les pells: retallar les parts no útils (boca, 

potes, orelles,etc.), descarnar les pells fresques ja que facilita la penetració dels productes, i dutxar les 

pells amb aigua freda per eliminar la brutícia i refredar la pell, abans d’escórrer-la. 

Hi ha 5 sistemes de conservació, que són: 

a) Conservació per secat. 

S’aplica en pells ovines ja que són primes i permet un secat ràpid i uniforme. 

La pell es deshidrata fins arribar al 12-15 % d’humitat perquè els microorganismes no es puguin 

desenvolupar i, per tant, podrir la pell. 

Si s’aplica a les pells vacunes es desnaturalitzen les proteïnes, són difícils de remullar i de pitjor qualitat. 

Si les pells no queden seques per dintre i contenen humitat, són danyades pels bacteris. 
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El secat amb temperatura elevada trenca les parets de les cèl·lules del teixit adipós, el greix lliure es fon i 

penetra en l’interior de la pell. Aquest greix s’hidrolitza i s’oxida empitjorant el remull de les pells. 

 

S’utilitzen diferents sistemes per assecar les pells: 

� Les pells es claven amb estaques en el terreny amb el cantó carn cap a dalt perquè no 

s’encongeixi’n ni s’arruguin durant el secat. L’inconvenient és que només circula l’aire pel cantó 

carn i no s’evapora l’aigua pel cantó del pèl. A més, es pot assecar ràpid el cantó carn, quedant 

humitat en l’interior, facilitant la putrefacció de les capes internes de la pell. 

� Les pells lligades s’estenen sobre marcs i es col·loquen verticals, separats entre ells perquè circuli 

l’aire. L’avantatge és que l’aire circula pels dos cantons de la pell. 

� Les pells es pengen sobre una corda entre dos estaques, amb el cantó pèl per sota. S’anomena 

secat en tenda.  

Les pells seques es dobleguen amb el cantó pèl cap a dins, per la meitat, es polvoritzen amb un conservant 

i s’enfarden.   

b) Conservació per salat 

La sal comú té una riquesa del 70 – 80 % de clorur sòdic. En el mercat existeixen dos tipus de sal comú. 

La sal de mina, estèril i amb terra que embruta el cantó carn de la pell. I la sal marina, utilitzada 

majoritàriament per salar les pells.  

El clorur sòdic utilitzat per salar les pells en brut, és un producte bacteriostàtic per la majoria de 

microorganismes que actuen en la putrefacció de les pells. Presenta una deficiència sobre els bacteris 

halòfils ja que poden desenvolupar-se, per això es convenient afegir antisèptics o antibiòtics.     

L’acció conservant del clorur sòdic és deguda a la deshidratació parcial de la pell i en part, a la seva acció 

bacteriostàtica. 

Existeixen dos mètodes per salar les pells: salat en pila i salmorrat.   

• Salat en pila amb sal en gra 

S’estén la sal en gra sobre el cantó carn de la pell fresca i es deixa el temps suficient per la seva dissolució 

i difusió cap a l’interior de la pell.  

Sempre s’ha d’utilitzar sal nova ja que la sal utilitzada està contaminada per bacteris i produeix una 

dolenta conservació. 

Per la conservació de pells vacunes s’utilitza una sal de gra gruixuda que s’escampa manualment amb una 

pala. En USA s’empra un kilogram de sal per cada kilogram de pell, en canvi, en Europa s’utilitza un 

kilogram de sal per cada dos kilograms de pell. 

Quan són sacrificats els animals i s’ha dissipat la major part de calor natural de les pells, aquestes 

s’estenen a terra amb el cantó carn cap amunt, s’escampa la sal i es forma una pila alternant les pells amb 

les capes de sal. Al col·locar l’última capa de pell d’una pila, s’escampa una capa de sal gruixuda sobre la 
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part superior, llavors és diu que la pila està completa. Les pells quan han reposat 30 dies es poden 

comercialitzar.   

Quan s’aixeca la pila es sacseja cada pell per eliminar els cristalls de sal del cantó carn, s’observen els 

defectes que pot presentar el cantó del pèl i es classifiquen. Es dobleguen les pells en forma de paquet 

amb el cantó del pèl cap a dintre i es lliga amb una corda. El pes es determina abans d’enviar les pells. 

Les pells salades es poden emmagatzemar durant períodes llargs de temps.  

El contingut d’humitat de les pells salades és de l’ordre del 40 al 50 %. Un excés d’humitat, encara que 

estigui saturada de sal, afavoreix el creixement bacterià. Una falta d’humitat provoca la cristal·lització de 

la sal en l’interior de la pell que pot produir el trencament de fibres de col·lagen. La humitat adequada pel 

magatzematge depèn de la temperatura ambient i del grau de saturació en sal de l’aigua en les pells. 

A una temperatura de 10 ºC les pells es poden emmagatzemar durant 3 mesos sense cap degradació. 

A 20 ºC durant 3 mesos, les pells presenten un augment al atac bacterià o autolític.  

Les pells salades i emmagatzemades en neveres desprès de treure-les, es convenient processar-les en 

l’adoberia immediatament per evitar que els bacteris les ataquin. Al passar les pells de les neveres a la 

temperatura ambient es produeix una condensació d’aigua que l’absorbirà la mateixa pell i s’afavoreix el 

creixement bacterià que la nevera l’inactiva. 

El mètode de salat de pells vacunes segueix aquestes operacions: 

Neteja i refredament. Al finalitzar l’escorxament, les pells es recullen i es refreden per separar les restes 

de sang, carn, greix,etc.   

Utilització de sal. La mida del gra de sal per conservar és aproximat de 2 mm. S’empra un 50 % de sal 

sobre pes fresc, per pells de vedella, i un 40 % sobre pes sang, per pells més grans. Mai fer servir sal ja 

utilitzada anteriorment perquè està contaminada amb bacteris. 

Salat. Les pells es salen formant una pila, amb el cantó carn cap amunt o carn contra carn. Les piles han 

de ser regulars i que l’alçada no superi el metre. 

Drenatge. El període de drenatge de les pells ha de ser com a mínim de 10 dies, preferible prolongar-ho 

fins a 15 dies. Desprès de penetrar completament la sal es poden fer els paquets de pells. 

Locals. Els locals per conservar les pells no han de tenir corrents d’aire, ni temperatures elevades, que no 

sobrepassin els 18 ºC. La humitat relativa indicada és del 75 %. 

• Salmorrat 

Les pells fresques es renten i es pengen durant un temps perquè s’escorri l’aigua superficial. Les pells es 

col·loquen, planes amb el cantó carn cap avall, en tines que contenen una quantitat adequada de salmorra 

saturada per cobrir-les. Les pells es mouen periòdicament durant les primeres hores del tractament ja que 

les tines tenen unes rodes per mantenir-les en moviment. Quan la tina està completament carregada de 

pells s’afegeix més sal ja que la humitat extreta de les pells fresques dilueix la salmorra. 
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Desprès d’aquest tractament durant la nit les pells es treuen de la tina, s’escorren i s’emmagatzemen a 13-

15 ºC. Les pells es salen en pila ja que el salmorrat parcial no permet l’adequada absorció de sal per 

protegir la pell quan es manté en magatzems càlids o durant el temps d’exportació.  

El període de salmorrat mínim és de 15-16 hores i la temperatura es manté a 15-21 ºC.   

El bany de cada tina de salmorrat s’utilitza durant una setmana i es substitueix per un altre bany purificat. 

La salmorra utilitzada que està contaminada s’escalfa fins ebullició per esterilitzar-la o s’acaba llençant  

aquest bany salmorrat. 

Les avantatges de conservar pells amb salmorrat són les següents: 

− És més ràpida i amb major protecció per les pells en condicions adverses durant el transport.  

− Elimina les taques de sal fins i tot desprès d’un emmagatzematge prolongat. 

− No necessita el rentat de les pells abans del remull. 

− Produeix cuir de flor més plena i clara.   

La sal com agent de conservació és eficaç per evitar la descomposició de la pell. No obstant, els bacteris 

halòfils que es poden desenvolupar en presència de sal, poden atacar les pells conservades per salt.  

Els principals defectes de les pells salades són els següents: 

− “Reescalfament”. En les pells salades o salmorrades es produeix una elevació de la temperatura 

en l’interior de la pila de pells durant el temps de salat o emmagatzematge. Aquest calor és 

produït pels processos vitals del creixement dels gèrmens, afavorit per; una temperatura superior 

als 12-15 ºC, una humitat relativa elevada durant l’emmagatzematge, una deficient conservació 

en zones incorrectament salades, i una formació de piles molt elevades que dificulten la 

dissipació del calor. Les pells reescalfades poden presentar baixos de flor, zones desflorades o 

fins i tot forats. 

− “Soltura de pèl”. Quan s’estira el pèl d’una pell i aquest es desprèn de la pell, s’anomena soltura 

de pèl. Aquest defecte indica una conservació deficient produïda pels processos autolítics o 

bacterians en el període post-mortem, durant la conservació o en el seu emmagatzematge. Quan 

és conseqüència de la conservació o de l’emmagatzematge i les pells han tingut un reescalfament 

previ, el resultat és la soltura de pèl. Aquesta afectació pot presentar els mateixos defectes 

indicats per les pells reescalfades. 

− “Coloracions”. Quan en les pells salades pel cantó carn s’observen coloracions vermelles i de 

vegades taques violetes, degudes a la contaminació d’origen bacterià, es pot detectar quan  

s’elimina el pèl, baixos de flor o altres defectes més importants. 

− “Taques de sal”. Aquestes taques es poden mostrar en el cantó carn, flor i en l’interior de la pell. 

Són de color groc/castany i es presenten al tacte com un enduriment en la pell per la deposició de 

sals minerals.  

Les taques de sal es presenten quan el salat ha sigut deficient, contribuint al desenvolupament 

dels bacteris sobre la pell. 
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− “Picat de sal”. Aquest defecte es manifesta en el cantó de la flor i no és visible fins que s’ha 

eliminat el pèl. Es forma per deposició d’una sal insoluble en l’interior de la pell que apareix fins 

i tot sobre el cuir acabat. El picat de sal es produeix quan la sal de conservació està impurificada 

amb magnesi, i la conservació és deficient. La sal marina conté més quantitat de magnesi que la 

de mina, per tant, és més propensa a produir aquest defecte.   

− “Taques metàl·liques”. El ferro pot produir taques que es visualitzen sobre la superfície del cuir 

depilat com a taques de sulfur de color negre o blau negre, que poden estar incrustades en el cuir 

o fins i tot travessar-lo. Quan la pell està tacada de ferro i s’adoba amb vegetal, apareix una taca 

negre. La principal contaminació pel ferro és causada per les impureses de la sal de mina. Es 

recomana un contingut inferior al 0,01 % de ferro en la sal.   

 

c) Conservació per piquelat 

El procés de conservació per piquelat s’utilitza en pells ovines desllanades que s’adoben posteriorment. 

La operació de píquel consisteix en tractar en el bombo les pells amb una solució de clorur sòdic afegint 

àcid sulfúric. Quan la sal i l’àcid han travessat les pells, aquestes es treuen del bany i es deixen escórrer, 

procurant mantenir una temperatura baixa i evitar corrents d’aire perquè no s’assequin. L’efecte de 

conservació del píquel és degut als valors de pH entre 1 i 2 de la pell i, d’altre banda, a l’acció 

bacteriostàtica de la sal comú, a més d’evitar el inflament àcid de la pell per pressió osmòtica. La forta 

acidesa de la pell conjuntament amb l’acció de la sal comú impedeix el desenvolupament bacterià. Per 

millorar la conservació es pot afegir fungicida. Durant l’emmagatzematge de les pells piquelades es 

recomana no superar la temperatura de 30 ºC ja que l’efecte hidrolitzant de l’àcid sulfúric pot deteriorar la 

pell. 

Un píquel molt àcid conté un pH entre 1 i 1,5 i el contingut de sal comú ha d’estar entre el 12-15 %.  

Un píquel poc àcid conté un pH entre 1,5 i 2 i un contingut de sal comú entre el 10-12 %.    

Una fórmula seria per exemple: 

60-100 % Aigua 

1,5- 2 % Àcid sulfúric 

12-15 % Sal 

(fungicida) 

d) Conservació per adobat 

Aquest sistema de conservació requereix que les pells estiguin sotmeses a les operacions de ribera 

(remull, pelat, calciner, descarnat, dividit, desencalat, rendit) i posteriorment l’adobament amb extractes 

vegetals o amb el previ píquel i l’adobat amb sals de crom. 
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• Conservació per adobat amb extractes vegetals (wet-brown) 

Les pells s’adoben amb extractes vegetals, s’assequen i es comercialitzen.  

El principal inconvenient és la dificultat d’eliminar l’excés d’extracte vegetal per transformar-les en 

articles adequats. 

 

• Conservació per adobat al crom (wet-blue) 

Les pells s’adoben amb sals de crom, s’escorren, es mesuren i s’empaqueten amb plàstic per 

comercialitzar.  

Per obtenir d’aquestes pells un determinat article és important pels adobers conèixer les operacions 

realitzades, contingut en crom, pH final. 

La temperatura no les afecta ja que l’adobament al crom resisteix fins els 100 ºC.  

En aquestes pells poden aparèixer fongs que poden produir taques difícils d’eliminar. També hi ha 

l’inconvenient de que s’assequin les pells durant l’emmagatzematge i cristal·litzin les sals ja que afecten 

la flor, quedant tintures desiguals.    

• Conservació per adobat a l’alumini (wet-white) 

Aquesta conservació adobant amb alumini és reversible, al rentar les pells es pot desadobar totalment i 

obtenir pells en condicions molt similars. 

 

e) Altres mètodes de conservació 

Existeixen altres procediments de conservació de la pell; l’ús d’antibiòtics barrejats amb sal, 

deshidratació amb dissolvents, la liofilització i l’ús de radiacions gamma. 

(Adzet, 1985)  

 

2.2. Operacions de ribera 

Remull 

És el primer procés humit que s’aplica a les pells fresques, salades o seques. Consisteix en rehidratar la 

pell i netejar-la de sang, cascàrries, microorganismes, etc. S’aconsegueix emprant aigua com a producte 

principal, tensioactius, bactericides, algun producte basificant i opcionalment enzims. També per l’efecte 

mecànic. 

El remull serà diferent en temps, acció mecànica i productes afegits, segons sigui la pell. 

Normalment es realitza un remull previ i un remull principal. 

En les pells seques el remull previ és llarg i estàtic de 1 a 3 dies, amb canvi de bany diari, fins que les 

pells són toves per començar el remull dinàmic.  
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En les pells salades el remull previ és més d’un rentat curt i dinàmic de 2 a 3 hores. En aquest rentat 

s’elimina la major part de brutícia. El remull principal varia de 12 a 24 hores i serveix principalment per 

hidratar les pells. 

Els tensioactius afavoreixen la penetració de l’aigua en la pell i emulsionen part de les seves grasses 

naturals. 

Els productes basificats neutralitzen els àcids grassos produïts per l’oxidació de les grasses naturals, 

formant sabons que afavoreixen la humectació de la pell. 

Les sals neutres i enzims ajuden a solubilitzar les proteïnes interfibrilars. 

Els antisèptics eviten el creixement bacterià en el remull. 

Si s’ha produït una putrefacció en les pells, s’han d’evitar que continuï en el remull, efectuant més canvis 

de bany per eliminar els bacteris. Emprar més quantitat de bactericida i disminuir la temperatura sense 

baixar de 18-20 ºC per evitar possibles hidròlisis químiques o biològiques en les fibres atacades pels 

enzims dels bacteris. També s’ha de reduir l’efecte mecànic abans de l’estovament inicial.   

Quan la pell està hidratada, neta i amb part les proteïnes eliminades en el remull, la següent operació és el 

pelat.  

 

Pelat i calciner  

Aquestes operacions es realitzen, normalment, en el mateix bany. 

El pelat és l’eliminació de la epidermis i el pèl o llana. El calciner és una hidròlisis de proteïnes que 

produeix un inflament en la pell, afluixant l’estructura fibrosa del col·lagen. 

Per eliminar el pèl s’utilitza el sulfur i el sulfhidrat sòdic,  són reductors  i trenquen els ponts de disulfur 

de la queratina (proteïna del pèl). 

En el calciner s’utilitza el hidròxid càlcic que trenca els ponts d’hidrogen presents entre les fibres de 

col·lagen.  

El pelat/calciner és una operació molt contaminant  i de vegades s’utilitzen amines o enzims, un pelat 

oxidatiu, un pelat amb recuperació de pèl, etc. També existeix el pelat manual, utilitzat per pell ovina. 

S’efectua per “embadurnat” aplicant la pasta pel cantó carn. Es crema l’arrel i s’extreu fàcilment el pèl 

amb la mà. També es pot fer en pell vacuna però triga molt en penetrar.  

Si no es recupera el pèl, s’afegeixen els productes al recipient sobre l’últim bany de remull o sobre un 

bany nou, es dissolen i actuen en la pell.  

Si es recupera el pèl, s’immunitza amb hidròxid càlcic, s’ataca l’arrel amb sulfhidrat sòdic i es filtra el pèl 

amb una màquina apropiada. Per eliminar totalment les arrels i fer el calciner, s’afegeix sulfur sòdic i 

hidròxid càlcic al bany. 

L’addició dels productes es fa en tres tomes perquè les pells s’inflin lentament. 

Les amines i els tensioactius disminueixen l’inflament i la flor queda més fina. 
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És important que la temperatura de treball no estigui per sota de 22 ºC  i no superi els 28 ºC, perquè sinó 

els productes no ataquen l’arrel de la pell i aconseguir un bon resultat s’ha d’afegir molt sulfur. 

Per finalitzar aquest procés es renten a fons les pells i s’efectuen les operacions mecàniques. 

En cas que les pells hagin tingut una putrefacció, s’ha de reduir l’efecte d’hidròlisis química que es 

produeix en el calciner i/o la hidròlisis enzimàtica causada en el pelat. Per això, s’ha de disminuir o 

eliminar la cal, la quantitat d’enzims, reduir la temperatura i el temps de voltar.  

 

Descarnat 

Aquesta operació, en alguns casos, es realitza desprès del remull. El principal objectiu és netejar la pell 

pel cantó carn, eliminant el teixit subcutani (carn) i adipós (greix).  Aquests teixits s’eliminen en les 

primeres etapes de la fabricació amb la finalitat de facilitar la penetració dels productes químics aplicats i 

obtenir un gruix el més regular possible, en les fases posteriors.  

La màquina de descarnar conté un cilindre amb unes fulles, en forma de “V”, afilades per poder tallar les 

pells pel cantó carn. 

Amb el descarnat s’obté la carnassa, un subproducte, que si està sec conté proteïnes i greixos, entre altres. 

Bàsicament, s’utilitzen en l’agricultura.  

La pell vacuna s’ha de descarnar i dividir, però la pell petita es pot descarnar desprès del desencalat.  

 

Dividit 

Aquesta operació secciona la pell, recolzada entre dos cilindres, mitjançant unes fulles que es mou en un 

pla paral·lel dividint al cantó de la flor i de la carn. 

El cantó flor queda igualat a un gruix prèviament seleccionat i separat del cantó carn.  

El cantó carn s’anomena “serratge”, que segons el seu gruix es pot aprofitar per adobar i obtenir articles. 

En cas contrari, s’utilitza per fabricar coles i gelatines.  

El dividit es pot efectuar desprès de descarnar la pell,és el més habitual, desprès d’adobar al crom, i poc 

freqüent en pells piquelades, pells en brut i seques. 

Al dividir desprès de descarnar s’obté el cantó flor més prim, millorant la penetració dels productes. 

S’aconsegueix una millora qualitat del cuir acabat. L’inconvenient és que requereix més operaris i una 

dificultat per ajustar el gruix del dividit al gruix de l’article final, degut al inflament de la pell. 

Al dividir en crom es necessiten menys operaris, s’obté major regularitat i més fàcil d’ajustar el gruix a 

l’article final. En canvi, hi ha la dificultat de penetració dels productes en les operacions de desencalat, 

rendit, píquel i adobament.   
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Desencalat i rendit 

El desencalat és l’operació que serveix per eliminar la cal i els productes alcalins de l’interior de la pell, i 

per tant, provocant el desinflament de la pell.  

Aquest desinflament s’aconsegueix per la neutralització, l’augment de temperatura ja que disminueix la 

resistència de les fibres inflades, i per l’efecte mecànic. 

La calç procedent del calciner està dipositada sobre les fibres, dissolta entre els líquids de les fibres i 

combinada amb els grups carboxílics del col·lagen. La calç dipositada i dissolta s’elimina amb els rentats 

previs al desencalat i la calç combinada s’elimina amb agents desencalants. 

 

Els agents desencalants més emprats són: 

− Àcid làctic. Part de l’àcid està en forma de lactona. A mesura que s’elimina la calç de la pell, la 

lactona es transforma amb àcid i això evita inflaments, obtenint un desencalat regular. 

− Sals amòniques. Substitueixen la calç per l’amoníac. Es poden utilitzar clorurs i sulfats, encara 

que els clorurs amb la cal formen clorur càlcic que pot afluixar molt la pell i deixar-la buida. 

