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Resum 

El present projecte descriu el procés d’implantació i de verificació d’un mètode de recerca i 
d’anàlisi de defectes presents en pintures, utilitzat actualment a la planta de Dupont de 
Wuppertal (Alemanya), a la planta de Dupont de Polinyà. El mètode permet determinar la 
presència de defectes, concretament Cràters i Insinuacions en pintures, definits com a un 
defecte que genera molts problemes quan apareix en el sector de les pintures d’automoció. 

Posteriorment, una vegada verificat el mètode es provaran dues fabricacions de vernissos 
produïdes a “Dupont Polinyà”, que presentaven defectes a la línia dels clients (Seat i Opel), 
originats durant el procés de producció. Finalment es realitza un estudi correctiu, basat amb 
la incorporació d’additius per disminuir la presència de Cràters, amb un resultat d’acceptació 
correcte de les solucions plantejades, per reincorporar els vernissos a la línia d’aplicació. 

Per implantar el mètode s’ha estudiat primer el mètode de Dupont Wuppertal, caracteritzant 
els paràmetres comuns i resolent les deficiències operatives de l’equipament per la 
implantació. El nou mètode consisteix en aplicar un producte problema amb un robot 
aerogràfic - electrostàtic sobre 6 xapes amb una imprimació estandaritzada (Coil Coating), 
per tal de visualitzar i valorar posteriorment, la presència de defectes sobre la superfície 
d’aquestes xapes (previ establiment d’uns estàndards visuals de cada defecte). 

S’ha habilitat doncs un robot amb una pistola electrostàtica, un suport constituït per dues 
xapes, una estufa específica i buscats tots els instruments necessaris per complir amb les 
especificacions requerides pel mètode. 

El procediment seguit per implantar el mètode ha estat primer una validació de l’equipament 
utilitzat, per comprovar la correcció del mètode s’ha utilitzat un vernís estandarditzat fabricat 
a Dupont Wuppertal, que ens ha permès observar que els equips utilitzats per si sols, no són 
cap font de generació de defectes dins de la pintura. 

El pas següent, la cerca de solucions, ha estat provar els dos vernissos problemàtics tal qual 
respecte el mateix vernís amb una correcció plantejada pel departament tècnic de Dupont, 
sent comparats amb un segon estàndard, que ha estat comprovat, per descartar que l’origen 
dels defectes és l’equipament. La valoració dels resultats s’ha efectuat amb un mètode 
estadístic efectuant un contrast d’hipòtesi entre les diferents proves, assignant un valor de la 
confiança per poder discriminar, acceptant-se amb seguretat els resultats obtinguts.  

Finalment s’han produït a la planta de Dupont 1.000 kg i posteriorment 5.000 kg, d’un dels 
vernissos amb la correcció, han estat validats amb el mètode i aplicats a la línia d’aplicació. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

L’optimització de processos i mètodes de fabricació pel sector de pintures per automoció és 
un aspecte de gran importància. 

A la línia d’aplicació de clients de Dupont: Seat (Vanema), Opel, Honda, etc... s’observen 
problemes amb les pintures, que s’han d’estudiar tan des del punt de vista de l’origen, com 
de la solució. Històricament en el sector químic en el nostre país només s’ha actuat via 
solucionar els problemes que s’hagin pogut originar, per tal de disminuir l’impacte econòmic, 
però no s’ha actuat ni invertit per trobar l’origen del problema, que podria disminuir-ne un cost 
futur.  

En molts casos aquests problemes són originats durant la fabricació de la pintura, però la 
majoria s’originen i es rectifiquen dins de la línia d’aplicació i es tradueixen amb un 18 - 20 % 
(Opel Espanya) dels vehicles amb anomalies a les capes de pintura dels cotxes, tot i que 
poden ser produïts per contaminacions externes a la pintura durant la seva aplicació. 

Un exemple de problemes a la línia d’aplicació es mostra a la figura següent, on es veuen les 
anomalies presents a la planta nº 2 d’Opel Espanya administrades pel centre de control 
(PMC) de Saragossa, on un 39 % dels vehicles amb anomalies fabricats durant l’any 2003, 
presentaven problemes de Cràters, que és el defecte estrella del present projecte. 
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Figura.  1.  Anomalies 2003 segons Motiu. [OPEL PINTURA, Centro de Control Zaragoza, 
OPEL España S.A. i DuPont Performance Coatings Iberica, 2003.]. 
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1.2. Motivació 

La recerca i el desenvolupament són dues eines claus per l’evolució de tota indústria, 
basades no tan sols en la innovació de mètodes, sinó també en estudiar l’origen dels 
problemes existents. 

Aquest és l’origen que porta a desenvolupar un projecte per tal d’implantar un mètode per 
analitzar els defectes que es poden presentar en les diferents produccions d’una indústria 
dedicada a la fabricació de pintures. 

 

1.3. Requeriments previs 

Per tal de desenvolupar el projecte ha estat necessari conèixer que succeeix dins de la 
planta de producció i dins de la línia d’aplicació de pintures, que pugui derivar en la generació 
d’anomalies sobre la carrosseria del vehicle. 

Per aquest motiu s’ha estudiat la pròpia planta de producció de pintures de Dupont Polinyà i 
també s’ha visitat i estudiat la línia d’aplicació de Seat (Vanema) Martorell.  

Per la implantació del mètode d’anàlisi de la pintura produïda a la planta ha estat necessària 
la documentació de diverses metodologies de la planta de Dupont situada a Wuppertal 
(Alemanya), que descriuen mètodes semblants al mètode implantat a Dupont Polinyà.  
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2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

El projecte es dividirà en dues parts corresponents a la implantació de la metodologia 
d’anàlisi de defectes (Cràters / Insinuacions) i a la seva utilització dins del laboratori d’anàlisi 
a “Dupont Polinyà”. 

A la primera part del projecte es valorarà el mètode actual utilitzat per “Dupont Polinyà”, 
analitzant els seus aspectes positius i negatius, per poder implementar posteriorment les 
metodologies de “Dupont Wuppertal”. 

El mètode de “Dupont Wuppertal” es valorarà i provarà, a nivell d’equips i procediments, sent 
aquests modificats, en el cas que sigui necessari, per a complir les especificacions 
requerides. 

La segona part correspon a l’utilització del mètode una vegada aquest sigui operatiu, 
utilitzant-lo per analitzar productes acabats amb problemes de defectes i valorar possibles 
addicions d’additius correctors, per ser posteriorment efectuats a escala real dins de la planta 
de producció i reintroduïts a la línia d’aplicació. 

