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Resum 

Una de les problemàtiques més importants en el sector del curtits és la presència de 

crom (VI) en el producte acabat. Això és degut a que en el 90% de la producció de curtits 

s’utilitzen les sals de crom (III) com a agent curtient. Un cop la pell està acabada, diferents 

factors poden fer que aquest Cr(III) s’oxidi a Cr(VI) al llarg de la seva vida útil. Això pot 

suposar un greu problema ja que es classifica el crom (VI) com un producte altament tòxic, 

de caràcter cancerigen. El contingut de Cr(VI) a la pell és un dels paràmetres ecotoxicològics 

present en les diferents normes o ecoetiquetes que existeixen. 

El present treball està inclòs dins un projecte europeu amb participants de 3 països 

diferents (Espanya, Itàlia i Alemanya) en el que es pretenen modificar alguns passos dels 

processos de teneria per tal de prevenir la formació de Cr(VI). L’etapa que estudia el present 

 projecte de final de carrera és la d’engreix, que és l’aplicació de productes engreixants a la 

pell amb la finalitat d’obtenir un producte de tacte i estructura molt més suau i tova.  

En una primera part del treball, es defineix el procés d’adoberia de la pell, fent una 

explicació molt més detallada de l’etapa d’engreix. En la part experimental es veu com 

influeixen els engreixos en la formació de crom (VI), aplicant la fórmula triada i posteriorment 

fent la determinació de crom amb el mètode oficial (IUC18). Es comparen diferents 

característiques dels olis i greixos i es veu com afecten aquestes propietats en la formació de 

crom (VI), ja que aquests actuen de distinta manera depenent de diferents paràmetres; 

l’índex de iode, l’origen, la quantitat aplicada, la seva naturalesa,...  

Els estudis desenvolupats han confirmat que hi ha uns determinats olis que afavoreixen 

clarament l’aparició de crom en l’estat màxim d’oxidació, com són, sobretot, els olis amb 

major presència de dobles enllaços. Aquests engreixos presenten un alt grau d’insaturació 

que els fa fortament oxidants. Altres característiques com una major aplicació d’engreix o un 

procés sense eliminació prèvia del greix natural de la pell, abans de realitzar la curtició 

afavoreixen també la formació de crom (VI) en el producte acabat. 

En una segona etapa, es verifica que l’aplicació de productes amb característiques 

antioxidants (extracte de tara, vitamina E, antioxidants fenòlics i amínics, vitamina C) al 

procés de curtició poden evitar que el crom (III) present a la pell es transformi en l’estat del 

metall no desitjat.   
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1. Glossari [11] 

 ANTE  Acabat que produeix una felpa sobre el curtit per acció abrasiva. Denominació 

genèrica aplicada als curtits que han estat acabats amb una fina estructura de vellut.  

 SERRATGE  La capa inferior d’una pell o un cuir, separada mitjançant la màquina de 

dividir. 

 COSTAT FLOR  La part d’un cuir o una pell compresa entre la superfície que queda al 

descobert al eliminar el pèl o la llana i l’epidermis fins el nivell de les arrels dels 

mateixos. 

 COSTAT CARN  La part d’un cuir o una pell compresa entre la superfície interior que 

toca al cos de l’animal i l’epidermis. 

 PUNT ISOELÈCTRIC  El punt isoelèctric de la proteïna del col·lagen és el punt on té 

lloc l’equilibri entre les càrregues dels grups amino ( ) i carboxílic ( ), i es 

situa aproximadament a pH 5,0. Amb la disminució del pH, tenim la dissociació dels 

grups amino, mentre que amb l’increment del pH el grup carboxílic pateix la dissociació.  

+ −
3NH COO

 AUXILIARS  Són una gamma molt gran de productes que ajuden al procés 

d’acabament, modificant determinat tipus de propietats, com per exemple el tacte, 

l’aspecte, el brillo i l’absorció. 

 COL·LAGEN  Proteïna existent en el teixit conjuntiu del cos, pell, tendons, etc. És un 

polipèptid fibrós la cadena del qual comprèn molts aminoàcids. Té la propietat 

d’encongir-se en aigua calenta dins d’un interval específic de temperatura (63-65ºC per 

pell de vaca). Aquest comportament és un factor crític en el cuir doncs la temperatura 

d’encongiment s’incrementa amb l’extensió del curtit. 

 CUIR  La coberta exterior d’un animal madur o plenament desenvolupat, de gran 

tamany, per exemple animals bovins i cavalls.  

 CURTICIÓ  Conjunt d’operacions físico-químiques, que mitjançant l’adequat ús de 

productes químics, converteixen a la pell (comunment anomenada cuir) en un 

material durable i imputrescible. 
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 CURTIT  Un terme general per cuirs i pells que conserven la seva estructura 

natural fibrosa i que han estat tractats en forma tal, que resulten imputrescibles, 

inclús després d’un tractament amb aigua. Pot haver-se eliminat o no el pèl o la llana. 

 NAPA  Pell bovina dividida o pell ovina o caprina sense dividir, suau i elàstica, 

generalment de plena flor, utilitzada per guanteria o confeccions. Curtida al crom o 

combinada i tenyida a penetració completa. 

 PELL  Terme genèric que significa la coberta exterior d’un animal. També es 

denominen així les pells de pelleteria curtides i acabades amb el seu pèl. 

 WET-BLUE  Cuirs curtits al crom amb un alt contingut d’aigua i sense cap 

tractament posterior. 

 PELL PIQUELADA  Pell que ha passat per tots els processos de curtició fins a 

l’etapa de piquelat. A vegades en pell ovina es fa un píquel molt àcid (pH ≈ 1) que 

permet conservar la pell sense curtir durant un cert temps.  
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2.  Prefaci 
2.1. Origen del projecte 

La indústria de la pell està estesa per tota Europa. Per tant, en el problema que 

comporta la presència de crom (VI) en el cuir es veuen implicats tots els països on s’estén. 

La producció de pell a Europa suposa 50 milions de pell vacuna i 120 milions de pell ovina. 

Aproximadament, el 90% de la producció de pell utilitza sals de crom (III) com a agent 

curtient. Degut a això, la possible formació de crom (VI) en pell curtida amb sals de crom (III) 

és un problema que afecta a la indústria de la pell europea.[2] 

El consumidor europeu, com a resultat de la pressió dels mitjans i de les associacions 

de consumidors comença a sensibilitzar-se amb l’ecotoxicitat dels productes que es 

consumeixen. Aquest increment de sensibilitat ha donat lloc a l’existència d’ecoetiquetes, i en 

particular a especificacions de l’Ecoetiqueta europea pel calçat en la qual, el contingut de 

crom (VI) és un dels criteris ecològics que s’hi poden trobar. L’existència d’una ecoetiqueta 

europea pel calçat és l’evidència de la dimensió del problema. 

Un altre exemple de la dimensió el problema és l’esforç fet pel Comitè Europeu Tècnic 

CEN/TC 289 de normalització per determinar un mètode estàndard per determinar el crom 

(VI) en pells tenyides. 

2.2. Motivació 

La Unió Europea ha estat pionera en augmentar la conscienciació de la possible 

presència de crom (VI) en pells. Ja, al 1994, va anticipar la inclusió, en la norma EN 420 [31] 

[32], d’especificacions sobre el contingut de crom (VI) en guants de protecció i al 1999 es va 

aprovar l’Ecoetiqueta pel calçat.  

Al març de 2.003 es va iniciar un projecte d’investigació per a la prevenció del crom (VI) 

en curtits. El projecte CHROM6LESS “Prevenció de la formació de crom (VI) per la millora 

dels processos de teneria” és un programa d’investigació de dos anys que involucra a 11 

socis de 3 països europeus. El projecte està recolzat per la Comissió Europea sota el 

programa de creixement competitiu i sostenible. 

En aquest projecte participen 4 centres d’investigació i 7 empreses com a socis 

convençuts de que la curtició al crom, amb una adequada gestió, tant de les ofertes com de 
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la recuperació de l’excés de crom residual, és el millor sistema de curtició de tots els que es 

coneixen fins ara. 

Els participants volen demostrar que el Cr(VI) no és cap complicació rellevant, i que la 

seva formació es pot evitar completament fins a complir amb les exigències de l’Etiqueta 

Ecològica Europea i el Decret Alemany sobre béns de consum.   

2.3. Requeriments previs 
La formació de crom (VI) en curtits és una de les majors problemàtiques a les que 

s’enfronta aquest sector. Per això, revisant la bibliografia, són nombrosos els articles trobats 

respecte les causes de formació i altres aspectes relacionats amb el crom (VI). [1][2][3][4][5][6][7][8]

En estudis recents, la formació de traces de crom VI en articles de pell ha estat objectiu 

de nombrosos articles. En tots els casos, es basen en pell tractada amb sals de crom 

trivalent.  

Són diversos els autors que dediquen la seva investigació en determinar les causes de 

formació de Cr(VI) en el producte final de pell.  Graf [8], Font, Cuadros, Reyes i Marsal[1] i 

Chadhuri i Sarkar [4] tenen publicacions referents als coneixements actuals sobre la formació 

de crom (VI) en el cuir final. D’aquesta manera se’ns dóna una idea de possibles vies de 

millora per evitar la formació d’aquest element en la pell. 

Altres estudis es basen en el procediment d’anàlisis de determinació de crom VI en 

l’article final; verificant-lo [6] o buscant possibles millores del mètode [5][7]
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3. Objectius del projecte 

Aquest projecte de final de carrera, que es desenvolupa al CSIC (Consell Superior 

d’Investigacions Científiques), en el departament d’Ecotecnologies del IIQAB (Institut 

d’Investigacions Químiques i Ambientals de Barcelona) s’encarrega d’estudiar la part de 

l’engreix del procés de teneria. Aquest procés inclou les etapes necessàries per convertir la 

pell d’un animal en el cuir, un producte estable i amb una qualitat determinada. L’etapa 

d’engreix es realitza per obtenir un cuir de tacte més suau i flexible, que s’aconsegueix amb 

l’addició de matèries grasses solubles o no, en aigua. Els greixos mantenen les fibres 

separades i les lubrifiquen perquè puguin lliscar fàcilment entre elles. L’objectiu principal serà 

buscar els productes engreixants que, degut a les seves propietats no afavoreixin la formació 

de crom (VI) en l’article de pell obtingut.  

Per fer-ho s’utilitzen diferents engreixos per veure com influeixen aquests en el procés 

segons les seves característiques. El que s’estudia són els olis en funció del seu índex de 

iode, el greix natural que conté la pell, l’origen de l’engreix, la quantitat d’oli aplicada i el 

tractament d’estabilització del producte. 

En una segona part del treball, es buscarà com l’aplicació de productes antioxidants pot 

inhibir la reacció d’oxidació de Cr(III) a Cr(VI). Els antioxidants estudiats són extracte de tara, 

vitamina E, una barreja d’antioxidants fenòlics i amínics i vitamina C. Cadascun d’ells ha 

estat aplicat en diferents proporcions i sobre pells engreixades amb productes diferents, 

capaços de produir elevades traces de crom (VI), i així veure més clarament la influència que 

els antioxidants poden tenir. 

Aquest treball està inclòs dins d’un projecte europeu; CHROM6LESS (del programa 

Craft) “Prevenció de la formació de crom (VI) per a la millora dels processos de teneria”,  

amb el que es vol aconseguir formular un procés de curtició que obtingui un producte final 

lliure de Cr(VI). 
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4. Introducció als processos d’adoberia  

La transformació de la pell d’un animal en el cuir que es coneix en forma de sabates 

jaquetes, cinturons,... i molts d’altres articles implica la realització d’una sèrie de processos 

(físics, químics i mecànics). Són les operacions necessàries per a la transformació de la pell en 

brut, formada especialment per proteïnes, i que en aquest estat es transformarà ràpidament en 

un producte estable i de qualitat. [9] 

4.1. La matèria prima 
La pell és un òrgan heterogeni format per múltiples tipus de teixits diferents. La pell és 

l’òrgan més extens, més prim i un dels de major rellevància de l’organisme. A vegades es 

denomina també “membrana cutània”. Està composta per 2 làmines principals; la més externa i 

fina, anomenada epidermis, i una altra més interna i gruixuda, anomenada dermis. Per sota de 

la dermis es troba una capa subcutània, laxa, rica en greix, que s’anomena hipodermis. En el 

cas del animals, aquesta és la pell que arriba a mans del curtidor. [13] 

 

Figura 4.1. Esquema de l’anatomia de la pell 

La dermis està constituïda fonamentalment per fibres d’una proteïna anomenada col·lagen 
[10], però també conté fibres elàstiques, reticulina, vasos sanguinis, nervis, cèl·lules greixoses i 

teixit muscular. La composició percentual d’aquests components varia estratègicament de la 

capa superior anomenada flor fins a la inferior anomenada carn. La composició del col·lagen 

varia també entre diferents espècies, i dintre de la pròpia espècie. [9] La unitat essencial del 
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col·lagen està constituïda per tres cadenes de polipèptids que apareixen entrellaçades formant 

una triple hèlice, constituint una unitat macromolecular denominada tropocol·lagen.[11]  

Figura 4.2

Com a aspecte general, la pell com

tal i com es descriu a la figura 4.3. S

extensió el mateix gruix, la mateixa text

4.2. La conservació de la
Un cop sacrificat l’animal a l’escor

conservi, se li han d’aplicar una sèrie 

l’assecat i el salat. Els dos es fan per ev

 

. Triple hèlice del col·lagen [11]
prèn el crupó (la part central), el coll, el cap i les faldes, 

’ha de dir que les pells no presenten en tota la seva 

ura ni el mateix color. [17] 

 

Figura 4.3. Parts de la pell 

 pell en brut 
xador, se separa la pell de la resta del cos, i perquè es 

de tractaments. Els dos tractaments més habituals són 

itar la proliferació de bactèries a la pell. [9] 
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Els recipients on s’efectuen les reaccions químiques en el procés de curtició poden ser les 

tines, les molinetes o els bombos. Aquests últims són els més utilitzats, agiten el bany i les pells 

durant el procés. [17] 

4.3. El remull 
El remull és un tractament en brut amb aigua i busca la humidificació i la neteja de la pell de 

sang i brutícia. 

El temps (entre 12h i 48h), l’acció mecànica i els productes afegits varien segons si la pell 

és fresca, salada o seca. 

Els productes més comuns que s’hi afegeixen són: 

 Agents humidificants i tensioactius 

 Productes basificants com el carbonat sòdic o el sulfur sòdic 

 Sals neutres o enzims que ajuden a solubilitzar les proteïnes interfibrilars 

 Antisèptics per evitar el creixement de bactèries 

Un cop la pell està neta i humida es passa a la següent operació, que es pot realitzar en el 

mateix bany o en un de nou. [9] 

4.4. Pellam calciner 
El pellam consisteix en l’eliminació de la epidermis i del pèl de la pell. Els productes més 

utilitzats són el sulfhidrat i el sulfur sòdic que, degut al seu caràcter reductor, trenquen els ponts 

de disulfur de la queratina (proteïna del cabell). 

El calciner consisteix en una hidròlisis de proteïnes que produeix un afluixament de 

l’estructura fibrosa del col·lagen (com si buidés la pell). S’utilitza l’hidròxid de calci, que trenca 

els ponts d’hidrogen que existeixen entre les fibres del col·lagen. 

Un cop acabat aquest procés, es netegen les pells a fons i s’efectuen les operacions 

mecàniques. 

4.5. El descarnat 
Consisteix en netejar el costat carn de la pell de restes de carn i greix que hi puguin haver 

quedat. Això es fa amb l’ajuda d’una màquina que porta un cilindre amb ganivetes incorporades 

en forma de “V”. 
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4.6. El dividit 
Quan la pell és massa gruixuda per l’article desitjat, es passa per una màquina que té una 

cinta d’acer afilada i molt fina. Aquesta màquina divideix la pell en dos, de tal manera que el 

costat flor queda igualat a un gruix prèviament seleccionat i separat del costat carn. Aquest 

costat carn es denomina “serratge” i es pot curtir posteriorment si és prou gruixut, i si no, 

s’utilitza per fabricar coles o gelatines. [12] 

 

Figura 4.4. Màquina de dividir 

4.7. El desencalat 
És l’eliminació dels àlcalis en els líquids presents en els espais interfibrilars i d’hidròxid 

càlcic precipitat entre les fibres de la pell. Interessa eliminar-los perquè no produeixin problemes 

d’absorció que derivin en defectes de curtició. 

Aquesta eliminació s’efectua amb productes que formen compostos solubles amb els 

àlcalis com el sulfat amònic, el bisulfit o el metabisulfit sòdic, l’àcid làctic i l’àcid clorhídric. 

Aquests compostos s’eliminen mitjançant rentats en aigua. Aquesta operació s’efectua en 

bombo, normalment a un pH entre 8 i 9 i a una temperatura d’uns 35ºC. [13] 

4.8. El rendit 
L’objectiu del rendit és afluixar l’estructura del col·lagen mitjançant l’acció d’enzims 

proteolítics, que peptiditzen lleugerament les fibres del col·lagen. 

En el rendit també s’eliminen les restes d’epidermis i pèl que puguin quedar a la pell, així 

com una part de greix natural de l’animal. 

Aquesta operació s’efectua en bombo, normalment a un pH bàsic (entre 8 i 9) i a una 

temperatura d’uns 35ºC, a la majoria dels casos. 
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Com més tou es vulgui el producte final, més intens haurà de ser el rendit. 

4.9. El desengreix 

Aquesta operació es realitza sempre sobre pells ovines i porcines, que contenen el 10–30% 

de greix natural sobre pes sec, desigualment repartit. Les pells bovines contenen el 2–3%. 

Aquest greix s’elimina perquè pot provocar una menor penetració de productes, taques 

fosques a la pell i altres efectes no desitjables que perjudicarien el resultat final. 

Una manera seria utilitzant un bany a 30 – 35ºC de temperatura i un tensioactiu que 

emulsioni directament el greix i a continuació duu a terme un bon rentat amb aigua tèbia per 

eliminar l’emulsió. [12] 

4.10. El píquel 

Consisteix en el tractament de les pells en bombo, amb solucions salines i àcides en el 

mateix bany. Aquesta operació prepara la pell per a la curtició, acidificant les pells fins a un 

determinat pH. 

Industrialment, els productes més utilitzats per realitzar el píquel són l’àcid fòrmic, l’àcid 

sulfúric i el clorur sòdic. 

4.11. La curtició 

La curtició és per definició la transformació de qualsevol pell en cuir. Té com a objectiu 

principal aconseguir una estabilització del col·lagen respecte als fenòmens hidrolítics causats 

per l’aigua i/o enzims, a més de donar a la pell una resistència a la temperatura superior a la 

que té en estat natural. [13] 

Per curtir és necessari provocar la reacció del col·lagen amb algun producte que sigui 

capaç de propiciar aquesta reacció. Les molècules dels agents curtients han de ser capaces no 

solament de combinar-se amb un dels grups funcionals de la proteïna de la pell, sinó amb 

almenys dos d’ells que pertanyin a diferents cadenes. D’acord al tipus de curtient es pot pensar 

en enllaços electrovalents, covalents, coordinats, per ponts d’hidrogen, per unions bipolars, etc. 