Altres productes que es poden utilitzar són: àcids orgànics tamponats, bisulfit sòdic, diòxid de carboni, 

etc.     

Les pells es renten abans de desencalar, lentament en el bombo, per evitar carbonatacions en la pell a una 

temperatura de 35ºC. Quan les pells s’han rentat es cobreixen en aigua a 37-40 ºC per afavorir el rendit, ja 

que normalment es realitza en el mateix bany. S’afegeixen els productes desencalants fins arribar 

normalment a un pH final de 8-8,5. Si el pH del bany és àcid (pH < 7), la calç no està neutralitzada i s’ha 

de rodar més temps.  

Si es desencala la part externa de la pell serà superficial (“tacte de tub”), en canvi, si es desencala a fons 

en tot el gruix de la pell s’obtenen articles molt tous i caiguts. L’indicador per controlar-ho és la 

fenolftaleïna. 

Quan s’ha assolit el desencalat desitjat s’afegeix el rindent. 

L’objectiu del rendit és afluixar l’estructura del col·lagen mitjançant enzims ja que hidrolitzen les 

proteïnes atacades en el calciner  i eliminar les restes d’epidermis i pèl que puguin quedar en la pell, 

també netejar una part del greix natural de l’animal.   

El rendit es realitza en molineta o bombo i en el mateix bany de desencalat o en un bany nou. 

La temperatura adequada és de 35 ºC, si és superior o inferior als 37 ºC l’activitat enzimàtica disminueix. 

Es treballa a pH bàsic de 8-9 en la majoria dels casos, segons el pH òptim de cada rindent.  

Els enzims dels rindents, segons la procedència, poden ser: pancreàtics, fongs, bacteris i vegetals. Els 

rindents, a més d’enzims, contenen sals amòniques i neutres, i serradures.  

Les sals amòniques actuen com a desencalant, que junt amb l’amoníac del desencalat aporten el pH 

adequat per l’activitat del principal component actiu de l’enzim, la tripsina. 
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Les serradures queden absorbides pel cantó carn, facilitant l’obertura de la pell i evitant la formació 

d’arrugues en la pell. 

Aquests productes rindents es presenten comercialment en diverses concentracions, expressades en 

unitats Kubelka. A partir de 3000 unitats ja no contenen sals ni serradures. 

S’afegeixen tensioactius en el rendit per netejar una mica la flor. 

Si no s’addicionen enzims, les pells queden dures, poc elàstiques i la flor es trenca. Però, si s’afegeixen en 

excés pot ser molt negatiu pel seu efecte de degradació en les proteïnes. Per controlar el rendit es 

comprova el tacte de la pell, si queda marcada la empremta sobre la flor és que està tova. També es mira 

fent una bossa d’aire amb la pell per observar si els porus estan nets.  

Quan les pells presenten problemes de putrefacció, s’ha de tenir cura amb els enzims ja que degraden les 

proteïnes de la pell aportant productes solubles. Per solucionar-ho s’ha de disminuir la temperatura. 

Per finalitzar, s’efectua un rentat amb aigua freda per interrompre l’efecte del enzims i eliminar les 

proteïnes hidrolitzades. A les pells rendides se’ls aplica el píquel sinó es fan malbé.  

2.3. Píquel i adobat al crom 

Píquel 

En el píquel s’elimina la cal combinada amb el col·lagen, interromp definitivament l’acció enzimàtica del 

rendit i prepara la pell per el posterior adobament mineral. Si s’adoba amb vegetal, normalment el píquel 

no es necessari. 

També es pot realitzar un píquel molt àcid per conservar pells ovines, durant un cert temps. 

Al final del desencalat, pH 8-9, s’ha eliminat la cal no combinada que es troba entre les fibres de la pell, 

però no tot l’àlcali que es troba combinat amb el col·lagen. El píquel tracta la pell desencalada i rendida 

amb productes àcids per disminuir el pH fins a 3-3,5, eliminant totalment l’àlcali de la pell.   

Si la pell no estigués piquelada tindria un pH elevat, les sals minerals per fer posteriorment l’adobat 

reaccionarien ràpidament amb les fibres de col·lagen, precipitant sobre la capa de flor i produint-li una 

contracció. 

Per disminuir el pH amb l’àcid sense hidrolitzar ni inflar la pell, s’afegeix abans les sals neutres.  

Les sals que es fan servir són:  

− Clorur sòdic. És la més utilitzada pel seu preu. Les pells queden menys plenes, però amb bona 

finura de flor.   

− Sulfat sòdic. No s’utilitza perquè quan cristal·litza trenca les fibres.  

− Clorur i sulfat amònic. No s’utilitza pel seu preu i pel seu contingut amb nitrogen. 

− Formiat sòdic i càlcic. El formiat sòdic aporta finura de flor, tintures netes i igualades. 

El formiat càlcic millora la plenitud de les faldes i el tacte.  

− Polifosfats. Poden ser útils per obtenir bona fermesa de flor i tacte armat. 
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El col·lagen es comporta com una membrana semipermeable quan no hi ha afinitat química amb el 

producte, deixant passar només l’aigua. En canvi, si té afinitat amb el producte els deixarà passar a tots. 

Per evitar que en el píquel s’inflin les pells s’afegeix sal, així la concentració de sal a fora de la pell serà 

major que dintre, d’aquesta manera l’aigua tendirà a està fora per diluir la part més concentrada i s’evitarà 

el inflament provocat per l’aigua ja que no entrarà a dintre de la pell. 

Si s’afegeix molta quantitat de sal la pell queda flàccida i prima ja que un excés de sal produeix una 

deshidratació. La quantitat de sal present en el bany es mesura amb la densitat en graus Baumé, 

normalment es procura finalitzar el píquel amb 6 ºBé.  

Depenent dels àcid emprats, es treballa amb una concentració de 1-1,5 % d’àcid respecte el pes descarnat 

i dividit (pes tripa). 

Els àcid més utilitzats són: 

− Àcid sulfúric. Si només s’utilitza aquest àcid, pot ser problemàtic per penetrar. És necessari 

diluir-lo (1/10) i introduir-lo lentament per no canviar de pH bruscament. 

− Àcid clorhídric. La pell absorbeix menys crom que quan s’utilitzen altres àcids, resultant una pell 

més prima. També s’ha de diluir (1/5) per evitar desprendre fums. 

− Àcid fòrmic. Aquest àcid penetra molt bé en l’estructura del col·lagen i es fixa poc. Aporta cuirs 

tous. S’utilitza freqüentment junt amb l’àcid sulfúric. Si s’afegeix primer l’àcid fòrmic travessa la 

pell molt ràpid. En canvi, si s’afegeix primer l’àcid sulfúric, travessa més lent però la flor és més 

fina. Realitzant un píquel amb la barreja d’àcid sulfúric amb àcid fòrmic o amb formiat, es regula 

millor el pH i s’anomena piquel tamponat. 

 

El mètode clàssic per piquelar és el següent:  

El bany del 50 al 100 % està a una temperatura de 18-22 ºC. 

S’afegeix la sal, es deixa rodar el bombo fins dissoldre-la i es controla els ºBé. Quan és correcte la 

densitat, s’afegeix l’àcid diluït lentament, es roda el temps necessàri i es deixen reposar les pells durant la 

nit, rodant cada cert temps.  

L’endemà es controla l’acidesa i la penetració tallant un tros de pell gruixuda, afegint unes gotes de 

l’indicador verd de bromocresol. La coloració del pH recomanat per finalitzar el píquel és entre groc (pH 

3,5) i verd-groc (pH 4). Dintre d’aquest interval de pH, les pells s’obtenen amb major suavitat de tacte, 

menys finura de flor i amb menys problemes en la tintura, l’engreix i el neutralitzat. 

 

El despiquelat és una operació que es realitza en pells conservades per píquel abans de fer la curtició ja 

que presenten un pH baix. 

Per dur a terme el despiquelat és convenient preparar primer el bany amb un 10 % de clorur sòdic per 

evitar que les pells s’inflin. El bombo es roda 10 minuts i es comprova la densitat amb els  º Bé. Si és 

correcte es carreguen les pells. Desprès es prepara la quantitat necessària de formiat sòdic o bicarbonat 
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sòdic per obtenir el pH desitjat. En 2-3 hores es controla el pH i si és necessari es corregeix. Les pells es 

deixen en el bany durant la nit, rodant cada cert temps. L’endemà es controla com si es tractés d’un píquel 

i es continua el procés. 

 

Adobat al crom 

L’objectiu de l’adobament és l’estabilització de la proteïna en la descomposició bacteriana i als agents 

externs, reaccionant productes amb les molècules del col·lagen. Serveix com a tractament únic o en 

combinació amb altres productes adobants per fabricar articles diferents de cuir, per exemple, guanteria i 

confecció, corretges, etc. La fibra del cuir adobat al crom confereix plenitud, tacte, finura de flor, 

elasticitat, etc.   

Els productes utilitzats normalment són: l’alumini i el crom perquè són més econòmics , més fàcils de fer 

servir i formen enllaços estables amb els grups carboxílics de les fibres del cuir. 

Les sals d’alumini són molt emprades en pelleteria per ser un adobament incolor que no modifica el color 

del pèl de les pells, també queden primes i flexibles.  

Les sals de crom fan augmentar la temperatura de contracció de la pell per resistir les operacions amb 

elevades temperatures, com són la tintura i l’engreix. El cuir adobat al crom humit, resisteix la 

temperatura de 100 ºC i sec suporta la temperatura per fabricar el calçat, uns 120 ºC. 

La pell adobada al crom seca posseeix grans espais buits en el seu interior que permeten travessar l’aire i 

el vapor d’aigua amb facilitat, aportant permeabilitat a aquests.  

En el mateix bombo amb les pells piquelades a pH 3,5 -4, un 30-80 % de bany salí i un 6-12 % de sals de 

crom III (sulfat monobàsic de crom III). Quan s’han afegit les sals de crom es va augmentant lentament el 

pH amb bicarbonat o formiat sòdic, carbonat càlcic, òxid de magnesi, entre altres, per neutralitzar l’àcid 

que contenia la pell piquelada. Aquest augment de pH lent serveix per donar temps a les sals de crom 

bàsiques de penetrar dintre del col·lagen abans de fer-se insolubles, evitant la precipitació en la superfície 

de la pell.  

A més d’aquests productes basificants, molt sovint, s’utilitzen els productes emmascarats, sals d’àcids 

orgànics, per afavorir la penetració del crom abans que la fixació.  

El pH final per l’adobament es troba entre 3,8 i 4,2, segons l’article desitjat.  

Al final de l’adobament s’afegeix el fungicida.  

Les pells s’han de deixar reposar en un cavallet o durant la nit dintre del bombo per obtenir la màxima 

fixació de crom en la pell.  

Es controla la temperatura de contracció fent bullir un tros de cuir durant un temps predeterminat i 

comprovar l’encongiment experimentat pel cuir per determinar si l’adobament és acceptable. 
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2.4. Post adobat  

Escorregut i rebaixat 

Desprès del repòs les pells s’escorren per facilitar les operacions posteriors, el rebaixat o, en alguns casos, 

el dividit.  

El cuir adobat al crom, desprès del repòs, conté entre un 70-75 % d’aigua que es necessari reduir. 

Consisteix en fer passar el cuir entre dos cilindres recoberts de teixit que el pressionen, provocant la 

sortida del bany residual d’adobament. Es convenient rentar el teixit amb aigua desprès del seu ús per 

eliminar l’acidesa i les sals que ha absorbit. 

L’operació de rebaixat serveix per igualar el gruix del cuir i deixar-lo a un gruix determinat. 

Es fa passar la pell entre dos cilindres mecànics, un és llis i l’altre conté fulles que tallen. 

El gruix del cuir ho determina la distància entre el cilindre de suport i el de fulles. La màquina s’ha 

d’ajustar freqüentment per obtenir un gruix regular.      

 

Neutralització  

L’objectiu de la neutralització és eliminar del cuir les sals neutres, les sals de crom no fixades perquè 

podrien precipitar i els àcids forts que conté per evitar la hidròlisis lenta de la proteïna de la pell, 

perjudicant les resistències de les fibres. També s’augmenta el pH de la pell per disminuir la carrega 

catiònica, per facilitar la penetració dels productes posteriors aniònics.  

En la  neutralització es fan reaccionar àlcalis amb els àcids de la pell per convertir aquests àcids en les 

seves sals solubles ja que s’eliminen més fàcilment que els àcids per no reaccionar amb els grups de la 

pell o amb les sals de crom. 

S’utilitzen àlcalis dèbils com, per exemple, bicarbonat sòdic i amònic, sulfit sòdic, formiat i acetat sòdic.   

També s’ha d’eliminar el clorur i el sulfat sòdic perquè poden provocar eflorescències salines. 

El mètode de treball comença amb un rentat previ dels cuirs amb aigua, afegint l’àcid dèbil fins arribar a 

pH 4. Desprès s’afegeix a l’aigua les sals alcalines dissoltes de forma lenta i continua per evitar que la 

flor quedi poc fina i les possibles precipitacions de crom si no s’ha eliminat del tot en el rentat anterior. 

Es regula la penetració i el pH final segons l’article desitjat.  

Es controla aquesta penetració amb l’indicador verd de bromocresol, aplicat sobre el tall del cuir. Dóna 

un color groc quan el pH és inferior a 4 i blau quan és superior a 5. No s’ha de neutralitzar a un pH 

superior a 6 ja que a pH 7 es pot anular l’adobament pel trencament dels enllaços i deixar la pell fofa. 

Per avaluar la penetració de l’agent neutralitzant es modifica la quantitat d’aquest o del bany i l’efecte 

mecànic del bombo.  

Es convenient efectuar un rentat posterior amb aigua per eliminar les sals formades que conté el cuir en la 

neutralització. 

A continuació, es realitza el readobat. 
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Readobat  

 

El readobat és el tractament del cuir adobat amb sals de crom per modificar les característiques que 

aquestes sals confereixen a la pell, en funció de l’article demanat pel mercat o per millorar la qualitat de 

l’article depenent de la pell emprada.  

L’adobament al crom li falta principalment aportar al cuir compacitat i plenitud. 

També s’obtenen les característiques especials com són; facilitat de cremat, gravat, esmerilat, etc. 

Els productes que s’utilitzen pel readobat del cuir al crom són els productes capaços d’augmentar la 

temperatura de contracció de la pell sense adobar, i els productes no reactius amb la fibra de col·lagen.  

 

Els productes següents: 

− Sals de crom de diferent basicitat i/o emmascarades. Aquestes sals comporten més fixació i 

s’utilitza per aconseguir cuirs tous, de flor llisa i gra fi. 

− Sals d’alumini basificades. Normalment són sulfats o clorurs d’alumini de diferents graus de 

basificació. Es fan servir per millorar la plenitud, la solidesa en les tintures i la capacitat 

d’esmerilar. 

− Sals de zirconi. Són normalment sulfats. Serveixen per fer articles d’elevada fermesa de flor, 

amb flor molt fina i porus tancat.  

− Extractes vegetals. Els més utilitzats són: la mimosa, el quebracho i el castanyer. Es fan servir 

per augmentar la plenitud del cuir, millorant els cuirs d’estructura buida. Modifiquen la capacitat 

per esmerilar millor, aportar un tacte dur i un color fosc, entre altres característiques. En aquest 

tipus de readobat, també s’utilitzen productes sintètics derivats dels àcids naftalensulfònics per 

facilitar la penetració dels tanins.     

− Sintètics. Són compostos de base fenòlica o naftalensulfònica que de vegades s’utilitzen barrejats 

amb els extractes vegetals.  

Existeixen sintètics que tenen bona solidesa a la llum i aporten un color blanc. Es fan servir per 

obtenir cuirs molt clars. 

− Aldehids. El formaldehid i el glutaraldehid són els més emprats per intentar obtenir cuirs tous.  

Quan es finalitza el readobat amb aldehid es convenient rentar els cuirs amb bisulfit sòdic per 

eliminar-ho, sinó pot provocar poca fermesa de flor, falta de resistència i color groc. 

− Resines. Les acríliques i les de urea-formol són les més utilitzades. Es fan servir per omplir les 

parts més buides del cuir (faldes) i obtenir més uniformitat. 

Segons la resina i la forma d’emprar-la pot variar en el cuir; la duresa, el tacte, etc. 
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Tintura 

L’objectiu de tenyir és aportar una coloració determinada a la pell adobada, que segons la penetració del 

colorant es poden diferenciar tres formes de tintura: superficials, intermèdies i travessades.   

Els colorants són substàncies orgàniques insaturades i solubles en medi àcid, neutre o bàsic. Es poden 

distingir dos grups químics que contenen els colorants: els grups cromòfors, responsables de l’absorció de 

la llum, i els grups auxocroms, responsables de fixar la molècula de colorant a la pell i intensificar la 

funció del cromòfors. 

El 50 % de colorants emprats en l’adoberia són els azoics. També es poden classificar en funció de les 

propietats que aporten al cuir; àcids, directes,  bàsics, entre altres. Els colorants àcids són de molècula 

petita que no es fixen fàcilment, penetren i no presenten una bona cobertura. Els directes, al contrari, són 

de molècula gran i penetren amb dificultat. Els bàsics, precipiten pels àlcalis o sals contingudes en les 

aigües. A l’adobar amb crom, freqüentment, es barregen els colorants àcids per poder penetrar, amb els 

colorants directes per millorar la cobertura. 

El mètode més comú és realitzar la tintura en el bombo, també es pot fer amb la pistola o per immersió. 

Es posen les pells en contacte amb els colorants en el bany, roden per deixar-los reaccionar, canviar la 

temperatura i el pH fins aconseguir que penetrin i es fixin. 

Moltes vegades es realitza el readobat i l’engreix alhora amb la tintura perquè són productes aniònics 

compatibles amb la majoria de colorants aniònics.  

Al finalitzar la tintura s’ha de controlar el pH, el color travessat i l’esgotament del colorant ( comprovar 

que el bany no tenyeixi la mà). 

 

Engreix  

 

L’objectiu de l’engreix és evitar que el cuir s’assequi, impedint que les fibres de col·lagen s’uneixin i per 

tant, que quedi dur. L’engreix permet mantenir les fibres separades i lubricades obtenint un cuir flexible. 

També s’augmenta la resistència a la ruptura i a l’elongació, modifica el tacte i pot variar la 

impermeabilitat.  

El producte engreixant es composa de matèria grassa (insoluble amb aigua) i d’un agent emulsionant 

(soluble en aigua, tensioactiu). Les matèries primes grasses poden ser d’origen natural (animal o vegetal) 

o d’origen sintètic (minerals) que milloren alguna propietat del cuir. Els tensioactius o emulsionants estan 

constituïts per una part hidròfila i per una part hidròfoba. Les estructures i les càrregues dels tensioactius 

determinen les propietats sobre el cuir. Segons els tipus i percentatges de greixos es poden obtenir 

diferents articles. 
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L’engreix en el bombo és el mètode més comú i generalment, es realitza desprès de la tintura. Es fen 

servir barreges de grasses perquè es puguin fixar, segons l’article desitjat. La temperatura i l’efecte 

mecànic són els factors que més influencien. En el bany del bombo s’afegeixen les grasses prèviament 

emulsionades i a temperatura una mica elevada perquè no es trenquin aquestes emulsions i quedin en la 

superfície del cuir. Es roda en el bombo el temps suficient per que les grasses penetrin i es fixen amb àcid 

fòrmic. Per finalitzar l’engreix, el cuir es deixa reposar sobre un cavallet, una nit com a mínim, perquè 

s’escorri i s’augmenti la fixació dels colorants i dels greixos. Desprès, el cuir s’escorre amb la màquina. 

 

Escórrer i repassar  

La màquina per escórrer conté dos cilindres recoberts de teixit que pressionen el cuir quan es passa a 

través d’aquesta i expulsen part de l’aigua que conté el cuir. Aquesta operació deixa el cuir llis i sense 

arrugues, augmentant la superfície.   

Seguidament es realitza l’operació de repassar per augmentar el rendiment de la superfície del cuir, fer 

més llis el gra de la flor i elimina les marques que pot ocasionar l’escorregut. Aquestes operacions es 

poden dur a terme en dos màquines independents o en una màquina combinant els dos efectes. I Faciliten 

l’operació d’assecat.  

 

Assecat 

Consisteix en evaporar fins el 14 %, aproximadament, l’aigua que contenen els cuirs. 

Es poden distingir dues formes d’assecar el cuir: sense realitzar tensió (penjats a l’aire lliure, en càmera, 

per bomba de calor), o estirant-lo (el buit,etc.). Es important controlar la humitat final dels cuirs. Convé 

deixar-los reposar durant 48 hores amb una humitat adequada per obtenir els resultats més uniformes per 

l’article final. 

 

Estovat 

Les operacions mecàniques prèvies a l’acabat varien segons sigui l’article final desitjat.  

En aquest cuir, s’ha realitzat l’estovat que serveix per obtenir més flexibilitat.  