 

2.2. Abast del projecte 

El projecte permetrà a “Dupont Polinyà” obtenir una eina vàlida per poder determinar amb 
viabilitat la presència d’anomalies en forma de defectes a les seves fabricacions i poder 
justificar accions correctores i justificar davant dels clients, en cas que la línia d’aplicació 
presenti anomalies, que la planta de producció no és la font de generació.  

Així l’empresa client té una garantia de que el producte subministrat no té Cràters i en cas 
que apareguin anomalies durant l’aplicació, aquestes provindran de la pròpia línia d’aplicació, 
obtenint-se per tant, una millora de la qualitat del producte.  

Normalment les empreses clients com Seat, Opel, Volfswagen, etc... tenen equips 
d’investigadors a la línia d’aplicació per tal de trobar l’origen de les anomalies i si aquest 
diagnostiquen l’origen fora de la línia, Dupont podrà demostra la veracitat del diagnòstic. 

 





Implantació  d’un  mètode d’anàlisi de defectes en pintures per automoció Pàg. 11 

3. Àmbit d’aplicació. 

Per l’estudi i l’optimització del mètode d’anàlisi de defectes s’ha fixat la capa més externa de 
la pintura del vehicle, el vernís, com l’element d’estudi.  

Per tal d’ubicar les necessitats del nou mètode es farà una descripció en forma d’arbre 
iniciada amb la descripció del com i on s’aplica i es fabrica la pintura, per continuar amb una 
breu descripció de les pintures fabricades i finalment, centrar-se en els vernissos i en els 
defectes que s’hi originen, principalment amb els Cràters. 

 

3.1. Planta de producció i línia d’aplicació de pintura. 

3.1.1 Planta de producció de pintura. 

Els processos de producció porten a l’elaboració d’una gamma molt àmplia de productes, 
des de pintures base aigua o dissolvent, fins a vernissos o laques, que posteriorment 
s’explicaran.  

Però ara ens interessa conèixer com es fan i quines són les seves matèries primes. Per 
exemple, les pintures en base aigua generalment estan composades per aigua, pigments, 
extensors del  temps de dessecat (substàncies secants), agents dispersants, agents 
preservants, amoníac o amines, agents antiespumants i una emulsió de resina. 

L’elaboració de pintures a l’aigua s’inicia amb l’addició d’aigua, amoníac i agents dispersants 
en un dipòsit de premescla. Posteriorment, s’addicionen els pigments i agents extensors. 

Una vegada realitzada la premescla i depenent del tipus de pigment, el material passa a 
través  d’un equip especial de molturació, on succeeix la dispersió i llavors es transfereix a un 
dipòsit d’agitació. En aquest s’incorporen les resines i els plastificants, seguits de preservants 
i antiespumants i finalment, l’emulsió de resina. 

Per últim, s’agrega l’aigua necessària per aconseguir la consistència desitjada, mesclant-se  
totes les matèries primes. El producte final serà filtrat per remoure els pigments no 
dispersats, sent posteriorment envasada. 
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Les pintures en base solvent estan formades per un solvent, pigments, resines, substàncies 
secants i  agents plastificants. 

Per l’elaboració, inicialment es mesclen els pigments, resines i agents secants en un 
mesclador d’alta velocitat seguits dels dissolvents (solvents) i agents plastificants. Una 
vegada completada la mescla, el material es transfereix a un segon tanc de mescla, on se li 
addicionen els pigments i solvents. Una vegada obtinguda la consistència desitjada la pintura 
es filtra, i s’envasa. Cal comentar que en aquest procés es pot també utilitzar un tanc de 
premescla i un molí en lloc  del mesclador d’alta velocitat. Altres additius menors utilitzats són 
substàncies anticràters, anticorrosives o agents per ajustar el pH. 

A continuació es mostra un típic “flow-sheet” de fabricació de pintures per fer-se una idea 
gràfica del procés.  

 

A
p

P
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Figura.  2.     “Flow-sheet” del procés de fabricació de les pintures base solvent.                  
                      [“www.biblio.inti.gov.ar/vinculos/buscadores_y_directorios_web.html”, 2002.]. 
 més d’aquests dos processos principals es podrien distingir altres subprocessos com la 
roducció de bases incolores o també processos de fabricació de resines.  

er últim, la fabricació d’un vernís presenta un “flow-sheet” basat amb una mescla 
’aglutinants (resines), solvents (dissolvents) i additius, sense l’addició de pigments, el que 

ustifica la no necessitat de premescla i molturat. Posteriorment es segueix amb l’ajust de les 
ropietats. 
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Finalment es procedeix amb el filtrat per eliminar les impureses, amb uns tamisats superiors 
a les bases convencionals per no presentar pigments i l’envasat [1]. 

 

3.1.2 Línia d’aplicació de pintura. 

El procés de pintat pot generar defectes i per això cal comentar les seves etapes: 

• Pretractament de la carrosseria (Desengreixat, Fosfatat). 

• Sellat de juntes i soldadures amb PVC. 

• Immersió de Cataforesis (o KTL). 

• Imprimació superficial. 

• Aplicació de la base color o de la base metàl·lica. 

• Aplicació del vernís. 

El procés s’inicia amb la preparació de la xapa de la carrosseria per rebre els diferents capes 
de pintura. Aquests procediments es basen amb la neteja de la xapa (Desengreixat), amb la 
preparació de la xapa per posteriors tractaments electroquímics (Fosfatat de zinc, magnesi i 
crom) i amb l’eliminació dels porus de la xapa per evitar la corrosió (Sellat). 

El tractament posterior es realitza per immersió, distingint-se dues categories: sistemes 
intermitents i continus d’aplicació (veure figura 3). En els primers la carrosseria s’atura en el 
moment que es submergeix en el tanc amb una unitat transportadora, i desprès de 
submergir-se s’alça passant a una etapa intermitja d’escorregut i d’assecat. En un sistema 
continu, la carrosseria es transporta via cinta transportadora a través dels diferents tancs i 
etapes sense aturar-se [2].  

                                                 

 

 

[1] FORTUNECITY. Links de Ingenieria. New York (USA), 2004. 
[http://campus.fortunecity.com/duquesne/623/home/pinturasybarnices/pinturasybarnices.htm, 22 
d’octubre de 2004].  

[2] DUPONT AUTOMATIVE OEM. Guideline for Technical Service. DuPont Herberts Automotive 
Systems (DHAS) Alemanya, 1998. 
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Existeixen actualment altres mètodes més innovadors referents a l’aplicació de les capes de 
KTL. Un d’ells és un sistema on la unitat transportadora produeix la rotació del vehicle, 
existint, com en el cas anterior, etapes d’escorregut i d’assecat intermitges (veure figura 4).  