Això es fa per evitar que al assecar la pell molla es tornin a formar les unions naturals que la 

deixarien dura i translúcida com un pergamí. [16] 

4.11.1.   Productes curtients 

 Extractes vegetals: a les plantes existeixen els tanins, en major o menor 

quantitat en les diverses parts de les plantes. Actualment, la indústria química 
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n’extreu de les plantes que tenen un contingut més alt, obtenint així extractes de 

castanyer, quebratxo i mimosa, com a principals. S’utilitza principalment per soles de 

sabates, forros, plantilles i per marroquineria. 

 Sals de crom III: s’usen les sals de crom III molt més que les d’altres metalls, 

perquè fins al moment no es coneix cap altre producte que tingui un poder similar de 

formar enllaços estables amb el col·lagen (poder curtient) i proporcioni una base a la 

pell el suficientment apta per poder aconseguir les qualitats que el mercat exigeix als 

articles de consum fabricats en pell. Principalment s’usa per articles de confecció 

(napa i ante) i per la majoria de sabates i tapisseria. 

 Altres: existeixen altres productes menys populars que els anteriors, però que 

també es poden usar, com són les sals d’alumini, sals de ferro III, el zirconi, el titani, 

aldehids, melanina,.... 

4.11.2. Curtició al crom  

En un bombo es tracten les pells que estan aproximadament a un pH de 3,5 procedents 

del píquel, amb un 30 – 80% de bany salí i d’un 6 – 12% de sals de crom III (generalment 

sulfat monobàsic de crom III). Després de l’addició inicial de sals de crom, es va augmentant 

poc a poc el pH  (amb carbonat sòdic, bicarbonat sòdic, carbonat càlcic,...) neutralitzant a la 

vegada l’àcid que tenia la pell piquelada i el sulfúric que s‘allibera per la hidròlisis de les sals 

de crom. Així, aquestes es van tornant més bàsiques, augmenten la seva mida molecular i la 

reactivitat pel col·lagen, produint-se el fenomen de la curtició. El pH final per a la curtició se 

situa entre 3,8 i 4,2 a la majoria dels casos.   

El procés dura de 6 a 8 hores durant les quals es procura escalfar progressivament el 

bany i les pells per afavorir la reacció progressiva del crom amb el col·lagen. Un cop acabat 

el procés al bombo, es deixen reposar les pells apilades de 24 a 48 hores abans de 

continuar, perquè acabi de reaccionar. Llavors pot continuar el procés o es poden guardar 

amb fungicides, procurant que no s’assequin, guardar i comercialitzar-les en aquest estat 

(pells WET-BLUE). 

4.12. L’escorregut i el rebaixat del cuir 

Escórrer consisteix en fer passar el cuir entre dos cilindres que pressionen la pell provocant 

la sortida del bany residual de curtició situat entre les fibres, com mostra la figura 4.5. La humitat 

del cuir escorregut és aproximadament d’un 60%. 
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 El rebaixat és una operació que con

mecànics, dels quals un és llis, mentre que l’a

virutes del cuir, tal i com mostra la figura 4.6

diferència en gruix d’una part a l’altre del mate

 

Figura 4.5. Màquina d’escórrer 

1. Cuir escorregut 
2. Absorció d’aigua 
3. Rodet de pressió amb molla 
4. Rodet de pressió basculant 
5. Rodet de ganivetes per les arrugues 
6. 

Figura 4.6. Màquina de rebaixar 

4.13.  La neutralització 
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. Amb aquesta operació es pot regular i igualar la 

ix cuir i també d’un cuir a un altre. 

1. Cuir per rebaixar 
2. Taula 
3. Rodet de transport 
4. Rodet de ganivetes 
5. Aletes 
6. Disc afilador 
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És convenient realitzar un rentat posterior amb aigua per poder eliminar les sals formades 

en la neutralització que conté el cuir [16] 

4.14.  La recurtició 

En aquesta operació s’introdueixen diferents substàncies en el cuir ja curtit. Amb aquestes 

substàncies s’intenten modificar certes propietats de la pell en funció de l’article que es vulgui 

aconseguir. Alguns exemples d’aquestes propietats són: el tacte, la fermesa, la capacitat de 

tintat, la resistència a la suor,... 

Els productes recurtients més utilitzats, entre altres, en pells curtides al crom són: 

 Sals de crom de diferents basicitat i/o emmascarades. 

 Sals d’alumini basificades. 

 Sals de zirconi. 

 Extractes vegetals. 

4.15.  La tintura 

Aquesta operació serveix per canviar el color que té la pell degut als productes curtients. 

Sovint, el color final s’aconseguirà amb l’acabat, però en la tintura es busca un color el més 

semblant possible al final. 

Hi ha moltes variables que fan que la tintura traspassi el cuir; el colorant, els productes 

auxiliars usats, concentracions, temperatura, pH,... El més important és que el colorant quedi 

ben fixat a la pell. 

Actualment, la majoria de tintures es realitzen en bombo. A més del colorant, s’addicionen 

al bombo una sèrie de productes que regulen el pH i la càrrega del cuir per facilitar la penetració 

i la correcta distribució del colorant a la pell i també per donar intensitat superficial de color. [16] 

4.16.  L’engreix 

En aquesta operació es lubrifiquen les fibres del cuir amb l’objectiu d’obtenir un cuir que no 

es trenqui al assecar-lo i que presenti la flexibilitat i tacte adequats. 

L’operació d’engreix es realitza en bombo, addicionant els greixos (que són els productes 

usats en aquesta operació) prèviament emulsionats amb aigua calenta. Es fa amb aigua calenta 

per evitar un trencament prematur de les emulsions dels greixos, i que aquestes es dipositin a la 

superfície de la pell. 
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Com aquest projecte està centrat en l’engreix, en el següent punt es defineix millor aquesta 

operació. 

4.17.  L’escorregut 

Per escórrer, els cuirs es passen a través d’una màquina que té 2 cilindres recoberts de 

feltre. Al passar el cuir entre ells, aquest expulsa part de l’aigua que conté degut a la pressió a la 

que està sotmès. A més, també deixa la pell plana i sense arrugues augmentant al màxim la 

seva superfície.  

4.18.  El repassat o estirat 

Aquesta operació es realitza per fer més llis el gra de la flor, aplanar el cuir i eliminar les 

marques que pot ocasionar la màquina d’escórrer.  

4.19.  L’assecat 

La funció de la operació d’assecat és evaporar l’aigua que contenen els cuirs. Segons el 

tipus de curtit i el producte final desitjat, el sistema d’assecat serà important. Hi ha diferents 

mètodes, però en aquest treball s’han utilitzat els assecadors de pinces; que funcionen pinçant 

les pells sobre plaques perforades.  

4.20.  Operacions mecàniques 

Existeixen una sèrie d’operacions mecàniques prèvies a l’acabat que poden variar en ordre 

i quantitat, segons l’article final desitjat. Algunes d’elles són: [17] 

 Estovament: trencar mecànicament l’adhesió entre fibres que es produeix a 

conseqüència de l’assecat i així aconseguir un cuir més flexible.   

 Retallat: es tallen parts de la pell marcades amb pinces o zones amb defectes per 

modificar la classificació. 

 Esmerilat: eliminar part de la flor per així poder dissimular els seus defectes. 

4.21. L’acabat 

S’entén per acabat un conjunt d’operacions basades en el tractament superficial del cuir per 

donar-li l’aspecte final amb el qual es comercialitza. Per tant, l’acabat influeix sobre l’aspecte 

visual, el tacte i les propietats físiques del cuir. [15] 

4.22.  Esquema del procés 
La figura 4.7 mostra un esquema del procés de curtició descrit fins ara: 
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CONSERVACIÓ REMULL
PELLAM
CALCINER DESCARNAT DIVIDIT

DESENCALATRENDITDESENGREIXPÍQUEL

CURTICIÓ ESCORREGUT REBAIXAT NEUTRALITZACIÓ

RECURTICIÓTINTURAENGREIXESCORREGUT

REPASSAT
ESTIRAT

ASSECAT OPERACIONS
MECÀNIQUES ACABAT PELL

CURTIDA

FASE DE
RIVERA

MATÈRIA
PRIMA

               
Figura 4.7. Esquema del procés de curtició 

 

 

 

 

 

 

La taula 4.1 nombra totes les operacions i l’aparell on es realitzen cadascuna: 
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OPERACIÓ LLOC ON ES REALITZA 

Remull 
Pellam / calciner Bombo 

Descarnat Màquina de descarnar 
Dividit Màquina de dividir 
Desencalat 
Rendit 
Desengreix 
Píquel 
Curtició 

Bombo 

Escorregut Màquina d’escórrer 
Rebaixat Màquina de rebaixar 
Neutralització 
Recurtició 
Tintura 
Engreix 

Bombo 

Escorregut Màquina d’escórrer 
Repassat o estirat Màquina d’estirar 
Assecat Estenedors 

Operacions mecàniques i acabat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taula 4.1. Descripció i localització de les diferents etapes del procés de curtició 

 

 

 



pàg. 24                                                            Memòria 

5. L’engreix en la curtició 
5.1. Objectiu de la operació 

L’engreix es realitza amb la finalitat d’obtenir un cuir de tacte més suau i flexible, que 

s’aconsegueix amb la incorporació de matèries grasses solubles o no, en aigua. La funció dels 

greixos sobre el cuir és mantenir les fibres separades i lubrificar-les perquè puguin lliscar 

fàcilment unes en relació amb les altres. [12] 

Algunes de les propietats que es donen al cuir mitjançant l’engreix són: [11] 

 Tacte, per la lubricació superficial  

 Tou, per la descompactació de les fibres  

 Flexibilitat, perquè la lubricació externa permet un menor fregament de les cèl·lules 

entre sí  

 Resistència a la tracció i el desgarrament 

 Allargament  

 Humitabilitat 

 Permeabilitat a l’aire i vapor d’aigua  

 Impermeabilitat a l’aigua; el seu major o menor grau dependrà de la quantitat o 

tipus de greix utilitzat.  

El major o menor grau d’impermeabilitat d’un cuir, depèn de la quantitat i tipus de greix 

utilitzat, que condiciona l’article que es vol obtenir. Variant els percentatges de greix i les 

combinacions d’agents engreixants s’obtenen articles diferents. [12] 

5.2.  Procés d’engreix 
L’engreix en bombo és el mètode més utilitzat. En el bany d’engreix s’incorpora la grassa, 

que penetra en el cuir, gràcies sobretot a l’efecte mecànic i a la temperatura que disminueix la 

viscositat del greix. Normalment es treballa amb bombos alts i estrets que poden girar a 16 – 18 

rpm. Es pot treballar en banys llargs o curts i a diferents temperatures, factors que també 

regulen la penetració del greix. 

En aquesta operació són evidents dos fenòmens diferents; un és la penetració, que es pot 
considerar com un fenomen físic i l’altre és la fixació, en la qual intervenen les reaccions 
químiques. 

PENETRACIÓ: l’emulsió dels productes d’engreix penetra a través dels espais 

interfibrilars cap a l’interior del cuir i un cop allà, es trenca dipositant-se sobre les fibril·les. La 
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penetració  s’aconsegueix gràcies a l’acció mecànica del bombo, ajudada per fenòmens de 

tensió superficial, capil·laritat i absorció. 

FIXACIÓ: el punt isoelèctric del col·lagen, que és el punt on té lloc l’equilibri entre les 

càrregues dels grups amino ( ) i carboxílic ( ), aproximadament de pH 5.0, depèn del 

tipus de curtició a que ha estat sotmès. Quan el pH és inferior al del punt isoelèctric, el cuir es 

comporta com catiònic i fixa els productes aniònics. Si el pH és superior al del punt isoelèctric 

succeeix el contrari. 

+
3NH −COO

L’engreix pot tenir naturalesa catiònica, aniònica i no iònica, segons el tractament a que 

hagi estat sotmès, o el tipus d’emulsionant que se li hagi incorporat. [12] 

En la fixació poden intervenir diferents tipus d’enllaç (iònic, dipolar, per ponts 

d’hidrogen, unió hidròfoba i covalent), segons el tipus de substància engreixant. Però no tot 

l’oli s’uneix químicament amb la pell, sinó que una bona part es "diposita" simplement entre 

fibres. [11] 

a) Enllaç iònic: De fet, l’enllaç iònic no existeix si no és en estat cristal·lí, per tant, es tracta 

d’una simple neutralització de càrregues. 

b) Enllaç covalent: En aquest tipus d’enllaç són compartits parells electrònics per exemple 

del N de l’aminoàcid amb el S de les sulfones. És un enllaç dèbil i per si sol, no tindria 

importància.  

c) Pont d’hidrogen: Els ponts d’hidrogen es poden formar entre els grups hidroxi de 

l’aminoàcid amb els grups hidroxi dels àcids grassos o els grups alcohol dels olis 

sulfitats:  

(Àcid gras)   

(Olis sulfitats)  

d) Unions dipolars: Són aquelles unions electromagnètiques produïdes per l’atracció entre 

si de dos punts amb tendència de càrrega oposada.   
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5.3. Emulsions 

Quan l’oli a aplicar és difícil de fer penetrar en el cuir, s’utilitzen agents emulsionants per 

facilitar aquesta operació. Depenent del tipus i de la quantitat d’agent emulsionant, així com dels 

components del producte de l’engreix, es poden obtenir emulsions fines i gruixudes. En les 

emulsions fines s’obté un engreix de penetració i amb les emulsions gruixudes un engreix més 

superficial. [12] 

Les molècules de les substàncies tensioactives o emulsionants estan constituïdes per una 

part hidròfoba  (no polar) i una altra part hidròfila (polar). 

Els tensioactius es poden classificar en quatre grups, segons sigui la càrrega iònica de la 

part hidròfila: no iònics, aniònics, catiònics i amfòters. 

5.4.  Factors que influeixen en la operació d’engreix 

Els tres factors que determinen fonamentalment el procés són: 

 L’engreixant: és el factor determinant. Els típics estan formats per una part no 

emulsionada (insoluble en aigua) i una part emulsionada (soluble en aigua) que 

estabilitza l’altra part. A vegades només s’usen els engreixos emulsionats. 

 La pell: és molt important l’estructura de partida de la pell i tot el procés realitzat fins el 

moment. 

 Les condicions de treball: influeixen, entre altres, el percentatge de bany (si disminueix 

el bany, augmenta la penetració), la temperatura (si augmenta, disminueix la 

penetració), el temps (si augmenta, augmenta la penetració), el tipus i la velocitat del 

bombo (si augmenta la velocitat, augmenta la penetració), i l’oferta d’engreix. 

5.5.  Matèries primes grasses 

Les matèries primes es poden classificar com es mostra a continuació [18]: 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

⎪
⎪
⎩

⎪
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⎨

⎧

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

sSintètique
Vegetals

marinsAnimals
terrestresMamífers

Animals
Naturals

grassesprimesMatèries  

Figura 5.1. Classificació de les matèries primeres grasses 
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5.5.1. Matèries primes grasses naturals 

Són principalment olis i greixos naturals, és a dir, triésters d’àcids grassos de la glicerina 

(1,2,3-propanotriol). La fórmula de la glicerina és la següent: 

 

Segons sigui la procedència dels àcids, hi haurà una determinada distribució de longitud de 

cadena i de grau d’insaturació. 

Per escollir greixos i olis com a matèries primes dels engreixos s’ha de tenir present que: 

 Al allargar la cadena de l’àcid gras, augmenta el seu efecte engreixant, s’estova més el 

cuir. 

 Al augmentar el contingut en àcids grassos insaturats en el triglicèrid, aquest es torna 

més fluid i dóna un tacte més sec. 

 

Longitud de cadena
Percentatge aprox.  

a la naturalesa 
< C16 10% 
C16

C18
80% 

>C18 10% 

 

 

 

 

 

 
Taula 5.1. Percentatge d’àcids grassos a la natura  

en funció de la longitud de la seva cadena 

5.5.2. Matèries primes grasses sintètiques o minerals 

 És el grup de les substàncies d’origen mineral tals com les parafines, les parafines 

clorades (amb cadenes de C15-C25), l’oli de parafina i alguns olis minerals. Poden ser 

hidrocarburs alifàtics o aromàtics. 

 Actualment, la gran majoria d’engreixos són producte de transformacions químiques, i 

no importa l’origen, sinó el producte final. La seva procedència ens pot ajudar a tenir una idea 

del seu comportament. [18]  
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5.6. Propietats importants dels olis i greixos 
 Oxidabilitat: els olis amb dobles enllaços es combinen molt fàcilment amb l’oxigen de 

l’aire, prenent aspecte ranci (principalment es formen peròxids). Es determina per l’índex 

de iode (mg de I2 que s’absorbeixen per 1mg de greix).  

Si augmenten els dobles enllaços; augmenta l’índex de iode; augmenta la oxidabilitat. 

 Índex d’acidesa: donen una mesura del contingut d’àcids grassos lliures en els greixos 

(mg de KOH necessaris per neutralitzar 1g de greix) 

 Índex de saponificació: mesura dels àcids grassos en els greixos 

5.7. Transformacions químiques de les matèries primes. 
Els productes naturals a vegades no tenen suficient capacitat de fixació i mitjançant la 

sulfonació, sulfatació, sulfitació o sulfocloració aconsegueixen ser solubles en aigua i així 

augmentar la seva capacitat de fixació. [12] 

La forma sulfonada d’un oli s’aconsegueix tractant-lo amb anhidre sulfúric donant 

una estructura tal com: 

R-C-SO3H 

Amb aquesta forma s’aconsegueix una major penetració. 

La forma sulfatada s’aconsegueix amb un tractament a base d’àcid sulfúric donant la 

següent estructura: 

R-C-O-SO3H 

La forma sulfitada s’aconsegueix amb un tractament a base de bisulfit sòdic després 

d’haver reaccionat amb oxigen a altes temperatures: 

R-C-SO3
-Na+

L’absència del pont del -O- explica la major estabilitat d’aquests compostos. 

La cloració és el tractament de cadenes parafíniques amb gas clor. Si conjuntament 

amb clor es tracta la parafina amb gas sulfurós s’aconsegueix l’anomenada sulfocloració. [11] 

L’efecte engreixant d’aquests productes depèn de la longitud de la cadena, del contingut en 

clor i del contingut en grups sulfonats. 
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6. Els antioxidants 
6.1. Què és un antioxidant? 