La màquina vibratòria emprada és la més utilitzada per vacu. El cuir es passa a través d’unes plaques amb 

pivots que al vibrar dobleguen la pell i l’estoven. Es pot regular; cada placa independentment, la velocitat 

de la cinta transportadora i la pressió de les plaques. També en aquesta màquina poden passar dos cuirs 

alhora.    

(Morera, 2000) 

(Soler, 2000) 
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3. Capítol II: Part experimental 
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3.1. Esquema general 
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3.2. Qüestions prèvies 

3.2.1. Adaptació, presa de mostres i mètode per determinar la sal d’una pell en 

brut 

3.2.1.1.  Introducció General 

Els mètodes per determinar la sal de les pells estan basats en fer una extracció amb aigua i determinar la 

sal en l’extracte.  

No s’ha trobat cap mètode específic per la pell en brut salada. 

S’ha trobat un mètode per determinar clorurs per la pell acabada1, i un altre per la pell de xai piquelada  

desllanada2.  

“(1)Mètode ASTM D 4653-87: 1 gram de cuir es tracta amb 200 mL d’hidròxid amònic 0,1 N en bany 

maria durant 2 hores. Desprès de refredar i filtrar es valora una fracció de l’extracte amb nitrat de plata 

0,1 N utilitzant cromat potàssic com indicador. El resultat s’expressa com contingut total de clorurs.” 

“(2)Mètode SLTC per pells piquelades: 5 grams de pell s’extreuen amb acetat sòdic 0,2 N a temperatura 

ambient en un agitador de vaivé. Una fracció de l’extracte filtrat es valora amb nitrat de plata 0,1 N 

utilitzant cromat potàssic o potenciometria per la detecció del punt final.” 

(Font, 2002)  

 

En els dos casos, a l’aigua per fer l’extracció s’afegeix un àlcali dèbil, per neutralitzar l'acidesa de la pell 

a fi d’assolir que l’extracte tingui un pH proper a 7, ja que el mètode Mohr requereix que la solució no 

sigui ni àcida ni alcalina. 

 

La determinació de la sal en l’extracte aquós s’indica que es pot fer, entre altres, pel mètode Mohr (3) en la  

determinació de clorurs, emprant una volumetria de precipitació amb nitrat de plata 0,1 N i cromat sòdic 

al 5% com indicador.  

 

Com que cap d’aquests mètodes està previst per la pell conservada salada, ha estat necessari adaptar els 

mètodes trobats i/o buscar un mètode més adequat en aquest cas. 

En el nostre cas s’ha adaptat el mètode Mohr i el mètode ASTM per determinar el clorur sòdic d’una pell 

conservada amb sal. 

 

 

 

 
(1), (2), Annex A 
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Esquema anàlisi sal en crupó vacu

Anàlisi sal de 

la pell vacuna 

en brut 

Assaig 5

Mostra: 40-65 g pell prèviament 
assecada

(Mètode aplicat: º Baumé i Mohr)

Asssaig 6

Mostra: 40-65 g pell prèviament 
assecada

(Mètode aplicat: º Baumé i Mohr)

Valor promig dels assaigs 5 i 6 és de 17,80 % NaCl sobre pell salada i 

espolsada.

(Mètodes: ºBe i Mohr)

Assaig 4

Mostra: 40-65 g pell prèviament 
assecada

(Mètode aplicat: º Baumé)

Assaig 3

Mostra: 40-65 g pell prèviament 
ressecada

(Mètode aplicat: º Baumé)

Assaig 2

Mostra: 5 g pell 
(Mètode aplicat: Mohr)

Assaig 1

Mostra: 1 g pell 
(Mètode aplicat: Mohr)

Valor promig: 20,36 % NaCl

Irregularitats: humitat i greix en la pell

Valor promig: 15,43 % NaCl

Irregularitats: humitat i greix en la pell

Valor: 16,1 % NaCl sobre pell 

espolsada de sal

Pell no remullada del tot

Valor: 17,0 % NaCl sobre pell 

espolsada de sal

Pell remullada. Extracció de sal fins 
l’equilibri

17,11 % NaCl sobre pell 

espolsada de sal (Mohr)

18,75 % NaCl sobre pell 

espolsada de sal (ºBe)

16,91 % NaCl sobre pell 

espolsada de sal (Mohr)

18,42 % NaCl sobre pell 

espolsada de sal (ºBe)

Valor promig dels assaigs 5 i 6 és de 17,80 % NaCl sobre pell salada i 

espolsada.

(Mètodes: ºBe i Mohr)

 
(Pell ressecada: pell assecada a 105 ºC durant 2 hores.) 

(Pell assecada: pell assecada a temperatura ambient 17 – 20 ºC a 45-50% humitat relativa, fins a pes constant.) 
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3.2.1.2. Determinació de clorurs pel mètode Mohr 
(3) 

 

Aquest procediment s’utilitza per la valoració d’ions clorur o bromurs amb nitrat de plata patró. 

L’indicador emprat és l’ió cromat de coloració groga.  En el punt final, els ions cromat es combinen amb 

la plata per formar un precipitat vermell totxana de cromat de plata. 

Les reaccions que es produeixen són aquestes: 

 

��� � ���  	 ���� 
  (Precipitat blanc) 

 

���
��  � � ���  	 ������ 
  (Precipitat vermell) 

 

Al treballar amb solucions 0,1N no produeixen grans errors, però obliguen a introduir la correcció a 

l’assaig en blanc de l’indicador. El valor d’aquesta correcció es troba determinant el consum d’ió plata 

d’una suspensió de carbonat càlcic sense clorurs amb el mateix volum i quantitat d’indicador que la 

mostra. 

La solució analítica ha d’estar en un medi neutre o lleugerament alcalí (pH 7- 8). 

Si el medi és àcid, desplaça l’equilibri a la dreta a l’augmentar la concentració d’ió hidrogen:  

 

� ���
�� �  � ��  �  ��� ��

��  � ��� 

 

El dicromat de plata és més soluble que el cromat, llavors la reacció indicadora consumiria en solucions 

àcides concentracions molt més elevades d’ió plata. 

 

Si el medi és molt alcalí, en comptes de cromat de plata precipitaria òxid de plata: 

 

   � ���  � � ���  � � ���� � ���� � ���   

 

(Skoog, 1974) 

 

L’addició d’un àlcali dèbil a l’aigua d’extracció en una pell en brut salada, que és pràcticament neutre, 

seria contraproduent degut a que precipitaria òxid de plata.   
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3.2.1.2.1. Determinació del clorur sòdic emprant 1 g de pell 

Assaig 1 

 

S’han fet 6 determinacions de clorur sòdic de mostres d’un mateix crupó salat, agafant 1 gram de pell per 

cada anàlisi. 

Es tracten amb 200 mL d’aigua destil·lada durant 9 hores d’agitació.  

S’agafen 50 mL del bany per cada mostra i es valoren amb Nitrat de Plata 0,1 N i 0,5 mL de cromat sòdic 

al 5% com indicador.  

Experimentació i càlculs detallats a l’annex A, apartat 2. 

 

Resultats  

 

1 g pell  

 (en 200 mL H2O) 

NaCl en pell  

salada (g) 

NaCl  en pell 

salada (%) 

Mostra 1 0,17433 17,43 

Mostra 2 0,20943 20,94 

Mostra 3 0,18603 18,60 

Mostra 4 0,27963 27,96 

Mostra 5 0,15093 15,09 

Mostra 6 0,22113 22,11 

 

 

Discussió: 

Els resultats obtinguts són diferents ja que la pell presenta irregularitats. Aquestes són degudes al 

contingut de greix i d’humitat procedents segons el lloc on s’obtingui la mostra. 

 

El valor promig del conjunt de resultats ���� ha sigut de 20,36 % NaCl, però com hi ha molta dispersió en 

els resultats, es mira la seva precisió. 

La desviació estàndard relativa percentual és�   DSR �  � 
  �  

��
 � 100    

La desviació estàndard (s) mesura la desviació promig dels resultats respecte el valor mig d’ells mateixos. 

DSR �  � 
 4,4858

20,355 
 � 100 �  � 22% 

La precisió del resultat obtingut ha sigut de � 22% 

(Harvey, 2002)   
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Les diferencies entre els valors trobats i l’aspecte de les solucions extractives, ens diu que el mètode no 

sembla adequat del tot. 

L’aspecte òptic de les solucions extractives presenten una terbolesa diferent com es pot observar en la 

figura 1. 

Fig. 1

Les causes d’aquestes terboleses 

inicial de la mostra, en relació al seu possible contingut en sal.

 

Fig. 

Cal estudiar alternatives al sistema 

coherents. 
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Les diferencies entre els valors trobats i l’aspecte de les solucions extractives, ens diu que el mètode no 

L’aspecte òptic de les solucions extractives presenten una terbolesa diferent com es pot observar en la 

1  Aspectes diferents de les solucions extractives. 

boleses són les irregularitats de greix de la pell que modifiquen molt el pes 

inicial de la mostra, en relació al seu possible contingut en sal. (figura 2).    

Fig. 2  Aspectes diferents de les mostres de pell. 

Cal estudiar alternatives al sistema emprant més quantitat de pell per intentar obtenir resultats més 
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Les diferencies entre els valors trobats i l’aspecte de les solucions extractives, ens diu que el mètode no 

L’aspecte òptic de les solucions extractives presenten una terbolesa diferent com es pot observar en la 

 

que modifiquen molt el pes 

 

emprant més quantitat de pell per intentar obtenir resultats més 
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3.2.1.2.2. Determinació del clorur sòdic emprant 5 g de pell 

Assaig 2 

 

S’ha modificat el mètode anterior ampliant el pes de la mostra de 1 a 5 grams, en cada anàlisi, per intentar 

reduir les diferencies entre diverses mostres de la mateixa pell, en ser aquestes més grans.   

S’ha fet l’extracció sense afegir cap àlcali dèbil al bany d’extracció, doncs continua no essent útil.    

S’han fet 7 determinacions de clorur sòdic de mostres d’un mateix crupó salat, agafant 5 grams de pell per 

cada anàlisi. 

Es tracten amb 200 mL d’aigua destil·lada durant 9 hores d’agitació.  

S’agafen 10 mL del bany per cada mostra i s’afegeixen 40 mL d’aigua destil·lada per assolir un volum 

total de 50 mL ja que el mètode Mohr ho recomana per una valoració de precipitació. 

Aquesta solució es valora amb Nitrat de Plata 0,1 N i 0,5 mL d’indicador cromat sòdic al 5%.  

Experimentació i càlculs detallats a l’annex A, apartat 2. 

 

Resultats 

 

5 g pell  

 (en 200 mL H2O) 

NaCl en pell  

salada (g) 

NaCl  en pell 

salada (%) 

Mostra 1 0,64935 12,99 

Mostra 2 0,98865 19,77 

Mostra 3 0,88335 17,67 

Mostra 4 0,53235 10,65 

Mostra 5 0,62595 12,52 

Mostra 6 0,98865 19,77 

Mostra 7 0,73125 14,63 

 

 

El valor promig del conjunt de resultats ���� ha sigut de 15,43 % NaCl, però com hi ha molta dispersió en 

els resultats, es mesura la seva precisió. 

Precisió del resultat obtingut= DSR �  � 
  )  

*+
 � 100    

DSR �  � 
 3,66512 

15,4285
 � 100 �  � 24% 
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Discussió 

Emprant mostres una mica més grans hi han diferencies entre els valors trobats i l’aspecte de les solucions 

extractives (figures 3 i 4). Es pot dir, que la modificació d’ampliar la grandària de la mostra no és 

suficient per assolir gran precisió en els resultats. 

Les causes són degudes a les irregularitats d’humitat i de greix procedents segons, el lloc on s’obtingui la 

mostra i el tamany d’aquesta. Aquestes irregularitats modifiquen molt el pes inicial de la mostra en 

relació al seu possible contingut en sal. 

Encara que les mostres són de la mateixa pell emprada en l’assaig anterior, els valors promigs dels dos 

assaigs, són prou diferents com per no donar cap de bo.    

Cal estudiar més alternatives al sistema emprat per obtenir resultats més coherents, si és possible. 

 

 
Fig. 3  Aspectes diferents de les solucions extractives de les mostres: 1,2,3 i 4. 

 

 
Fig. 4  Aspectes diferents de les solucions extractives de les mostres 5, 6 i 7. 
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3.2.1.3. Determinació de la sal mesurant la densitat en º Baumé 

 

Introducció  

L’extracció amb el mètode Mohr per fer l’anàlisi, s’ha utilitzat només 1 o 5 grams de pell i 200 mL 

d’aigua. Per aquest motiu la quantitat d’aigua de la pell no afecta pràcticament a la concentració de sal de 

l’extracte, ja que la mostra de pell aporta poca aigua en relació a la que s’afegeix. 

La quantitat de greix adherit a la mostra de pell emprada sí que afecta i és la causa en part de la 

irregularitat detectada en els primers assajos. 

 

Justificació per utilitzar els º Bé en lloc del mètode Mohr 

S’utilitzarà una mostra de pell més gran que en el mètode Mohr, a fi d’anular en part les diferencies 

causades per les irregularitats de la pell.  

Emprant una quantitat d’aigua, no molt més de 200 mL emprats en el mètode Mohr, es podrà determinar 

el contingut de sal en l’extracte aquós mitjançant la mesura de la densitat. Doncs, la concentració de sal 

en l’extracte, donarà una densitat prou alta per ser mesurable emprant l’escala de º Bé.  

  

Mètode emprant els º Bé 

El principi del mètode és determinar el º Bé d’un extracte aquós d’una mostra de pell més gran, a fi 

d’intentar reduir les irregularitats que es deriven d’emprar una mostra molt petita de pell.  

 

Aplicant la taula adjunta de l’annex B, que relaciona el º Bé amb la concentració de sal d’una solució 

salina, es pot trobar la quantitat de sal extreta de la pell emprant una mostra més gran de pell. 

 

Com que la quantitat d’aigua que pot portar en diferents llocs de la mateixa pell no és coneguda i pot ser 

irregular, aquest volum d’aigua s’afegiria al volum d’aigua emprat en l’extracció falsejant els resultats, 

per això, cal assecar la mostra de pell abans de començar a fer l’extracció de la sal. 
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Procediment general 

 

1. Espolsar la mostra de pell objecte de l’anàlisi (entre 40 g  i 70 g de pell).  

2.  Pesar la mostra de pell un cop espolsada.  

3. Assecar, millor a temperatura ambient, la mostra de pell fins a pes constant.  

4. Conegut ja el pes sec, començar el remull/extracció emprant un volum exacte d’aigua 

desionitzada de l’ordre de 250 i 300 mL. Agitar 9 hores i reposar 12 hores més.  

5. Mesurar el ºBe de l'extracte aquós a 15-17 ºC i retornar-lo al flascó agitador, afegint 1g de 

bactericida /L d’aigua emprada. Agitar 9 hores i reposar 12 hores més. 

6. Tornar a mirar el º Bé. Si és el mateix que el dia anterior ja es pot donar per bo el resultat, doncs 

ja s’ha arribat a l'equilibri entre la pell i el bany. En cas contrari tornar a agitar 9 hores i reposar 

12 hores més. 

7. Cercar en la taula adjunta a l’annex B la concentració de sal en g de sal / L d’aigua emprada que 

correspon al º Bé mesurats.  

8. El contingut en grams de sal de la pell es troba multiplicant els litres d’aigua emprada per la 

concentració de sal trobada anteriorment (g de sal / L d’aigua).   

9. El % de sal en relació al pes inicial són els grams de sal, dividit pel pes inicial de la pell 

espolsada de sal i multiplicat per 100. 

10. El % de sal en relació al pes assecat són els grams de sal, dividit pel pes de la pell assecada i 

multiplicat per 100.  

 

 

3.2.1.3.1. Determinació de la sal en una pell prèviament ressecada*
 

Assaig 3 

 

D’un crupó de boví salat, s’agafa una mostra gran de pell i s’asseca abans de fer l’extracció, segons 

s’indica a la taula 1, a fi de no tenir que incloure l’aigua que porta la pell, doncs aquesta és una quantitat 

desconeguda i considerable amb relació al volum de bany extractiu. El fet de no conèixer exactament el 

volum total del bany extractiu impedeix trobar el contingut de sal de la pell. 

La mostra es tracta amb 250 mL d’aigua destil·lada durant 9 hores d’agitació.  

Desprès es mesura la densitat del bany emprant l’escala de º Bé i relacionant aquesta densitat  amb la 

concentració de sal (taula en annex B), es determina el contingut  de sal en la pell.   

 

 

(*Ressecada: pell assecada a 105 ºC durant 2 hores) 

 



 Aplicació del píquel en la conservació de la pell vacuna en brut  

 

 
  39 

  

 

Assecar la mostra de pell: 

• Pes de la mostra de pell salada = 190,7 g 

• Pes de la mostra de pell espolsada de sal = 188,1 g 

Es fa assecar en les condicions que s’exposen en la taula següent: 

         
         Taula 1   Assecat de la pell de 188,1 g 

 

Temperatura 
d’assecatge 

(ºC) 

Temps 

d’assecatge 

Pes mostra 

pell (g) 

Pèrdua 

d’aigua (g) 

Pèrdua 

d’aigua (%) 

- - 188,1  0,00  0,00 

16  1 dia 160,3  27,8  14,48 

16  2 dies 145,6  42,5  22,60 

16  3 dies 138,2  49,9  26,53 

17 7 dies 125,9  62,2  33,72 

40  1 dia 122,8  65,3  34,72 
*105  2 hores 116,0 72,1  38,33 

 
 

• Quantitat d’aigua de la pell: 

72,1 g H0O  

188,1 g pell espolsada de sal
 � 100 � 38,3 % H0O 

 

La pèrdua total de pes representa un 38,3 %, es pot suposar que majoritàriament és aigua, ja que no s’ha 

escalfat molta estona a 105 ºC, temperatura a la que es podrien haver evaporat petites quantitats d’altres 

components com greixos i similars. 

La pell, doncs, es pot suposar que conté un 38,3 % d’aigua. 

 

Determinar la quantitat de sal que conté aquesta pell: 

 

S’agafa una mostra de  40,0 g de la pell ja ressecada. 

9 g pell ressecada

116 g pell ressecada
 � 188,1 g pell espolsada de sal � <, =< g pell espolsada de sal 

 

• Aquesta pell correspon a una mostra inicial de 64,86 g de pell inicial salada i espolsada.  
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Es realitza l’extracció de sal de la pell. 

• Es tracta amb 250 mL = 0,25 L d’aigua desionitzada en un pot agitant durant 9 hores i reposant 

12 hores més. 

• Es mesura la densitat de l’extracte aquós. 

Densitat = 3,1 ºBe.   

Com que la pell no es tova, es veu clar que no està remullada del tot i per això s’afegeix 1 gram de 

bactericida/ L aigua i un 1 % de tensioactiu i es continua el tractament agitant 9 hores i reposant 12 més. 

• Es mesura la densitat de l’extracte aquós.  

Densitat = 3,8 ºBe. Representa una concentració de sal de 41,71 g sal/L d’aigua. (Annex B) 

Com que la pell no conté aigua, es pot calcular la sal extreta d’aquesta manera: 

0,25 L H0O � 41,71 
g sal

L  H0O
 � 10,43 g sal 

Com que la pell encara és dura, es repeteix l’agitació i el repòs.  

El resultat és el mateix ja que la densitat és de 3,8 ºBe com el dia anterior.   

Així doncs, es pot acceptar que la sal que tenia la pell ha sortit tota.  

Per tant, amb una sola extracció portada fins a ºBe constants es pot determinar la quantitat de sal d’una 

pell salada, si l’aigua s’ha eliminat prèviament assecant-la. 

 

• Es calcula la sal que tenia la pell ressecada. 

10,43 g sal

40 g pell ressecada
 � 100 � 26,08 % Sal 

El contingut de sal en la pell, en aquest moment, es pot estimar en 26,1 % sobre el pes de la pell resseca. 

 

• Es calcula la sal que tenia la pell inicial espolsada de sal. 

10,43 g sal

64,86 g pell salada
 � 100 � 16,1 % Sal 

També es pot estimar el contingut de sal en la pell en 16,1 % sobre el pes de la pell inicial salada i 

espolsada.  

Discussió: 

La pell després del segon extracte és, encara, dura i poc remullada. Per tant, no es pot donar per bo del tot 

el sistema emprat per determinar la sal d’una pell, ja que podria quedar sal a dins de les zones interiors 

poc remullades. 

Per això, es repeteix l’assaig amb pells no ressecades, només assecades en condicions no tant extremes, a 

fi que la hidratació de la pell en l’extracció sigui més fàcil. 

En aquest assaig i a partir d’ara no es calcula la DSR perquè es realitza només un anàlisi al ser la mostra 

gran de pell (40-65 g), ja que representa el promig del conjunt de més d’una mostra. 
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3.2.1.3.2. Determinació de la sal en una pell prèviament assecada*
 

Assaig 4 

 

En l’assaig anterior la pell es va ressecar a l’estufa per determinar la pèrdua d’aigua, això va dificultar el 

remull. 