P zen 
s
é

S
d

E
c

 

Figura.  3.  Sistema d’aplicació discontinu i continu de pintura. [“Guideline for Technical 
Service”, DuPont Herberts AutomotiveSystems (DHAS), 1998.]. 

er aplicar la resta de capes del vehicle, com les imprimacions, bases o vernissos s’utilit

istemes injectors de pintura, en diferents punts d’una línia d’aplicació. Aquest procés pot 
sser continu o discontinu, en funció de com rebi l’aplicació el vehicle.  

i l’aplicació de la pintura s’efectua quan el vehicle és transportat a través de la línia es tracte 
’un procés continu i si s’atura per efectuar processos individuals és un procés discontinu. 

 

Figura.  4.  Sistema d’Aplicació Continu per rotació. [“Guideline for Technical Service”, 
DuPont Herberts AutomotiveSystems (DHAS), 1998.]. 
 

ls processos discontinus es realitzen mitjançant un robot, encarregat de distribuir 
orrectament la pintura de forma tridimensional a tota la carrosseria (veure figura 5). 
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Els equips principals utilitzats en el sector de l’automoció són generalment: 

• Atomitzador “Airless”. 

• Atomitzador Pneumàtic. 

• ESTA - Atomitzador amb campana d’alta velocitat. 

Alguns d’aquests equips seran descrits al llarg del projecte a mesura que sigui necessari. 

 

Figura.  5.  Sistema d’aplicació per atomització de pintura. [“Guideline for Technical 
Service”, DuPont Herberts AutomotiveSystems (DHAS), 2004.]. 

 

3.2. Pintures del sector de l’automoció: Descripció de capes. 

A la pintura d’un vehicle es disposen una successió de capes, que compleixen una sèrie de 
funcions específiques, com la protecció contra els cops, la lluentor o la protecció contra la 
corrosió, que es corresponen amb formulacions especifiques. 

Les capes de pintura d’un vehicle són: 

• La capa de Cataforesis (o capa de KTL). Es troba en contacte amb la xapa metàl·lica i 
actua com a protecció anticorrosiva. Es tracta d’una dispersió en aigua desmineralitzada 
de resines electroforètiques catòdiques (tipus PUR-Epoxi) i pigments amb un contingut 
baix de dissolvents orgànics. 

El procés s’aplica només a peces metàl·liques i consisteix en una immersió a través d'una 
electrodeposició catòdica. La peça a pintar es submergeix en un tanc que conté la pintura 
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soluble en aigua i es connecta a una tensió elèctrica contínua negativa (càtode). Unes 
làmines d'acer fan d'elèctrodes positius (ànodes), tancant-se el circuit i fent que les 
partícules de pintura en suspensió en el bany experimentin una ionització i un 
desplaçament al llarg de les línies de força del camp elèctric cap a la peça a pintar. 
S’assoleix una capa de 15 - 21 micres uniforme i perfectament adherida [3]. 

Les peces metàl·liques han de ser prèviament desengreixades per tal d'eliminar olis, 
greixos i brutícia amb solucions alcalines, per posteriorment efectuar un procés de 
Fosfatació de Zinc, que ajuda a donar l'adherència i protecció anticorrosiva juntament 
amb la capa de KTL. El procés de pintat de Cataforesis finalitza amb el rentat en tancs 
suplementaris per tal d'aconseguir un òptim acabat de la superfície protegida amb 
l'anticorrosiu i amb l'etapa d'assecat en un forn a 170 ºC.  

• 

• 

• 

                                                

La Imprimació és una capa que proporciona la primera aportació de color, i permet igualar 
i compensar els defectes superficials i facilitar l'adherència de la següent capa de base. 
La imprimació protegeix també de l'impacte de la granalla, evitant que la pintura es 
desprengui.  

Les Laques o Esmalts són la capa encarregades de donar color al xassís de l'automòbil. 
La pintura, un cop pigmentada, ha de proporcionar l'aspecte bàsic d'acabat final, tan per 
l'homogeneïtat del color com per la lluentor final. Així doncs, els esmalts són en primer 
lloc, responsables del color però també col·laboren en la protecció i en la lluentor de 
l'automòbil un cop acabat el procés de pintat. 

El Vernís protegeix contra les agressions externes donat que és la capa exterior en el 
pintat i ha de proporcionar un aspecte brillant i estèticament atractiu al vehicle així com 
donar protecció contra els efectes atmosfèrics tals com la humitat, radiació U.V., 
temperatura, l'atac dels productes químics existents en ambients industrials i també del 
ratllat. 

 

 

 

[3] GIL, H. Pintura y guarnecidos interiores. Barcelona: Biblioteca de carrocería y pintura. 
Edicions CEAC, 2001, p. 14-21. 
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Aquesta descripció de les capes es resumeix a la figura següent, on es mostra que en el cas 
de pintures per l’automoció existeixen dos sistemes bàsiques de 4 i 5 capes per tal de 
constituir l’estructura final de la pintura del vehicle. 

 

 

1. Substrat metàl·lic   

2. Fosfatació amb Zinc  

3. Cataforesis o KTL ( ≈ 20 µm) 

4. Imprimació superficial (30-35 µm)

5. Laques o Esmalts (35-45 µm) 

6. Bases color  (15-25 µm) o  Bases 
metàl·liques (15-20 µm) 

7. Vernís (35-40 µm) 
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Figura.  6.  Esquema capes de la pintura. [“Guideline for Technical Service”, DuPont 
Herberts AutomotiveSystems (DHAS), 1998.]. 

 

.3. Vernissos en el sector de l’automoció. 

n vernís és una dispersió col·loïdal no pigmentada, més o menys fluïda, composta per 
esines, dissolvents i d'altres additius, que un cop aplicada i estufada sobre una superfície, 
orma una capa rígida, adherent, translúcida i brillant [4] i [5].  

                                                

4] VIAN ORTUÑO, A. Introducción a la Química Industrial, Barcelona: Editorial Reverté, S.A. 1994 
segona edició), p. 515. 

5] SHREVE, R. N. Shreve’s Chemical Process Industries, New York: Editorial McGraw-Hill, 1984 (6ª 
dició), p. 424-440. 
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Els vernissos han de complir amb les següents característiques superficials finals  [6]: 

• Contribuir a l'embelliment de l'objecte sense rugositats o regalims. 

• Resistència al ratllat per fregament (Trens de Rentat). 

• Mantenir la lluentor de la base. 

• Transparència, sense coloració ni esgrogueïment o alteració. 

• Resistència a la corrosió química (Gasolina) i atmosfèrica (Radiació UV). 

• Bona adherència sobre la base. 