La matèria orgànica té una forta tendència a reaccionar amb l’oxigen i oxidar-se. Això es 

compleix per a la majoria de materials orgànics convencionals. [41] 

Els antioxidants són substàncies que retarden la oxidació provocada per l’oxigen atmosfèric 

a temperatures moderades (autooxidació). Un antioxidant és qualsevol substància que, estant 

en concentració molt més baixa que la de qualsevol substrat oxidable per un radical lliure, prevé 

o demora l’oxidació del substrat. L’antioxidant posseeix una estructura química apropiada per 

reaccionar fàcilment amb un radical lliure. [41] 

Els radicals lliures es poden definir com a àtoms de molècules que contenen un electró 

desaparellat. Els radicals són partícules riques en energia que la majoria de vegades 

reaccionen ràpida i fàcilment, formant-se radicals de menor energia o compostos més estables. 
[42] 

Dins de cada grup, els antioxidants poden ser enzims que augmenten la velocitat de 

ruptura dels radicals lliures, altres que prevenen la participació de ions de metalls de transició en 

la generació de radicals lliures i els inactivadors o escombriaires (“scavengers”) que prevenen el 

deteriorament cel·lular. [41] 

6.2. Mecanisme d’autooxidació 

L’autooxidació és una reacció en cadena de radicals lliures i, per tant, pot ser inhibida en 

els passos d’iniciació o propagació. De fet, els antioxidants sovint es classifiquen en base a la 

seva habilitat per fer una cosa o una altra. [43] 

Les reaccions següents mostren un esquema d’autooxidació:[43] 

INICIACIÓ:    
···
·

22 HOROROHnRO
Rradicalsdeproducció

++→

→

PROPAGACIÓ:    
22

22

·
··

ROOR
RHROHRRO

→+
+→−+
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Els radicals formats a la iniciació produeixen hidroperòxids gradualment, els quals 

esdevenen iniciadors importants de la cinètica. 

Les impureses provocades, per exemple, per determinats ions de metalls de transició 

poden accelerar la iniciació a través d’una reducció i una oxidació d’hidroperòxids: [43] 

++

−+

+→+

+→+

HROMHROM
OHROMHROM

nn

nn

·
·

22
1

1
2  

La cinètica de les reaccions per radicals és generalment molt complicada, ja que, a més de 

la cadena de reaccions pròpiament dita, es produeixen també recombinacions de radicals amb 

reaccions secundàries. [42] 

6.3. Antioxidants estudiats en el present projecte 

Els quatre productes antioxidants que es van tractar van ser: extracte de tara, vitamina E, 

anioxidants fenòlics i amínics i vitamina C. 

6.3.1. Extracte de tara 

La tara, també coneguda com a “taya”, és una planta originaria del Perú, utilitzada des de 

l’època pre-hispànica en la medicina folklòrica o popular i en els anys actuals, com a matèria 

prima en el mercat mundial de hidrocoloides alimentaris; de nom científic CAESALPINIA 

SPINOSA o CAESALPINIA TINCTORIA. És un arbre petit, amb fulles en forma de plomes, flors 

en rams de color groc-vermellós, i els fruits són baines que contenen de 4 a 7 llavors.  [38]

La tara es troba en estat silvestre i posseeix un immens potencial mèdic, alimentici i 

industrial, sent de gran utilitat per la producció d’hidrocoloïdes o gomes, tanins i àcid gàl·lic, 

entre altres. [38] 

L’aprofitament dels fruits permet obtenir nombrosos productes d’interès. La baina 

representa el 62% del pes dels fruits i és la que precisament posseeix la major concentració de 

tanins, que oscil·la entre el 40 i el 60%. Aquests tanins s’usen en la indústria per a la fabricació 

de diversos productes, o en forma directa en la curtició de cuirs, fabricació de plàstics i 
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adhesius, galvanitzat i galvanoplàstics, fungicida, clarificador de vins, en la indústria 

farmacèutica, protecció de metalls, acció anticorrosiva de les pintures,.... 

Un altre element que s’obté dels tanins de la tara és l’àcid gàl·lic, que s’utilitza com a 

antioxidant en la indústria de l’oli, en la indústria cervesera com a blanquejant o decolorant, en 

fotografies, tints, agent curtient, manufactura del paper, o productes de farmàcia. [38] 

A continuació es mostra la forma estructural de l’àcid gàl·lic [43]: 

COOHHO

OH

OH

 

6.3.2. Vitamina E  

La vitamina E és el principal antioxidant soluble en lípids (liposoluble) i és una de les 

vitamines que actuen com a antioxidant. Prevé la oxidació dels greixos. [39]    

La vitamina E és un grup de vuit tocoferols trobats en plantes. Les millors fonts són 

els olis vegetals i margarines. Bones fonts de la vitamina són blat de moro, nous, ous, 

olives i vegetals de fulles verdes, fetge i llet. La vitamina E es troba en tots els grups 

d’aliments. La vitamina E protegeix contra efectes nocius a l’ozó atmosfèric com un 

antioxidant. [44] 

Aquesta vitamina és l’antioxidant biològic soluble en lípids més important que 

existeix. Com reacciona amb radicals lliures més ràpid que els àcids grassos, això fa que 

s’interrompi les reaccions que desencadena la oxidació de lípids.   

El principal paper de la vitamina E com a antioxidant ha de ser neutralitzar els 

radicals lliures que podrien iniciar una cadena de reaccions, particularment els lípids 

altament insaturats, que desencadenarien en la formació de peròxids i productes de la 

seva subseqüent degradació. [45] 

La vitamina E fa que l’acabament de les reaccions produeixin la formació d’un radical 

de semiquinona tocoferol que es degrada ràpidament en altres productes.  

Altres compostos prevenen les reaccions autocatalítiques dels radicals lliures com la 

peroxidació de lípids mitjançant la reacció amb els radicals lliures inicials formats en el 

procés peroxidatiu per obtenir productes no reactius o que s’acaben degradant a 
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productes no-radicals. Un exemple d’aquest tipus és el α-tocoferol, component de la 

vitamina E. [45] 

6.3.3. Antioxidants fenòlics i amínics 

Segons la naturalesa dels antioxidants, es poden classificar en diferents grups, i dos 

d’aquests grups són les amines i els fenols: 

Amines  a pesar de la seva llarga història d’utilització, els mecanismes d’acció dels 

antioxidants amínics aromàtics no han estat ben entesos fins ara. Per una gran majoria, això 

és degut a la barreja de productes d’oxidació obtinguda d’amines aromàtiques i a la 

composició de complexes d’alguns dels antioxidants amínics aromàtics. No obstant això, les 

característiques principals dels mecanismes són conegudes. [43] 

Fenols  els fenols són el major tipus d’antioxidants. Estan més descolorits que les 

amines. S’usen en aplicacions on les seves propietats són necessàries. Actualment s’utilitzen 

com a agents bloquejadors de radicals en plàstics, elastòmers, fibres sintètiques, fuels, 

lubricants i menjars. Aquestes molècules estan provistes de substituents voluminosos que 

són els que influencien en l’especificitat dels fenols. [43]   

6.3.4. Àcid ascòrbic (vitamina C)  

Àcid ascòrbic és la designació oficial atorgada per la IUPAC* a la vitamina C. [49] La 

característica més significativa de l’àcid L-ascòrbic és la oxidació que pateix a àcid dihidro-

L-ascòrbic, mitjançant un procés redox irreversible.  

La fórmula de l’àcid ascòrbic es representa com C6H8O6 , amb un pes molecular de 

176,13g/mol. Presenta un color blanc, és pràcticament inholor i de gust àcid. El seu punt 

d’ebullició arriba a  190 – 192 ºC. 

L’àcid L-ascòrbic existeix en cinc formes tautomètriques, de les quals, el tautòmer 1 

representa l’àcid L-ascòrbic cristal·lí. La vitamina C és un agent reductor fort degut a la seva 

estructura: [49] 

CH2OH

H

OH

OH

O

O

O

                                                 

 

 

* IUPAC  International Union of Pure and Applied Chemistry 
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7. El Crom  
7.1. L’element 

La primera persona que va aïllar i identificar el crom com a metall va ser el químic francès 

Vauquelin, l’any 1798, quan treballava amb un mineral estrany, el plom vermell de Sibèria 

(PbCrO4). Ell va canviar el nom a crom, de la paraula grega “chroma” que significa color, degut 

a la seva varietat de colors brillants exhibits pels components del nou metall. [14] 

El crom és el vint-i-unè element de la superfície de la Terra més abundant. Amb un nombre 

atòmic 24, pertany al grup VIB de la taula periòdica. [14] 

El mineral de crom més important és la cromita FeCr2O4 (FeO·Cr2O3), que és una espècie 

que conté Cr(III) en els llocs octaèdrics i Fe(II) en els llocs tetraèdrics.[14] Si aquest compost 

s’escalfa directament amb carbó, s’obté el ferrocrom, una aleació ferro - crom, que s’usa en la 

fabricació d’acer inoxidable [21] (1): 

)()()()()(42 424 gSSSS COCrFeCOFeCr ++→+    (1) 

Element Estat natural Mètode d’extracció Notes 

Crom [20]

 

Cromita 

FeO·Cr2O3

PbCrO4

Reducció de Cr2O3 amb Al o Si. 

També per electròlisi de solucions 

aquoses de sals de crom (III) 

Els metalls del grup VI A es 

presenten com àcids 

mixtes o formant part d’un 

oxianió. 

Taula 7.1. Característiques de l’element Crom 

7.2. Propietats i usos del crom 
 Propietats del crom [20]  

Nombre atòmic 24 
Pes molecular 51,996 
p.f (ºC) 1890 
p. e. (ºC) ≈ 2300 
Radi atòmic Å 1,17 
Radi iònic  M+2  Å 
                   M+3  Å 

0,84 
0,69 

Taula 7.2. Propietats del crom 
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El crom és un metall de transició. Els elements de transició són tots metalls, generalment 

d’alta densitat, baix volum atòmic i elevats punts de fusió i ebullició. El calor de reacció de la 

formació de CrO3 és de 138,4 kcal/mol. [20]  

És un metall blanc, dur, brillant i fràgil, que fon a 1890 ± 10ºC (el punt de fusió més elevat 

dels elements de la primera sèrie de transició); la seva densitat és de 7,19 g/cm3. És 

extremadament resistent a l’atac químic a temperatura ambient; als agents corrosius ordinaris, 

cosa que explica les seves àmplies aplicacions per formar capes protectores mitjançant dipòsit 

electrolític (cromat). No obstant, per l’escalfament es combina amb els no metalls com l’oxigen i 

el clor i “al vermell” es descompon al vapor d’aigua. Generalment en aquestes condicions es 

formen compostos de Cr(III). [19] [21] 

El metall es dissol amb certa facilitat en àcids minerals no oxidants, per exemple, 

clorhídric o sulfúric, però no és atacat per aigua règia ni àcid nítric, ni concentrat ni diluït. 

Aquests reactius fan tornar passiu el metall, en una forma que fins ara no estava ben 

aclarida (se suposa que es deu a la formació d’una capa imperceptible d’òxid sobre la seva 

superfície; però la naturalesa de la passivació encara no es coneix). [19] [21] 

Els potencials d’elèctrode del metall són els següents (2) i (3):  

Cr2+ + 2e  → Cr(S)  E0 = - 0,91 v    (2) 

Cr3+ + 3e  → Cr(S)  E0 = - 0,74 v    (3) 

Aquests valors demostren que quan no està passivat, el metall és bastant actiu. Desplaça 

fàcilment al coure, estany i níquel de les solucions aquoses de les seves sals. 

A altes temperatures el crom es combina directament amb els halògens, sofre, silici, bor, 

nitrogen, carboni i oxigen. [19] 

7.3. Estats d’oxidació del crom 

Els estats d’oxidació més importants que es troben són el +2 (reductor), +3 (el més 

estable), +6 (oxidant). Es coneixen també, més rarament, els +1, +4 (en el CrF4, CrCl4 i CrO3) i 

el +5 (en el CrF5). [20] 

Aquests estats es poden observar agitant una solució àcida de dicromat de potassi amb 

amalgama de zenc; els canvis de color són de taronja a verd i a blau. La taula 7.3 mostra els 

diferents estats d’oxidació en solució aquosa. [21] 
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Ió 
2

72
−OCr  

dicromat 

Cr+3

Crom (III) 
Cr+2

Crom (II) 

Estat d’oxidació +6 +3 +2 
Color Taronja Verd Blau 

Taula 7.3. Estats d’oxidació del crom en solució aquosa 

Els estats d’oxidació més comuns, amb diferència, són el crom (III) i el crom (VI). 

7.3.1. Crom (III) 

Per l’element en general i en particular per les seves solucions aquoses, aquest és 

l’estat d’oxidació més estable i més important. La característica més notable d’aquest estat 

consisteix en la formació d’un gran nombre de complexes que, des del punt de vista cinètic, 

són relativament inerts. [19] 

L’òxid de crom (III), Cr2O3 (S), es pot obtenir escalfant crom en una corrent d’oxigen o 

per escalfament de dicromat d’amoni (7). [21] 

)(2)(2)(32)(7224 4)( ggSS NOHOCrOCrNH ++→    (7) 

En la indústria es produeix per reducció del dicromat de sodi amb carbó. L’òxid de 

crom (III) és un sòlid verd fosc. És amfòter dissolent-se en els àcids per donar ions crom 

(III) (8), i en els àlcalis concentrats, cromits (9). [21] 

OHCrHOCr S 2
3

)(32 326 +→+ ++     (8) 

−− →+ 4)(32 )(22 OHCrOHOCr S     (9) 

Dels halogenurs de crom (III) es coneixen els fluorurs, clorurs i bromurs a l’estat anhidre, 

els quatre halogenurs es coneixen en una o més formes hidratades. Els clorurs són els 

compostos més comuns i els més importants. [19] 

El crom (III) forma un gran nombre de complexes on aquest es troba rodejat 

octaèdricament per lligands neutres tal com l’aigua i l’amoníac, o per ions amb càrrega 

com el clor (nombrosos anions complexes del tipus [CrX6]3-, on X és un lligant àcid com F-

, Cl-, NCS- i CN- o és part d’un anió polidentat, com l’oxalat). També poden formar-se 

complexes amb diferents tipus de lligands enllaçats a l’àtom central de crom (III), com els 

hidrats del clorur de crom (III). [19] [21] 
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7.3.2. Crom (VI) 

L’òxid polímer CrO3 es prepara acidificant una dissolució saturada de dicromat amb àcid 

sulfúric concentrat. És un sòlid cristal·lí de color vermell intens, molt verinós. [20] 

Per sobre del seu punt de fusió (197ºC) no és tèrmicament estable, perd oxigen per 

donar Cr2O3, després de passar per una sèrie d’etapes intermèdies. Oxida vigorosament la 

matèria orgànica en totes les seves formes. [19] 

L’òxid de crom (VI) reacciona amb l’aigua per donar els àcids cròmic H2CrO4 (mescla 

cròmica, que s’utilitza per netejar material de vidre de laboratori), i el dicròmic  H2Cr2O7. [20] [21] 

La química de les solucions aquoses de Cr(VI) és molt important. En solucions alcalines 

està com ió cromat, CrO , de color groc. Si es disminueix el pH, les solucions prenen color 

taronja i donen l’ió dicromat, Cr

−2
4

2O . El mecanisme d’aquesta reacció comprèn l’addició d’un 

protó al cromat per donar HCrO −
4 , que després dimeritza (10) 

−2
7

[19]   

OHOCrOHCrO

CrOHHOHCrO

OHCrOHCrO

2
2
723

423

3
2
4

)(2

)(

)(

+→

→+

→+

−−

+−

−+−

    (10) 

Els cromats i dicromats dels metalls alcalins són solubles en aigua. El dicromat és un 

agent oxidant, que en la seva reducció passa a Cr+3 (11): [20] 

VEOHCrHeOCr o 33,172146 2
32

72 +=+↔++ ++−   (11) 

Els dicromats de sodi i de potassi són reactius comuns de laboratori. 

El cromat de sodi es pot preparar en el laboratori per oxidació d’una sal de crom (III) 

amb peròxid de sodi en solució aquosa. [21] 

El ió cromat és tetraèdric, mentre que el dicromat es composa de dos tetràedres cromat 

units a través d’un oxigen.  [20]

7.4. Origen de la formació de Cr(VI) a la pell 

En adoberia, s’utilitzen sals de crom (III), però no productes de crom (VI). No obstant això, 

en algunes pells, un cop acabades, s’hi detecta crom (VI). Pot ser degut a diverses causes. Són 

tres els orígens coneguts del possible crom (VI) del cuir: [1] 
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a) Contaminació per cromats presents en productes com sals de crom o pigments. 

b) Oxidació del crom (III) durant els processos de neutralitzat o tintura 

c) Oxidació del crom (III) en el cuir acabat sota la influència de la llum (fotoenvelliment) o la 

calor (envelliment tèrmic). 

Contaminació per cromats. 

La utilització de pigments com el groc o el taronja de plom que contenen cromat de plom 

(PbCrO4 (S)) condueix a detectar-se en la pell quantitats significatives de crom (VI) sota les 

condicions de l’anàlisi IUC 18 (especificació tècnica CEN/TS 14495). [36] 

Un altre succés que s’hauria d’evitar és la utilització com a curtient de sals de crom 

insuficientment reduïdes i, per tant, contaminades amb dicromat sòdic. No obstant s’ha de tenir 

en compte que en dissolució i a valors baixos de pH de la curtició el dicromat tendeix a una 

ràpida reducció en el bany de curtició.  

Oxidació del crom (III) durant els processos de neutralitzat o tintura. 

La taula 7.4 mostra els potencials normals de reducció de l’elèctrode Cr(VI)/Cr(III) a pH àcid 

i a pH bàsic [14]:  

Semireacció E0

OHCreHOCr 2
32

72 72614 +→++ ++−  1,33 v 

−− +→++ OHOHCreOHCrO 5)(34 32
2

4  -0,13 v 

Taula 7.4. Potencials de reducció de l’elèctrode Cr(VI)/Cr(III) 

Els potencials normals de reducció mostren que, a pesar de que el Cr(III) és difícilment 

oxidable en solucions àcides, en condicions alcalines s’oxida amb gran facilitat per donar 

l’estable ió cromat. 

No és estrany, doncs, que l’exposició a substàncies alcalines en processos posteriors a la 

curtició pugui provocar l’aparició de crom (VI) en el cuir. Sammarco [22] i Hauber [23] prevenen  el 

risc de neutralitzar el cuir a pH elevats i d’utilitzar amoníac en la tintura. Nickolauss [24] assenyala 

com a causa de la presència de crom (VI) la incidència dels processos alcalins durant la 

fabricació del cuir i durant els processos de manufacturat del calçat. En particular cita l’ús 

d’amoníac en la tintura i la utilització d’adhesius aquosos i productes de neteja que continguin 

amoníac. 
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Oxidació del crom (III) en el cuir acabat sota la influència de la llum (fotoenvelliment)  

En 1995 Martinetti [25] i col·laboradors van notificar la formació de crom (VI) en pells 

exposades a la llum ultraviolada. Van comprovar que en experiments d’envelliment a la llum 

UV–C s’havia produït un increment de la concentració de crom (VI) en mostres de pell sense 

acabats ni pigments protectors. [26]

Alguns tipus de pell, per la seva aplicació i per la seva major durabilitat, estan més exposats 

a la llum que uns altres, com és el cas de la confecció o la tapisseria. [1]

El cuir exposat a la llum del sol i a altes temperatures absorbeix energia que pot generar 

reaccions fotoquímiques (mecanisme radicalari).   