S’ha d’eliminar l’aigua que perd la pell salada a temperatura i humitat ambient (17 ºC i 50 % d’humitat 

relativa) a fi de no dificultar el remull i així poder extreure fàcilment la sal que porta a dintre.   

D’un crupó de boví salat, s’agafa una mostra gran de pell i s’asseca segons s’indica a la taula 2. 

La mostra es tracta amb 300 mL d’aigua destil·lada durant 9 hores d’agitació.  

Desprès es mesura la densitat del bany emprant l’escala de ºBe i relacionat aquesta densitat la 

concentració de sal, (taula en annex B), es determina el contingut  de sal en la pell.   

 

(*Assecada: pell assecada a temperatura ambient (17 – 20 ºC a 45-50% humitat relativa)  

 

Assecar la mostra de pell: 

• Pes de la mostra de pell salada = 42,0 g 

• Pes de la mostra de pell espolsada de sal = 41,6 g 

 

Es fa assecar a 17 ºC i 50 % d’humitat relativa, segons indica la taula següent. 

 

         Taula 2  Assecat de la pell de 41,6 g  

 

Temps 

d’assecatge 

Pes mostra 

pell (g) 

Pèrdua 

d’aigua (g) 

Pèrdua 

d’aigua (%) 

0 41,6 0,00 0,00 

1 dia 34,8 6,8 16,34 

4 dies 29,8 11,8 28,36 

5 dies 29,1 12,5 30,04 

6 dies 28,6 13,0 31,25 

7 dies 28,2 13,4 32,21 

9 dies 27,9 13,7 32,93 

12 dies 27,8 13,8 33,17 

13 dies 27,8 13,8 33,17 

14 dies 27,8 13,8 33,17 
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• Quantitat d’aigua que conté la pell: 

13,8 g H0O 

 41,6 g pell espolsada de sal 
� 100 � 33,17 % H0O 

Aquesta pell perd 33,17 %  d’aigua.  

 

Determinar la quantitat de sal que conté aquesta pell: 

• S’agafa una mostra de 27,8 g de la pell assecada a l’aire. 

 

Es realitza  l’extracció de sal de la pell. 

• Es tracta amb 300 mL = 0,3 L d’aigua desionitzada en un recipient agitant durant 9 hores i 

reposant 12 hores més. 

• Es mesura la densitat de l’extracte aquós. 

Densitat = 2,1 ºBe.  Representa una concentració de sal de 23,58 g sal/L d’aigua, segons la taula de 

l’annex B). 

Com que la pell és tova, està remullada del tot i es pot acceptar que haurà sortit tota la sal que tenia la 

pell. 

Tot i així, es repeteix l’agitació i el repòs un altre dia més, afegint 1 gram bactericida / L d’aigua a fi de 

que no es podreixi durant el tractament de 9 hores i repòs de 12 hores més. 

La densitat és 2,1 ºBe com el dia anterior, això assegura que ja ha sortit tota la sal de la pell i es pot 

acceptar que el valor de la densitat és de 2,1 ºBe.     

 

La pell no conté aigua i es pot calcular la sal extreta d’aquesta manera: 

0,3 L H0O emprada � 23,58 
g sal

L  H0O emprada
 � �, 9� � @A� 

• Es calcula la sal que tenia la pell assecada. 

7,074 g sal

27,8 g pell assecada
 � 100 � 25,45 % Sal 

El contingut de sal en la pell, en aquest moment, es pot estimar en 25,5 % sobre el pes de la pell seca. 

  

• Es calcula la sal que tenia la pell inicial espolsada de sal. 

7,074 g sal

41,6 g pell salada
 � 100 � 17,0 % Sal 

Conclusió: 

Aquests resultats també demostren que amb una sola extracció, quan els ºBe de l’extracte aquós són els 

mateixos que el dia anterior, es pot determinar la quantitat de sal d’una pell salada  si l’aigua s’ha eliminat 

prèviament assecant-la.  
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3.2.1.4. Mètodes: densitat º Baumé i Mohr  

Per completar l’estudi i determinar si una possible matèria que no sigui la sal es pot extreure de la pell i 

ser determinada com a tal, sense ser-ho, es complementa l’anàlisi amb el mètode Mohr, a més de mesurar 

la densitat amb els ºBe, del mateix bany extractiu.     

3.2.1.4.1. Determinació del clorur sòdic en una pell assecada (1) 

Assaig 5 

D’un crupó de boví salat, s’agafa una mostra gran de pell i s’asseca segons s’indica a la taula 3, a fi de no 

tenir que incloure l’aigua que porta la pell, doncs aquesta és una quantitat desconeguda i considerable 

amb relació al volum de bany extractiu. 

La mostra es tracta amb 300 mL d’aigua destil·lada durant 9 hores d’agitació.  

Desprès es mesura la densitat del bany emprant l’escala de ºBe i el mètode Mohr. Relacionant aquesta 

densitat amb la concentració de sal (taula en l’annex B) i aplicant els càlculs pel Mohr, es determina el 

contingut de sal en la pell. 

Mètode ºBe 

Assecar la mostra de pell: 

• Pes de la mostra de pell salada = 54,3 g 

• Pes de la mostra de pell espolsada de sal = 53,0 g 

Es fa assecar a 17,7 ºC i 42 % d’humitat relativa, segons indica la taula següent:  

       Taula 3   Assecat de la pell de 53,0 g  

 

Temperatura 
d’assecatge 

(ºC) 

Temps 

d’assecatge 

Pes mostra 

pell (g) 

Pèrdua 

d’aigua (g) 

Pèrdua 

d’aigua (%) 

- - 53,0 0,00  0,00 

17,8 1 dia 48,5 4,5 8,49 

17,2 4 dies 41,8 11,2 21,13 

17,6 5 dies 40,6 12,4 23,40 

18,1 6 dies 39,5 13,5 25,47 

18,3 7 dies 38,9 14,1 26,60 

17,8 8 dies 38,5 14,5 27,36 

17,4 11 dies 37,8 15,2 28,70 

17,7 12 dies 37,6 15,4 29,06 

17,7 13 dies 37,4 15,6 29,43 

17,4 14 dies 37,4 15,6 29,43 

17,3 15 dies 37,2 15,8 29,81 

17,5 18 dies 37,2 15,8 29,81 
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• Quantitat d’aigua que conté la pell: 

15,8 g H0O 

 53,0 g pell espolsada de sal 
� 100 � 29,81 % H0O 

Aquesta pell perd 29,81 %  d’aigua.  

      

Determinar la quantitat de sal que conté aquesta pell : 

• S’agafa una mostra de 37,2 g de la pell assecada a l’aire. 

• Es realitza l’extracció de sal de la pell. 

 

Es realitza  l’extracció de sal de la pell. 

• Es tracta amb 300 mL = 0.3 L d’aigua desionitzada en un pot agitant durant 9 hores i reposant 12 

hores més. 

• Es mesura la densitat de l’extracte aquós. 

Densitat  = 3 ºBe.  Representa una concentració de sal de  33,12 g sal/L d’aigua, segons la taula de 

l’annex B. 

La pell és tova, però pot ser encara li falta remullar més. Per tant, es repeteix l’agitació i el repòs un altre 

dia més, afegint 1 mL / L de bactericida a fi de que no es podreixi durant el tractament de 9 hores i repòs 

de 12 hores més. 

• Es mesura la densitat de l’extracte aquós. 

La densitat és 3 ºBe com el dia anterior i això assegura que ja havia arribat a l’equilibri desprès de la 

primera extracció i es pot acceptar com el valor de la densitat de 3 ºBe, ja que haurà sortit tota la sal que 

tenia la pell. 

La pell no conté aigua i es pot calcular la sal extreta d’aquesta manera: 

0,3 L H0O emprada �  33,12 
g sal

L  H0O emprada
 � 9,94 g sal 

• Es calcula la sal que tenia la pell assecada. 

9,94 g sal

37,2 g pell assecada
 � 100 � 26,72 % Sal 

El contingut de sal en la pell es pot estimar en 26,72 % sobre el pes de la pell assecada. 

  

• Es calcula la sal que tenia la pell inicial espolsada de sal. 

9,94 g sal

53,0 g pell inicial salada
 � 100 � E=, �F% GA� 

El contingut de sal de la pell és 18,75 % sobre el pes de la pell inicial salada i 26,72 % de sal sobre el pes 

de la pell assecada. 
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Mètode Mohr 

La mostra analitzada serà de 37,2 g de la pell assecada a l’aire. Es tracta amb 300 mL d’aigua destil·lada 

durant 9 hores d’agitació.  

S’agafen 1,5 mL del bany extractiu i s’afegeixen 50 mL d’aigua desionitzada per valorar el bany amb 

Nitrat de Plata 0,1 N i 0,5 mL de cromat sòdic al 5% com indicador.  

 

7,75 mL AgNOJ  �
0,1 mol AgNOJ 

1000 mL
 �

1 mol Cl�

1 mol AgNOJ

�
1 mol NaCl

1 mol Cl�
� 

58,5 g NaCl

1 mol NaCl
 � 

 300 mL

1,5 mL
� 

� 9,07 g NaCl 

9,07 g sal

37,2 g pell assecada
 � 100 � 24,38 % Sal 

 

 9,07 g NaCl 

53 g pell inicial salada
 � 100 �  E�, EE % LA�� 

 

El contingut de sal de la pell és 17,11 % sobre el pes de la pell inicial salada i 24,38 % de sal sobre el pes 

de la pell assecada. 

 

Discussió: 

La determinació del contingut de clorur sòdic, segons el mètode Mohr, és 17,11% NaCl sobre la pell 

salada. 

La determinació del contingut de clorur sòdic, segons el mètode ºBe, és 18,75% NaCl sobre la pell salada. 

Tal com s’havia suposat, mesurant la densitat amb els ºBe, els resultats són més elevats en contingut de 

sal, comparat amb els resultats del mètode Mohr. Això, es degut a que a la pell també s’extreu matèria 

que no sigui sal. 

3.2.1.4.2. Determinació del clorur sòdic en una pell assecada (2) 

Assaig 6 

Es repeteix l’assaig anterior amb el mateix crupó salat per confirmar que els resultats són reproduïbles.  

S’agafa una mostra gran de pell i s’asseca segons s’indica a la taula 4, a fi de no incloure l’aigua que 

porta la pell, doncs aquesta és una quantitat desconeguda i considerable amb relació al volum de bany 

extractiu. 

La mostra es tracta amb 300 mL d’aigua destil·lada durant 9 hores d’agitació.  

Desprès es mesura la densitat del bany emprant l’escala de ºBe  i el mètode Mohr. Relacionat aquesta 

densitat amb la concentració de sal (taula en l’annex B) i aplicant els càlculs pel Mohr, es determina el 

contingut  de sal en la pell. 
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Mètode ºBe 

Assecar la mostra de pell: 

• Pes de la mostra de pell salada = 56,7 g 

• Pes de la mostra de pell espolsada de sal = 55,7 g 

Es fa assecar a 17 ºC i 50 % d’humitat relativa, segons indica la taula següent. 

 

            Taula 4   Assecat de la pell de 55,7 g  

 

Temperatura 
d’assecatge 

(ºC) 

Temps 

d’assecatge 

Pes mostra 

pell (g) 

Pèrdua 

d’aigua (g) 

Pèrdua 

d’aigua (%) 

- - 55,7 0,00  0,00 

17,7 1 dia 53,9 1,8 3,23 

17,4 2 dies 52,9 2,8 5,03 

17,6 5 dies 51,8 3,9 7,00 

16,8 6 dies 51,7 4 7,18 

17,8 7 dies 51,4 4,3 7,72 

16,7 9 dies 50,9 4,8 8,62 

16,4 12 dies 50,1 5,6 10,05 

16,3 13 dies 49,9 5,8 10,41 

16,1 14 dies 49,5 6,2 11,13 

16,2 15 dies 49,3 6,4 11,49 

16,5 19 dies 49,3 6,4 11,49 

 

 
• Quantitat d’aigua que conté la pell: 

6,4 g H0O 

 55,7 g pell espolsada de sal 
� 100 � 11,49 % H0O 

 

Aquesta pell perd 11,49 % d’aigua.  

     

Determinar la quantitat de sal que conté aquesta pell: 

• S’agafa la mostra de 49,3 g de la pell assecada a l’aire. 

Es realitza  l’extracció de sal de la pell. 

• Es tracta amb 300 mL = 0,3 L d’aigua desionitzada en un pot agitant durant 9 hores i reposant 12 

hores més. 

• Es mesura la densitat de l’extracte aquós. 
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Densitat = 3,1 ºBe.  Representa una concentració de sal de 34,19 g sal/L d’aigua, segons la taula en 

l’annex B. 

Com que la pell no és tova del tot, sembla que encara li falta remullar més. Per tant, es repeteix l’agitació 

i el repòs un altre dia més, afegint 1 gram bactericida / L d’aigua a fi de que no es podreixi durant el 

tractament de 9 hores i repòs de 12 hores més. 

 

• Es mesura la densitat de l’extracte aquós. 

La densitat és 3,1 ºBe com el dia abans i això assegura que ja havia arribat a l’equilibri desprès de la 

primera extracció i es pot acceptar com el valor de la densitat de 3,1 ºBe, ja que haurà sortit tota la sal que 

tenia la pell. 

La pell no conté aigua i es pot calcular la sal extreta d’aquesta manera: 

0,3 L H0O emprada �  34,19 
g sal

L  H0O emprada
 � 10,26 g sal 

• Es calcula la sal que tenia la pell assecada. 

10,26 g sal

49,3 g pell assecada
 � 100 � 20,81 % Sal 

El contingut de sal en la pell es pot estimar en 20,81% sobre el pes de la pell assecada. 

  

• Es calcula la sal que tenia la pell inicial espolsada de sal. 

10,26 g sal

55,7 g pell salada inicial
 � 100 � E=, � % GA� 

 

El contingut de sal de la pell és 18,42 % sobre el pes de la pell inicial salada i 20,81 % de sal sobre el pes 

de la pell assecada. 

 

Mètode Mohr 

La mostra analitzada serà de 49,3 g de la pell assecada a l’aire. Es tracta amb 300 mL d’aigua destil·lada 

durant 9 hores d’agitació.  

S’agafen 1,5 mL del bany per cada mostra i s’afegeixen 50 mL d’aigua desionitzada per valorar el bany 

amb Nitrat de Plata 0,1 N i 0,5 mL de cromat sòdic al 5% com indicador. 

 

8,05 mL AgNOJ  �
0,1 mol AgNOJ 

1000 mL
 �

1 mol Cl�

1 mol AgNOJ

�
1 mol NaCl

1 mol Cl�
� 

58,5 g NaCl

1 mol NaCl
 � 

 300 mL

1,5 mL
� 

� 9,42 g NaCl 
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9,42 g sal

49,3 g pell assecada
 � 100 � 19,11 % Sal 

 

9,42 g NaCl 

55,7 g pell inicial salada 
 � 100 � E<, ME % LA�� 

 

El contingut de sal de la pell és 16,91 % sobre el pes de la pell inicial salada i 19,11 % de sal sobre el pes 

de la pell assecada. 

 

Discussió: 

La determinació del contingut de clorurs, segons el mètode Mohr, és 16,91 % NaCl sobre la pell salada. 

La determinació del contingut de clorur sòdic, segons el mètode ºBe, és 18,42% NaCl sobre la pell salada. 

Tal com s’havia suposat, mesurant la densitat amb els ºBe, els resultats són més elevats en contingut de 

sal, comparat amb els resultats del mètode Mohr. Això, és degut a que a la pell també s’extreu matèria 

que no sigui sal, matèria orgànica soluble. 

 

3.2.1.5. Resum dels resultats i conclusions  

 

Els resultats dels assaigs realitzats en aquest crupó, són els següents: 

 

1) Mètode Mohr emprant 1 gram de pell 

 

20,36 % NaCl sobre pell salada.  

2) Mètode Mohr emprant 5 gram de pell 

 

15,43 % NaCl sobre pell salada.  

3) Mètode ºBe emprant pell ressecada  

 

16,08 % NaCl sobre pell salada i espolsada.  

4) Mètode ºBe emprant pell assecada 

 

17,00 % NaCl sobre pell salada i espolsada. 

5) Mètode ºBe i Mohr emprant pells 

assecades 

18,75 % NaCl sobre pell salada i espolsada (ºBe). 

17,11% NaCl sobre pell salada i espolsada (Mohr). 

6) Mètode ºBe i Mohr emprant pells 

assecades 

18,42 % NaCl sobre pell salada i espolsada (ºBe). 

16,91% NaCl sobre pell salada i espolsada (Mohr). 
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El valor promig de tots els resultats és 17,51 % de clorur sòdic. 

 

  x+ �
20,36 �  15,43 �  16,08 �  17 � 18,75 � 17,11 � 18,42 � 16,91

8
� 17,51 % 

 

El valor promig dels resultats dels assaigs 5 i 6 emprant els ºBé i el mètode Mohr, és 17,80 % de clorur 

sòdic. 

  x+ �
18,75 �  17,11 �  18,42 �  16,91

4
� 17,80 % 

 

Com que aquest valor promig (17,8 %) és molt semblant al promig de tot el conjunt d’assaigs (17,5 %), es 

poden treure les següents conclusions: 

 

Per determinar la sal d’una pell salada es recomana aquest mètode emprat en els assajos 5 i 6: 

1. Utilitzar un mínim de 50  –  60 grams de pell salada, extraient les mostres de diferents parts de la 

pell per minimitzar irregularitats. 

 

2. Assecar els trossos de pell a l’aire, a temperatura entre 17 ºC - 20 ºC i 45% - 50% d’humitat 

relativa, fins a pes constant. 

 

3. Fer l’extracció de la sal amb 200 – 300 mL d’aigua desionitzada fins a densitat, mesurada amb 

ºBé, constant. 

 

4. Aplicar la taula que relaciona els ºBé amb la concentració de sal del bany, per trobar el contingut 

de sal que conté la pell. 

 

5. Determinar el contingut de sal aplicant el mètode Mohr d’aquest bany extractiu. 

 

6. Fer el promig dels resultats obtinguts emprant els ºBé i Mohr per donar el contingut de sal 

resultant en la mostra de pell. 
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3.2.2. Preparació del mètode per la determinació de la putr

 

Per poder comparar les possibles

vida dels bacteris extrets de la pell, mitjançant la

L’esquema de la reacció és el següent:  

p-Iodonitrotetrazolium Violet (INT) +  reducció    

(Incolor, soluble en aigua a una concentració de 4 g/L)   

 

 

Les sals de tetrazolium permeten mesurar l’activitat respiratòria associada a la cadena transportadora 

d’electrons. Aquestes sals presenten l’avantatge de ser 

deshidrogenasa, i de requerir curts períodes de temps per la seva reducció i conseqüentment canvi de 

color.  

El INT en la seva forma reduïda (INT

d’aquesta sal genera inconvenients relacionats amb la interpretació dels resultats, degut principalment a la 

generació de formazan insoluble.

(Vallejo, 2010) 
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. Preparació del mètode per la determinació de la putrefacció

possibles diferències en l'eficàcia de la conservació de la pell en brut, es mesura la 

vida dels bacteris extrets de la pell, mitjançant la reacció amb l’indicador p-Iodonitrotetrazolium Violet.

L’esquema de la reacció és el següent:   

Iodonitrotetrazolium Violet (INT) +  reducció       Formazan 

(Incolor, soluble en aigua a una concentració de 4 g/L)    (Color violeta i insoluble en aigua) 

Fig. 5  Indicador INT (Annex C) 

 

 
Fig. 6  Indicador Tetrazolium (INT) 

Les sals de tetrazolium permeten mesurar l’activitat respiratòria associada a la cadena transportadora 

d’electrons. Aquestes sals presenten l’avantatge de ser reduïdes per la majoria dels sistemes de 

deshidrogenasa, i de requerir curts períodes de temps per la seva reducció i conseqüentment canvi de 

El INT en la seva forma reduïda (INT-formazan) genera un precipitat rosat-vermell, però la manipulació 

questa sal genera inconvenients relacionats amb la interpretació dels resultats, degut principalment a la 

generació de formazan insoluble. 

 
50 

efacció 

de la pell en brut, es mesura la 

Iodonitrotetrazolium Violet. 

Formazan  

(Color violeta i insoluble en aigua)  

 

Les sals de tetrazolium permeten mesurar l’activitat respiratòria associada a la cadena transportadora 

reduïdes per la majoria dels sistemes de 

deshidrogenasa, i de requerir curts períodes de temps per la seva reducció i conseqüentment canvi de 

vermell, però la manipulació 

questa sal genera inconvenients relacionats amb la interpretació dels resultats, degut principalment a la 
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En el treball fi de carrera “Estudo Inicial do Estado de Conservaçao da Pelle em Bruto”, l’autora Luciana 

Lourosa va exposar un mètode per detectar l’estat de putrefacció de la pell de xai. Per comprovar si en el 

cas de la pell de vacu es pot emprar el mateix indicador a fi de detectar la possibilitat que la pell es 

podreixi més o menys, s’ha fet aquest assaig.  