• Tenir el major poder cobren. 

Darrerament s’està implementant l’ús de vernissos en base a l’aigua en contra dels vernissos 
al dissolvent, per tal de reduir les emissions de productes orgàniques a l’atmosfera.  

 

3.3.1 Composició dels vernissos. 

Tal i com s’ha vist a l’apartat 3.1.1. els vernissos estan formats per aglutinants, dissolvents i 
additius. La descripció de cadascun d’ells és: 

• Vehicles o aglutinants: Són resines sintètiques encarregades de l’adherència del vernís al 
substrat i de la cohesió de la pel·lícula seca. La formació de la pel·lícula o reticulat, ve 
determinat pel tipus de resina i pel reticulant utilitzat, que normalment és una Melamina. 
Gran part de les propietats del vernís depenen de la resina (o resines) utilitzades en la 
seva formulació.  

• 

                                                

Dissolvents: Els dissolvents serveixen per dissoldre els monòmers en el procés de 
formació de les resines i transformar-les en líquids de viscositat adequada. Permeten 

 

 

 

[6] DPTO. TÉCNICO ENTHONE-OMI. Barnices y lacas líquidas transparentes, Pinturas y acabados 
industriales. Espanya: Setembre 1994, nº 214, p. 61-64. 
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també superar les incompatibilitats entre certs components de la pintura, millorar el mullat 
i la dispersió dels pigments (propietats d’aplicació), controlar l’estabilitat durant 
l’emmagatzematge de la pintura i facilitar l’aplicació de la pintura. Aquests components 
s'evaporen durant l’assecat, el que permet el control del seu comportament i posterior 
formació de la pel·lícula seca (assecat i reticulat). 

 A l'hora de seleccionar un dissolvent s'ha de buscar principalment que dissolgui la resina, 
però a la vegada cal tenir en compte altres consideracions com: volatilitat, toxicitat, 
viscositat, rang de punt d'ebullició, cost, etc. 

 Els més comunament utilitzats són els aromàtics i hidrocarburs alifàtics, esters d’àcid 
ascètic, èters de glicol, alcohols i algunes cetones.  

Additius: Són compostos químics auxiliars, utilitzats generalment en petites quantitats, per 
millorar les propietats tècniques del vernís o per facilitar-ne la producció i l’aplicació. N’hi 
ha de molts tipus dels quals a continuació es descriuran els més característics:  

• 

 Els agents d’anivellació permeten la formació d’una superfície suau i uniforme 
durant l’Estufat del vernís. Són exemples el propilglicol, l’etilglicol, les 
ciclohexanones, algunes silicones o poliacrilats.  

 Els agents de circulació actuen reduint la viscositat de la pintura durant l’estufat. 
L’eficàcia d’un agent de circulació especial depèn del tipus d’aglutinant i de l’Estufat 
respecte al temps i temperatura d’enduriment.  

 Promotors de pel·lícula redueixen la temperatura de formació de la dispersió de la 
pel·lícula, resultant una superfície lliure de porus i molt uniforme. Certs glicolèters i 
glicolèters d’esters s’utilitzen amb combinació amb hidrocarburs.  

 Agents de mullat, agents dispersants i agents d’antisettling. Els primers són agents 
tensoactius que ajuden a millorar la interacció pigment - aglutinants i eviten la floculació 
de les partícules de pigment. Això permet la formació d’un color uniforme, lliure de 
boirina i de brillantor uniforme. Aquest grup d’additius també inclouen els dissolvents, 
els quals donen lloc a un correcte mullat del pigment i una òptima dispersió del pigment 
dins de la pintura, prevenint la sedimentació del colorant d’alta densitat. La millora de 
les propietats del mullat, comporta la millora de les propietats pseudoplàstiques del 
vernís. Els agents d’antisettling tenen característiques similars als dispersant i seran 
utilitzats en la fase final del projecte. 

 Els agents espumants són utilitzats per evitar la formació d’espuma durant la 
manufactura i l’aplicació de la pintura. Normalment s’utilitzen productes tals com esters 
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d’àcids grassos, olis minerals, ceres, olis de silicones i siloxans, a vegades 
combinades com emulsionants i silicats hidrofòbics. 

 Els catalitzadors s’addicionen a la pintura per accelerar el procés d’assecat i 
d’enduriment. Aquests inclouen agents d’assecat específic, com per exemple, en 
l’assecat atmosfèric on s’hi inclouen algunes resines d’alquil o olis no saturats, que 
acceleren la descomposició dels peròxids i dels hidroperòxids que es formen, 
permeten la polimerització radicalària dels aglutinants. Els agents d’assecat utilitzats 
són elements metàl·lics com el cobalt, les sals de bari i els compostos de zirconi. 

 Els agents antifloating i antiflooding prevenen la segregació horitzontal i vertical dels 
colorants de distintes densitats i propietats superficials. Això evita diferències en el 
color i la brillantor de la superfície de la pel·lícula. 

 Els agents antiskinning són afegits durant l’aplicació de les pintures per prevenir la 
formació d’una pell a la superfície, causada pel contacte amb l’oxigen atmosfèric. A la 
pel·lícula, es produeix l’assecat uniforme i s’evita l’encongiment o arrugat. 
Químicament aquests materials són antioxidants i desapareixen amb el dissolvent 
durant el procés d’Estufat. 

 Els agents estirants són utilitzats per produir capes. Això inclou productes minerals 
naturals com pols de talc o diatomees i materials sintètics com els silicats pirogènics o 
ceres de poliolefines. L’estirat de la pel·lícula també es pot obtenir per la formulació 
especial que explota la incompatibilitat entre els aglutinants i les estructures de les 
cadenes de polímers.  

 Els agents neutralitzants són utilitzats amb les pintures a l’aigua per neutralitzar els 
aglutinants i estabilitzar el producte. L’amoniac i aminoalcohols alquilats són utilitzats 
en funció del tipus de aglutinant i del mètode aplicat.  

 Els agents espessants controlen les propietats reològiques de les pintures. Aquests 
inclouen materials inorgànics (silicats), organometàl·lics (titani i zirconi), orgànics 
(principalment cel·lulosa d’èters) i productes orgànics sintètics (poliacrilats, poliuretans). 

 Conservant (biocides, fungicides, etc..) prevenen l’atac de les pintures, principalment 
per part dels microorganismes de l’aigua. 