Les radiacions UV i tèrmiques, riques en energia, poden ocasionar el trencament d’enllaços 

químics. En una primera fase, els diversos compostos són escindits i es formen els anomenats 

radicals lliures. La reacció està catalitzada per subproductes i substàncies químiques amb poca 

estabilitat. En un segon moment, els radicals reaccionen immediatament amb l’oxigen per 

formar radicals peròxids que ataquen als compostos químics usats en el procés. 

Quan es produeixen aquestes reaccions que duen a la formació de peròxids, aquests, a 

més de provocar el color groc en pells blanques o la reducció de la resistència a la llum dels 

colorants, es creu que poden ser els responsables de l’oxidació de crom(III) a crom (VI). [22] 

Els efectes de la llum natural són molt significatius. La formació de crom (VI) es pot produir 

en unes condicions molt suaus de il·luminació. No és un fenomen exclusiu de laboratori. A més, 

no totes les classes de cuir desenvolupen el Cr(VI) de la mateixa manera. La recurtició és un 

factor que exerceix una gran influència. [1] 

Formació de crom (VI) sota la influència de la calor (envelliment tèrmic). 

Tant Sammarco [22] com Hauber i Germann [23] han investigat l’efecte produït en el cuir per 

l’envelliment tèrmic. S’han estudiat les temperatures de 60 i 100ºC durant un període de 48h 

(Sammarco) i la temperatura de 80ºC durant 24h (Hauber i Germann).  

Sota l’envelliment tèrmic es reprodueixen alguns comportaments ja manifestats sota les 

radiacions lluminoses. Per exemple els engreixos altament insaturats afavoreixen la formació de 

crom (VI), molt més que altres tipus d’engreixos, i s’ha verificat que la recurtició amb tanins 

naturals la preveu en totes les condicions de temperatura i exposició investigades. No obstant 

no existeix una bona correlació quantitativa entre els resultats d’una mateixa pell sotmesa a 

ambdós tipus d’envelliment. [1] 
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L’envelliment a la foscor a temperatura i humitat relativa moderades no produeixen 

formació de crom (VI). En un estudi realitzat per Graf [27] on mostres conservades fins a 4 mesos 

resguardades de llum i calor, la variació de la concentració de crom (VI) ha estat mínima. 

També s’ha demostrat en aquest estudi que el crom (VI) format amb envelliment tèrmic no és 

estable i es redueix de nou poc a poc a estat (III) sempre que s’emmagatzemi el cuir en 

condicions que no tinguin una humitat relativa molt baixa, ja que això faria que el contingut de 

Cr(VI) es mantingués constant.  

7.5. Compostos de Crom (VI) a l’adoberia 
En adoberia, com s’ha dit anteriorment, els productes de crom que s’utilitzen són 

compostos de crom (III).  

Existeix un pigment de crom (VI) anomenat “pigment groc de crom”, representat per la 

fórmula PbCrO4, però que rarament s’usa en adoberia. Podem dir que aquest pigment 

pràcticament no s’utilitza en aquest sector, ja que les seves principals i més importants 

aplicacions són la pintura, els plàstics i les indústries de la tinta de impressió. En aquestes 

indústries, el pigment groc era molt cotitzat, però ara la seva popularitat està decaient degut als 

problemes que el crom (VI) pot causar a la salut humana. [28] 

A part d’aquest pigment, no hi ha cap altre compost que es pugui utilitzar en els processos 

de curtició que contingui crom (VI). 

7.6. Toxicologia del Cr(VI) 
Els compostos de crom tenen un nivell molt diferent de toxicitat, segons el seu estat 

d’oxidació. Mentre l’estat (III) és no tòxic, inclús benigne segons la terminologia literal d’alguns 

autors [30], l’estat d’oxidació (VI) pot arribar a ser molt perillós per la salut.  

Durant molts anys, hi ha hagut un reconeixement d’una associació entre càncer de la regió 

respiratòria en humans i l’exposició a components de crom (VI). [29]  

La contaminació deguda a la presència de crom (VI) pot ser produïda per diverses fonts. A 

part de provenir de la curtició de pells, també hi ha altres vies de contaminació conegudes com 

poden ser explosius, conservació de la fusta, bateries, fotografia, tints, pigments, antioxidants, 

...etc. [30] 

La concentració màxima admissible de Cr(VI) que s’estableix a l’aire és de 0,1mg/m3. A 

partir de valors superiors a aquest, el crom (VI) pot afectar seriosament la salut de les persones.  
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Ens pot afectar per inhalació del mateix o per via cutània. Els símptomes més comuns que 

es poden presentar són:  

a la pell – sensibilització a la dermatitis o úlceres de la pell 

als ulls – conjuntivitis 

al tracte respiratori superior – perforació del tabic nasal, sinusitis, laringitis, ... 

al pulmó – dolor al pit, dispnea, bronquitis, pneumonitis química,  ...  

gastrointestinal – anorèxia, nàusees, gastritis hipertròfica, úlcera duodenal, colitis. 

Els tractaments per aquest tipus de contaminació són diferents depenent del lloc del cos on 

hagi estat produïda.  

El més important, però, és prevenir el risc d’afectar-se. Les mesures preventives s’haurien 

de respectar sempre; una ventilació adequada, dur mascareta amb filtre mecànic, guants, 

davantals, botes de goma, reforçar la higiene personal, ...  tot depenent de la feina i de 

l’exposició a aquest tipus de contaminant. [30]
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8. Normativa de la indústria del cuir 
8.1. Introducció a la normalització 

Les normes són acords documentats que contenen especificacions tècniques o altres  

criteris precisos que puguin ser usats conseqüentment, com regles, directrius o definicions de 

característiques, que assegurin que materials, productes i serveis són acords al seu propòsit. [31] 

En altres paraules, una norma és: 

 Un document voluntari que conté especificacions tècniques 

 Accessible al públic 

 Elaborada amb el consentiment de les parts interessades 

 Basada  en els resultats de l’experiència i el desenvolupament tecnològic 

 Aprovada per un organisme reconegut 

Les normes serveixen per acordar una qualitat; per pactar, entre comprador i venedor, 

quines característiques són fonamentals en un cuir donat (en el cas de la pell) per poder produir 

amb ell un objecte determinat. Com han d’estar controlats i quins han de ser els resultats dels 

assaigs que faran la pell acceptable. [31] 

8.2. Tipus de normes existents 

Hi ha dos criteris per classificar les normes [31]: 
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Figura 8.1. Classificació de les normes existents 

8.2.1. Els mètodes d’assaig. 

Són les normes que descriuen, el més exactament possible, com, per quins mitjans i en 

quines condicions s’ha de mesurar un paràmetre sobre un material donat.  
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Els mètodes d’assaig són les normes més antigues i nombroses. 

Aquestes normes no indiquen si el resultat obtingut a l’assaig fa adequat el material 

assajat a la finalitat per a la qual havia estat fabricat. 

8.2.2. Especificacions de qualitat. 

Són les normes que indiquen quins paràmetres s’han d’assajar, segons quin mètode 

d’assaig i entre quins marges han d’estar els resultats d’aquests assaigs, per que un material 

sigui adequat per produir l’objecte que es vol fabricar amb ell, tant des d’un punt de vista 

fisico - químic com ecològic. 

8.2.3. Normes oficials. 

Són les normes aprovades per un organisme normalitzador públic d’àmbit estatal 

(Nacionals) o supraestatal (Internacionals). 

8.2.3.1. Nacionals 

Molts països tenen el seu organisme normalitzador propi que ha creat els seus 

mètodes d’assaig i, en alguns casos, les seves especificacions de qualitat. Aquestes 

normes són les de referència en el territori de l’estat al que pertanyen. 

La taula 8.1 mostra alguns organismes normalitzadors nacionals i la sigla de la seva 

norma: 

 

País Organisme normalitzador Sigla de la norma 
Alemanya DIN DIN 
Espanya AENOR UNE 
França AFNOR NF 

Gran Bretanya BSI BS 
Itàlia UNI UNI 

Portugal IPQ NP 
U.S.A. ANSI ASTM 

Taula 8.1. Alguns dels organismes normalitzadors nacionals 

Les normes dels diferents països no sempre són coincidents ni equivalents. En un futur 

pròxim, els països membres de la Unió Europea hauran de substituir les seves normes 

nacionals adoptant les EN i d’aquesta manera quedaran unificades. 

La “Associación Española de Normalización y Certificación” (AENOR) és l’organisme 

normalitzador espanyol. La seva activitat en l’àrea de curtits i calçat, la desenvolupa a 
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través del Comitè Tècnic de Normalització 59 (AEN/CTN Industrias del cuero, calzado y 

derivados). 

8.2.3.2. Internacionals 

Els organismes normalitzadors supranacionals en el sector del cuir són tres: 

International Organization for Standardization (ISO), la International Union of Leather and 

Chemist Societies (IULTCS) i el Comité Européen de Normalisation (CEN). 

La ISO és una federació d’àmbit mundial d’organismes nacionals de normalització. És 

una organització no governamental establerta el 1947. És el major sistema mundial per la 

col·laboració tècnica i industrial d’àmbit internacional. Els treballs de ISO són 

descentralitzats i es duen a terme pels comitès i subcomitès tècnics. El representant 

espanyol en ISO és AENOR. 

La IULTCS agrupa a més de 40 països de tot el món. En la seva inauguració (1897) es 

va aprovar com un objectiu “l’adopció de mètodes d’anàlisis normalitzats, així com la 

investigació en tots els temes relacionats amb les indústries del cuir”. El representant 

espanyol en la IULTCS és la “Associación Química Española de la Industria del cuero” 

(AQEIC). 

Els comitès CEN de normalització van ser creats, a principi dels 90, per la comissió de 

la Unió Europea amb la finalitat d’eludir els possibles obstacles tècnics d’una major 

competència en els mercats. El representant espanyol en els CEN és AENOR. 

Un dels comitès CEN, exactament el comitè CEN/TC 289, va desenvolupar un nou 

mètode per a la determinació de Cr(VI) en pells acolorides que utilitza l’extracció en fase 

sòlida per separar els colorants coextrets de la pell.  Aquest procediment es va aprovar l’any 

2003 com a especificació tècnica CEN/TS 14495 i també com a nou mètode IUC 18 (nom 

del mètode analític original per la determinació de Cr(VI)) pel Comitè de Delegats en el 

congrés de la IULTCS de Cancun.[2] 

8.2.4. Normes no oficials. 

Són les normes que determinats organismes privats elaboren en front al buit 

normalitzador oficial o quan consideren que la norma existent pot ser millorada. 

Moltes normes ara oficials estan basades en antigues normes no oficials.  
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8.3. Etiquetatge ecològic / Ecoetiquetes   

Durant els últims anys,[32] i com a conseqüència de la creixent sensibilitat del consumidor 

pels aspectes mediambientals, ha sorgit una forta demanda de productes “ecològics”, fent 

referència amb això a productes amb un baix impacte mediambiental associat i al mateix temps 

innocu per la salut de l’usuari. 

Com a resultat i amb l’ànim de reglamentar en un àmbit tan confús han anat apareixent una 

sèrie de normatives que fan sempre referència al tema “ecològic”. Més conegudes com 

“etiquetes ecològiques”, “segells ecològics” o “ecoetiquetes”. Aquestes etiquetes constitueixen 

un medi per informar a l’usuari, identificant mitjançant l’ús d’un logotip característic aquells 

productes de consum que presenten un menor impacte ambiental, facilitant així la decisió de 

compra final. 

Podem distingir dos tipus d’etiquetes ecològiques [32], segons el criteri en que es basen:  

Etiquetes basades en criteris toxicològics: Identifiquen aquells productes de consum sense 

risc per la salut del consumidor. Certifiquen l’absència de certes substàncies nocives que 

d’alguna manera podrien ser perjudicials per la salut humana. 

Algunes d’elles contemplen específicament els articles de cuir o que contenen cuir, sent les 

més conegudes: 

 Etiqueta SG: Promoguda pels instituts alemanys TÜV-Rheinland, IFG i PFI. 

 Etiqueta Öko-Tex 100: promoguda per l’Associació Internacional de Investigació i Assaig 

en el camp de l’Ecologia Tèxtil. 

Etiquetes basades en criteris globals: Identifiquen aquells productes que minimitzen 

l’impacte ambiental en tots els seus aspectes. 

A aquest grup pertanyen alguns dels segells més coneguts com són 

l’ “Àngel Blau” alemany, el “Cigne Blanc” en els països nòrdics i l’Etiqueta 

Ecològica Europea. 

Hi ha altres etiquetes que no es classifiquen en cap dels grups 

anteriors. 

L’Etiqueta Ecològica Europea persegueix establir una  

sola etiqueta d’àmbit europeu que pugui substituir els diversos segells d’àmbit nacional ja 

existents. Aquesta etiqueta està basada en un anàlisi de cicle de vida, contempla 7 criteris 

bàsics: 

1) Minimitzar el consum d’energia en la producció dels components. 
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2) 3) Minimitzar l’ús de substàncies nocives durant la producció dels components de la 

sabata, durant el transport i durant l’emmagatzematge  

4) Minimitzar l’ús de components orgànics volàtils en l’elaboració final de la sabata. 

5) Promoure l’ús de cartró i paper reciclat a l’embalatge final del producte 

6) Facilitar informació d’utilitat mediambiental al consumidor respecte la cura del producte 

i altres aspectes 

7) Assegurar unes mínimes prestacions funcionals 

S’estableixen uns criteris específics en funció de l’ús de l’article, per cada un dels 

components i segons l’aplicació a la sabata 

8.4. Normativa de Crom (VI) a la pell     

Al parlar dels límits del contingut de crom (VI) a la pell, com de qualsevol altre paràmetre 

distingirem entre [33]: 

 Especificacions de qualitat en forma de normes ja siguin nacionals o internacionals 

 Etiquetes ecològiques 

En el que fa referència a les especificacions, la normativa alemanya sobre béns de consum 
[2] estableix que cap producte manufacturat que tingui una presència detectable de crom (VI) pot 

comercialitzar-se en l’anomenat país. S’admet que el límit de detecció del procediment analític 

del crom (VI) és de 3 mg/kg, pel que en la pràctica, aquest és el contingut màxim de crom (VI) 

tolerat. [2] 

Aquest límit de 3 ppm, establert en un decret oficial del govern alemany ha tingut el 

beneficiós efecte d’eliminar l’arbitrarietat que exercien fins fa pocs anys les etiquetes no 

governamentals tipus Öko-Tex amb uns absurds límits de contingut inferior a 0,5ppm. [2]

Per altra banda, l’Etiqueta Ecològica Europea del calçat estableix un límit màxim de 10 ppm 

de Cr(VI), un valor més clarament tolerant que el del Decret alemany. Encara que són 

conceptes diferents, tot tipus de béns de consum i obligatorietat per part del decret alemany, i 

calçat i caràcter voluntari a la Ecoetiqueta, a Alemanya s’està plantejant un debat sobre el sentit 

d’exigir 3 mg/kg quan es pot concedir una Etiqueta Ecològica Europea amb un valor de 10 

mg/kg. [2]

La taula 8.2 mostra les exigències pel contingut de Cr(VI) en funció de l’especificació / 

etiqueta corresponent i l’aplicació de la mateixa:[31] 
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Norma/Etiqueta Aplicació Límit de Cr(VI) 

Norma EN 420 Guants de protecció de cuir < 2ppm 

Etiqueta Europea Calçat 10ppm 

Etiqueta TOXPROOF 
(TÜV) 

Tèxtils sense contacte pell 

Tèxtils amb contacte pell 

Tèxtils per nens < 36 mesos 

No detectable 

Etiqueta 

OKO-TEX (norma 100) 

Articles amb contacte pell 

Articles sense contacte pell 

Articles decoració 

No detectable 

(< 0,5ppm) 

Etiqueta SG Cuir, tèxtils, paper, fusta No detectable 

Etiqueta LGR Cuir No detectable 

Decret alemany sobre béns 
de consum Cuir i articles de consum 3ppm 

Taula 8.2. Exigències referents al contingut de Cr(VI) en funció de l’etiqueta 
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9. Prevenció de la formació de Cr(V) millorant els 
processos de teneria  

9.1. Projecte Craft CHROM6LESS 

Al març de 2003 es va iniciar un projecte d’investigació per a la prevenció del crom (VI) en 

curtits. El projecte CHROM6LESS és un programa d’investigació de dos anys, involucrant a 11 

socis de 3 països europeus. El projecte està recolzat per la Comissió Europea sota el programa 

de creixement competitiu i sostenible. 

Aquest projecte pretén modificar alguns passos de la fabricació del cuir per tal de prevenir 

la formació de Cr(VI) en els productes finals. Es busca establir les condicions de producció més 

apropiades que permetin la producció de cuirs i pells lliures de crom (VI), inclòs si estan 

sotmeses a condicions ambientals com la llum i la calor. La presència de crom (VI) a la pell 

constitueix un important problema per la indústria Europea de la pell, tant pel punt de vista social 

com mediambiental. 

En el 90% de la producció europea de curtits es fan servir les sals de crom (III) com a agent 

curtient. Aquest Cr(III) és el que, posteriorment, per la influència de diversos factors, pot 

desencadenar en la formació de Cr(VI) en el producte acabat, i fer que en determinades 

situacions es puguin detectar traces de Cr(VI) en pells curtides. Aquest és, doncs, el problema 

que es vol evitar. 

Com ja s’ha comentat en la part de normativa, el contingut de Cr(VI) en pell és un dels 

paràmetres ecotoxicològics de diferents normes o ecoetiquetes. La solució del problema del 

crom (VI), a part de beneficiar el sector Europeu de curtits, també influeix positivament el sector 

del calçat, de la confecció, guants, tapisseria,.... 

9.1.1. Objectius del projecte Chrom6less 

Els principals objectius que es pretenen assolir amb aquest projecte són els següents: 

 Identificar les operacions de transformació de la pell (matèria prima) en cuir (producte 

final) que poden facilitar o impedir l’oxidació de Cr(III)  a Cr(VI). 

 Determinar les mesures preventives més satisfactòries en el procés de fabricació que 

prevenen l’oxidació del Cr(III). 
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 Establir les millors condicions de fabricació que permeten produir un cuir lliure de crom 

(VI), durant tota la seva vida útil, encara que se sotmeti a condicions ambientals de llum i 

calor, que puguin modificar aquest estat. 

Les millores que aquest projecte pot causar en la indústria de curtits són:  

 Producció de material més acord amb el medi ambient. 

 Disposició mediambiental més efectiva. 

 Millora de la qualitat del producte final. 