El mètode emprat és valorar visualment el color violeta-bordeus que agafa l’indicador p-

Iodonitrotetrazolium Violet quan està en contacte amb bacteris vius que l’hidrogenen convertint-se en 

formazan insoluble en aigua. 

Encara que el producte acolorit és insoluble en aigua, es poden veure diferencies visualment agitant be els 

tubs d’assaigs, si no s’ha deixat passar més de 24 hores, a fi de que el precipitat hagi envellit 

excessivament.      

Aquesta coloració és més elevada quan més bacteris hi ha presents i això representa una indicació del 

estat de putrefacció de la pell. 

Es prepara una solució en aigua desionitzada bullida i refredada a la concentració d’1 g/L. Aquesta 

solució es guarda a la nevera a 5 ºC. 

Es prepara un bany de remull en el que la pell estigui ja en l’estat de putrefacció sens dubte.  

Es pesen 20 g de pell en brut salada en pila i es remullen en 100 mL d’aigua desionitzada durant 24 hores. 

Com que no es percep cap olor de podrit es deixa en remull 24 hores més. 

Als dos dies ja es detecta que s’ha produït la putrefacció, doncs el bany fa pudor.  

Ara es pot comprovar si els bacteris presents fan canviar de color l’indicador o no, i si aquest canvi és 

més o menys gran si la quantitat de bacteris també ho és. 

Per saber això es fa l’escalat de concentracions del bany de remull de l’extracte de pell salada en tubs 

d’assaigs, seguint l’ordre d’adició dels productes com es mostra a la següent taula, per assegurar que no hi 

ha possibilitat de contaminació de l’indicador. 

 

Tub d’assaig  0 1  2  3  4  5 

Solució d’indicador 2 mL 2 mL 2 mL 2 mL 2 mL 2 mL 

Aigua desionitzada 5 mL 4 mL 3 mL 3 mL 1 mL 0 mL 

Bany remull podrit 0 mL 1 mL 2 mL 3 mL 4 mL 5 mL 

 

Es deixa incubar a l’estufa a 35 ºC durant 24 hores. 

Es veu clarament que hi ha un escalat de colors, que correspon aproximadament a les diferencies segons 

la quantitat del bany de remull podrit afegit a cada tub d’assaig.     
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En la fotografia següent es poden apreciar aquestes diferencies. 

 

 

 
Fig. 7  Escalat d’intensitats de formazan en l’extracte de pell salada. 

   

 

El sistema pot ser útil per estimar l’estat de putrefacció o la tendència a aquesta, en bany de remull de 

pells de vacu.  

Les intensitats de color en els tubs 4 i 5 són grans i això pot dificultar observar les diferencies entre 

aquests. En el cas d’emprar el sistema per fer un altre escalat amb intensitats de color diferents, entre els 

dos tipus de conservació, serà útil fer servir menys quantitat d’indicador. Per tant, es farà servir només 1 

mL d’indicador en comptes de 2 mL.    

En els tubs utilitzats es realitza una desinfecció a fons desprès del seu ús. 
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3.3. Conservació de la pell en brut en píquel 

3.3.1. Introducció  

Matèria prima: crupó d’una pell salada en pila amb 17,8 % de sal. (Detallat a l’apartat 3.5.2.). 

S’agafa aquest crupó pels següents motius: 

a) Per la facilitat d’obtenir la mostra. 

b) Es pot comparar millor els resultats fent servir mostres del mateix crupó ja que és la part més 

homogènia i permet més fiabilitat en les comparacions. També es pot comparar millor la sal que 

porta una pell conservada en brut salada, amb una pell conservada amb píquel. 

En cas que l’assaig doni resultats interessants, es pot pensar d’aplicar en pell fresca.    

 

MÈTODE OPERATIU:  

• Del crupó vacu salat es tallen 4 mostres i es marquen per identificar-les. 

• La mostra IV es retorna a la nevera a 5 ºC. Les mostres I, II i III es processen.  

• Es pesa cada mostra, s’espolsa i es torna a pesar. 

• Es renta cada mostra de pell per eliminar la sal.  

• Es descarna per eliminar el greix, quedant la pell més neta i facilitant la penetració del producte, 

en aquest cas, l’àcid del píquel. 

• Es torna a rentar la pell per treure el greix superficial. 

• S’aplica el procés del píquel, afegint primer la sal i desprès l’àcid.  

Resum del mètode:   

MOSTRA I: aplicació del píquel amb àcid fòrmic i àcid sulfúric. S’apila en cavallet i es tapa durant 35 

dies. 

MOSTRA II: aplicació del píquel amb àcid fòrmic. S’apila en cavallet i es tapa durant 35 dies. 

MOSTRA III: aplicació del píquel amb àcid fòrmic. S’apila en cavallet i es tapa durant 35 dies. Desprès 

es guarda embolicada. 

MOSTRA IV: conservada en sal es queda en la nevera per fer l’adobament amb les altres mostres de pell 

i poder comparar-les desprès. 

La pell piquelada es deixa en repòs 35 dies a temperatura ambient 17 – 20 ºC. Desprès s’efectua l’adobat 

a les mostres I, II i IV (detall a l’apartat 3.4), excepte a la mostra III que es deixa conservada amb píquel.
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          Fig. 8  Crupó vacu sencer.  

 

3.3.2. Assaig previ. Píquel amb 

¼ de crupó, mostra III 

En aquest assaig es tracta d’obtenir una primera mostra de pell piquelada vacuna en brut, a un pH de  

l’ordre de 3,5 i alhora determinar les quantitats mínimes de sal i d’àcid fòrmic que són necessàries. 

Primer s’espolsa la sal i es realitza una sèrie de 

d’una mostra en estat molt similar a la pell fresca en brut. 

Un cop dessalada del tot la mostra de pell es descarna, es pesa i es renta a fi d’eliminar el greix que ha 

quedat mig lliure al descarnar.  

A continuació, es fa un píquel emprant sal perquè la pell no s’infli i àcid fòrmic pel seu poder de 

penetració fàcil en la pell. 

El procés es fa afegint progressivament la sal i l’àcid fòrmic a fi de determinar les quantitats mínimes 

necessàries per assolir un pH de l’ordre de 3,5 sense que hagi perill d’inflament.

Assolit aquest pH en tot el gruix de la pell s’afegeix un fungicida, s’apila i es tapa per evitar que s’assequi 

la pell.      

La pell es guarda així, durant 35 dies a temperatura ambien

Pes de la mostra III: 

•  Pes de la mostra III = 3.290

• Pes de la mostra III espolsant la sal = 3.224 g

S’extreu la sal de la pell per obtenir el crupó en un estat similar al d’una pell en brut fresca.
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    Fig. 9  Crupó vacu salat tallat en 4 parts.

quel amb àc. fòrmic 

En aquest assaig es tracta d’obtenir una primera mostra de pell piquelada vacuna en brut, a un pH de  

l’ordre de 3,5 i alhora determinar les quantitats mínimes de sal i d’àcid fòrmic que són necessàries. 

Primer s’espolsa la sal i es realitza una sèrie de rentats, per eliminar tota la sal de la pell, a fi de disposar 

d’una mostra en estat molt similar a la pell fresca en brut.  

Un cop dessalada del tot la mostra de pell es descarna, es pesa i es renta a fi d’eliminar el greix que ha 

A continuació, es fa un píquel emprant sal perquè la pell no s’infli i àcid fòrmic pel seu poder de 

El procés es fa afegint progressivament la sal i l’àcid fòrmic a fi de determinar les quantitats mínimes 

per assolir un pH de l’ordre de 3,5 sense que hagi perill d’inflament. 

Assolit aquest pH en tot el gruix de la pell s’afegeix un fungicida, s’apila i es tapa per evitar que s’assequi 

La pell es guarda així, durant 35 dies a temperatura ambient entre 17 i 20 ºC. 

= 3.290 g 

espolsant la sal = 3.224 g 

S’extreu la sal de la pell per obtenir el crupó en un estat similar al d’una pell en brut fresca.
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Crupó vacu salat tallat en 4 parts. 

 

En aquest assaig es tracta d’obtenir una primera mostra de pell piquelada vacuna en brut, a un pH de  

l’ordre de 3,5 i alhora determinar les quantitats mínimes de sal i d’àcid fòrmic que són necessàries.  

rentats, per eliminar tota la sal de la pell, a fi de disposar 

Un cop dessalada del tot la mostra de pell es descarna, es pesa i es renta a fi d’eliminar el greix que ha 

A continuació, es fa un píquel emprant sal perquè la pell no s’infli i àcid fòrmic pel seu poder de 

El procés es fa afegint progressivament la sal i l’àcid fòrmic a fi de determinar les quantitats mínimes 

Assolit aquest pH en tot el gruix de la pell s’afegeix un fungicida, s’apila i es tapa per evitar que s’assequi 

S’extreu la sal de la pell per obtenir el crupó en un estat similar al d’una pell en brut fresca. 
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3.3.2.1. Dessalar 

 

% sobre pes espolsat de sal: 

400 %    H2O (20 ºC)       

Rodar 1 hora  Densitat bany = 2,6 ºBe  Buidar bany 

400 %    H2O (20 ºC)      

Rodar 2 hores  Densitat bany = 0,8 ºBe  Buidar bany 

400 %    H2O (20 ºC)       

Rodar 2 hores  Densitat bany = 0,3 ºBe  Buidar bany     

400 %    H2O (20 ºC)    

1 %    Tensioactiu (1)   

0,1 %    Bactericida (2)   

Rodar 1 hora  

Nit automàtic  Densitat bany = 0,1 ºBe  Buidar bany 

Llençar bany i deixar escorre reposant 5 minuts         
 

(1), (2), Annex D 

  

3.3.2.2. Descarnar i rentar 

 

Pes de la pell descarnada = 3219 g 

 

Rentar/desengreix superficial: 

200 %    H2O (20 ºC)   

0,5 %    Tensioactiu    

Rodar = 30 min.     Buidar bany 

200 %    H2O (20 ºC)        

Rodar = 30 min.     Buidar bany 

200 %    H2O (20 ºC)         

Rodar = 15 min.     Llençar bany       
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3.3.2.3. Píquel 

 

% sobre pes descarnat: 

150 %    H2O (20 ºC)    

10,1 %    Sal       

Rodar 15 minuts   ºBe = 5,1  

1,6 %   Sal  ºBe = 5,6  

0,8 %   Sal  ºBe = 5,7  

1,6 %    Sal       

Rodar 15 minuts   ºBe = 6,5  

1 %    Àcid fòrmic (1:5)      

Rodar 15 minuts   ºBe = 6,5. pH = 2,6. pH pell 2/3 ≠ a 3,5    

Rodar 30 minuts   pH = 2,8    

Nit automàtic (Rodar 10 min. i parar 50 min.)  

Controls:    ºBe = 6. pH = 3,5. Pell ≠ 1/3 a pH 3,8 (Verd Bromocresol) 

0,5 %    Àcid fòrmic (1:5)     

Rodar 1 hora    pH = 3,2. pH pell quasi travessat ≠ a 4,5  

0,5 %    Àcid fòrmic (1:5)     

Rodar 1 hora    ºBe = 6. pH = 3,5. pH pell ≠ a 3,5 

0,1 %    Fungicida (3)       

Rodar 15 minuts 

Apilar i tapar la pell 
 

(3) Annex D 

 

Resum dels productes que intervenen en el píquel amb àcid fòrmic:  

 

H2O Sal Àcid 

150 % 14 % 
 

2 % àcid fòrmic 
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3.3.3. Assaig aplicat. Píquel amb àc. fòrmic i àc. sulfúric   

¼ de crupó, mostra I  

En aquest assaig es tracta d’obtenir una mostra de pell piquelada vacuna en brut a un pH de l’ordre de 3,5 

emprant una barreja d’àcid fòrmic i  àcid sulfúric. 

Aquest píquel es fa emprant àcid fòrmic i àcid sulfúric en comptes d’aplicar només àcid fòrmic degut a 

ser un procés habitual en la indústria adobera al piquelar les pells quan són desencalades. Alhora que  

s’estalvia una mica econòmicament ja que l’àcid sulfúric és més barat que el fòrmic.      

En aquest assaig, també s’elimina tota la sal, com en el primer assaig, espolsant primer i rentant a fons la 

pell desprès. 

Un cop dessalada i descarnada, es pesa i es renta a fi d’eliminar el greix que ha quedat mig lliure per 

l’efecte de la maquina de descarnar.  

A continuació, es fa un píquel afegint primer l’àcid fòrmic i desprès l’àcid sulfúric.  

Assolit un pH de 3,5 en tot el gruix de la pell, s’afegeix un fungicida. La pell s’apila i es tapa a fi de que 

no s’assequi.      

Es guarda així, durant 35 dies a temperatura ambient entre 17 i 20 ºC. 

 

Pes de la mostra I: 

•  Pes de la mostra I = 3.963 g 

• Pes de la mostra I espolsant la sal = 3.854 g 

 

3.3.3.1. Dessalar 

% sobre pes espolsat de sal: 

400 %    H2O (20 ºC)       

Rodar 1 hora  Densitat bany = 2,6 ºBe  Buidar bany 

400 %    H2O (20 ºC)      

Rodar 2 hores  Densitat bany = 0,7 ºBe  Buidar bany 

400 %    H2O (20 ºC)       

Rodar 2 hores  Densitat bany = 0,2 ºBe  Buidar bany     

400 %    H2O (20 ºC)    

1 %    Tensioactiu (1)   

0,1 %    Bactericida (2)   

Rodar 1 hora  

Nit automàtic  Densitat bany = 0,1 ºBe  Buidar bany 

Llençar bany i deixar escorre reposant 5 minuts 
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3.3.3.2. Descarnar i rentar 

Pes de la pell descarnada = 3.636 g 

 

Rentar/desengreix superficial: 

200 %    H2O (20 ºC)   

0,5 %    Tensioactiu    

Rodar = 30 min.     Buidar bany 

200 %    H2O (20 ºC)        

Rodar = 30 min.     Buidar bany 

200 %    H2O (20 ºC)         

Rodar = 15 min.     Llençar bany     

           

3.3.3.3. Píquel   

 

% sobre pes descarnat: 

100 %    H2O (20 ºC) 

   9 %    Sal     

Rodar 20 minuts   ºBe = 7,5        

1%    Àcid fòrmic (1:5) 

Rodar 30 minuts   ºBe = 7, pH= 2 

0,5 %    Àcid sulfúric (1:10) 

Rodar 2 hores     

Nit automàtic (Rodar 10 min. i parar 50 min.) 

Controls:   Bany => ºBe = 6, pH = 3.  Pell ≠ 2/4 a pH  3,5 (Verd Bromocresol)  

Nit automàtic 

L’endemà   Bany => ºBe = 6, pH = 3,2. Pell  ≠ a pH = 3,5 

0,1 %    Fungicida (3)     

Rodar 15 minuts    

Apilar i tapar la pell 

 

Resum dels productes que intervenen en el píquel amb àcid fòrmic i sulfúric:  

 

H2O Sal Àcid 

100 % 9 % 
1 % àcid fòrmic 

+ 
0,5 % àcid sulfúric 
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3.3.4. Assaig aplicat. Píquel amb àc. fòrmic  

¼ de crupó, mostra II 

En aquest assaig, es tracta d’obtenir una mostra de pell piquelada vacuna en brut a un pH de l’ordre de 3,5 

emprant només àcid fòrmic sense tenir que tantejar ni la quantitat de sal ni la de fòrmic, doncs en el 

primer assaig ja han estat determinades.  

També s’elimina tota  la sal com en el primer assaig, espolsant i rentant la pell a fons.  

Una vegada dessalada i descarnada, es pesa i es renta a fi de eliminar el greix que ha quedat mig lliure per 

l’efecte de la maquina de descarnar.  

A continuació, es fa un píquel afegint només l’àcid fòrmic en una sola addició, tal com es lògic fer-ho a 

nivell industrial.   

Assolit el pH de 3,5 en tot el gruix de la pell, s’afegeix un fungicida. La pell s’apila i es tapa per evitar 

que s’assequi.     

Es guarda la pell d’aquesta manera durant 35 dies a temperatura ambient entre 17 i 20 ºC. 

 

Pes de la mostra II: 

•  Pes de la mostra II = 4.376 g 

• Pes de la mostra II espolsant la sal = 4.285 g 

 

3.3.4.1. Dessalar 

 

% sobre pes espolsat de sal: 

400 %    H2O (20 ºC)       

Rodar 1 hora  Densitat bany = 2,6 ºBe  Buidar bany 

400 %    H2O (20 ºC)      

Rodar 2 hores  Densitat bany = 0,8 ºBe  Buidar bany 

400 %    H2O (20 ºC)       

Rodar 2 hores  Densitat bany = 0,4 ºBe  Buidar bany     

400 %    H2O (20 ºC)    

1 %    Tensioactiu (1)   

0,1 %    Bactericida (2)   

Rodar 1 hora  

Nit automàtic  Densitat bany = 0,2 ºBe  Buidar bany 

Llençar bany i deixar escorre reposant 5 minuts   
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3.3.4.2. Descarnar i rentar 

 

Pes de la pell descarnada = 4.149 g 

 

Rentar/desengreix superficial: 

200 %    H2O (20 ºC)   

0,5 %    Tensioactiu    

Rodar = 30 min.     Buidar bany 

200 %    H2O (20 ºC)        

Rodar = 30 min.     Buidar bany 

200 %    H2O (20 ºC)         

Rodar = 15 min.     Llençar bany 

 

3.3.4.3. Píquel   

 

% sobre pes descarnat: 

100 %    H2O (20 ºC) 

   9 %    Sal     

Rodar 20 minuts   ºBe = 7        

  2 %    Àcid fòrmic (1:5) 

Rodar 30 minuts   ºBe = 6,9, pH= 2 

Nit automàtic (Rodar 10 min. i parar 50 min.) 

Controls:    ºBe = 6,3. pH = 3. Pell ≠ 2/3 a pH  4,5 (Verd Bromocresol)  

Nit automàtic 

L’endemà    ºBe = 6,3. pH = 3,2. Pell  ≠ a pH = 3,5 

0,1 %    Fungicida (3)     

Rodar 15 minuts   Buidar bany 

Apilar i tapar la pell 

 

Resum dels productes que intervenen en el píquel amb àcid fòrmic: 

 

H2O Sal Àcid 

100 % 9 % 
 

2 % àcid fòrmic 
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Les mostres de pells piquelades s’han deixat reposar un mes apilades i tapades sobre un cavallet. 

La mostra de pell conservada amb sal s’ha guardat en la nevera fins realitzar el procés d’adobament. 

  

Abans de fer el procés d’adobament a les mostres piquelades i a la mostra salada, s’han fet les 

determinacions de sal presents als apartats 3.2.1 i 3.5.2. 

 

S’ha comprovat la tendència a la putrefacció de la pell conservada amb píquel a 17-19 ºC i a la pell salada 

conservada en la nevera a 5 ºC, que s’exposa al següent apartat.  

 

3.3.5. Comprovació de la putrefacció segons el tipus de conservació. 

3.3.5.1. Introducció General 

S’ha fet un estudi comparatiu del podrit de la pell en brut salada en pila, conservada a 5 ºC, i de la pell en 

brut conservada en píquel a 17 – 20 ºC. 

Per comparar la tendència a la descomposició bacteriana segons el tipus de conservació emprat, s’han 

aplicat dos sistemes: 

a) Comprovar la caiguda del pèl per la putrefacció de la pell. 

b) Aplicar el canvi de color de l’indicador detallat en la preparació del mètode, apartat 3.2.2. 

3.3.5.2. L’efecte del podrit en la caiguda del pèl de la pell. 

S’han agafat dos mostres de pell, una conservada amb sal i un altre conservada amb píquel, per tal de 

comprovar la diferència de resistència a per perdre el pèl en el moment de podrir-se.  

Es guarden 7 dies a l’estufa a 30 – 33 ºC, embolicats individualment amb bosses de plàstic.  

Es pesa cada mostra i es diposita en un recipient agitat per fer el remull.  

• Pes de la mostra conservada en la nevera = 23,7 g 

• Pes de la mostra conservada 1 mes en píquel = 29,9 g  

 

Remull de la pell conservada en la nevera:  

 300 % H2O aixeta 

Remull de la pell conservada en piquel (pH a 3,5): 

S’afegeix sal perquè la pell no s’infli, i bicarbonat per neutralitzar-la. Així s’obtenen les condicions 

semblants de sal i de pH en les dues pells.  

 300  %  H2O aixeta 

           19,6 %  Sal fins a 6 ºBe 

      1 %  Bicarbonat sòdic 

Els recipients estan 12 hores agitant-se. 
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L’endemà s’observa cada recipient: 

� El bany de la pell conservada en la nevera està a pH 7. 

En 24 hores s’ha començat a podrir ja que desprèn olors i li cau el pèl una mica. 

� El bany de la pell conservada en píquel està a pH 6. 

En 24 hores no s’ha podrit. S’afegeix un 1 % de bicarbonat sòdic per augmentar el pH com l’altre 

bany. 

Els recipients estan 12 hores més agitant-se. 

L’endemà s’observa cada recipient: 

Els banys tenen pH igual a 7. 