 Els inhibidors de la corrosió són utilitzats per prevenir la formació de productes de 
corrosió quan les pintures a l’aigua són aplicats sobre substrats metàl·lics.. Alguns 
d’aquests inhibidors són sals com les de cromats, metaborats, nitrits, nitrats, amines 
orgàniques, etc... 
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A la següent taula 1 es detallen les funcions dels diferents elements definits anteriorment 
dels vernissos:  

 

Components Principal Responsable de: 

Aglutinant o Resina - Cohesió de la pel·lícula 

 - Adherència al substrat 

 - Formació de la pel·lícula seca 

 - Temps d'assecat en profunditat 

 - Resistència mecànica 

 - Resistència química 

Dissolvent - Temps d'assecat superficial 

 - Punt d'inflamabilitat 

 - Olor 

Additius - Propietats específiques de fabricació, 

 conservació i aplicació 
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Taula. 1. Funcions principals dels components d’una pintura [“Pinturas y acabados 
Industriales”, Setembre 1994, nº 214, p. 61-64].
.3.2 Propietats del vernís. 

ls paràmetres a tenir en compte del vernís, per aplicar la metodologia de Cràters, són una 
èrie de característiques físiques [7]: 

 Viscositat: És una propietat intrínseca del producte i per la seva aplicació caldrà 
l’ajustament amb el dissolvent de la formulació específica. El valor de la viscositat pel cas 
que ens ocupa serà ajustat entre 2,6 i 3,1 Kg/m.s (25” i 30” en una copa DIN 4 mm  
53211, nomenclatura utilitzada durant l’experimentació) a uns 22-25 ºC. 

                                                

7] DPTO. TÉCNICO ENTHONE-OMI. Barnices y lacas líquidas transparentes, Pinturas y acabados 
ndustriales. Espanya: Setembre 1994, nº 214, p. 61-64.  
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• Espessor: S’ha de mesurar l’espessor aplicat del vernís, per conèixer el contingut de 
sòlids, mesurats mitjançant una sonda. Per obtenir espessors elevats es solen aplicar 
dues capes de vernís sobre la peça, deixant transcorre uns segons entre una i l’altra, i 
reiterant el pas de la pistola just fins que no es produeix l’efecte de despenjament del 
vernís. D’aquesta manera s’aconsegueixen espessors de 20 o més micres. 

• Resistivitat: És un valor elèctric, expressat normalment en kohms, raó inversa de la 
conductivitat dels productes utilitzats en la formulació del vernís. La resistivitat cal ésser 
controlada, perquè la majoria d'instal·lacions de pintat en el sector de l'automòbil són 
electrostàtiques. En aquestes instal·lacions cal aplicar la pintura a valors controlats de 
resistivitat per raons de seguretat, que solen estar normalment entre 1.000 i 1.500 kohms. 

• Color: En principi els vernissos han de ser incolors, perquè normalment no porten 
incorporat cap tipus de pigment. En ocasions, especialment per a motocicletes, poden 
incorporar productes per donar efectes visuals diversos. 

• Lluentor: La pintura d'un automòbil ha de reflectir el màxim de llum per tal d'aconseguir un 
bon aspecte. Per aquest motiu la capa de vernís ha de ser molt plana, per evitar la difusió 
de la llum incident. 

• Transparència: És la part que suposa més dificultat pels fabricants, perquè els vernissos 
han de ser completament transparents i no han de modificar el color ni l’aspecte del 
substrat. 

 

3.4. Defectes de la pel·lícula de vernís (Cràters, Insinuacions i 
Forats d’Agulla). 

Freqüentment apareixen sobre la superfície d’aplicació alguns defectes. Aquests tenen una 
influència negativa sobre les propietats òptiques i protectores de la pintura, i calen ésser 
eliminats. Alguns d’aquests defectes són els Cràters, les Insinuacions i els Forats d’Agulla, 
entre altres. 
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3.4.1 Cràters, Insinuacions (Dents) i Forats d’Agulla (Pinholes). 

Els Cràters són depressions concèntriques formades sobre la superfície humida de la pintura 
(base dissolvent), originades realment dins de la capa des d’un punt central i aixecant-se fins 
a la superfície (figura 7). De Cràters n’hi ha de dues tipologies: oberts i tancats, diferenciades 
segons l’aspecte del substrat.  
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Figura.  7.   Fotografia de dos Cràters d’aspecte distint. [“Guideline for Technical Service”,  
  DuPont Herberts AutomotiveSystems (DHAS), 1998.]. 
uan el medi és causant de Cràters, pot ser per un gra de pols, fibres, etc.. en suspensió 
 contingudes dins de la pintura, que en assolir la pel·lícula mullada de pintura, originen 
ràters tancats, perquè la pintura les envolta o les absorbeix.  

ls Cràters dins del món de l’automoció originen grans pèrdues econòmiques, perquè poden 
onduir a la caiguda de fregaments de pintura, i per tant, a llargues parades de la producció. 
na idea clara es mostra en les figures 8 i 9, amb uns talls superior i longitudinal d’un Cràter, 
ituat dins de la capa del vernís, però amb la causa de la seva formació a la capa següent 
base color), per una contaminació de la base o un greixament de la xapa.  

 

Figura.  8.  Imatge superior d’un Cràter obert en un vernís. [“Herberts Automative 
Systems”, Catalog of defects,1990.]. 



Pàg. 24  Memòria 

 

Figura.  9.  Imatge longitudinal d’un Cràter. [“Herberts Automative Systems”, Catalog of 
defects, 1990.]. 

Altres defectes trobats sobre el substrat de pintura són les Insinuacions, Forats d’Agulla i 
Brutícia.  

Les Insinuacions són depressions concèntriques de menor pronunciació que els Cràters, 
produïdes sobre la superfície de l’aplicació de pintura per efecte de substàncies o partícules 
amb tensions superficials diferents, però no suficientment diferents com per causar 
Craterització.  

En altres ocasions, tot i que minoritàries, és l’efecte d’osques situades en el substrat inferior, 
el que provoca i reprodueix en la capa superior un defecte d’Insinuació (veure figura 10). 
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Figura.  10.   Dibuix de la formació d’una Insinuació. [“Guideline for Technical Service”,  
DuPont Herberts AutomotiveSystems (DHAS), 1998.]. 
’origen d’aquest defecte pot ser bastant divers. Un altre origen pot ser la condensació d’una 
ubstància sobre la superfície de l’aplicació generant-se una gota sobre, que en la fase 
’Estufat desapareixerà, i en quedarà la forma, originant-se una Insinuació. 

ls Forats d’Agulla són un tipus de obertures a la capa de pintura que quan són observades 
e semblen als Cràters. Tanmateix són totalment diferents i resultant d’un procés totalment 
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diferent. La causa es troba en el substrat que cobreix, que per efecte de l’acumulació d’aire o 
de gas, es produeix la seva sortida durant el procés de “Flash-Off” o d’Estufat, generant-se 
cavitats o forats, en la forma especificada en la figura 11 i a vegades amb forma de 
xemeneia amb una obertura fina. 