 Increment del coneixement i control dels processos d’adoberia. 

9.1.2. Participants del projecte Chrom6less 

En aquest projecte participen com a socis 4 centres d’investigació i 7 empreses, 

convençuts de que la curtició al crom, amb una adequada gestió tant de les ofertes com de la 

recuperació de l’excés de crom residual és el millor sistema de curtició de tots els que es 

coneixen fins ara. 

 Els participants volen demostrar que el crom (VI) no suposa cap problema important, i 

que la seva formació a nivell de traces pot evitar-se completament fins a complir amb les 

exigències de l’Etiqueta Ecològica Europea i el Decret Alemany, inclòs el seu valor de 

limitació actual.  

 La taula 9.1 mostra la relació de participants: 

Identificació Participant País Activitat 

A1      Industrias Peleteras  (INPELSA) Espanya Producció de pells per confecció 

A2 Conceria Il Cigno 
Itàlia Producció de pells vacunes per 

calçat. 
A3 Gmelich + Söhne Gmbh Alemanya Producció de cuir per tapisseria. 

A4 
Derivados del colágeno S.A. 

(DERCOSA) 
Espanya Manufactura de serratge per 

marroquineria i calçat 

A5 Proquip S.A. 
Espanya Fabricació i subministració de 

productes químics. 

A6 Knoll Sitzleder 
Alemanya Manufactura de tapisseria per 

mobiliari. 
A7 Accademia SRL Itàlia Fabricació de calçat per senyora 

B1 
Escola Universitària EUETII – EAI 

Escola d’Adoberia 
Espanya Docència i investigació 

B2 
Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas 
(CID – CSIC) 

Espanya Investigació 
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B3 
Stazione Sperimentale per l’Industria 
delle Pelli e delle Materie Concianti  

Itàlia Investigació 

B4 
Lederinstitut Gerberschule 

Reutlingen (LGR) 
Alemanya Docència i investigació 

 
Universitat Miguel Hernández de 

Elche 
Espanya Coordinador 

Taula 9.1. Relació de participants del projecte  

9.1.3. Programa tècnic 

L’estudi de la influència de diferents productes (tintures, agents de recurtició, engreixos, 

auxiliars,...) en la formació de crom (VI) no significa que s’estudiï cada producte comercial, 

això no seria factible. El que es fa és un examen de les característiques dels tipus de 

productes químics considerats. 

A continuació es mostra un esquema de les tasques del projecte: 

LLIURE DE CROM (VI)
PRODUCCIÓ DE PELL

Formulacions específiques per
cadascun dels diferents tipus

Estandarització de proves i processos

8.

9.

7.

de pell

6.

Influència de la
neutralització i la
recurtició

2.
la tintura
Influència de3.

1.

D

C

engreixos i
antioxidants

Influència dels4.
dels acabats
Influència5.

A

B

Escollir els productes

Producció a escala de planta pilot

Definició del procés

            
Figura 9.1. Diagrama de tasques del projecte 
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Cada paquet de treball es divideix en subtasques, i cada participant té la seva tasca 

assignada. El laboratori del CSIC participa en les següents funcions: 

 A: Definició de processos estàndard, mètodes d’envelliment estàndard i definició del 

mètode analític per a la determinació de Cr(VI). 

 B:  

o Subtasca 4: Determinació de la influència dels processos d’engreix i dels 

diferents tipus d’agents engreixants. Agents engreixants molt insaturats 

afavoreixen la formació de Cr(VI) en pells sense tenyir, s’ha de veure ara l’efecte 

que fan en pells tenyides. Els engreixos insaturats donen una pell suau i tova 

molt apreciada.  

En el cas de pells on la protecció amb pigments o tanins no és viable, hi ha 

tractaments alternatius amb antioxidants que conserven el rendiment i les 

característiques funcionals de l’article de pell que es vol obtenir. 

 C: Desenvolupar formulacions pràctiques per la producció de pells pel calçat, confecció, 

tapisseria i articles de pell d’acord amb els coneixements adquirits, i provar-ho en planta 

pilot. 

 D: Ajustar les fórmules desenvolupades per obtenir pells amb les característiques 

funcionals satisfactòries. 

 

Les tasques C i D són comunes i es fan d’acord amb la resta de participants per obtenir 

unes conclusions úniques i amb les quals estiguin tots col·laboradors satisfets. 

A partir d’una fórmula ja definida en la tasca A, en aquest projecte de final de carrera 

s’ha desenvolupat la subtasca 4 de l’apartat B, és a dir, buscar un tractament adequat 

d’engreix que no afavoreixi la formació de Cr(VI) en el producte final.  

Això és el que s’exposa a partir del punt següent.  
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10. Avaluació de la influència de l’etapa d’engreix en 
la formació de Cr(VI) a la pell 

10.1.  Mètode analític per a la determinació de Cr(VI) 

El mètode utilitzat per a la determinació del contingut de Cr(VI), en tots els Centres 

d’Investigació participants, és el CEN/TS 14495, que és el nou mètode acceptat com a IUC 

18 (nom de l’antic mètode usat per a la determinació de crom (VI) en cuir). Publicat a JSLTC 

(Journal of the Society of leather Technologist and Chemists), octubre de 2002, pàgs 283 – 

288. [36] 

A continuació es mostren les modificacions que s’han acordat entre els diferents 

participants per aplicar al mètode.  

 La preparació del blanc es duu a terme sense fer una extracció en fase sòlida amb 

els cartutxos utilitzats en el mètode per decolorar la mostra  (punt 7.4) 

 No és necessari determinar la recta de regressió ni la influència del material de fase 

reversa (punt 7.6) 

 La solució d’extracció es desgassifica una vegada, quan comença el procediment 

(punt 7.2) 

Aquest procediment ha estat degudament validat pels centres d’investigació participants 

en el projecte Chrom6less (nº CRAF-1999-71638). (Annex A)  

La base d’aquest mètode és la separació analítica d’extracció en fase sòlida usant 

cartutxos de tipus fase reversa C18, els quals retenen els colorants sense afectar els ions 

CrO , que elueixen íntegrament. 2
4
−

En aquest mètode s’ha de tenir en compte que els resultats dels procediments depenen en 

gran mesura de les condicions d’extracció aplicades, en especial del pH de l’extracte, i del 

manteniment de l’atmosfera inert al llarg de les tres hores d’extracció. Al efectuar-se l’extracció a 

pH 7,5 – 8, si l’atmosfera fos oxidant es facilitaria l’oxidació de Cr(III) a Cr(VI). Per això és molt 

important desplaçar correctament l’oxigen. Si l’extracció s’efectués a pH àcid es facilitaria la 

reducció del possible Cr(VI) present a Cr(III). [21] 

Els cartutxos que s’utilitzen en el mètode contenen una fase líquida (hidrocarbur C18) lligada 

a sílice que actua de sòlid de suport. Per tant, la separació és una partició i se la qualifica de 
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fase reversa perquè la fase estacionària és menys polar que la fase mòbil (en el nostre cas una 

solució aquosa tamponada a pH 7,5 - 8,0). 

A continuació es mostra l’estructura de la fase estacionària continguda en els cartutxos. 

Com es pot veure, l’hidrocarbur C18 està lligat a la sílice, envoltant-la, i actua com a fase 

estacionària de la columna.[35] 

 

Figura  10.1. Estructura de la fase estacionària dels cartutxos 

A l’annex B s’adjunta un esquema del procediment. 

El contingut de Cr(VI) s’ha de determinar a la pell un cop acabat el procés, sense 

envelliment, després de ser sotmesa a envelliment tèrmic, i sota condicions d’envelliment UV. 

(Condicions que s’explicaran més endavant, en el punt 10.3 de la memòria) 

10.2.  Formulació aplicada en el procés de curtició de les 

mostres 
En la tasca A (punt 9.1.3 de la memòria) es va decidir el treball que havia de dur a terme 

cadascun dels participants.  

10.2.1. Subministrament de mostres pels anàlisis (PYME’s) 

Cada PYME subministra les pells en estat wet-blue (humides després de la curtició) al 

centre d’investigació que li correspon. En el nostre cas, el subministrador que ens proveeix 

de pell és INPELSA.   

Cada adoberia aplica la mateixa fórmula acordada fins el pas de la curtició, tenint en 

compte el producte final desitjat (confecció, calçat, tapisseria,....). A continuació es mostra la 

fórmula comú de l’etapa de curtició, a la taula 10.1:  
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% Producte Temps de rodar el 
bombo 

Material de partida  PELL PIQUELADA 
60 Aigua   
4 Clorur de sodi  
  10 min 
4 PROCROM 33 (diluït 1:2)  
  30 min 
4 PROCROM 33 (diluït 1:2)  
  3 hores 
1 Formiat de sodi  
  3 hores 

Reposar tota la nit. pH = 2,8 – 3 

2 Bicarbonat de sodi (diluït 1:12) Afegir en fraccions  
durant 40 min 

  3 hores 
pH = 3,5 – 4 

Escórrer i deixar reposar en cavallet durant 24 hores 
Esbandir 

Resultat  PELL WET – BLUE 

Taula 10.1. Fórmula de l’etapa de curtició 

El percentatge mostrat a la taula per a cada producte a aplicar es calcula sobre el pes 

inicial de la pell. 

Es van fer les estimacions oportunes de la quantitat de pells que necessàries per fer els 

anàlisis. Un cop obtingudes, se sotmeten a la formulació estàndard proposada. L’engreix 

serà la única variable que no es mantindrà constant a l’hora d’aplicar la fórmula estàndard, ja 

que és l’objectiu principal d’aquest estudi. 

 

 La taula 10.2 mostra la formulació estàndard que s’ha d’aplicar a les pells en estat wet-

blue, decidida en la tasca A. Les pells procedeixen de la PYME que les subministra: 
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% Producte Temperatura (ºC) Temps de rodar el 
bombo 

RENTAT 
300 Aigua  30  

   15 min 
Escórrer 

NEUTRALITZACIÓ 
100 Aigua 25  
1 Formiat de sodi   
   10 min 

X Bicarbonat de sodi   
   2 hores 

pH = 5,3; control de penetració amb blau de bromocresol  BLAU 
Escórrer 

150 Aigua  40  
   10 min 

Escórrer 
RECURTICIÓ 

100 Aigua  50  

5,5 Resina acrílica 
(PROTAN SN)   

   45 min 
TINTURA 

1,0 Dispersant (PR 564)   
   10 min 

3 (per pells 
< 1mm) 

2 (per pells 
> 1 mm) 

Colorant  
(PRODERM HG) Diluït 1:20 amb aigua a 50ºC

 

   45 min 
ENGREIX 

7* Engreix (variable en 
el nostre cas) 

Emulsionat 1:5 amb aigua a 
50ºC 

 

0,7 Auxiliar (PRODOL 
FA)   

   60 min 
1 Àcid fòrmic (1:4)   
   20 min 

Escórrer 
RENTAT 

150 Aigua    
   5 min 

Escórrer i guardar les pells en una habitació condicionada (T = 23ºC i HR = 50%) 

Taula 10.2. Formulació estàndard per aplicar a la pell en estat wet-blue 

* s’estableix un percentatge d’un 7% d’un engreix que conté el 75% de matèria activa. Depenent 

de la matèria activa de l’engreix a aplicar s’haurà de recalcular el percentatge de greix a afegir. 

Aquesta fórmula es pot adaptar a les necessitats de les investigacions de cada centre. 
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10.3. Condicions d’envelliment 
Com ja s’ha dit anteriorment, un cop obtingudes les pells, després del procés de curtició 

aplicat, s’ha de determinar el Cr(VI) del cuir sense cap tipus d’envelliment, de la pell sotmesa 

sota unes condicions determinades d’envelliment tèrmic i sota condicions d’envelliment amb 

llum ultraviolada. Això es fa per simular les condicions ambientals (calor i radiació solar) a 

les que pot estar sotmès qualsevol article de cuir al llarg de la seva vida útil. 

S’han establert unes característiques concretes per l’envelliment UV i l’exposició a la 

calor, per tal que tots els participants apliquin les mateixes condicions, que són les següents: 

Envelliment tèrmic:  Temperatura: 80ºC 

Temps: 24 hores 

Estufa amb circulació d’aire  

Foto - envelliment: Radiació global: 450 W/m2

   Temps: 48 hores 

   Temperatura estàndard: 40ºC 

   Equip: Suntest CPS+  Tabletop Xenon Exposure Systems (Fig. 10.2) 

 

 

Figura 10.2. Aparell de fotoenvelliment utilitzat en l’estudi 

10.4.  Anàlisis de mostres 
La taula 10.3 es mostra com a exemple per veure com s’aplica la fórmula en el cas 

de napa per a confecció, que és el principal tipus d’article de pell que s’estudia en aquest 

projecte. I a continuació, la posterior determinació de Cr(VI), que es va fer utilitzant un 

engreix de trioleïna sulfatada. Per fer aquests estudis es van utilitzar pells de xai en estat 

wet-blue. 
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Nom de la pell: 1PHG-tris  (nom posat a la pell seguint un criteri personal) 

m (pell) = 310g  (pes de la pell; tots els percentatges de la fórmula s’han de fer sobre aquest pes) 

Engreix; Trioleïna sulfatada   

Matèria activa: 75%  (riquesa de l’engreix, percentatge de matèria activa que conté) 

RENTAT 

300% aigua a 30ºC 

 

 

R – 15min 

Escórrer 

Es posa la pell al bombo junt amb el 300% del 

seu pes en aigua a 30ºC: 

3,00 · 310g = 930mL d’H2O a 30ºC. 

Es posa a rodar el bombo durant 15 min. per 

netejar la pell, i s’escorre.  

NEUTRALITZAT 

100% aigua a 25ºC 

1% formiat de sodi 

R – 10min 

0,25% bicarbonat de sodi 

(1:12) 

R – 2h 

Mirar pH bany  

pH (després de 1h) = 6,30 

pH (després de 2h) = 5,97 

*pH alt  

pH amb bromocresol  

blau 

Escórrer 

150% aigua a 40ºC 

R – 10min Escórrer 

1,00 · 310g = 310mL H2O a T ambient 

0,01 · 310 = 3,10g formiat de sodi 

Rodar durant 10 min. 

0,0025 · 310 = 0,78g diluïts en 10mL d’aigua ( 

≈ 0,78 · 12) 

Rodar durant 2 hores 

Per un correcte progrés de la reacció entre els 

productes i la pell, és interessant tenir un pH 

del bany en aquest punt al voltant de 5,3. I amb 

un tall a la pell, es comprova el pH aproximat 

amb blau de bromocresol, que donarà color 

blau si és l’adequat. 

S’escorre el bany  

1,50 · 310 = 465mL d’H2O a 40ºC 

Rodar durant 10 minuts i buidar 

RECURTICIÓ 

100% aigua a 50ºC 

5,5% resina acrílica   

R – 45min 

1,00 · 310 = 310mL d’H2O a 50ºC 

0,055 · 310 = 17,05g 

Rodar durant 45 minuts 

TINTURA 

1% dispersant  

R – 10min 

3% colorant marró (1:20 a 

50ºC)  

R – 45min 

0,01 · 310 = 3,10g 

Rodar 10 min 

0,03 · 310 = 9,3g diluït amb 186mL d’H2O a 

50ºC ( = 9,3 · 20 )  Rodar 45 minuts 

ENGREIX 
7% Trioleïna sulfatada  

1% emulsionant (que en 

0,07 · 310 = 21,7g  

0,01 · 310 = 3,10g 

 



Influència dels processos d’engreix en la formació de Cr(VI) a la pell pàg. 57 

aquest cas es va fer servir 

oli de peix sulfitat) 

(1:5 a 50ºC) 

R – 60min 

1% àcid fòrmic (1:4) 

R – 20min 

        pH final = 3,72 

Escórrer 

Es van barrejar els dos olis i es van emulsionar 

amb 124mL [=(21,7+3,10)·5]  d’H2O per obtenir 

una mescla homogènia i de millor aplicació. 

Rodar 60 minuts 

0,01 · 310 = 3,1g àcid fòrmic fins a 12,5mL 

d’aigua 

Rodar 20 minuts i mirar el pH 

Buidar 

RENTAT 

150% aigua 

R – 5min  

Escórrer 

1,50 · 310 = 465mL d’H2O  

Rodar uns 5 minuts per rentar la pell i buidar 

 
Taula 10.3. Exemple de l’aplicació de la fórmula a les pells de xai en estat wet-blue 

Un cop acabat el procés, s’emboliquen les pells perquè no perdin humitat i es porten a  

assecar a Igualada, a l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial que ens proporciona 

les instal·lacions i els aparells dels que no disposem. Allà es pengen les pells en uns 

assecadors de pinces, de manera que quedin ben tensades i així es poguessin assecar 

correctament.  

En unes condicions òptimes de temperatura i humitat resten penjades el temps necessari 

per assecar-se (un mínim de 2 dies) i posteriorment es passen per la màquina de rebaixar que 

té com a objectiu deixar totes les pells al mateix gruix ( ≈ 1,1 mm). Així doncs, la relació 

superfície/gruix per tots els cuirs serà la mateixa, i per tant, la pesada de cuir per l’anàlisi de 

crom serà representativa. 

A continuació s’inclou una mostra de la pell acabada: 
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Un cop rebaixada la pell, es determina l’índex de tou. Aquest valor correspon als mm que 

s’enfonsa la pell (W) al aplicar-li un pes de 500g (P) en un punt determinat d’una zona de 

diàmetre 25mm (d). Com més alt és aquest índex, més tova és la pell. Es determina en 5 punts 

de la pell diferents, amb una distribució exemple com la de la figura 10.3, i es fa la mitjana: 

          
Figura 10.3. Distribució de punts on es determina l’índex de tou 

Per aquesta pell, engreixada amb trioleïna sulfatada, es van obtenir mesures com les que 

es mostren a la taula 10.4: 

Pell P1 P2 P3 P4 P5 Mitjana (mm) 

1PHG-tris 6,348 6,576 5,923 5,428 6,640 6,183 

Taula 10.4. Resultats de la mesura de l’índex de tou per a la pell 1PHG-tris 

El grau de tou a les diferents zones de la pell està relacionat amb la naturalesa de l’engreix, 

sent el polímer engreixant el que aporta a la pell una major regularitat a les seves distintes 

zones. [3] 

Un esquema de l’aparell utilitzat per realitzar les mesures, es recull a la figura 10.4: 

  
 

Figura 10.4. Esquema del funcionament de l’aparell 
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A l’annex E s’inclou el mètode per a la determinació de l’índex de tou, i una taula amb tots 

els resultats obtinguts per a totes les pells d’aquest projecte. 

A continuació s’agafen tres trossos de la pell, tal i com s’indica a la figura 10.5:  

 

Figura  10.5. Exemple de mostreig 

Dels quals, un es deixa com està (sense envelliment), un altre es posa a l’estufa a 80ºC 

durant 24 hores (envelliment tèrmic) i el darrer es posa al suntest durant 48 hores (envelliment 

lumínic).  