 

� Es buida el bany de la pell conservada en la nevera.  

S’escorre la pell a mà.  

Es pesa la pell. Pes pell = 37,8 g 

S’afegeix 200 % d’aigua de l’aixeta. 

El recipient que conté la pell es deixa agitant 9 hores més.    

� Es buida el bany de la pell conservada en píquel.  

S’escorre la pell a mà.  

Es pesa la pell. Pes pell = 35 g 

S’afegeix 200 % d’aigua de l’aixeta. 

El recipient amb la pell es deixa agitant 9 hores més.  

   

L’endemà s’observa cada recipient: 

� El bany de la pell conservada en sal és brut, desprèn males olors i li cau el pèl.  

Es deixa agitant 9 hores més. 

� El bany de la pell conservada en píquel és transparent, no desprèn males olors i no li cau el pèl. 

Es deixa agitant 9 hores més. 

Els dos recipients es deixen en repòs durant 4 dies. 

 

S’observa l’aspecte del remull en cada recipient tal com indica la figura 10. 

 

Bany de la pell conservada en píquel. (Imatge esquerra).  

Bany de la pell conservada en sal. (Imatge dreta). 
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Fig. 10  Remull d’una pell piquelada i d’un altre conservada amb sal. 

� El bany de la pell piquelada és poc tèrbol i bastant net. 

� El bany de la pell salada és molt tèrbol i bastant brut. 

 

S’estira suaument el pèl de cada pell i es veu com queden les pells a la figura 11.  

La pell conservada en píquel no perd el pèl. (Imatge esquerra).  

La pell conservada en sal perd el pèl. (Imatge dreta). 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

Fig. 11  Mostra d’una pell piquelada i d’un altre conservada amb sal, desprès d’estirar el pèl. 
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Conclusió: 

S’ha comprovat que la pell conservada en sal perd el pèl 

perd. Es pot dir que la pell conservada en sal està més degradada que la pell cons

 

3.3.5.3. L’efecte del pH sobre els bacteris en la pell fresca

Per estudiar l’efecte del pH àcid sobre els bacteris que creixen i ataquen la pell fresca salada provocant 

tots els defectes que provenen de la putrefacció de la pell

S’ha agafat dos mostres de pell. Una mostra conservada amb sal i un altre conservada amb píquel, per tal 

de comprovar el pH sobre els bacteris de la putrefacció.

• Pes de la mostra de pell conservada en píquel = 0,4 g

• Pes de la mostra de pell conservada en sal = 0,4 g

Aquestes mostres s’han introduït en 

S’han afegit 2 mL d’indicador p-

Cada tub d’assaig tapat amb la mostra de pell s’ha agitat i guardat en la estuf

hores. 

S’ha observat cada tub d’assaig tal com indica la següent imatge.

 

Fig. 12  Reacció de l’indicador INT: mostra pell conservada amb píquel (tub nº1)

   Mostra pell conservada amb sal 

plicació del píquel en la conservació de la pell vacuna en brut  

 

S’ha comprovat que la pell conservada en sal perd el pèl en canvi la pell conservada amb píquel no el 

perd. Es pot dir que la pell conservada en sal està més degradada que la pell conservada amb píquel.

L’efecte del pH sobre els bacteris en la pell fresca 

Per estudiar l’efecte del pH àcid sobre els bacteris que creixen i ataquen la pell fresca salada provocant 

tots els defectes que provenen de la putrefacció de la pell, es fa el següent assaig. 

S’ha agafat dos mostres de pell. Una mostra conservada amb sal i un altre conservada amb píquel, per tal 

de comprovar el pH sobre els bacteris de la putrefacció. 

Pes de la mostra de pell conservada en píquel = 0,4 g 

pell conservada en sal = 0,4 g 

introduït en dos tubs d’assaig. 

-Iodonitrotetrazolium Violet a dintre de cada tub d’assaig.

Cada tub d’assaig tapat amb la mostra de pell s’ha agitat i guardat en la estufa a 33 

S’ha observat cada tub d’assaig tal com indica la següent imatge. 

Reacció de l’indicador INT: mostra pell conservada amb píquel (tub nº1)

ostra pell conservada amb sal en pila (tub nº2). 
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la pell conservada amb píquel no el 

ervada amb píquel. 

Per estudiar l’efecte del pH àcid sobre els bacteris que creixen i ataquen la pell fresca salada provocant 

 

S’ha agafat dos mostres de pell. Una mostra conservada amb sal i un altre conservada amb píquel, per tal 

a dintre de cada tub d’assaig. 

a a 33 – 35ºC, durant 48 

 
Reacció de l’indicador INT: mostra pell conservada amb píquel (tub nº1). 
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El tub d’assaig nº1 que conté la mostra de pell piquelada no ha canviat de color degut a l’acidesa que 

deixa anar la mostra de pell, ja que la solució marca pH 4.

El tub d’assaig nº2 conté la mostra de pell salada. La solució de l’indicador s’ha

bordeus ja que hi ha presència bacteriana. Aquesta solució marca pH 7.

 

Fig. 13  Comprovació del pH en cada tub d’assaig amb la mostra de pell.

Fins aquí es pot veure que no hi ha creixement bacteri

Sembla que en la pell piquelada amb medi àcid els bacteris no 

pell està rentada i descarnada, per tant, més neta, o pels dos motius alhora.

 

Llavors si s’augmenta el pH amb bicarbonat fins arribar al mateix pH que conté la pell salada, pH 7, 

l’indicador ha de canviar de color.

Per tant, es comprova afegint una mica de bicarbonat sòdic al tub d’assaig que conté la pell piquelada (tub

nº1), deixant igual el tub nº2. 

Desprès els dos tubs d’assaig es posen a l’estufa (33

 

Es detecta que el tub nº1 amb la solució transparent, ha passat a ser de color violeta amb menor intensitat  

que el color del tub nº2. Aquest canvi de color en el tub amb 

del medi, on els bacteris poden desenvolupar
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El tub d’assaig nº1 que conté la mostra de pell piquelada no ha canviat de color degut a l’acidesa que 

deixa anar la mostra de pell, ja que la solució marca pH 4. 

El tub d’assaig nº2 conté la mostra de pell salada. La solució de l’indicador s’ha

bordeus ja que hi ha presència bacteriana. Aquesta solució marca pH 7. 

 
Comprovació del pH en cada tub d’assaig amb la mostra de pell.

Fins aquí es pot veure que no hi ha creixement bacterià a pH 4 i en canvi a pH 7 sí

a amb medi àcid els bacteris no creixen degut al pH inhibidor àcid, o que la 

pell està rentada i descarnada, per tant, més neta, o pels dos motius alhora. 

amb bicarbonat fins arribar al mateix pH que conté la pell salada, pH 7, 

l’indicador ha de canviar de color. 

Per tant, es comprova afegint una mica de bicarbonat sòdic al tub d’assaig que conté la pell piquelada (tub

els dos tubs d’assaig es posen a l’estufa (33- 35ºC) durant 48 hores i s’observen.

Es detecta que el tub nº1 amb la solució transparent, ha passat a ser de color violeta amb menor intensitat  

que el color del tub nº2. Aquest canvi de color en el tub amb la mostra de pell  piquelada és degut al pH 

del medi, on els bacteris poden desenvolupar-se.  
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El tub d’assaig nº1 que conté la mostra de pell piquelada no ha canviat de color degut a l’acidesa que 

El tub d’assaig nº2 conté la mostra de pell salada. La solució de l’indicador s’ha tornat de color violeta-

Comprovació del pH en cada tub d’assaig amb la mostra de pell. 

í que hi ha.  

creixen degut al pH inhibidor àcid, o que la 

amb bicarbonat fins arribar al mateix pH que conté la pell salada, pH 7, 

Per tant, es comprova afegint una mica de bicarbonat sòdic al tub d’assaig que conté la pell piquelada (tub 

35ºC) durant 48 hores i s’observen. 

Es detecta que el tub nº1 amb la solució transparent, ha passat a ser de color violeta amb menor intensitat  

la mostra de pell  piquelada és degut al pH 
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I la intensitat menor del color violeta és probable que sigui perquè a la pell fresca si s’aplica el píquel de 

conservació, implica que sigui més neta ja que s’ha

que podria contenir.  

 

En la següent imatge es visualitza el canvi de color de l’indicador en el tub nº1.

 

 

Fig. 

   

 

Conclusió: 

Es comprova que en un pH àcid els bacteris no creixen ni es desenvolupen ja que l’indicador 

Iodonitrotetrazolium Violet no es redueix a
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I la intensitat menor del color violeta és probable que sigui perquè a la pell fresca si s’aplica el píquel de 

conservació, implica que sigui més neta ja que s’ha de rentar i descarnar, eliminant en part els bacteris 

En la següent imatge es visualitza el canvi de color de l’indicador en el tub nº1. 

 
Fig. 14  Canvi de color de l’indicador en el tub nº1. 

Es comprova que en un pH àcid els bacteris no creixen ni es desenvolupen ja que l’indicador 

no es redueix a Formazan, per tant, no genera el precipitat violeta. 
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I la intensitat menor del color violeta és probable que sigui perquè a la pell fresca si s’aplica el píquel de 

de rentar i descarnar, eliminant en part els bacteris 

Es comprova que en un pH àcid els bacteris no creixen ni es desenvolupen ja que l’indicador p-

el precipitat violeta.  
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3.3.5.4. Comparació del creixement bacterià piquelant o salant 

Es prepara una solució de p-Iodonitrotetrazolium Violet a una concentració d’1 g/L amb aigua 

desionitzada. 

Es fan les següents extraccions / remulls: 

� Una mostra de 5 g de crupó conservat en brut  piquelat, es tracta amb 100 mL d’aigua 

desionitzada i 0,2 g de bicarbonat. 

S’agita durant 8 hores i es reposa 14 hores més. 

� Una altre mostra de 5 g de crupó salat en brut, es tracta amb 100 mL d’aigua desionitzada, s’agita 

durant 8 hores i es reposa 14 hores més. 

Els dos banys tenen respectivament el pH de 7,5 i de 7,0. 

 

Les dues solucions extractives són tèrboles, encara que la solució de la mostra conservada salada és més 

tèrbola que la de la mostra conservada en píquel, tal com indica la figura 15. 

 

Bany de la pell conservada en píquel. (Imatge esquerra).  

Bany de la pell conservada en sal. (Imatge dreta). 

 

 

 
Fig. 15  Bany de la pell conservada en píquel i de la pell conservada en sal. 
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En cada tub d’assaig es barregen 2 mL de la solució de l’indicador amb 5 mL de les solucions extractives 

de cada mostra.  

 

Tub d’assaig Pell piquelada Pell salada 

Solució d’indicador 2 mL 2 mL 

Extracte del bany de remull 5 mL 5 mL 

 

Es deixen incubar 22 hores a 35 ºC i es compara visualment la intensitat del color dels tubs d’assaig. 

El tub de la pell conservada en píquel queda de color rosa clar, ja que l’indicador no ha reaccionat gaire i 

s’ha format poc formazan. (Tub assaig esquerra).  

El tub de la pell conservada en sal queda de color violeta-bordeus, ja que ha reaccionat més amb 

l’indicador i s’ha format molt formazan. (Tub assaig dreta). 

 

 
Fig.16  Reacció de l’indicador en cada solució extractiva. 

 

Discussió: 

S’observa que el color del tub de l’assaig de la pell conservada en píquel és molt menys intens que el de 

la pell conservada en sal. 

Per tant, la quantitat de bacteris que converteixen el p-Iodonitrotetrazolium Violet en formazan, és molt 

més petita en l’extracte de la pell piquelada que en l’extracte de la pell salada.  
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Ampliació del mètode: 

A fi d’obtenir un relació numèrica aproximada entre el nombre de bacteris en l’extracte de la pell 

conservada en píquel i el de la pell conservada en sal, es repeteix l’extracció / remull. 

Es fa una escala de diferents concentracions de l’extracte de la pell conservada en sal per poder comparar 

visualment la intensitat del color violeta-bordeus del formazan obtingut.  

L’escalat és el següent: 

 

Tub d’assaig  0 1  2  3  4  5  6 

Solució d’indicador 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 

Extracte pell salada - 0,5 mL 1,0 mL 1,5 mL 2,0 mL 2,5 mL - 

Extracte pell piquelada - - - - - - 2,5 mL 

Aigua desionitzada 6 mL 5,5 mL 5 mL 4,5 mL 4,0 mL 3,5 mL 3,5 mL 

 

Els tubs d’assaig es deixen incubar 22 hores en l’estufa a 35 ºC.  

 

 

Fig. 17  Escalat d’intensitats de formazan. 

Visualment, després d’agitar els tubs, a fi de deixar en suspensió el formazan insoluble, es veu que el tub 

6, de la pell conservada en píquel és molt similar al tub 1, de la pell conservada en sal. 
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Conclusió: 

Com que en el tub 1 hi ha 0,5 mL de l’extracte de la pell salada i en el tub 6 hi ha 2,5 mL de l’extracte de 

la pell piquelada, es pot calcular la relació de bacteris entre el tub 1 i 6 d’aquesta manera:  

2,5 mL / 0,5 mL = 5  

Això permet estimar que hi ha 5 vegades més bacteris en l’extracte de la pell salada que en l’extracte de 

la pell piquelada.  

La quantitat de bacteris que viuen en el l’extracte de la pell salada és aproximadament 5 vegades més alt 

que en l’extracte de la pell piquelada. 

3.4. Procés d’adobament de la pell.  

3.4.1. Introducció  

Per començar el procés d’adobament de totes les mostres de pell, s’ha de fer el remull de les pells 

piquelades independentment de les pells salades. 

El remull tradicional s’aplica a la pell conservada salada en pila. (Mostra IV)  

El remull/despiquelat s’aplica a la pell conservada en píquel. (Mostra I i II). Les pells que porten àcids es 

poden inflar amb l’aigua si no s’afegeix sal al bany del remull, a més cal afegir el bicarbonat per 

neutralitzar-les i així poder obtenir el mateix pH que l’altre mostra de pell conservada amb sal.  

Per aquest motiu es fan dos remulls per separat. 

3.4.2. Remull pell conservada amb sal 

¼ de crupó, mostra IV  

• Pes de la mostra IV = 4.034 g 

• Pes de la mostra IV, espolsant la sal = 3.976 g 

Remull 

% sobre pes espolsat de sal: 

200 %    H2O (20 ºC)    

Rodar 1 hora    ºBe = 4,3        

Rodar 2 hores    ºBe = 5,1 

Rodar 1 hora    ºBe = 5,3 Buidar bany 

200 %    H2O (20 ºC)    

1 %    Tensioactiu (1)   

0,1 %   Bactericida (2) 

Nit automàtic     ºBe = 2  Buidar bany 

     pH = 7 
 

 

 

(1), (2), Annex D 



 Aplicació del píquel en la conservació de la pell vacuna en brut  

 

 
  71 

  

 

3.4.3. Remull pell conservada amb píquel 

¼ de crupó de les mostres I i II 

La mostra de crupó III conservat amb píquel no es processa, s’embolica i es guarda en la taquilla per 

possibles usos posteriors. 

El remull de les mostres dels crupons I i II es fan junts perquè els dos estan a pH 3,5.  

 

• Pes de la mostra I (píquel amb àcid fòrmic i àcid sulfúric) = 3.109 g 

• Pes de la mostra II (píquel amb àcid fòrmic) = 3.275 g 

• Pes total de les mostres I i II = 3.109 g + 3.275 g = 6.384 g  

 

 

Remull / Despiquelat 

 

% sobre pes total de les mostres I i II: 

100 %    H2O (20 ºC)    

    6 %   Sal 

Rodar 15 minuts   ºBe = 5,5 

2 %   Bicarbonat (pols)        

Rodar 1 hora    ºBe = 6,1 

Rodar 2 hores    ºBe = 6, pH = 7 

0,5 %    Tensioactiu (1)    

Rodar 2 hores    

Nit automàtic              pH = 7. Pell ≠ a pH 7 (Indicador universal) 

       Buidar bany 

300 %   H2O (20 ºC) 

Rodar 1 hora    ºBe = 1,8 Buidar bany 
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3.4.4. Continuació del procés amb les mostres IV, I i II 

S’han realitzat aquests dos remulls de les pells conservades en píquel i de les pells salades en pila per 

separat a fi d’obtenir les mateixes condicions de pH. Per això, ara, es poden ajuntar i continuar la resta 

d’operacions per obtenir un cuir tenyit i sec.  

Les operacions que es realitzen son les següents:  

− Pelat / Calciner 

− Descarnat 

− Dividit 

− Desencalat / Rendit 

− Píquelat 

− Adobat 

− Escorregut i rebaixat  

− Rehumectat 

− Neutralitzat  

− Readobat / Tenyit / Engreixat  

− Escorregut i repassat 

− Assecat al aire 

− Estovat 

Pes de les mostres I, II i IV: 

• Pes total de les mostres I i II = 6.384 g  

• Pes de la mostra IV, espolsant la sal = 3.976 g 

• Pes total de les mostres I, II i IV = 6.384 g + 3.976 g = 10.360 g 

3.4.4.1. Pelat / Calciner 

% sobre pes total de les mostres I, II i IV: 

100 %    H2O (20 ºC)  

   1 %    Amines (4) 

Rodar 30 minuts             pH = 9 

0,5 %   Hidròxid càlcic 

Rodar 15 minuts 

0,5 %    Enzim proteasa (5) 

Rodar 15 minuts 

0,5 %   Sulfhidrat sòdic 

Rodar 30 minuts   
 

(4), (5), Annex D 
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0,5 %    Sulfur sòdic 

Rodar 30 minuts      Treure pèl 

100 %    H2O (20 ºC) 

0,5 %   Sulfur sòdic 

   2 %   Hidròxid càlcic 

Nit automàtic 

 

3.4.4.2. Descarnat 

Les pells es descarnen per eliminar el teixit subcutani (carnassa).   

 

3.4.4.3. Dividit 

Les pells es divideixen per obtenir la flor i el serratge, separats, amb un gruix adequat. 

 

3.4.4.4. Desencalat / Rendit 

% sobre pes total de les mostres I, II i IV, descarnades i dividides: 

• Pes total de les mostres I, II, i IV descarnades i dividides = 2.138 g + 2.344 g + 2094 g = 6.576 g 

 

100 %    H2O (35 ºC) 

0,15 %    Bisulfit sòdic  

Rodar 20 minuts     Buidar bany 

100 %   H2O (35 ºC) 

0,4 %   Bisulfit sòdic 

1%   Desencalant (6) 

Rodar 20 minuts   pH = 7,5 

Rodar 20 minuts           pH = 8. Pell ≠ a pH 8 (Fenolftaleïna) 

1%   Enzim pancreàtic 1200 U.(7) 

Rodar 1 hora      Buidar bany 
 

 

 

 

 

 

 

 

(6), (7), Annex D 
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3.4.4.5. Piquelat 

% sobre pes total de les mostres I, II i IV, descarnades i dividides: 

60 %    H2O (20ºC) 

6%   Sal 

Rodar 10 minuts    ºBe = 4,5 

3,8 %   Sal 

Rodar 15 minuts   

1 %   Àcid fòrmic 

Rodar 30 minuts   ºBe = 7,5. pH = 3,5. Pell ≠ 1/3 a pH 3,5 (Verd Bromocresol) 

0,5 %   Àcid fòrmic 

Rodar 30 minuts   pH = 3 - 3,5. Pell ≠ a pH 3 - 3,5 (Verd Bromocresol) 

 

3.4.4.6. Adobat 

% sobre pes total de les mostres I, II i IV, descarnades i dividides: 

2%   Sal crom 33% 

Rodar 30 minuts 

3%   Sal crom 42% 

Rodar 30 minuts 

3%   Sal crom 50% 

Rodar 30 minuts 

2%   Basificant (8) 

Nit automàtic    pH = 2,5 

1 %   Bicarbonat sòdic 

Rodar 30 minuts   pH = 4. Pell tall TC > 100ºC 

Rodar 30 minuts   pH = 3,9. Pell tall TC > 100ºC  

0,5 %   Bicarbonat sòdic 

Rodar 30 minuts   pH = 4,5. 

Rodar 1 hora 

0,1 %   Fungicida (3) 

Rodar 5 minuts      Buidar bany 

Apilar i tapar la pell 24 hores 
 

 

 

(8), (3) Annex D 
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3.4.4.7. Escorregut i rebaixat 

Les pells prèviament s’han d’escorre per poder-les rebaixar i obtenir el gruix desitjat i regular.  

Rebaixat entre 2,5 - 2,8 mm. 