Quan aquesta evaporació del gas és molt gran, es produeix una ebullició, produint-se el 
Borbolleig (Popping). 
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 la figura 12  es mostren fotografies d’aquests tipus de defecte. 
Figura.  11.   Dibuix de la formació d’un Forat d’Agulla. [“Guideline for Technical Service”, 

DuPont Herberts AutomotiveSystems (DHAS), 1998.]. 
 

Figura.  12.    Imatge microscòpica d’un Forat d’Agulla. [“Guideline for Technical Service”,  
 DuPont Herberts   AutomotiveSystems (DHAS), 2004.]. 
l darrer defecte a comentar és la brutícia que consisteix en partícules directament visibles 
obre la superfície de la pintura o que es deixen entreveure per la seva topografia. Moltes 
artícules petites poden causar Cràters (veure figura 13), perquè poden ser recobertes per 
ubstàncies tensoactives. L’origen pot ser variat; des del terra, la ventilació, dissolvents, 

’Estufat, el vernís, etc.. i derivar en imatges com la figura 14. 
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Figura.  13.   Formació d’un cràter per efecte d’una partícula. [“Guideline for Technical 
Service”, DuPont Herberts AutomotiveSystems (DHAS), 1998.]. 
 

 
Figura.  14.   Imatge brutícia. [“Guideline for Technical Service”, DuPont Herberts   

AutomotiveSystems (DHAS), 1998.]. 
.4.1.1 Dinàmica de formació de Cràters. 

l mecanisme que indueix l’aparició de Cràters està relacionat amb la creació d’una fase 
iscontínua sobre la pel·lícula de pintura. En el cas de que dita fase sigui en realitat una 
orció de material sense dissoldre o alguna substància de diferents tensió superficial 
exemple: silicona) continguda o no en el sistema, podria succeir que dita substància emigri 
ins la superfície de la pel·lícula. Una vegada allí, l’evolució del Cràter serà independent del 
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seu origen; en altres paraules, tan els Cràters deguts a errades de procés de disseny - 
producció, com els provocats per contaminants externs evolucionaran de la mateixa manera 
[8]. 

El paràmetre més significatiu de l’origen d’aquest defecte és la tensió superficial dels 
diferents agents (matèries primes, partícules, etc...) o més concretament, la diferència de 
tensions superficials. L’origen d’aquestes diferències de tensió superficial es poden trobar en 
el propi sistema (evaporació dels dissolvents o la reacció de reticulació de la resina) o de fora 
d’ell (“Overspray”, partícules de pols o contaminació del suport), com ja s’ha comentat abans. 

L’estat físic del contaminant que origina el Cràter pot ser sòlid o líquid, perquè la partícula 
sòlida en realitat només és una portadora de diferents substàncies (olis, grasses, etc...) que 
en dissoldre’s sobre la pel·lícula de pintura, evolucionen de la mateixa manera que els 
contaminants líquids. La única diferència radica en el fet que una vegada format el Cràter i 
extesa la part líquida, queda en el centre del Cràter una residu sòlid. 

Tanmateix, generalment els Cràters es presenten sempre quan dins del sinus de la pintura o 
vernís, hi ha substàncies alienes, tals com silicones, greixos, olis, ceres o partícules 
tensoactives amb una tensió superficial molt més baixa que la superfície de la capa aplicada 
o substrat.  

Un exemple d’aquests és la figura 15 on hi ha un Cràter central gran envoltat per altres 
Cràters més petits, on el més gran està contaminat per oli o grassa de silicona. 
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Figura.  15.   Fotografia d’un Cràter produït per una Silicona. 
[“www.uwo.ca/ssW/ex_sem_paint.html”, 2004]. 
8] VIGNOLO C., VARELA LÓPEZ F. i CALVO. Defectos Superficiales. Pinturas y acabados 
ndustriales. Espanya: Març/Abril 1998, nº 242, p. 52-58.  
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3.4.1.2 Dinàmica de propagació de Cràters.  

Aquest defecte s’origina per una competència entre les forces de repulsió d’un contaminant 
immiscible i les forces d’arrossegament viscós que actuen quan dit contaminant s’estén 
abans o durant el reticulat de la pel·lícula, originant-se gradients de tensió superficial. 

 

 

Figura.  16.   Esquema de la repulsió present dins de la pintura. 
[“www.coating.udel.edu/reserch/crater/crater.html”, 2004]. 

La repulsió i contracció originada pel contaminant sobre la superfície de la pel·lícula, 
constitueix la dinàmica de Craterització (veure figura 16), representada en el terme S, que 
representa la diferència de tensions superficials, produint-se en l’instant inicial una 
disseminació quan es positiu (S>0) o una contracció quan és negatiu (S<0).   

Per tant, és un balanç entre forces dissipatives i dispersives, mentre la disseminació sigui 
funció de S o del radi del contaminant, és a dir, que la dissipació viscosa depengui de l’ària 
de contacte entre el contaminant i la pintura. Aquesta consideració explica el ràpid augment 
inicial del tamany del Cràter i la relentització quan el seu radi comença a créixer. En aquest 
punt el terme proporcional a l’ària és més important que el balanç de tensions (funció del radi 
a la primera potència) [9].  

Els gradients de tensió condueixen els fluxos de pintura generats per la repulsió lluny de la 
contaminació central, generant-se el Cràter (veure figura 17).   

                                                 

 

 

[9] VIGNOLO C. i NERONE N. Caracterización Geométrica de Cráteres, Pinturas y acabados 
industriales. Espanya: Juliol/Agost 1999, nº 253, p. 63-67.   
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Figura.  17.   Esquema dinàmica de formació de Cràters. 
[“www.coating.udel.edu/research/crater/crater.html”, 2004]. 
a dinàmica es pot veure a la següent figura, on inicialment existeix una concentració 
ocalitzada de contaminant (mostrat en vermell), que provoca una obertura cap a fora, 
ugmentant la profunditat. 
Figura.  18.   Esquema dinàmica de formació de cràters. 
[“www.coating.udel.edu/research/crater/crater.html”, 2004]. 
dealment, el fenomen es podria modelitzar amb una única gota de pintura (veure figura 19), 
a qual s’ha d’extendre i assecar-se uniformement. Tanmateix, la gota presenta una major 
ria superficial en el seu contorn i el dissolvent s’evaporarà més ràpid en el perímetre. Si com 
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a resultat de l’evaporació, la pintura restant del contorn de la gota té una major tensió 
superficial, les resines de pintura fluiran cap al perímetre de la gota, provocant que 
l’arrossegament viscós de la pintura assecada s’aturi. De forma inversa, si la tensió 
superficial decreix, les resines fluiran capa el centre de la gota [10]. 
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Figura.  19.   Modelització de la formació d’un cràter. [“Pinturas y acabados Industriales”, 
Juliol/Agost 1999, nº 253, p. 63]. 
al migració pot evitar-se mitjançant l’eliminació del gradient de tensió superficial, mantenint-
e la tensió superficial de la pintura en el valor baix fixat. Per tant, realment es representa 
na pel·lícula de pintura humida com un estat crític factible d’originar una gran varietat de 
efectes superficials.  