Un cop envellides es porten a l’Escola Tècnica d’Igualada a triturar (per obtenir pols de 

pell), i es deixen passar 2 dies per fer la determinació de Cr(VI) (això es fa per a totes les pells), 

per tal que les condicions atmosfèriques (sobretot d’humitat) hi afectin per igual. Pel seu baix 

contingut en Cr (VI), no es considera necessari fer un duplicat de l’anàlisi de la pell sense 

envelliment.  

La pols de pell obtinguda és la que servirà per a determinar el crom (VI) que contenen les 

mostres.  

Es pretén aconseguir una pell lliure de crom (VI), si més no, amb un contingut de Cr(VI) 

inferior a 3 ppm, que és el que dicta el Decret Alemany, més restrictiu que l’Etiqueta Ecològica 

Europea del Calçat. 

10.4.1. Calibratge del sistema de quantificació de Cr(VI) 

En medi àcid mineral, la difenilcarbacida (DFC) origina un color violat amb el Cr(VI). La 

reacció és tan sensible que és produïda inclús per traces de cromat. Durant molt de temps no 

es va conèixer el mecanisme d’aquesta reacció; actualment, però, se sap que el compost 

acolorit és un complex de Cr(III) amb difenilcarbazona (12), espècie que s’origina en un procés 

redox previ [37]. 

 



pàg. 60                                                            Memòria 

 

3O C 

NH NH 

NH NH 

+ 2CrO -2 4 +10H +

NHNH

C------------------------3O

N N

2Cr +3 + 8H O2 

Difenilcarbacida Difenilcarbazona  (12) 

 
Per tant, després d’afegir-hi el reactiu s’ha de deixar reposar uns 15±5min, per que 

tingui lloc la reacció.  

Per tal de quantificar el Crom (VI), primer de tot es va haver d’elaborar la recta de calibratge 

del Cr(VI). Per fer-la es van fer 8 dissolucions de diferents concentracions, compreses en el 

rang de 0,01 i 0,4 mg/L. A partir de la solució patró de Cr(VI) (punt 5.5), de concentració 

1µg/mL, es van pipetejar diferents volums a matrassos de 50mL: 0,5mL, 1mL, 3mL, 5mL, 8mL, 

10mL, 15mL i 20mL. 

Les concentracions de cada matràs eren les següents: 

ffii CVCV ·· =      (eq.1) 

LmgCCmLLmgmL

LmgCCmLLmgmL
LmgCCmLLmgmL

LmgCCmLLmgmL
LmgCCmLLmgmL

LmgCCmLLmgmL

LmgCCmLLmgmL
LmgCCmLLmgmL

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

/4,0·50/1·20

/3,0·50/1·15
/2,0·50/1·10

/16,0·50/1·8
/1,0·50/1·5

/06,0·50/1·3

/02,0·50/1·1
/01,0·50/1·5,0

8

7

6

5

4

3

2

1

=⇒=

=⇒=

=⇒=

=⇒=

=⇒=

=⇒=

=⇒=

=⇒=

 

A cada mostra se li va afegir 1mL de solució d’àcid o-fosfòric i 1mL de difenilcarbacida, i es 

van enrasar amb solució d’extracció (punt 5.1, annex 1). 

 

L’absorbància de les mostres respecte la solució en blanc, i els resultats es recullen a la 

taula 10.5: 
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Concentració 

 (ppb Cr(VI)) 
Absorbància 

0 0 

0,01 0,017 

0,02 0,049 

0,06 0,134 

0,10 0,215 

0,16 0,360 

0,20 0,419 

0,30 0,604 

0,40 0,813 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taula 10.5. Concentració i absorbància de les mostres 

 

La relació de les mesures de l’absorbància mostra una dependència lineal amb la 

concentració de Cr(VI), tal i com es mostra a la figura 10.6: 

y = 2,0235x + 0,0091
R = 0,999
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Figura 10.6. Recta de calibratge del Cr(VI) 

A partir de la recta de calibratge es podrà calcular el contingut de Cr(VI) de les mostres. 
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Per a calcular el contingut de crom (VI) a les pells s’ha d’aplicar la fórmula que ens dóna 

el mètode IUC18 (descrit a l’annex A) (eq.2). Per fer-ho necessitem conèixer la pendent de 

la recta. Per tant, a efectes del procediment proposat , aplicarem  F = 2,0235, expressat en 

mL/µg 

L’equació que ens dóna el procediment és la següent: 

21

21021
)(

)(
AFmA

VVVEE
w VICr ⋅⋅⋅

⋅⋅⋅−
=     (eq.2) 

 

Per fer els càlculs més senzills, substituïm a l’equació les dades que ja coneixem, i que són 

constants, tenim: 

 wCr(VI) = Cr(VI) soluble en cuir (mg Cr(VI)/kg)  

 E1 = Absorbància de la solució mostra amb DFC = ? 

 E2 = Absorbància de la solució mostra sense DFC = ? 

 F = Pendent de la corba de calibratge (y/x) (mL/µg) = 2,0235mL / µg 

 A1 = Al·liquota presa de l’extracte de cuir (mL) = 10mL 

 m = Massa original presa de cuir (g)  

 V0 = Volum d’extracció (mL) = 100mL 

 V1 = Volum amb el que s’ha enrasat l’al·liquota de A1 (mL) = 25mL 

 A2 = Al·liquota presa de la solució S1 (mL) = 10mL 

 V2 = Volum amb el que s’ha enrasat l’al·liquota de S1 (mL) = 20mL 

 

mLgmLmmL
mLmLmLEE

w VICr 10/0235,210
2025100)( 21

)( ⋅⋅⋅
⋅⋅⋅−

=
µ

 

      
0235,2

500)( 21)( ⋅
⋅−=
m

EEw VICr  

A la taula 10.6 es mostren els resultats de les proves després de seguir tot el procediment 

descrit a l’annex 1. Cada taula ens indica el nom de la mostra, la data en la que es va realitzar 

l’anàlisi, l’envelliment aplicat, el pes de la mostra de pell que es va analitzar, el pH del medi 

després de les 3h d’agitació, l’absorbància obtinguda (amb i sense DFC), i, després de fer els 

càlculs, la quantitat de crom (VI) a les mostres, i la mitjana dels duplicats calculats sobre pes 

sec. Pràcticament totes les mostres es van passar dues vegades per l’espectrofotòmetre, i a la 

taula es mostra la mitjana dels dos valors obtinguts.  
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Pell Data  
Envelli 

ment 
m(g) pH 

ext. E1 E2 
wCr(VI) 

(ppm CrVI) 

WCr(VI) s. pes 
sec (mgCrVI/kg 

pell) 

1PHG-tris 05/08/03 --- 2,0030 7,66 0,020 0,015 0,62 0,72 

1PHG-tris 05/09/03 2,0022 7,68 0,1100 0,010 12,34 

1PHG-tris 05/09/03 
80ºC 

1,9946 7,71 0,1045 0,009 11,83 
14,05 

1PHG-tris 03/09/03 2,0084 7,74 0,156 0,013 17,59 

1PHG-tris 03/09/03 
UV 

1,9972 7,76 0,159 0,0155 17,55 
20,55 

Taula 10.6. Contingut de Cr(VI) de la pell analitzada 

S’ha d’assenyalar que el volum de mostra que havíem per passar per l’aparell era de 20mL; 

poc, tenint en compte que usàvem cubetes de 2cm, i que abans d’usar-les les havíem de rentar 

amb la pròpia solució per evitar interferències. 

Els càlculs són els següents: 

pellkgVICrmg
m

EEw VICr /)(62,0
0235,20030,2

500)015,0020,0(
0235,2

500)( 21)( =
⋅

⋅−=
⋅

⋅−=  

pellkgVICrmg
m

EEw VICr /)(34,12
0235,20022,2

500)010,0110,0(
0235,2

500)( 21)( =
⋅

⋅−=
⋅

⋅−=  

pellkgVICrmg
m

EEw VICr /)(83,11
0235,29946,1

500)009,01045,0(
0235,2

500)( 21)( =
⋅

⋅−=
⋅

⋅−=  

pellkgVICrmg
m

EEw VICr /)(59,17
0235,20084,2

500)013,0156,0(
0235,2

500)( 21)( =
⋅

⋅−=
⋅

⋅−=  

pellkgVICrmg
m

EEw VICr /)(55,17
0235,29972,1

500)0155,0159,0(
0235,2

500)( 21)( =
⋅

⋅−=
⋅

⋅−=  

El contingut de Cr(VI) es dóna sobre pes de mostra seca. Per fer-ho, els participants del 

projecte, basant-se en l’experiència, van establir una humitat constant a totes les mostres del 

14%, per tots els laboratoris. Per tant, per fer la mitjana sobre pes sec, es fan els càlculs 

següents: 

 



pàg. 64                                                            Memòria 

Sense envelliment::  pellkgVICrmgW VICr /)(72,0
14,01

62,0
)( =

−
=  

Envelliment tèrmic:  pellkgVICrmgW VICr /)(05,14
14,01

2/)83,1134,12(
)( =

−
+

=  

Envelliment lumínic: pellkgVICrmgW VICr /)(55,20
14,01

2/)55,1759,17(
)( =

−
+

=  

A continuació, a la taula 10.7 es presenta un resum i una gràfica (figura10.7) representant 

els resultats obtinguts:   

Pell Envelliment WCr(VI) s. pes sec (ppmCr(VI)) 

--- 0,72 mg Cr(VI) / kg pell 

80ºC 14,05 mg Cr(VI) / kg pell 1PHG-tris 

UV 20,55 mg Cr(VI) / kg pell 

 

 

 
Taula 10.7. Taula resum dels resultats obtinguts 
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Figura 10.7. Contingut de Cr(VI) de la pell 1PHG-tris 

Com es pot observar, el contingut de crom (VI) en el tros de pell sense envelliment és 

pràcticament nul. Les mostres envellides a l’estufa i sota els efectes de la llum (simulant les 

condicions a les que pot estar sotmesa la pell al llarg de la seva vida útil) són els que 

experimenten major concentració de crom (VI), degut a la oxidació del crom (III) contingut. 
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Com s’ha vist en l’apartat 8.3 de normativa, l’Etiqueta Ecològica Europea del calçat 

estableix un límit màxim de Cr(VI) de 10ppm, un valor més tolerant que el Decret Alemany, que 

estableix el límit en 3ppm, discrepància que genera un fort debat en torn aquest paràmetre. Tant 

si se segueix una norma o una altra, es pot veure que la pell analitzada sobrepassa clarament 

les dues limitacions, amb envelliment tèrmic i lumínic. Es buscarà doncs quins engreixos 

compleixen la normativa. 

A continuació es mostra com poden influir els engreixos utilitzats en el procés depenent de 

diferents propietats de cadascun; el seu índex de iode, el greix natural contingut a la pell, 

l’origen de l’engreix, la quantitat d’oli i el tractament d’estabilització de l’engreix.  

Posteriorment s’analitza com pot afectar l’aplicació de diferents antioxidants afegits en el 

procés per evitar la possible oxidació del crom (III) a crom (VI). 

10.5. Índex de iode dels greixos 
S’anomena índex de iode al nombre de grams d’halogen (expressats en iode) que es 

combinen amb 100g de l’oli o greix a temperatura ambient, 20ºC. Aquest paràmetre ens pot 

donar una orientació a l’hora de determinar la quantitat de Cr(VI) a la pell. Un índex de iode 

baix, indica un oli o greix poc insaturat, és a dir, amb mínima presència de dobles enllaços, per 

tant, poc oxidant. Com més oxidant és l’oli, més pot influir en l’oxidació de Cr(III) a Cr(VI). Això 

es resumeix a la figura 10.8: 

↑⇒⇒⇒↑

↔⇒⇒⇒↔

↓⇒⇒⇒↓

)(

)(

)(

VICrOXIDANTMOLTINSATURATMOLTIODEINDEX

VICrMIGOXIDANTMIGINSATURATIODEINDEX

VICrOXIDANTPOCINSATURATPOCIODEINDEX

 

Figura 10.8. Esquema de l’efecte de l’índex de iode 

Els olis o greixos, segons el seu índex de iode, es poden classificar en: 

• Secants  índex de iode > 150 

• Semisecants  100 < índex de iode < 150 

• No secants  índex de iode < 100 

A l’annex D s’inclou el mètode d’anàlisis per a la determinació d’aquest paràmetre, i una 

taula (D.2.) amb els resultats de les valoracions fetes per tots els olis analitzats. 
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A continuació es mostra la taula 10.8 amb els resultats obtinguts per a la determinació de 

l’índex de iode dels olis i greixos utilitzats en aquest projecte, ordenats de menor a major: 

ENGREIX ÍNDEX DE IODE (g I combinats 
amb 100g de greix) 

Resina acrílica 8,43 

Parafina clorada 9,94 

Oli mineral 12,19 

Base éster fosfòric 22,19 

Trioleïna sulfatada 22,95 

Lanolina crua 24,32 

Lanolina sulfitada 32,86 

Seu 36,05 

Pota de bou sulfitada 54,10 

Lecitina 57,98 

Oli de peix sulfitat 68,71 

Pota de bou amb 10% de tensioactiu 83,30 

Oli de peix amb 10% de tensioactiu 102,10 

Taula 10.8. Índex de iode dels olis i greixos utilitzats en aquest treball 

Segons aquesta taula, l’engreix que ens hauria de donar més contingut de crom (VI) a la 

pell és l’oli de peix amb 10% de tensioactiu. En el següent apartat es veurà la influència 

d’aquest paràmetre, estudiant 4 tipus d’olis diferents. 

10.6.  Influència de l’índex de iode en la formació de Cr(VI) 
Per tal d’estudiar la influència de l’índex de iode en la formació de traces de crom (VI) 

en el producte final, s’han utilitzat els següents engreixos: 

 Parafina Clorada (ii = 9,94) 

 Base éster fosfòric (ii = 22,19) 

 Trioleïna sulfatada (ii = 22,95) 

 Oli de peix sulfitat (ii = 68,71) 

Seguint la teoria d’aquest índex, la pell engreixada amb parafina clorada ha de donar el 

valor més baix de crom (VI). 
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A continuació es fa una petita descripció dels engreixos estudiats. La composició exacta de 

cadascun dels olis no es coneix, ja que generalment un engreix està fet de diferents tipus de 

molècules, i no totes elles participen en el procés d’oxidació de Cr(III) [5]: 

 Parafina clorada (ii = 9,94) 
Hidrocarbur alifàtic saturat, en forma d’oli de parafina, carecterístic per la seva poca 

afinitat a l’aigua, que és mineral i consisteix en una mescla d’aquests hidrocarburs en estat 

líquid, obtinguda per destil·lació del petroli entre 230 i 270 ºC, que s’utilitza com a lubricant, o 

en forma de cera de parafina; que és un subproducte obtingut per la destil·lació de residus 

de petroli que es caracteritza per ser incolor, inodor, econòmic i fàcil d’utilitzar.  

Les parafines o alcans són compostos orgànics constituïts exclusivament per carboni i 

hidrogen. Reaccionen amb dificultat degut a que tots els enllaços entre àtoms de carboni 

són simples, és a dir, no contenen insaturacions (enllaços dobles o triples). Els hidrocarburs 

saturats de cadena oberta responen a la fórmula general CnH2n+2.[18]  

En curtits són utilitzades en forma clorada. La parafina clorada és un engreixant sintètic 

aniònic a base d’hidrocarburs sulfonats, amb una quantitat de substància grassa del 60%. 

Bona penetració i distribució, excel·lent resistència a la llum i el calor i bona estabilitat als 

electrolits. Donen tactes secs amb grans propietats d’inoxibilitat i fixació. Difícilment 

extraïbles tant per medis físics com químics. [11] 

 Base éster fosfòric (ii = 22,19) 
Els engreixos amb base éster fosfòric són ésters d’àcids fosfòrics de cadena llarga amb 

productes engreixants sintètics. És estable als electrolits en concentracions habituals.[18] 

És un engreixant sintètic per la fabricació de tot tipus de pells toves i penetra 

profundament a les fibres, i allà es fixa parcialment. 

 Trioleïna sulfatada (ii = 22,95) 
Éster de l’àcid oleic i la glicerina. Compost químic que apareix com un dels principals 

constituents en greixos i olis. És un líquid oliós, lleuger, incolor, inodor, insípid i insoluble en 

aigua, però soluble en diversos dissolvents orgànics. La seva principal aplicació és la 

fabricació de mantega i d’àcids grassos. La seva fórmula química és (CH2O)3.[11] 

Com a engreix per curtits, es tracta d’un engreix d’aplicació universal, combinació d’olis 

naturals i sintètics sulfatats. Amb una quantitat de matèria grassa del 75%. És un excel·lent 

engreix per tapisseria, napa i confecció, entre d’altres. S’obtenen pells amb bon tacte i 

plenitud i bona resistència a la llum. 
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 Oli de peix sulfitat (ii = 68,71) 
L’oli de bacallà és l’únic, podríem dir, "homologat" de la família. Després els "olis de 

peix" en general: sardina, tonyina, lluç, etc. que es troben en el mercat sovint formant 

barreges indeterminades entre sí. El seu elevat índex de iode i la seva facilitat a tornar-se 

ranci limita moltes vegades les seves aplicacions. Al ser sulfitat, són productes aniònics amb 

elevada estabilitat als electrolits. És un engreix amb bona penetració. [11]  

10.6.1. Càlculs i resultats 

A l’annex C s’inclouen les fórmules seguides en cada cas per obtenir el cuir final 

utilitzant els diferents tipus d’engreix. Cada fórmula va ser aplicada a mitja pell de xai en 

estat wet-blue.  

La formulació estàndard estableix un percentatge d’engreix del 7%, utilitzant un oli 

amb una riquesa del 75%. Per tant, cada cop que es canviï d’engreix, s’haurà de buscar 

un percentatge d’oli a aplicar que contingui el mateix percentatge de riquesa que la de la 

fórmula original. Quan s’ha d’aplicar un emulsionant, aquest sempre serà el 10% de l’oli 

usat.  

Exemple per a la parafina clorada: 

cloradaparafina

riquesariquesa

%75,8
60,0
25,5%

60,0%·75,0·7

·%·% 2211

==

=

=

 

Per tant, s’hi aplicarà el 10% d’emulsionant; 0,875% d’emulsionant. 

 

Un cop acabat el procés, les pells s’assequen, es rebaixen, es mesura l’índex de tou 

(annex 5) i es preparen per analitzar.  