 

3.4.4.8. Rehumectat 

% sobre pes total de les mostres I, II i IV, rebaixades: 

• Pes del quart de crupó I rebaixat = 1.619 g 

• Pes del quart de crupó II rebaixat = 1.597 g 

• Pes del quart de crupó IV rebaixat = 1.433 g 

• Pes total dels 3 crupons rebaixats =  1.619 g + 1.597 g + 1.433 g = 4.649 g 

 

200 %    H2O (30ºC) 

0,3%   Àcid acètic (1:5) 

0,3 %   Tensioactiu (1) 

Rodar 30 minuts     Buidar bany 
 

3.4.4.9. Neutralitzat 

% sobre pes total de les mostres I, II i IV, rebaixades: 

150 %    H2O (35ºC) 

1 %   Formiat sòdic 

2 %   Sintètic Neutralitzant (9) (pols) 

Rodar 30 minuts   pH = 5. Pell ≠ 3/4 a pH 5 – 5,5 (Verd Bromocresol) 

0,5 %    Bicarbonat sòdic 

Rodar 60 minuts    pH = 6. Pell ≠ a pH 6 (Verd Bromocresol) 

       Buidar bany 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(1), (9) Annex D 
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3.4.4.10. Readobat / Tenyit / Engreixat 

% sobre pes total de les mostres I, II i IV, rebaixades. (Rodar  pells en bombo sense aigua): 

1 %    Dispersant (10) (pols) 

5 %   Sintètic fenòlic (11) (pols) 

Rodar 20 minuts 

2 %   Colorant(12) (pols) 

2 %   Dispersant (10) (pols) 

Rodar fins ≠ color   

200 %    H2O (60ºC) 

Rodar 15 minuts 

2 %    Resina acrílica (13) (1:3) 

Rodar 20 minuts 

6 %    Pota de bou sulfonat (14) 

2 %    Sulfitat Vegetal (15) 

0,5 %   Pota de bou cru (16) 

20 %   H2O per emulsió 

Rodar 45 minuts 

1 %    Àcid fòrmic 

Rodar 15 minuts  Bany => pH = 5 

1 %    Àcid fòrmic 

Rodar 15 minuts  Bany => pH = 3,5 – 4.  

0,3 %   Fungicida (3) 

Rodar 5 minuts 

Apilar i tapar la pell 

 
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), Annex D 

 

3.4.4.11. Escorregut i repassat  

S’elimina l’aigua de les pells per poder-les repassar i obtenir el gra de la flor més llis. 

3.4.4.12. Assecar pells  

S’assequen les pells penjades a l’aire per evaporar l’aigua que contenen. 

3.4.4.13. Estovat 

S’estoven les pells amb una màquina de pivots per aportar–lis la flexibilitat que han perdut, en part, a 

l’assecar-se.   
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Resum dels pesos emprats de les mostres I i II: 

 

Aquest resum és necessari per comparar els balanços de sal emprats en els dos sistemes de conservació. 

S’analitza la sal consumida pel magatzemista i per l’adober processant amb pells salades en pila, 

comparat amb el magatzemista i l’adober treballant amb pells piquelades. Es detalla en l’apartat 3.5. 

 

 

 Pell salada 
 

Pell espolsada 
de sal 

 
Pell dessalada i 

descarnada 
Pell piquelada 

 
Pes mostra I 

 
3.963 g 3.854 g 3.636 g 3.109 g 

 
Pes mostra II 

 
4.376 g 4.285 g 4.149 g 3.275 g 

 
Pes total 
(I i II) 

 

8.339 g 8.139 g 7.785 g 6.384 g 

 

 

3.4.5. Assajos físics 

3.4.5.1. Introducció general 

 

S’han realitzat uns assajos físics de les mostres de pell un cop convertides en cuir tenyit i sec, per poder 

comparar els dos sistemes de conservació de la pell vacuna en brut. 

 

La mostra I ha estat conservada amb píquel, emprant àcid fòrmic i àcid sulfúric a temperatura ambient. 

La mostra II ha estat conservada amb píquel, emprant àcid fòrmic a temperatura ambient. 

La mostra III encara continua conservant-se amb àcid fòrmic a temperatura ambient. 

La mostra IV ha estat conservada salada en pila a 5 ºC.  

 

Les figures següents  presenten les mostres del crupó adobades, excepte la mostra esquerra de la part de 

dalt que és la mostra III conservada amb píquel. 
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Fig. 18 Mostres del crupó adobades (esquerra). Mateix crupó desprès d’extreure les mostres per realitzar els assajos 
físics (dreta). 

 

S’han triat les següents mesures: resistència a la ruptura, resistència a la tracció i percentatge d’elongació, 

i distensió a la ruptura de flor, per determinar si l’estructura física de la pell és diferent en els assajos 

aplicats a les diferents conservacions de les mostres.    

 

Per realitzar aquestes mesures s’han extret les mostres de la part central del crupó ja que estan una al 

cantó de l’altre suposant que la pell és molt semblant.  D’aquesta manera si s’observen diferències no 

seran degudes a la diferència estructural de la pell, sinó que seran degudes als diversos tractaments 

aplicats a la pell.  

També s’han agafat totes les direccions possibles de la fibra de la pell i d’aquesta manera es minimitza 

l’efecte que pugui tenir l’estructura interna de la pell en els resultats de l’assaig. 
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3.4.5.2. Resum assajos físics 

 

MOSTRA Nº 
 

Resistència a la 
tracció 

(N/mm2) 

Elongació a la 
ruptura  

(%) 

Resistència a la 
ruptura 
(N/mm) 

Distensió a la 
ruptura de flor 

(mm) 
I 
 

34,02 53,4 118 13,00 

II 
 

29,20 54,3 124 11,68 

IV 
 

26,52 54,4 120 12,55 

Promig mostres 
 

29,91 54,03 121 12,41 

 

 

 

 

 

Conclusions 

Les mostres no presenten diferències significatives en els resultats dels assajos físics. 

Els valors semblen suficients per suposar que es poden emprar per la majoria d’articles de pell pel 

consum. 
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3.4.5.3. Qualitats subjectives 

 

Color:  

• No s’aprecia cap diferència, tot el color és el mateix en els tres trossos de pell. 

• La igualació de tintura és correcta. 

• La tintura està travessada en els tres trossos de pell per igual.  

• La intensitat de tintura sembla més bruta en la mostra de pell IV (conservada salada) perquè des 

del principi la pell estava més bruta. En canvi, les mostres de pell piquelades (I,II) són més netes 

en aquest procés possiblement perquè s’han fet més rentats. 

 

Tacte: 

• No s’aprecia cap diferència, tot el tacte és el mateix en les mostres de pell. 

 

Soltura de flor: 

• És la mateixa en les tres mostres de pell. 

 

Finura de flor: 

• Són una mica més fines de flor al tacte les pells piquelades (I,II) que no la pell salada(IV), 

aquesta és més aspre. 

• Són més fines de flor a la vista les pells piquelades (I,II) que no la pell salada (IV). 

 

 

Conclusió  

Des del punt de vista dels assajos físics i de les qualitats subjectives es pot dir que la conservació a 17 - 

20 ºC de pells en brut piquelades, permet obtenir cuirs amb la mateixa o millor qualitat que la conservació 

a 5 ºC de pell salada en pila.  
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3.5. Balanç global de sal 

3.5.1. Introducció General 

La presència de sal en la pell en brut causa molts problemes i com a mostra d’aquest inconvenient, a 

continuació s’exposa aquesta introducció. 

La conservació per salatge augmenta la concentració de clorurs dels efluents, i amb un tractament de 

depuració complet, sense dilució posterior, és molt dificultós complir els límits de conductivitat que 

s’estableixen habitualment en els abocaments. 

Dintre de les millors tècniques disponibles (MTD) hi ha present en l’etapa de conservació i remull: reduir 

tant com sigui possible la quantitat de sal utilitzada. 

La realització del rentat, el retallament, el descarnat, i la conservació de pells als escorxadors redueix el 

pes i la quantitat de sal necessària per la seva conservació. Aquesta pràctica no és una mesura que han 

d’aplicar els adobers, sinó que seria convenient aplicar-la des dels escorxadors i intermediaris de la pell. 

En el cas de noves fàbriques d’adobament, la proximitat als escorxadors podria ser un factor a tenir en 

compte. Amb aquesta pràctica es pot reduir en un 18-24 % el pes de pell a tractar, i el consum de sal com 

a conservant se suprimiria. 

La següent taula presenta els principals impactes ambientals, les opcions de millora i els seus avantatges, 

de cada una de les etapes del procés d’adobament. 

Taula 5  Resum de les MTD i altres consideracions  

 

ETAPA CONSERVACIÓ I REMULL 

Principals impactes ambientals Consum d’aigua i elevada DQO de les aigües residuals. 

Elevat contingut de sals (clorurs) de les aigües residuals. 

Opcions de millora No utilitzar sal. 

Utilitzar biocides de baix impacte ambiental i toxicitat. 

Ús de pells fresques, només és viable quan el temps que es tarda a 

començar el procés d’adobament no passa d’unes poques hores a 

temperatura ambient o uns pocs dies conservada amb fred. 

En aquells casos que sigui possible, conservar la pell en sec (oví). 

Conservació per refredament per a períodes curts. 

Recuperar la sal, per batanatge, mentre no se suprimeixi la 

conservació per salatge.   

Avantatges Reduir la presència de sal en aigües residuals. 

Reduir el consum d’aigua. 

Complir els límits d’abocament. 

(Centelles, 2005)   
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 Taula 6  Substitució de la sal  

 

Producte Clorur sòdic 

Funció Conservació de les pells abans de transportar-les a les empreses del sector de 

l’adoberia.  

Etapes on s’usa Conservació, piquelatge, desgreixatge, adobament i regeneració de permutadors. 

Inconvenients La major part del clorur que contenen les aigües residuals del sector de l’adoberia 

prové de la conservació de la pell. El problema dels clorurs a les aigües residuals 

és la impossibilitat d’eliminar-los, ja que l’osmosi inversa no és aplicable per raons 

tècniques i econòmiques.   

Alternatives Minimitzar el seu ús en tot el procés, per exemple, mitjançant reciclatge de banys 

de piquelatge. 

Treballar amb pells fresques sense sal o conservades per fred o assecatge. 

 

(Centelles, 2005)   

 

Aproximadament la meitat del contingut de sal de les aigües d’adobament, és deguda a la sal aportada per 

les pells a causa del procés de conservació a que han sigut sotmeses desprès de l’escorxament. 

Eliminant la sal de la conservació, o sigui la meitat de la salinitat total, els adobers podran oferir una 

millora dels processos, també necessària per disminuir fins els límits permesos el consum de sal en les 

indústries adoberes.  

(Ylla-Català, 2004) 

 

Per calcular els balanços globals de sal es necessita conèixer la quantitat de sal que conté la pell 

piquelada, per aquest motiu es fa l’anàlisi de sal de les pells conservades amb píquel (mostra I i II). 

Com que ja es coneix la quantitat de sal que conté la pell conservada en sal, només queda fer aquesta 

determinació per desprès realitzar el balanç dels consums de sal. 
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3.5.2. Determinació de la sal d’una pell vacuna conservada en píquel 

3.5.2.1. Introducció 

Aquest mètode s’adapta al SLTC per pells de xai piquelades sense llana. S’ajusta el mètode a una pell 

vacuna piquelada.   

 

3.5.2.2. Determinació del clorur sòdic d’una pell conservada en píquel. 

 

Procediment 

S’han fet 4 determinacions de clorur sòdic de les mostres I i II del mateix crupó descarnat i piquelat, 

emprant la quantitat de 5 grams de pell en cada anàlisi. 

Cada mostra es tracta amb 200 mL de solució d’acetat sòdic 0,2 N, durant 9 hores d’agitació i  reposant 

12 hores més. 

S’agafen 25 mL del bany per cada mostra i es valoren amb Nitrat de Plata 0,1 N i 0,5 mL de cromat sòdic 

al 5% com indicador.  

 

Material 

Bureta  25 mL ± 0,03 mL 

Pipeta graduada de 25 mL ± 0,045 mL 

Pipeta pasteur 

Erlenmeyer 250mL 

Proveta 100 mL ± 1,0 mL 

Agitador 

 

Resultats experimentals 

 Mostra 1  

 Volum gastat = 4,8 mL AgNO3 

 Mostra 2   

 Volum gastat = 5 mL AgNO3 

 Mostra 3   

 Volum gastat = 5 mL AgNO3 

 Mostra 4   

 Volum gastat = 4,5 mL AgNO3 

 Volum blanc = 0,05 mL AgNO3 
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Càlculs 

Mostra 1 

4,75 mL AgNOJ  �
0,1 mol AgNOJ 

1000 mL
 �

1 mol Cl�

1 mol AgNOJ

�
1 mol NaCl

1 mol Cl�
� 

58,5 g NaCl

1 mol NaCl
 � 

200 mL

25 mL
�  

� 0,222 g NaCl 

0,222 g NaCl 

5 g pell piquelada
 � 100 � 4,45 % NaCl  

 

El contingut de clorur sòdic sobre la pell piquelada d’aquesta mostra és de 4,45 %. 

 

Mostra 2 

4,95 mL AgNOJ  �
0,1 mol AgNOJ 

1000 mL
 �

1 mol Cl�

1 mol AgNOJ

�
1 mol NaCl

1 mol Cl�
�
58,5 g NaCl

1 mol NaCl
 �  

200 mL

25 mL
� 

� 0,232 g NaCl 

 

0,232 g NaCl 

5 g pell piquelada
 � 100 � 4,63 % NaCl  

 

El contingut de clorur sòdic sobre la pell piquelada d’aquesta mostra és de 4,63 %. 

 

Mostra 3 

4,95 mL AgNOJ  �
0,1 mol AgNOJ 

1000 mL
 �

1 mol Cl�

1 mol AgNOJ

�
1 mol NaCl

1 mol Cl�
� 

58,5 g NaCl

1 mol NaCl
 � 

200 mL

25 mL
� 

� 0,232 g NaCl 

0,232 g NaCl 

5 g pell piquelada
 � 100 � 4,63 % NaCl  

 

El contingut de clorur sòdic sobre la pell piquelada d’aquesta mostra és de 4,63 %. 

 

Mostra 4 

4,45 mL AgNOJ  �
0,1 mol AgNOJ 

1000 mL
 �

1 mol Cl�

1 mol AgNOJ

�
1 mol NaCl

1 mol Cl�
� 

58,5 g NaCl

1 mol NaCl
 � 

200 mL

25 mL
� 

� 0,208 g NaCl 

0,232 g NaCl 

5 g pell piquelada
 � 100 � 4,17 % NaCl  

 

El contingut de clorur sòdic sobre la pell piquelada d’aquesta mostra és de 4,17 %. 
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Resum de resultats 

 

5 g pell (en 200 

mL H2O) 

Volum mostra 

bany (mL) 

Volum gastat 

AgNO3 (mL) 

NaCl en pell 

piquelada (g) 

NaCl  en pell 

piquelada (%) 

Mostra I 25 4,8 0,222 4,45 

Mostra I 25 5 0,232 4,63 

Mostra II 25 5 0,232 4,63 

Mostra II 25 4,5 0,208 4,17 

 

El valor promig del conjunt de resultats ���� ha sigut de 4,47 % NaCl. 

 

Precisió del resultat obtingut = DSR �  � 
  )  

*+
 � 100    

DSR �  � 
  0,217

4,47
 � 100 �  � 4,86 % 

 

Conclusions 

 

El mètode SLTC adaptat a les pells vacunes i conservades amb el píquel, en aquest cas, sí que serveix 

degut als motius següents: 

1. La pell està descarnada, li queda poc greix i està regularment repartit, per tant, no hi ha 

irregularitats degudes al greix. 

2. La pell està neta de cascàrries, sang, etc. perquè abans de fer la conservació amb píquel es neteja 

amb aigua. 

3. L’aigua de la pell no te gran importància en els resultats com en el mètode SLTC trobat, ja que hi 

ha poca pell (5 grams) i molt volum d’aigua (200 mL) en comparació, al fer l’extracció de la sal. 

Aquest sistema presenta resultats coherents, ja que s’assemblen molt, no com el cas de la pell salada en 

brut, que presenta moltes diferencies.  
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3.5.3. Dades prèvies 

 

Aprofitant que es disposa dels diferents pesos de cada mostra de crupó en les seves diverses situacions, es 

pot comparar els consums de sal conservant la pell salada en pila (mostra IV) o piquelada (mostres I i II). 

Aquesta taula representa els pesos de les mostres I i II, emprats a l’apartat 3.3: conservació de la pell en 

brut amb píquel. Necessària  per comparar els balanços de sal emprats en els dos sistemes de conservació.  

 

 Pell salada 
 

Pell espolsada 
de sal 

Pell dessalada i 
descarnada 

Pell piquelada 

 
Pes mostra I 

 
3.963 g 3.854 g 3.636 g 3.109 g 

 
Pes mostra II 

 
4.376 g 4.285 g 4.149 g 3.275 g 

 
Pes total 
(I i II) 

 

8.339 g 8.139 g 7.785 g 6.384 g 

 

Com que només es disposa del pes de la pell salada i es necessita conèixer el pes de la pell fresca, es pot 

estimar el seu pes fent el següent: 

Segons el vademècum de la casa BASF, a la pàgina 50, indica la pèrdua de pes de la pell fresca vacuna al 

salar-la en pila. Aquesta pèrdua és de l’ordre del 11 al 14 %. 

 

Per fer els càlculs del pes de la pell fresca s’utilitza el mínim del 11 % de pèrdua de pes. 

• Pes de la pell fresca (x) − 11 % de la pell fresca (0,11 Q x) = Pes de la pell salada (g pell salada), 

El pes de la pell salada es referida en l’apartat 3.3.3. i 3.3.4., conservació de la pell en brut amb 

píquel, pàg. 57 i 59. 

 

Mostra I     Mostra II  

x −  0,11 Q x � 3.963 g    x −  0,11 Q x � 4.376 g  

x �1 S 0,11� � 3.963 g    x �1 S 0,11� � 4.376 g  

 0,89 Q x � 3.963 g    0,89 Q x � 4.376 g 

 x � 4.453 g     x � 4.917 g 

 

El pes total de la pell fresca de les mostres I i II, és de 9.370 g.  
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Resum general dels pesos emprats en les mostres I i II: 

 

 Pell fresca Pell salada 
 

Pell espolsada 
de sal 

Pell dessalada i 
descarnada 

Pell piquelada 

 
Pes mostra  I 

 
4.453 g 3.963 g 3.854 g 3.636 g 3.109 g 

 
Pes mostra  II 

 
4.917 g 4.376 g 4.285 g 4.149 g 3.275 g 

 
Pes total 

 
9.370 g 8.339 g 8.139 g 7.785 g 6.384 g 

 

 

3.5.4. Balanç de sal en el magatzemista salant en pila 

 

Segons el vademècum de la casa BASF, a la pàgina 50, indica la sal utilitzada per conservar les pells amb 

sal sòlida. Aquesta sal és de l’ordre del 40 al 50 % sobre pes fresc. 

 

Per fer els càlculs de la sal necessària per conservar les pells, s’utilitza el promig del 45 % de sal sobre 

pes de la pell fresca. 

El pes de la pell fresca calculat anteriorment era de 9.370 g. Per tant, el 45 % d’aquest pes, és de 4.217 g 

de sal. En aquest cas, el magatzemista utilitza 4.217 g de sal per salar 9.370 g de pell fresca. 

 

La sal que arriba als adobers aplicant la conservació per salat en pila, és el següent: 

 

1) La sal quan s’espolsa la pell salada és el següent: 

 8.339 g pell salada – 8.139 g pell espolsada de sal = 200 g sal 

 La sal que es treu quan la pell s’espolsa és de 200 g. 

 

2) La sal que conté la pell espolsada de sal és de 17,8 %, calculada a l’apartat 3.2.1., pàgina 49.  

 Pes de pell espolsada de sal de les mostres I i II = 8.139 g 

 8.339 g × 0,178 = 1.484,34 g de sal 

 

Les mostres I i II salades contenen 1.484 g de sal.  
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La sal total que li arriba a l’adober aplicant la conservació salant en pila aquestes pells, és la suma de 

1.484 g + 200 g, que és 1.684 g de sal. 

 

Al magatzemista li queda la diferència entre la sal utilitzada per salar en pila i la sal que s’emporta la pell, 

és a dir, 4.217 g − 1.684 g = 2.533 g de sal sòlida. 

 

Resum: 

 Quantitat de sal emprada pel magatzemista = 4.217 g sal. 

 Quantitat de sal que agafa la pell i arriba a l’adober = 1.684 g sal. 

 Residu sòlid de sal que li queda al magatzemista = 2.533 g sal. 

 
 

3.5.5. Balanç de sal en el magatzemista piquelant 

 

Per conservar les mostres de pell I i II en píquel, es necessita 9 % de sal sobre pes descarnat, (referida en 

l’apartat 3.3.3 i 3.3.4, pàg. 58 i 60). 

Pes de pell descarnada de les mostres I i II = 7.785 g 

7.785 g × 0,09 = 700,65 g de sal 

La quantitat de sal que utilitza el magatzemista és de 701 g. 

 

La sal que conté la pell piquelada és de 4,5 %, calculada a l’apartat 3.5.2., corresponent, en aquest cas, a 

287,2 g de sal. 

Pes de pell piquelada de les mostres I i II = 6.384 g. 

 6.384 g × 0,045 = 287,2 g de sal 

 

Per tant, al magatzemista li queda la diferència entre la sal utilitzada per fer el píquel i la sal que agafa la 

pell: 701 g − 287,2 g = 414 g de sal. 