.4.1.2.1 Influència de l’aplicació del vernís sobre la propagació.  

i bé la diferència de tensions superficials és la responsable del desenvolupament dels 
ràters, la Craterització de la superfície del vernís està íntimament lligada amb l’aplicació del 
ateix. Una vegada aplicada la pintura, comença un procés dinàmic d’evaporació dels 
issolvent durant el que el material no volàtil coexisteix amb un vapor de dissolvent 
eterminant valors de tensió superficial molt llunyans als corresponents al valor d’equilibri.  

                                                

10] DAMS R., PIESSENS G. i GUYOT P. Tensioactivos Fluorados para Pinturas, Pinturas y acabados 
ndustriales. Espanya: Juliol/Agost 1999, nº 253, p. 26-28. 
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Una vegada reticulada la pel·lícula s’assoleix valors d’equilibri molt alts, que amb una 
aplicació lenta portarà a la Craterització i amb una aplicació ràpida i escassa portarà a 
desenvolupar Cràters visible. 

3.4.1.2.2 Influència de la formulació dels constituents del vernís. 

Desafortunadament, tampoc és possible predir el valor de tensió superficial resultant en una 
mescla per addició de dos components amb valors de tensió superficial coneguts. L’exemple 
és l’addició d’un tensoactiu a una pintura de dos components, on la tensió superficial del 
tensoactiu de silicona és similar a la d’un dels components, per exemple un poliuretà, en 
canvi la seva addició redueix notablement la tensió de la mescla. 

Resulta instructiu, analitzar valors característics de tensió d’equilibri de productes utilitzats 
habitualment en la formulació de pintures, així com també els recursos aplicats per tal 
d’anular o minimitzar aquests defectes superficials. 

Normalment aquests es basen en la reducció de la tensió de la pintura per sota de la del 
contaminant mitjançant l’addició d’additius com les silicones tipus DMPS, com es mostrarà 
en l’apartat 6.3.2., que en migrar a la superfície i s’acumulen a l’ària efectiva de contacte aire-
pintura. Tal disminució és proporcional a la quantitat d’additiu agregat fins assolir un règim 
constant de saturació conegut com a concentració miscel·lar crítica, que li dona una millor 
aparença a la pintura crateritzada per silicones. 

Un altre aspecte també treballat en alguns casos és l’augment de la viscositat del sistema. 
Això és perquè en general el seu augment dificultat la migració de Cràters potencials capa la 
superfície lliure. En altres casos, succeeix el contrari, perquè s’impedeix que la pintura 
reocupi els forats per la disminució de la seva fluïdesa. 

Una solució a aquest problema, utilitzat en algun dels punts de correcció és l’addició de 
resines modificadores de la fluïdesa per tal de millorar la reologia, però al mateix temps 
baixar la tensió superficial de la fase contínua amb additius de silicona [11]. 

                                                 

 

 

[11] VIGNOLO C., VARELA LÓPEZ F. i CALVO. Defectos Superficiales, Pinturas y acabados 
industriales. Espanya: Març/Abril 1998, nº 242, p. 52-58. 
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S’ha de puntualitzar que, al igual que per excés de silicones poden existir problemes 
d’adherència entre capes durant el repintat, un excés de modificadors de fluïdesa podria 
ocasionar entre altres coses un despenjat del material en aplicacions verticals. 

Anteriorment es comentava la selecció adequada del tipus d’aglutinant, dissolvent i additius 
influirà en el valor de tensió superficial del compost final, tot i que a la pràctica l’elecció de la 
pintura depèn de criteris especificats pel client, tals com la duresa, elasticitat, etc.. Segons 
mostra la figura 20, l’elecció de la resina en la formulació d’una pintura com la del dissolvent 
utilitzat és de vital importància respecte la susceptibilitat front els contaminants: per exemple, 
la substitució d’aromàtic pesat per un dissolvent més lleuger al diluir una pintura fins la seva 
viscositat d’aplicació té que disminuir necessàriament la tensió superficial del compost fent al 
producte menys sensible a la Craterització. 

 

 

 

Figura.  20.   Valoració de les tensions superficials de les matèries primeres. [“Pinturas y 
acabados Industriales”, Juliol/Agost 1999, nº 253, p. 65]. 
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3.4.2 Tipologies de Craterització. 

Existeixen dos tipus de Cràters: obert i tancat. La seva formació es dedueix a partir del 
comportament d’una gota líquida sobre un substrat sòlid. 

Un líquid pot no fluir dins de l’esfera (com una gota d’aigua en un substrat greixós) o en 
canvi, fluir (com el gasoil en el terra moll). En el primer cas, el procés d’adherència és feble, i 
en el segon és fort. Un procés d’adherència és influenciat per les característiques 
d’adherència del substrat. Ambdues característiques depenen de la tensió superficial. El 
medi (substrat) que es mulla ha de demostrar una tensió superficial més alta que el medi que 
mulla (líquid). Quan major és la diferència, millor és el procés d’adherència (veure figura 21). 
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Figura.  21.   Diagrama dels diversos processos d’adherència. [“Guideline for Technical     
  Service”, DuPont Herberts AutomotiveSystems (DHAS),1998.]. 
n el cas 1, la gota de pintura té una tensió superficial alta i per contra, el substrat baixa. En 
l cas 2, la situació s’inverteix, la gota de pintura té una tensió superficial més baixa que el 
ubstrat.  

i per exemple, una partícula de pols amb una tensió superficial molt baixa es troba  en un 
ubstrat revestit, llavors s’observa que aquesta partícula es mullada completament per la 
intura. La pintura tira de les juntes que envolten la partícula de pols, degut a la seva pròpia 
ensió superficial. Això doncs, dona lloc a un Cràter (cas 3). En el cas invers, si la partícula de 
ols té una alta tensió superficial, després la pintura es tira cap amunt de la partícula per 
ullar-la totalment (cas 4) (veure figura 22). 