La taula F.1. de l’annex F mostra els resultats de la determinació de crom (VI) amb el 

mètode estàndard IUC 18. A continuació es mostra, com a resum, la taula 10.9 amb les 

característiques de cada pell; l’índex de tou i l’índex de iode de l’engreix, juntament amb el 

contingut de crom (VI): 
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Pell Índex de 
tou (mm) 

Índex de 
iode Envelliment 

WCr(VI) s. 
base seca 
(mgCr(VI)/ 

kg pell) 
--- 1,01 

80ºC 2,58 25PHG – parc 4,136 9,94 
UV 3,70 
--- 0,79 

80ºC 3,85 9PHG – basef 5,526 22,19 
UV 8,73 
--- 1,15 

80ºC 4,46 20PHG – tris 6,342 22,95 
UV 8,15 
--- 0,36 

80ºC 5,60 4PHG – olips 8,764 65,88 
UV 10,44 

Taula 10.9. Resum dels resultats obtinguts per aquests anàlisis 

De forma gràfica, a la figura 10.9, es pot apreciar amb més claredat la diferència de crom 

(VI) obtingut a les mostres: 
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Figura 10.9.  Contingut de Cr(VI). Efecte de l’índex de iode 

10.6.2. Discussió de resultats 

Com es pot veure, la formació de Cr(VI), segueix el criteri establert per l’índex de iode. 

Primer de tot es pot apreciar el baix crom (VI) trobat a les extraccions de les mostres sense 

envelliment pels quatre casos. Ens fixem doncs en els dos tipus d’envelliment, ja que tant per 

envelliment tèrmic com a la llum UV es verifica que com més alt és l’índex de iode (en el cas 
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de l’oli de peix sulfitat), més insaturat és l’engreix, i aquest fet fa que sigui més oxidant i així 

s’obtingui una quantitat de Cr(VI) major. 

Com la base d’éster fosfòric i la trioleïna sulfatada tenen un índex de iode molt semblant, 

el contingut de crom (VI) és semblant, pels dos tipus d’envelliment. 

I en el cas de la parafina clorada que té un ii baix, és la pell de la que s’extreu una menor 

quantitat de Cr(VI). 

S’arriba a la conclusió que és interessant utilitzar olis o greixos amb un índex de iode el 

més baix possible, sempre i quan el cuir obtingut compleixi amb les característiques finals 

desitjades. 

10.7.  Influència del greix natural de la pell en la formació de 

Cr(VI) 
De les operacions de teneria, explicades a la teoria, hi ha una que és el desengreix, que 

consisteix en eliminar, almenys en part, el greix natural de la pell. Es fa principalment per 

evitar defectes que puguin sorgir al producte final per interferència d’aquest greix, si la 

quantitat que hi ha és considerable. 

El que s’ha fet en aquest apartat és aplicar la mateixa fórmula a tres pells sotmeses a 

diferents tractaments de desengreix; desengreix normal, desengreix a fons i sense desengreix.  

Per conèixer el greix natural que contenen les pells, prèviament s’ha determinat el greix i la 

humitat d’aquestes, aplicant els mètodes oficials corresponents (normes AQEIC). La humitat es 

determina per poder restar la influència que aquesta pot exercir en el contingut total de greix. 

El mètode per trobar el contingut de greix es basa en l’extracció amb clorur de metilè de les 

matèries extraïbles que aquest dissolvent pot separar del cuir.  

A l’annex G s’inclou la descripció dels dos mètodes (determinació de greix i determinació 

d’humitat), i els resultats finals obtinguts han estat els següents: 

 
  % humitat % greix natural 

1 Sense desengreix 17,40 8,67 

2 Desengreix normal 18,19 5,78 

3 Desengreix a fons 18,49 0,48 

Taula 10.10. Percentatge de greix i humitat de les pells estudiades 
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A l’annex C s’inclou la fórmula per a les tres pells estudiades en aquest apartat, a les que 

se’ls ha aplicat el mateix engreix; una combinació de trioleïna sulfatada i peix sulfitat.  

10.7.1. Càlculs i resultats 

Un cop les pells estan seques i rebaixades, es calcula l’índex de tou (annex E). 

Posteriorment es preparen els tres trossos per fer els 3 tipus d’envelliment. Els resultats de la 

determinació de crom (VI) es mostren a la taula F.2. de l’annex F. La taula resum 10.11, junt 

amb el gràfic (figura 10.10), mostren els valors obtinguts: 

 

Pell 
Índex de 

tou 
(mm) 

Envelliment
WCr(VI) s. base 

seca  
(mgCrVI/kg pell) 

--- 2,30 
80ºC 17,66 1. Sense desengreix 

(17PHG – trispeis) 1,914 
UV 13,83 
--- 0,86 

80ºC 8,80 
2. Desengreix 

normal  
(19PHG – trispeis’) 

3,456 
UV 11,48 
--- 0,57 

80ºC 9,84 3. Desengreix a fons 
(18PHG – trispeis’’)  3,492 

UV 8,50 

Taula 10.11. Resultats obtinguts en l’estudi de la influència del greix natural 
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Figura 10.10. Contingut de Cr(VI). Efecte del greix natural de la pell 

10.7.2. Discussió de resultats 

Com es pot veure, hi ha una clara diferència entre la pell amb un contingut elevat de 

greix natural (un 8,67%) i la pell que té menor greix (5,78%); tant per envelliment tèrmic 

(diferència de 8 ppm de Cr(VI) aproximadament) com per envelliment ultraviolat (diferència 

 



pàg. 72                                                            Memòria 

de 5 ppm de crom VI). En canvi, a mesura que el contingut de greix natural disminueix més, 

el contingut de crom (VI) es manté estable, o inclús pot arribar a augmentar (en cas de 

l’envelliment UV).  

Dedueix que com més elevat el percentatge de greix, més crom (VI) format a la pell. 

Però s’arriba a un determinat contingut de greix al cuir que fa que aquest ja no influeixi en la 

formació de crom (VI) en el producte final. 

Es pot concloure que és interessant realitzar el procés de desengreix que es fa abans de 

la curtició, ja que a més d’evitar possibles defectes en el producte final a obtenir (objectiu 

principal de l’operació), també pot prevenir la formació de crom (VI) en el cuir obtingut. 

10.8. Influència  de l’origen de l’engreix en la formació de Cr(VI) 

Com ja s’ha vist a la teoria, els greixos poden tenir diferents orígens, i en funció d’això 

tindran uns efectes o uns altres. Els greixos que s’han estudiat en aquesta part per determinar 

com afecta la procedència d’aquests en la formació de crom (VI) són els següents: 

 Lecitina 
“Lecitina” és el nom més utilitzat com a sinònim de fosfatidilcolina (PC), que pertany a una 

categoria especial de greixos solubles que són els fosfolípids. PC és una barreja de diferents 

substituts de la columna vertebral de la molècula sn-glicerol-3-fosfatidilcolina. L’estructura de la 

PC és variable depenent de la substitució dels àcids grassos. Conté usualment palmític o 

esteàric en la posició R1 i un àcid gras insaturat de 18 carbonis, oleic, linoleic o linolènic en el 

carboni R2. [48]. La fórmula de la molècula es mostra a la figura 10.11: [50] 

 
           

Figura 10.11. Molècula de la lecitina 

La que es fa servir en aquest projecte s’utilitza com a engreix universal per a cuirs suaus i 

lleugers i està obtingut a base de lecitina natural seleccionada, amb un percentatge de matèria 

activa de 82,5%. Adequat per a tot tipus de pells amb el que s’obté un tacte tou i sedós. [47]  

 Lanolina (crua i sulfitada):  
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La lanolina és un extracte natural de la llana d’ovella. La funció del pèl de l’animal és 

protegir-lo i recobrir-lo, la lanolina el que fa és mantenir-lo suau i protegit dels agents 

atmosfèrics. La lanolina és un producte absolutament natural, extret de la llana després 

d’esquilar l’animal per tal que les ovelles no se sotmetin a cap maltractament   

La composició de la lanolina és molt rica en àcids grassos ramificats. Aquestes cadenes 

ramificades actuen físicament de "ceps" en els espais interfibrilars fent dificultosa la seva 

extracció per medis físics. [47]    

 Resina acrílica: 
La resina acrílica és obtinguda de metacrilat de metil, el major monòmer constituent. És el 

material més transparent de la família, i per això és usat per il·luminació i instrumentació mèdica 

(com lents de contacte), però també com adhesiu, en impremta, pintures i  en altres indústries, 

com pot ser la de curtits. La molècula es representa com a la figura 10.12: [51] 

 
            

Figura 10.12. Metacrilat de metil; monòmer constituent de la resina acrílica  

10.8.1. Càlculs i resultats 
Les fórmules aplicades a cada pell es poden trobar a l’annex C. Després de tenir les 

pells seques i rebaixades es determina l’índex de tou (annex E) i el crom (VI) (taula F.3, 

annex F), pels 3 tipus d’envelliment (sense envelliment, envelliment tèrmic i lumínic).  

Pell Índex de 
tou (mm) Envelliment 

WCr(VI) s. 
base seca 

(ppm Cr(VI)) 
--- 10,33 

80ºC 27,19 5PHG – lec 7,255 
UV 13,83 
--- 0,72 

80ºC 10,17 6PHG – lans 6,332 
UV 4,99 
--- 0,29 

80ºC 4,24 12PHG – resa 5,964 
UV 2,23 
--- 0,58 

80ºC 6,44 11PHG – lanc 6,121 
UV 4,42 

Taula 10.12. Resultats obtinguts en l’estudi de l’origen de l’engreix  
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Figura 10.13. Contingut de Cr(VI). Efecte de l’origen de l’engreix  

10.8.2. Discussió de resultats 

Com es pot veure, el contingut de Cr(VI) format a la pell en la que s’ha utilitzat lecitina 

com a producte engreixant és clarament superior a la resta. L’explicació d’aquest fenomen es 

dedueix de la molècula de lecitina: 

 
L’àcid gras insaturat de 18 carbonis que hi apareix a la posició R2 es creu és el 

responsable de la capacitat oxidant d’aquesta molècula. 

 La resta de pells estudiades (amb lanolina i resina acrílica) no difereixen pràcticament en 

el contingut de Cr(VI) format, per tant es pot afirmar que en aquests casos, la procedència no 

és un factor determinant a l’hora de prevenir la formació de crom (VI) en el cuir final. 

10.9. Influència de la quantitat d’engreix en la formació de Cr(VI) 

Per veure la influència de la quantitat d’engreix aplicada a la pell, s’han fet les proves en 

serratges, que és la capa inferior d’una pell o un cuir, separada de la flor mitjançant la màquina 

de dividir. El serratge és una pell més gruixuda destinada a determinats articles, sobretot 

marroquineria. 
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Es va aplicar el mateix procés a tres parts de pell, conjuntament en un mateix bombo. Es 

van assecar, i un cop seques, una de les pells (la 14) es va deixar com estava i les altres dues 

es van fer passar per una màquina de rodets, anomenada roller. Aquest és un sistema 

d’aplicació de productes, on la preparació d’acabat és transferida a la superfície de la pell, per 

contacte directe amb un cilindre metàl·lic gravat (o no) que conté. En el nostre cas, volíem 

impregnar la superfície amb el mateix engreix que s’havia utilitzat en la fórmula de curtició (amb 

la mateixa proporció d’emulsionant i d’aigua calenta per poder fer bé la barreja). A una segona 

pell (la 15) se li va fer una passada de roller, i a la pell restant (la 16) dues vegades. 

Aproximadament se’ls va aplicar uns 20g/peu2, a cada passada. Això els hi va donar un acabat 

més fosc i amb un tacte més suau. D’aquesta manera es poden comparar tres pells iguals però 

amb quantitats diferents d’oli. 

L’engreix utilitzat pels serratges és l’oli de seu; engreix d’origen animal, que depenent del 

fabricant poden ser tant animals bovins com ovins.  

10.9.1. Càlculs i resultats 

La fórmula aplicada es pot veure a l’annex C.  

Els serratges no s’han de passar per la màquina de rebaixar degut a que el seu gruix 

considerable ja és el desitjat pels productes que aquest cuir pot confeccionar (articles de 

marroquineria com bolsos, cinturons, sabates,....).  

Les mostres es van anomenar de la següent manera:  

14PHGs-seu: Bombo  

15PHGs-seu: Bombo + 1 passada de roller 

16PHGs-seu: Bombo + 2 passades de roller 

I els resultats de la determinació de Cr(VI) s’adjunten a l’annex F, taula F.4. Als 

serratges no se’ls ha determinat l’índex de tou, ja que és un tipus de pell gruixuda i molt forta, 

i aquesta determinació no té sentit. La figura 10.14 recull els resultats: 
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Figura 10.14. Contingut de Cr(VI). Efecte de la quantitat d’oli aplicat  

10.9.2. Discussió de resultats  
Es pot diferenciar clarament que a mida que augmenta el contingut d’oli a la pell, també 

augmenta la formació de crom (VI) en el producte final obtingut. 

 En el cas de l’envelliment tèrmic, existeix una relació aproximadament lineal entre el 

contingut d’engreix i el crom VI format. En quant a l’envelliment ultraviolat, la pell sense 

tractament addicional d’engreix presenta menys contingut de Cr(VI) que en el cas de les 

dues pells amb més quantitat d’oli, però aquest increment no és progressiu. Es pot deduir 

que el contingut de crom VI experimenta un valor màxim que s’assoleix amb major quantitat 

d’engreix, i que al augmentar l’addició d’oli, aquest màxim serà difícil de sobrepassar. 

10.10.  Influència del tractament d’estabilització en la formació de 

Cr(VI) 
Com s’ha explicat en l’apartat d’engreix, els greixos poden patir diferents transformacions 

químiques per tal d’augmentar la seva capacitat de fixació en la pell. En aquest apartat s’estudia 

com influeix la sulfitació de dos engreixos diferents en la formació de crom (VI). 

La forma sulfitada (com ja s’ha vist a l’apartat 5.7) d’un oli s’aconsegueix amb un 

tractament a base de bisulfit sòdic després d’haver reaccionat amb oxigen a altes temperatures: 

R-C-SO3-Na+. L’absència del pont del -O- explica la major estabilitat d’aquests compostos.  

Els olis estudiats són: 

 Oli de peix amb 10% de tensioactiu / Oli de peix sulfitat  (Descrit a l’apartat 10.6) 

 Pota de bou amb 10% de tensioactiu / Pota de bou sulfitada 
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L’oli de pota de bou és un trioleat de glicerina que s’obté per cocció de les potes d’aquests 

animals. Es separa a la part superior del recipient de cocció i s’emmagatzema en cambres 

fredes per separar els triglicèrids sòlids. El seu valor és més elevat com millor s’hagi dut a terme 

aquest procés. És l’oli que més omple el costat flor de la pell. S’utilitza cru o sulfonat sol o en 

barreja amb altres olis. [12] 

10.10.1. Càlculs i resultats 
Les fórmules aplicades es descriuen a l’annex C. També es determina l’índex de tou (annex 

E) i posteriorment s’analitza la quantitat de Cr(VI) formada (taula F.5, annex F). La taula 10.13 i 

la figura 10.15 recullen els resultats obtinguts: 

Pell 
Índex de 
tou (mm) Envelliment 

wCr(VI) s. base 
seca  

(mgCrVI/kg pell) 
--- 2,73 

80ºC 13,86 3PHG – olipt 8,039 
UV 7,25 
--- 0,72 

80ºC 7,29 24PHG – olips 8,764 
UV 3,52 
--- 0,50 

80ºC 12,89 22PHG – potbt 6,024 
UV 8,01 
--- 1,00 

80ºC 5,03 13PHG – potbs 4,984 
UV 4,09 

Taula 10.13. Resultats obtinguts en l’estudi del tractament d’estabilització de l’oli 
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Figura 10.15. Contingut de Cr(VI). Efecte del tractament d’estabilització de l’oli 
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10.10.2.  Discussió de resultats 

Hi ha una clara diferència entre les pells tractades amb oli cru i les que s’han tractat amb 

producte sulfitat. En el cas de la pota de bou, s’aprecia una major diferència entre el Cr(VI) 

trobat amb l’oli cru (12,89 ppmCr(VI) en el cas, per exemple, de l’envelliment ultraviolat) i el 

format en el cas de la pota de bou sulfitada (5,03 ppm Cr(VI) amb envelliment UV). 

L’absència del pont del -O- explica la major estabilitat d’aquests compostos, i se suposa el 

responsable de la diferència de crom (VI) trobat. 

Per tant, aquest és un factor important que pot influir en la determinació de crom (VI) del 

producte final. Serà doncs, un tractament realitzat a l’engreix principalment per augmentar la 

capacitat de fixació dels olis, el qual és significatiu realitzar-lo, ja que encara que sigui poca la 

diferència, pot millorar el resultat final en quant a quantitat de Cr(VI). 

10.11.  Influència de l’aplicació d’antioxidants en la formació de 

Cr(VI) 
En aquest apartat, l’objectiu és estudiar com pot influir la propietat antioxidant que tenen 

diferents productes en la formació de Cr(VI) en el producte acabat.  

Els antioxidants avaluats són: 

 Extracte de tara 

 Vitamina E 

 Antioxidants fenòlics i amínics 

 Àcid ascòrbic 

10.11.1.  Aplicació dels antioxidants en el procés de curtició 

Com s’ha dit anteriorment, la presència de crom (VI) a la pell acabada és deguda a la 

oxidació del Cr(III) per diferents factors. En aquest apartat es pretén veure el paper que hi 

juga l’addició d’antioxidants al cuir. 

+−+

−++

⎯⎯⎯ →⎯+

+⎯⎯⎯ →⎯
36

63

3

3

CreCr

eCrCr
REDUCCIÓ

OXIDACIÓ

     (13) 

 

Per veure l’efecte dels antioxidants a la pell, s’han escollit dos dels engreixos que 

podríem classificar com a més problemàtics; la lecitina i l’oli de peix. D’aquesta manera, 

amb elevades traces de Cr(VI) es pot veure millor l’efecte que causen els antioxidants en 
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la formació d’aquest crom a la pell. El que s’ha fet és d’una mateixa pell de xai en estat 

wet-blue, fer-ne dues meitats (figura 10.16) i aplicar-hi la mateixa fórmula a les dues, amb 

la diferència que en una part només s’aplica l’engreix i a l’altre, a més, s’hi afegeix 

l’antioxidant escollit. D’aquesta manera, les comparacions són més representatives. 

 

 
           

Figura 10.16. Aplicació dels antioxidants a la pell 

Els olis triats per fer aquestes proves han estat: 

 Lecitina  

 Oli de peix + 10% tensioactiu  

La taula 10.14 mostra les combinacions estudiades d’antioxidants amb el greix, el 

percentatge aplicat en cada cas i la mostra de la pell: 

ANTIOXIDANT ENGREIX % APLICAT nº PELL 

Lecitina 2 31 / 32 
TARA 

Oli de peix 2 33 / 34 

Oli de peix 0,1 37 / 38 
VITAMINA E  

Lecitina 0,25 46 / 47 

Oli de peix 0,4 42 / 43 

Lecitina 0,4 44 / 45 

Oli de peix 0,2 50 / 51 

Antioxidants FENÒLICS

 I AMÍNICS 

Lecitina 0,2 46 / 47 

ÀCID ASCÒRBIC Lecitina 0,5 56 / 57 

Taula 10.14. Combinació d’engreix i antioxidant estudiat en cada cas 
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10.11.2.  Influència de l’extracte de tara 

Es van fer proves d’aplicació de la tara com a antioxidant utilitzant la lecitina i l’oli de peix 

amb tensioactiu com a productes engreixants. 