Al bany residual del píquel li queden 414 g de sal. 

 

Resum: 

 Quantitat de sal emprada pel magatzemista = 701 g sal. 

 Quantitat de sal que conté la pell = 287,2 g sal. 

 Residu de sal en el bany de píquel = 414 g sal. 
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3.5.6. Balanç de sal en l’adober emprant pells salades en pila 

 

 Quantitat de sal emprada per l’adober = 0 g sal. 

 Quantitat de sal que li arriba amb la pell salada = 1.684 g sal. 

 Residu de sal en el bany de remull = 1.684 g sal. 

 

3.5.7. Balanç de sal en l’adober emprant pells piquelades 

 

Per fer el Remull/Despiquelat de les pells conservades en píquel, es necessita 6 % de sal (referida en 

l’apartat 3.4.3, pàgina 72). 

Pes de pell piquelada de les mostres I i II = 6.384 g. 

6.384 g × 0,06 = 383,04 g de sal 

La quantitat de sal que utilitza l’adober és de 384 g. 

La sal que arriba als adobers aplicant el nou procés de conservació en píquel, és el següent: 

La sal que conté la pell piquelada és de 4,5 %, (calculada a l’apartat 3.5.2., pàg. 86).  

Pes de pell piquelada de les mostres I i II = 6.384 g 

6.384 g × 0,045 = 287,28 g de sal 

Les mostres I i II piquelades contenen 287 g de sal.  

 

La sal total que li queda a l’adober al final del remull/despiquelat,  aplicant el nou procés de conservació 

en píquel d’aquestes pells és la següent: 287,28 g + 383,04 g, que és 670,32 g de sal. 

 

Resum: 

 Quantitat de sal emprada per l’adober per remullar/despiquelar = 384 g sal. 

 Quantitat de sal que conté la pell piquelada = 287,2 g sal. 

 Residu de sal en el bany de remull/despiquelat = 670 g sal. 

 

 La sal total utilitzada en aquestes pells, entre el magatzemista i l’adober, per conservar salant en 

pila, és de 4.217 g de sal. 

 La sal total utilitzada en aquestes pells, entre el magatzemista i l’adober, per conservar amb 

píquel i començar el procés d’adobament (remull/despiquelat), és de 1.084 g de sal. 

 700,65 g de sal per piquelar + 383,04 g de sal per remullar = 1.083,69 g  
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3.5.8. Balanç global de sal (magatzemista i adober) 

 

Conservant les pells salant en pila es fa servir 4.217 g de sal. 

Conservant les pells amb píquel es fa servir 1.083,69 g de sal. 

 

Estalvi de sal �  
4.217 g sal S 1.083,69 g sal 

4.217  g sal 
� 100 � 74 %  

Per un camí o un altre, la quantitat de sal que anirà a parar al medi aquàtic serà d’un 74 % inferior 

aplicant el píquel de conservació, entre el magatzemista i l’adober. 

Esquema comparatiu dels dos mètodes de conservació:  

 

a) Conservació de les pells salant en pila:  

 

 

b) Conservació de les pells piquelant:  
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3.5.9. Balanç del residu de sal per 1.000 Kg de pell fresca 

En cas d’aplicar el mateix sistema amb 1000 Kg de pell fresca, les quantitats serien les següents: 

 

Sal conservant les pells salant en pila: 

 

Sal emprada pel magatzemista: 

Sal magatzemista 	  
1.000 Kg pell fresca � 4,217 Kg  sal 

9,370 Kg pell fresca
 �  450 Kg sal 

    

 El magatzemista necessita 450 Kg de sal per conservar salant en pila 1.000 Kg de pell fresca. 

 

Residu pel magatzemista:   

Sal magatzemista 	  
1.000 Kg pell fresca � 2,533 Kg  sal 

9,370 Kg pell fresca
 �  270 Kg sal 

 

 Al magatzemista li queda un residu de 270 Kg de sal. 

 

Residu per l’adober:  

Sal adober 	  
1.000 Kg pell fresca � 1,684 Kg  sal 

9,370 Kg pell fresca
 �  180 Kg sal 

  

 A l’adober li queda un bany residual del remull amb 180 Kg de sal. 

 

Sal conservant les pells en píquel: 

Sal emprada pel magatzemista: 

Sal magatzemista 	  
1.000 Kg pell fresca � 0,701 Kg  sal 

9,370 Kg pell fresca
 �  74,81 Kg sal 

 

 El magatzemista necessita 75 Kg de sal per conservar piquelant 1.000 Kg de pell fresca. 

 

Residu pel magatzemista:  

Sal magatzemista 	  
1.000 Kg pell fresca � 0,414 Kg  sal 

9,370 Kg pell fresca
 �  44,18 Kg sal 

 

 Al magatzemista li queda un residu de 44 Kg de sal. 
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Sal emprada per l’adober: 

Sal adober 	 
1.000 Kg pell fresca � 0,383 Kg sal 

9,370 Kg pell fresca
 �  40,88 Kg sal 

 

 L’adober necessita 41 Kg de sal per fer el remull/despiquelat de la pell conservada amb píquel. 

 

Residu per l’adober:  

Sal adober 	 
1.000 Kg pell fresca � 0,287 Kg  sal 

9,370 Kg pell fresca
 �  30,63 Kg sal 

   

 A l’adober li arriba la pell piquelada que conté 31 Kg de sal. 

 

El residu total de sal per l’adober seria la suma de: 41 Kg de sal + 31 Kg de sal = 72 Kg sal  

 

 A l’adober li queda al bany final residual del remull/despiquelat els 72 Kg de sal. 

 

 

 

 

 

Esquema comparatiu dels dos mètodes de conservació per 1.000 Kg de pell fresca: 

 

a) Conservació de les pells salant en pila:  
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b) Conservació de les pells piquelant:  

 

 

 

3.5.10.  Balanç global de sal (magatzemista i adober) per 1.000 Kg de pell fresca  

 

Conservant les pells salant en pila es fa servir la següent quantitat de sal: 

Magatzemista = 450 Kg de sal. 

Adober = 0 Kg de sal. 

Per tant, conservant les pells salant en pila s’aporten 450 Kg de sal a l’aigua residual. 

 

Conservant les pells piquelant es fa servir la següent quantitat de sal: 

Magatzemista = 75 Kg de sal. 

Adober = 41 Kg de sal que utilitza per fer el remull/despiquelat. 

Per tant, conservant les pells piquelant s’han d’emprar 75 Kg de sal pel magatzemista, al fer el píquel, i 

41 Kg de sal, per l’adober, al fer el remull/despiquelat d’aquestes pells. Una aportació total de 116 Kg de 

sal a l’aigua residual. 

 

L’estalvi de sal conservant les pells amb el procés de píquel, en comptes de salar en pila, és el següent: 

Estalvi de sal �  
450 Kg sal S 116 Kg sal 

450 Kg sal 
� 100 � 74 %  

La quantitat de sal que s’estalvia en el tractament d’aigües residuals o per abocar al riu serà del 74%, 

aplicant la conservació amb píquel de 1.000 Kg de pell fresca. 
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4. Capítol III. Resultats i discussions 

 

Determinació de la sal d’una pell vacuna en brut. 

El resultat del contingut de sal, obtingut d’una mostra de 40 - 65 g de pell conservada salada en pila i 

espolsada, emprant el mètode Mohr i la densitat de l’extracte aquós, ha sigut de 17,8 % de sal. 

Discussió:  

La quantitat de greix adherit a la mostra de pell emprada (1 - 5 g) és la causa en part de la irregularitat 

detectada en els primers assajos. 

En agafar mostres més grans de pell, com que la quantitat d’aigua que pot portar en diferents llocs de la 

mateixa pell no és coneguda i pot ser irregular, aquest volum d’aigua s’afegiria al volum d’aigua emprat 

en l’extracció falsejant els resultats, per això, cal assecar-les abans de començar a fer l’extracció de la sal. 

Degut a les irregularitats del greix i de la humitat de la pell ha estat necessari agafar mostres més grans de 

1-5 grams per poder eliminar la humitat, assecant-les, abans de l’extracció ja que modifiquen molt el pes 

inicial de les mostres amb relació a la quantitat de sal que tenen, i d’aquesta manera poder determinar la 

sal amb resultats coherents.   

Mesurant la densitat amb els ºBe, els resultats són més elevats en contingut de sal, comparat amb els 

resultats del mètode Mohr. Això, es degut a que a la pell també s’extreu matèria que no sigui sal. 

 

Conservació de la pell en brut en píquel. 

S’ha dut a terme un píquel de conservació d’un crupó vacu amb tres mostres. 

Les mostres s’han hagut de dessalar per partir de pells fresques, descarnar pel fet que penetren millor els 

productes, quedant més netes i, seguidament, piquelar.  

S’ha fet servir àcid fòrmic i àcid sulfúric obtenint un pH de l’ordre de 3,5, amb una quantitat reduïda de 

sal. S’han deixat reposar apilades i tapades sobre un cavallet durant 35 dies a temperatura ambient (17-

20ºC).  

Una mostra s’ha guardat a 17-20 ºC durant un temps, sense processar per verificar la conservació emprant 

aquest mètode. Les altres mostres piquelades s’han unit a la mostra conservada amb sal de la nevera (5ºC) 

per adobar-les i poder comparar els assajos físics posteriorment.  

Discussió: 

Per realitzar el píquel s’ha emprat àcid fòrmic per la seva facilitat de penetració en tot el gruix de la pell. 

També s’ha emprat una barreja de l’àcid fòrmic amb l’àcid sulfúric perquè és habitual en la industria 

adobera, a més, pel fet que l’àcid sulfúric és més econòmic. 

Una continuació proposada per aquest estudi seria variar: la quantitat d’àcid i sal emprats, l’efecte 

mecànic, la mida dels bombos o provar-ho en molinets, utilitzar pells fresques en comptes de pell 

dessalada a escala semi - industrial o industrial.  
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Comprovació de la putrefacció segons el tipus de conservació. 

S’ha preparat el mètode per determinar la putrefacció d’una pell vacuna en brut amb l’indicador  

p-Iodonitrotetrazolium Violet (INT).  
El mètode emprat ha sigut una valoració visual del color violeta-bordeus que agafa l’indicador p-

Iodonitrotetrazolium Violet quan està en contacte amb bacteris vius que l’hidrogenen convertint-se en 

formazan insoluble en aigua. Es visualitza un canvi de color en les solucions de remull amb aquest 

indicador i quan més bacteris hi ha desenvolupant-se, més fosc és el color. 

El INT en la seva forma reduïda (INT-formazan) genera un precipitat rosat-vermell, però la manipulació 

d’aquesta sal genera inconvenients relacionats amb la interpretació dels resultats per colorimetria, degut a 

la generació de formazan insoluble. 

La comparació s’ha de fer visual perquè l’indicador quan es redueix es forma un precipitat insoluble en 

aigua. No convé emprar molta quantitat d’indicador si es necessita comparar les diferències d’intensitat 

de color de forma acceptable.  

Resultats: 

S’ha comprovat la putrefacció de les mostres de pells conservades en píquel i de la mostra de pell 

conservada amb sal en pila. Els resultats obtinguts han demostrat que la pell conservada amb sal està més 

degradada. Deixant les pells submergides en els seus respectius banys de remull, durant 72 hores, la pell 

piquelada no perd el pèl estirant-lo suaument i la pell salada, en canvi, sí que el perd. 

L’efecte del pH sobre els bacteris demostra que en un pH àcid no poden créixer ni desenvolupar-se ja que 

l’indicador INT no presenta canvi de color en els tubs d’assaigs amb la mostra de pell piquelada.   

S’ha aplicat el mètode esmentat anteriorment realitzant l’escalat d’intensitats amb l’indicador INT i s’ha 

comparat el creixement bacterià d’una pell conservada amb píquel d’una salada en pila. Observant que  en 

l’extracte d’una pell salada la quantitat de bacteris és 5 vegades més elevada que en l’extracte de pell 

piquelada. 

Discussions i conclusions parcials: 

En cas d’emprar el sistema per determinar la putrefacció en la conservació de la pell en brut, s’ha de 

realitzar un escalat d’intensitats amb una solució de l’indicador p-Iodonitrotetrazolium Violet a 

concentració d’1 g/L, emprant 1 mL d’aquesta solució en comptes de 2 mL. 

Es pot utilitzar l’indicador INT pels motius següents: 

1. En el bany del remull sense afegir cap producte que pugui interferir amb l’indicador, per intuir l’estat 

de putrefacció de les pells i actuar conseqüentment en els processos posteriors. En cas de no disposar 

d’estufa, sostenint el tub amb la mà un cert temps, es pot observar el canvi de color. 

2. En el tub d’assaig amb 0,3 -0,4 g de pell per observar l’estat de conservació de les pells segons el 

creixement bacterià canviarà la intensitat de color en unes hores, a 35-37 ºC. També comprovar l’estat de 

putrefacció en pells conservades en píquel, afegint bicarbonat per neutralitzar l’acidesa de les pells fins a 

pH 7.  
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Procés d’adobament i assajos físics. 

Per remullar les pells conservades en píquel s’ha de fer un remull/ despiquelat amb una quantitat de sal 

fins arribar als 6 ºBe per evitar que les pells s’inflin al remullar-les. Seguidament, s’han processat juntes 

amb la pell conservada amb sal fins obtenir el cuir tenyit i sec, com el procés d’adobar normal.  

S’han realitzat els assajos físics de totes les mostres per comparar les diferències estructurals de la pell 

segons el mètode de conservació aplicat. 

S’ha comprovat que els resultats obtinguts dels assajos físics, dos mostres prèviament conservades en 

piquel i una conservada amb sal, no presenten cap diferència estructural en la pell. Les mesures de la 

resistència a la ruptura, a la tracció i a la distensió de la ruptura de flor, en totes les mostres, compleixen 

amb els valors normalitzats. 

 

Discussió: 

En les qualitats subjectives de les mostres s’ha observat que el matís de la tintura és més net en les pells 

conservades amb píquel, possiblement, degut a la neteja emprada en aquest procés. També aquestes pells 

conservades en píquel són més fines de flor al tacte ja que la pell conservada amb sal és més aspre.   

 

 

Balanç global de sal. 

Comparant la quantitat de sal que es consumeix salant en pila les pells fresques, amb el procés de píquel, 

s’estalvia el 74 % de sal conservant les pells fresques en píquel. 

 

Discussió: 

Encara que l’adober ha de realitzar el remull/ despiquelat afegint sal, s’ha comprovat que es necessita una 

quantitat de sal inferior que la sal que li arriba a l’adober amb la pell salada en pila. 
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5. Conclusions 

Els objectius proposats en aquest treball s’han pogut assolir: 

 S’ha demostrat que es pot conservar la pell vacuna en brut piquelada. 

 Aquest procés estalvia consum de sal i evita la necessitat de nevera. 

 També redueix molt la putrefacció de la pell en brut, millorant, així, la qualitat de l’article final.  

 

Per determinar la sal d’una pell salada es recomana el següent mètode: 

1. Utilitzar un mínim de 50  –  60 grams de pell salada, extraient les mostres de diferents parts de la 

pell per minimitzar irregularitats. 

2. Assecar els trossos de pell a l’aire, a temperatura ambient entre 17 - 20 ºC i 45- 50% d’humitat 

relativa, fins a pes constant. 

3. Fer l’extracció de la sal amb 200 – 300 mL d’aigua desionitzada fins a densitat, mesurada amb 

ºBe, constant. 

4. Aplicar la taula que relaciona els ºBe amb la concentració de sal del bany, per trobar el contingut 

de sal que conté la pell. 

5. Determinar el contingut de sal aplicant el mètode Mohr d’aquest bany extractiu. 

6. Fer el promig dels resultats obtinguts emprant els ºBe i Mohr per donar el contingut de sal 

resultant en la mostra de pell. 

 

Per determinar la sal d’una pell conservada en píquel s’ha trobat el mètode SLTC per pells de xai 

desllanades i piquelades. Aquest procediment s’ha adaptat a aquest mètode amb la pell vacuna piquelada i 

ha sigut eficient degut a que la pell està descarnada i no presenta irregularitats. 

 

Es pot evitar emprar la nevera per conservar les pells piquelades ja que es mantenen correctament a 

temperatura ambient entre 17ºC - 20 ºC. Mantenir un pH àcid (entre 3,5 – 4) dintre de la pell, no suposa 

activitat bacteriana degut a que els bacteris no poden créixer ni desenvolupar-se.    

 

El impacte ambiental provocat per la sal en els efluents és d’un 74 % inferior i per tant, els problemes de 

dilució per abocar les aigües residuals del sector d’adoberia amb una elevada concentració en sal, seran 

inferiors. 

 

Els resultats obtinguts han demostrat que el procés de conservació de la pell vacuna en brut en píquel, és  

aplicable pels recol·lectors magatzemistes de pells vacunes fresques, reduint considerablement el residu 

de sal i millorant, alhora, la conservació de les pells en brut repercutint en la qualitat final de l’article.  
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Es recomana realitzar el píquel per conservar les pells fresques des de l’escorxador, amb els següents 

requisits previs pels magatzemistes: 

 

 Necessitat de tenir instal·lat bombos o molinets a fi de realitzar el refredament, la neteja inicial de 

la pell i el piquelat posterior. 

 Una màquina de descarnar, uns cavallets, uns palets, i opcionalment una màquina per escorre. 

 Disposar de productes àcids (fòrmic i/o sulfúric), guants, indicador i pinces.  

 Seguir el procediment següent: 

 

1. Refredar amb aigua les pells que arriben de l’escorxador, a més d’eliminar la sang,etc.: 

200 % H2O a 20 ºC, sobre pes de pell fresca. 

2. Descarnar les pells. 

3. Rentar les pells  per eliminar carnassa,etc. 

200 % H2O a 20 ºC, sobre pes de pell descarnada. 

4. Piquelar les pells per conservar-les a un pH aproximat a 3,5 segons la fórmula proposada a 

continuació: 

 

Píquel  (% sobre pes descarnat) 

100 %    H2O (20 ºC) 

   9 %    Sal     

Rodar 20 minuts   ºBe = 6-7        

  2 %    Àcid fòrmic (1:5) 

Rodar 120 minuts   Controls: ºBe / pH 

Nit automàtic (Rodar 10 min. i parar 50 min.) 

L’endemà rodar 120 minuts  Controls: ºBe / pH bany i pell a 3,5 aproximat.  

0,1 %    Fungicida    

Rodar 15 minuts   Buidar bany 

Apilar i tapar la pell 

Reposar pells fins que no regalimin 

Escorre pells a màquina (opcional) 

 

Per començar la fabricació del cuir és necessari neutralitzar l’acidesa de la pell piquelada, realitzant un 

remull / despiquelat, similar al detallat en l’apartat 3.4.3, en comptes del remull tradicional. I continuar el 

procés com si la pell hagués estat conservada salada en pila. 



 Aplicació del píquel en la conservació de la pell vacuna en brut  

 

 
  99 

  

6. Bibliografia 

• Adzet, J.M ª. Quimica tecnica de teneria. Igualada: Ed. Romanyà/Valls, 1985.  

ISBN 84-398-3375-X 

 

• BASF Arktiengesellschaft. Vademécum para el técnico en curtición. [s.l.]: 3º ed.: [s.a.] 

 

• Centelles Ràfales, Marina. La indústria de l’adobament de la pell. Barcelona: Generalitat De 

Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2005. ISBN 84-393-6825-9. (Documents 

de referència sobre les millors tècniques disponibles aplicades a la indústria; 6). 

 

• Font, J. Análisis y ensayos en la industria del curtido. Igualada: Escola d’Enginyeria d’Igualada, 

2002. ISBN 84-931837-5-X  

 

• Harvey, David. Química Analítica Moderna. Madrid: Ed. McGraw-Hill, 2002.  

ISBN 84-481-3635-7 

 

• Lourosa, Luciana. Estudo Inicial do Estado de Conservaçao da Pelle em Bruto. Igualada: Escola 

d’Enginyeria d’Igualada, 2002 

 

• Morera, J.M. Química Técnica de Curtición. Igualada: Escola d’Enginyeria d’Igualada, 2000. 

ISBN 84-931837-0-9  

 

• Soler, J. Processos de curtidos. Igualada: Escola d’Enginyeria d’Igualada, 2000. 

 ISBN 84-1837-2-5 

 

• Skoog, Douglas A.; West, Donald M. Introducción a la química analítica. Barcelona: Ed. 

Reverté, 1974. ISBN 84-291-7511-3  

 

• Vallejo, Victoria Eugenia; Yanine, Habib; Roldán, Fabio Augusto. Aplicación de sales de 

tetrazolio de nueva generación (XTT) para la estimación de la densidad de microorganismos 

degradadores de hidrocarburos empleando la técnica del número más probable. Acta Biológica 

Colombiana, 2010, Vol. 15, núm. 15, p. 75 - 90  

 

• Ylla-Català, Antoni; Munmay, Colomer. La salinidad en el proceso de la piel. A: La salinidad en 

el sector de la piel: jornada técnica AQEIC. Barcelona: AQEIC, 2004, p. 41-81 