Com que les fórmules seguides són iguals a les aplicades anteriorment, aquestes 

s’inclouen en l’annex C. Com es pot observar a la formulació, l’extracte de tara s’aplica a 

l’hora de fer la recurtició doncs també mostra propietats recurtients. 

Un cop acabat el tractament, se segueixen els mateixos passos que per la napa de 

confecció dels apartats anteriors (assecar en assecadors de pinces, rebaixar, determinar 

l’índex de tou – annex E -, envellir i molinar), i ja estan a punt per determinar el crom (VI) 

(els resultats es poden trobar a la taula E.6, annex E). Un cop es tenen els resultats del 

contingut de crom (VI), es comparen per veure’n l’efecte. 

Les figures 10.17 i 10.18 corresponen als resultats obtinguts: 
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Figura 10.17. Efecte de 2% de tara en lecitina Figura 10.18. Efecte de 2% tara en oli de peix 

Amb els resultats obtinguts pels tres engreixos es pot calcular el percentatge de 

disminució de crom per a cadascuna de les pells i cadascun del seus envelliments. Els 

càlculs per a la pell engreixada amb lecitina es mostren a continuació: 

 

Sense envelliment:  %86,25100
58,0

43,058,0
=⋅

−
=x  
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Envelliment tèrmic:  %70,57100
09,24

19,1009,24
=⋅

−
=x  

Envelliment lumínic:  %58,87100
55,24

05,355,24
=⋅

−
=x  

 

La taula 10.15 mostra tots els percentatges de disminució de Cr(VI): 

EXTRACTE DE TARA 

 % d’antioxidant 
aplicat 

Sense 
envelliment 80ºC UV 

Lecitina 2 25,86% 57,70% 87,58% 

Oli de peix 2 77,22% 72,48% 99,95% 

Taula 10.15. Percentatges de disminució de Cr(VI) 

 

Amb el gràfic es veu clarament l’efecte antioxidant que exerceix l’extracte de tara a la 

pell, i que queda confirmat amb els percentatges de disminució, tot i que el tant per cent 

aplicat d’aquest producte no superi el 2%. 

 El que es pretén aconseguir serà una pell amb un contingut de Cr(VI) inferior als 

3ppm, i en el cas de la pell engreixada amb oli de peix, aquest objectiu s’aconsegueix.  

 A la taula de percentatges es pot veure que allà on la tara exerceix una major 

protecció contra la formació de crom (VI) és en el cas de la pell envellida amb radiació 

UV, que pot inclús arribar a evitar al 100% la formació del metall. 

 Per tant, ampliant els coneixements i amb la realització de més proves, es pot arribar 

a trobar una fórmula a la que se li apliqui extracte de tara i així s’obtingui un producte 

lliure de crom. Encara que s’ha de tenir en compte que la pell tractada amb tara, al ser un 

extracte vegetal, adquireix una coloració lleugerament verdosa, i per tant, es podrà 

utilitzar en pells on els acabats puguin modificar el color final. 

10.11.3. Influència de la vitamina E com a antioxidant 

Les fórmules seguides en cada cas i les taules dels resultats del anàlisis de crom (VI) 

es mostren a l’annex C. Posteriorment es fa la determinació de l’índex de tou (annex E), i 

l’anàlisi del contingut de crom (VI) (taula F.7, annex F). 

 Els resultats obtinguts es mostren a les figures 10.19 i 10.20: 
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Figura 10.19. Efecte de 0,1% de vit. E en oli de peix Figura 10.20. Efecte de 0,25% de vit. E amb lecitina 

Tal com s’ha fet amb l’extracte de tara, es calcula el percentatge de disminució en la 

formació de crom (VI) en cada cas. Es mostra a la taula 10.16: 

VITAMINA E 

 % d’antioxidant 
aplicat  

Sense 
envelliment 80ºC UV 

Oli de peix 0,1 34,22% 19,38% 50,34% 

Lecitina 0,25 --- 20,98% 36,14% 

Taula 10.16. Percentatge de disminució en la formació de Cr(VI) per la vitamina E 

Com succeeix amb el cas de l’extracte de tara, l’envelliment ultraviolat, que és el que 

dóna una major quantitat de crom (VI), també és el que pateix més l’efecte antioxidant de la 

vitamina E. Tot i així, aquest efecte és baix ja que en cap dels dos casos aconsegueix que la 

pell contingui un valor per sota del límit de 3ppm de Cr(VI).  

El que trobem també és que en el cas de la pell engreixada amb lecitina, en el tros 

sense envelliment, l’antioxidant no exerceix cap efecte, al contrari, inclús podem veure que 

augmenta el contingut de crom un cop afegida la vitamina E. Això pot tenir la seva explicació 

en que com el contingut de crom (VI) és molt baix, l’anàlisi fet ens pot dur a errors d’aquest 

tipus, sent difícil i poc fiable la determinació de Cr(VI) en pells amb un contingut inferior al 

límit de detecció del mètode.  
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10.11.4.  Influència dels antioxidants fenòlics i amínics en la formació de crom (VI) 

Les fórmules seguides en cada cas i les taules dels resultats del càlcul de l’índex de 

tou, i dels anàlisis de crom (VI) es mostren a l’annex C, D i F, respectivament.  

Els resultats obtinguts es recullen a les següents figures: 
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Figura 10.21. Efecte de 0,2% d’antioxidants 

fenòlics i amínics amb oli de peix 

Figura 10.22. Efecte de 0,4% d’antioxidants 

fenòlics i amínics amb oli de peix 
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Figura 10.23. Efecte de 0,2% d’antioxidants 

fenòlics i amínics amb lecitina 

Figura 10.24. Efecte de 0,4% d’antioxidants 

fenòlics i amínics amb lecitina 

 

El percentatge de disminució de crom (VI) en cada cas és el següent: 

ANTIOXIDANTS FENÒLICS I AMÍNICS 
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 % d’antioxidant 
aplicat  

Sense 
envelliment 80ºC UV 

Oli de peix 0,2 --- 66,56% 65,72% 

Lecitina 0,2 --- 92,02% 81,44% 

Oli de peix 0,4 91,14% 49,89% 24,91% 

Lecitina 0,4 78,61% 83,25% 79,12% 

Taula 10.17. Percentatge de disminució de Cr(VI) pel cas dels antioxidants fenòlics i amínics 

Com va passar amb la vitamina E, es pot veure a la taula 10.17 de percentatges que pel 

cas de l’oli de peix i la lecitina sense envelliment no s’hi mostra cap valor perquè el contingut 

de crom, en lloc de disminuir, va augmentar. Aquests són valors poc representatius, ja que el 

contingut de crom és molt baix. 

Però al contrari del que s’ha vist fins ara, amb envelliment UV, l’efecte dels antioxidants 

utilitzats és menor que amb les pells envellides tèrmicament, en les quals s’arriba a un 

contingut del metall menor de 3ppm (en tres dels quatre casos estudiats). 

En aquest apartat s’estudia també la diferència que hi ha entre l’aplicació de diferents 

percentatges d’antioxidants a una mateixa pell. S’observa que l’aplicació d’una quantitat 

major d’antioxidant no fa que l’efecte antioxidant també sigui major, inclús es pot afirmar que 

té lloc el cas contrari. Per tant, es pot dir que a una certa quantitat d’antioxidant aplicat, el seu 

efecte aconsegueix la màxima eficàcia a l’hora de prevenir la formació de crom (VI). 

10.11.5.  Influència de l’àcid ascòrbic (vitamina C) com a antioxidant 

Com en els casos anteriors, les fórmules seguides en cada cas i les taules dels 

resultats de l’índex de tou i dels anàlisis de crom (VI) es mostren als annexos C, E i F, 

respectivament. A continuació es presenten els resultats gràficament:   

 



Influència dels processos d’engreix en la formació de Cr(VI) a la pell pàg. 85 

0,99 0,49

24,21

12,09

38,86

23,47

0
5

10
15
20
25
30
35
40

pp
m

 C
r(

VI
)

Sense env. 80ºC UV

56PHG-lec 57PHG-lecAA

 
Figura 10.25. Efecte del 0,4% d’àcid ascòrbic aplicat amb lecitina 

El percentatge de disminució de crom (VI) en cada cas és el següent: 

ÀCID ASCÒRBIC 

 % d’antioxidant 
aplicat  

Sense 
envelliment 80ºC UV 

Lecitina 0,4 50,43% 50,05% 36,33% 

Taula 10.18. Percentatge de disminució de Cr(VI), utilitzant àcid ascòrbic com a antioxidant 

Veient els resultats, es pot concloure que l’efecte que exerceix la vitamina C com a 

antioxidant per evitar la formació de crom (VI) a la pell és baix, comparat amb els altres tres 

productes utilitzats per la mateixa finalitat. Si bé és cert que aconsegueix que no s’arribi a 

formar tot el Cr(VI) que es podria extreure sense antioxidant, també és cert que en cap cas 

aconsegueix arribar a una quantitat menor als 10 ppm, que és el límit que estableix 

l’Ecoetiqueta Europea del Calçat, la norma menys estricte en aquest sector. 

10.11.6.  Discussió de resultats 

La taula 10.19 resum mostra el percentatge de disminució del contingut de crom (VI) 

de totes les pells estudiades. 
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Antioxidant Engreix 
% anti. 
aplicat 

Sense 
envelliment 80ºC UV 

Lecitina 2 25,86% 57,70% 87,58% 
TARA 

Oli de peix 2 77,22% 72,48% 99,95% 
Oli de peix 0,1 34,22% 19,38% 50,34% 

VITAMINA E 
Lecitina 0,25 --- 20,98% 36,14% 

Oli de peix 0,2 --- 66,56% 65,72% 
Lecitina 0,2 --- 92,02% 81,44% 

Oli de peix 0,4 91,14% 49,89% 24,91% 

Antioxidants 
FENÒLICS I 

AMÍNICS 
Lecitina 0,4 78,61% 83,25% 79,12% 

ÀCID ASCÒRBIC Lecitina 0,5 50,43% 50,05% 36,33% 

Taula 10.19. Percentatge de disminució de Cr(VI) per totes les pells estudiades 

Com s’observa a la taula, resum dels resultats dels apartats anteriors, es pot veure que 

és molt important l’efecte que exerceixen els antioxidants en la formació de Cr(VI) en el 

producte final obtingut.  

Se n’han estudiat 4 tipus, i tots presenten un efecte inhibidor de la reacció d’oxidació de 

de crom (III) a crom (VI). D’entre ells, l’efecte de l’extracte de tara i la vitamina E és molt més 

intens en les pells que han estat sotmeses a envelliment ultraviolat. Altrament, els 

antioxidants fenòlics i amínics i la vitamina C intensifiquen el seu efecte antioxidant en les 

pells que han estat sota condicions d’envelliment tèrmic.  

Estudiant la quantitat d’antioxidant a aplicar (en el cas dels antioxidants fenòlics i 

amínics) es dedueix que una quantitat major d’aquest producte no produeix un efecte 

antioxidant major.  

De tots ells, el que presenta un efecte antioxidant menor és la vitamina E. L’efecte 

inhibidor de la resta d’antioxidants estudiats és un factor molt important a tenir en compte a 

l’hora de buscar una fórmula adequada per a l’obtenció d’un producte de cuir final lliure de 

Cr(VI).  
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11. IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE 
11.1. Impacte ambiental d’un procés de teneria 

Un repàs bibliogràfic sobre la contaminació referida a les pells treballades en una empresa 

de curtits, ens dóna les següents dades:[17] 

 

500kg residus sòlids

sulfur −−−10kg
crom −−− 6kg
s.e.s −−− 150kg
DBO −−− 100kg
DQO −−− 240kg

líquids
abocaments350m

200kg de cuir acabat
cuir en brut
1 Tn de 

Figura 11.1. Generació de productes i residus de teneria 
 

11.2. Impacte ambiental del projecte 

11.2.1. Impacte ambiental al laboratori 

S’ha de tenir en compte, que en el treball que aquí ens ocupa, la generació de residus 

sòlids i abocaments líquids prové principalment dels processos de teneria que s’apliquen a les 

pells.  

El procés de fabricació es divideix en tres parts; ribera / curtició / tintura. Les pells es reben 

en estat wet-blue, és a dir, després de la curtició, per tant, les operacions que se’ls hi ha 

d’aplicar són les corresponent a tintura: RENTAT / NEUTRALITZAT / RECURTICIÓ / TINTURA 

/ ENGREIX / RENTAT.  
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Fent un balanç dels abocaments d’aigua i contaminació, es calcula aproximadament:[17] 

AIGUA (m3/100pells) DQO(kg/100pells) 
Fase de tintura 

7,3 88,65 

 

Per tant, per unes 30 pells utilitzades en aquest projecte, tenim: 

AIGUA (m3/30pells) DQO(kg/30pells) 
Fase de tintura 

2,19 26,6 

 

Altrament, els anàlisis realitzats al laboratori suposen uns abocaments sòlids (pols de 

pells i retalls),  que es recullen en “residus sòlids”.  

En quant als abocament líquids, el laboratori disposa de recollida selectiva de residus i per 

tant, tot el que es genera es classifica en el seu lloc corresponent.  

11.2.2. Impacte ambiental final 

Amb la realització d’aquest projecte es pretén aconseguir una pell lliure de Cr(VI). Factor 

molt important en el sector de la curtició ja que la presència de crom (VI) és un dels problemes 

més importants als que s’enfronta. 

La idea final és aconseguir fabricar productes de pell aptes pel consum en els quals es 

pugui garantir la lliure presència de Cr(VI). 
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12. Conclusions 

 És interessant utilitzar olis o greixos amb un índex de iode el més baix possible. Un índex 

de iode alt, vol dir major presència de dobles enllaços, i per tant, al tenir un engreix més 

insaturat, aquest serà més oxidant i facilitarà la reacció de crom (III) a crom (VI). 

 Es confirma que és interessant realitzar l’operació de desengreix, ja que a més d’evitar 

possibles defectes en el producte final degut al greix natural present a la pell (objectiu 

principal de la operació) s’aconsegueix obtenir un cuir amb un contingut de crom (VI) 

menor. 

 No és necessari practicar un desengreix a fons a la pell, ja que la diferència de contingut 

de crom (VI) que hi ha entre una pell amb desengreix normal i una altra amb desengreix a 

fons és mínima.  

 Es conclou que dels olis analitzats per l’estudi de la influència de l’origen de l’engreix, la 

lecitina és la que dóna un contingut major de crom (VI). Estudiant la molècula d’aquest 

compost es dedueix que l’àcid gras de 18 carbonis que conté pot ser el responsable de 

l’alt poder oxidant d’aquest engreix. 

 Estudiant la influència de la quantitat d’engreix afegit a la pell es pot considerar que com 

més oli se li apliqui al cuir, més crom (VI) contindrà la pell. Hi ha, però, un límit de greix 

aplicat que fa que ja no influeixi en la formació de crom (VI) del producte acabat.  

 Veient la diferència entre els olis crus i els que s’han sotmès a un tractament 

d’estabilització com pot ser la sulfitació, l’absència del pont del -O- que suposa aquest 

tractament explica la major estabilitat d’aquests compostos, i a més és el responsable de 

disminuir el poder oxidant de l’engreix. 

 L’aplicació d’antioxidants en el procés de curtició és molt important per aconseguir evitar 

una major oxidació del crom (III). De tots els engreixos estudiats se n’han obtingut 

resultats positius, però la vitamina E ha estat el que ha donat un pitjor resultat.  

 Els efectes de la tara, els antioxidants fenòlics i amínics i la vitamina C han estat molt 

satisfactoris, i amb un estudi més ampli es podrien arribar a obtenir pells amb un contingut 

de Cr(VI) inferior a 3ppm, que és el que dicta el Decret Alemany.  

 Tot i així, un major percentatge d’antioxidant aplicat a la pell, no implica necessàriament 

un major efecte inhibidor de la reacció d’oxidació.   
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13. PRESSUPOST 

A continuació es fa una estimació del cost que ha suposat la realització d’aquest 
projecte. Els costos s’han dividit en tres grups; els derivats dels reucrsos humans, els 
derivats del material i els derivats de l’experimentació. 

 

13.1. Costos derivats de recursos humans 

 Temps (h) Cost unitari (€ / h) Cost total (€) 

Recerca i estudi bibliogràfic 90 36 3.240 

Realització experimental 960  20 19.200 

Tractament de dades 50 36 1.800 

Confecció de la memòria 125 36 4.500 

SUBTOTAL RECURSOS HUMANS (€) 28.740 

Taula 13.1. Costos derivats dels recursos humans 
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13.2. Costos derivats del material 

 Unitats Cost unitari (€ ) Cost total (€) 

Pells de xai en estat wet-blue 30 30 900 

Crupó de serratge vacú 1 40 40 

Material de vidre de laboratori --- 1350 1.350 

Bombos de planta pilot de curtits 1 5200 5.200 

Agitador (10 – 100 r.p.m) 1 1425 1.425 

Aparell de filtrar al buit 1 310 310 

Pipeta automàtica i puntes 1 255 255 

Cubetes de quars de 2cm 2 118 236 

Electrode de pH 1 150 150 

Dessecador 1 95 95 

Cartutxos d’extracció 4 (5x50) 1100 4.400 

Reactius per curtició --- 150 150 

Olis i greixos utilitzats --- 200 200 

Reactius per anàlisis de laboratori --- 20 220 

Material d’oficina --- --- 75 

Material informàtic --- --- 120 

SUBTOTAL DERIVAT DEL MATERIAL (€) 15.126 

Taula 13.2. Costos derivats del material utilitzat 

13.3. Costos derivats de l’experimentació 
 Temps (h) Cost unitari (€/h) Cost total (€)

Estufa a 80ºC 900 0,50 450 

Suntest  1.728 2 3.456 

Molins 45 12 540 

Anàlisis espectrofotomètric 40 12 480 

SUBTOTAL EXPERIMENTACIÓ (€) 

Costos generals (electricitat, aigua i climatització) 

4.926 

420 

Taula 13.3. Costos derivats de l’experimentació 

COSTOS TOTALS DE PROJECTE   49.212€ 
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14. Agraïments 

El Comitè  Europeu és l’organisme promotor i el que ha financiat tot aquest treball a 
través del projecte CRAFT (nº CRAF - 1999 – 71638).  Sense la seva ajuda i  interès i sense 
la resta de participants  (tant  empreses com centres d’investigació) aquest treball no hagués 
estat possible.  

També s’ha de mencionar un agraïment especial a l’Escola Tècnica Industrial d’ 
Igualada per haver-nos proporcionat les seves instal·lacions adequades per poder assecar 
les pells utilitzades en el projecte i els aparells necessaris (molins) per poder triturar les 
mostres per analitzar.  
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