Pàg. 34  Memòria 

 

E
m
s

E
m

E
d

 

3

3

E
a
s

•

•

•

•

•

 

Figura.  22.   Diagrama dels diversos processos d’adherència. [“Guideline for Technical 
Service”, DuPont Herberts AutomotiveSystems (DHAS), 1998.]. 
l medi que causa el Cràter pot ser eficaç directament en el substrat o en la superfície del 
edi del portador (gra de pols) que adhereix la superfície que cobrirà. Això causa casi 

empre els Cràters oberts. 

n els casos 3 i 4 apareixen dos fenòmens molt típics i observats durant la implantació del 
ètode d’anàlisi de defectes. 

ls Cràters tancats es refereixen a vegades a Insinuacions, que són molt difícils de 
eterminar-ne la causa, sinó no és amb tècniques de determinació per llimat o làser. 

.4.3 Estudi de les influències externes i internes sobre la formació de 
Cràters. 

.4.3.1 Influències externes. 

n el context de les influències externes, els medis de transferència de substàncies externes 
 la zona d’aplicació poden ser causa de generació de defectes. Aquestes transferències 
ón: 

 La transferència de substàncies contaminants via aire de passadissos i sales d’aplicació 
de pintura i Estufat. 

 La transferència de substàncies contaminants via aire comprimit.  

 La transferència de substàncies contaminants via cos. 

 La transferència de substàncies contaminants via sistemes de transport. 

 La transferència de substàncies contaminants via materials i processos d’aplicació. 
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• La transferència de substàncies via persones. 

Aquestes transferències són perilloses quan les substàncies tenen activitat superficial 
(tensoactives). Moltes d’aquestes substàncies tensoactives condueixen a la formació de 
Cràters a la unió de les capes recentment aplicades.  

3.4.3.1.1 Transferència via aire dels passadissos. 

L’aire dels passadissos, les cabines i les estufes s’aspira de fora a dins, sobretot des del 
terrat. Només les partícules relativament grans són eliminades pels filtres. En contrast, les 
partícules de pols fines com per exemple, les portadores de substàncies tensoactives s’hi 
conserven. Un perill imminent es produeix quan les substàncies tensoactives són properes a 
la succió de l’aire. Les fonts d’emissió són per exemple: 

Aire dels extractors d’altres passadissos de producció (silicona-fibres tèxtils tractades, 
esprais de greixos). 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Operacions industrials veïnes (processos de plàstics).  

Indústria Tèxtil (silicona-fibres tèxtils tractades). 

Ubicació prop d’una obra (compostos dels encofrats, de segellants concrets de silicona-
fibres tèxtils tractades). 

Desinfectants. 

Olis d’esprais per retornar. 

Per provar si l’aire fresc presenta substàncies que poden causar Cràters (substàncies 
tensoactives) s’agafa un substrat de prova net (la placa de vidre o panell) i es col·loca en un 
corrent d’aire durant algunes hores. El substrat llavors es cobreix amb una capa de pintura 
estàndard, inicialment lliure de substàncies tensoactives. Si hi ha alguns Cràters, llavors la 
causa del defecte està limitada fora del passadís.  

Aquesta prova s’ha de realitzar paral·lelament en diversos llocs, a més de provar en cada 
cas un substrat de control. 

3.4.3.1.2 Transferència via aire comprimit. 

El perill potencial amb l’aire comprimit es troba exactament igual que amb l’aire del passadís, 
és a dir, la succió de l’aire. Els filtres preliminars només són capaços de captar les partícules 
fines a un grau limitat, sent útil per tal d’evitar la contaminació de l’oli del compressor. Els 
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separadors d’oli del sistema d’aire comprimit no són capaços de treure tot l’oli de l’aire 
comprimit. L’oli contaminat del compressor passaria a la canonada i a les unitats d’aplicació.  

Si es vol determinar aquesta possibilitat, és a dir, que l’aire comprimit del compressor 
contingui oli contaminat, s’ha de conduir la línia sobre un substrat net durant un minut. En 
cas positiu, els Cràters són visibles immediatament. 

Tots els filtres d’entrada i de sortida d’aire s’han de substituir segons el pla de manteniment, 
tanmateix aquesta substitució s’ha d’anticipar cada cop més quan majors sigui l’antiguitat de 
l’aparell. 

Les unitats d’aire comprimit poden expulsar elements. Per això existeixen algunes vàlvules 
de purga que a ser possible han d’estar obertes al mateix temps de 1 a 2 hores.   

3.4.3.1.3 Transferència via cos. 

Moltes substàncies tensoactives com olis, grasses, pagaments, etc.. es poden transferir a la 
zona d’aplicació via cos, per influència amb el procés anterior. Si les substàncies 
contaminants no s’eliminen durant el filtrat de l’aire, poden afectar la capa de Cataforesis o la 
imprimació superficial i causar-hi Cràters.  

Per tal de provar aquests elements es dissolen en un solvent orgànic (xilè, toluè o acetona) a 
concentracions de 1-0,001 % i es deixen caure sobre un substrat net utilitzant una pipeta 
especial. Després de que el dissolvent s’hagi evaporat, el substrat és pintat amb un vernís i 
es verifica l’existència de Cràters.  

3.4.3.1.4 Transferència via sistemes de transport. 

Aspecte només referit a la línia d’aplicació, es refereix als sistemes transportadors aeris 
amb engranatges utilitzats per les matèries primes de la Cataforesis o el transport de 
vehicles. En aquest cas, per suposat, hi ha un gran perill que les substàncies 
tensoactives (lubricants o peces de goma) d’aquest sistemes puguin contaminar. 

3.4.3.1.5 Transferència de substàncies contaminants via materials i processos d’aplicació.  

Els processos individuals a la zona d’aplicació són acompanyats per nombrosos materials de 
procés i subministraments operatius, segons la llista següent que no poden contenir cap 
d’ells substàncies tensoactives: 

Materials de neteja. • 

• Equipaments de neteja. 
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Paper. • 

• 

• 

Draps de neteja / Draps d’esponja. 

Lubricants (grasses / olis).  

3.4.3.1.6 Transferència via persones. 

Un element important de generació de defectes es refereix al personal (personal de 
manteniment, personal exterior, etc...), que no se li prohibeix l’accés a la zona d’aplicació.  

En aquest cas, la roba, els cosmètics i els comestibles són elements importants. Els 
productes de cura del cos que contenen silicona i les laques del cabell plantegen un perill 
de generació. 

3.4.3.2 Influències internes. 

En el context de les influències internes, els medis de transferència de substàncies internes 
dins la zona d’aplicació poden ser causa de generació de defectes.  

3.4.3.2.1 Transferència de la brutícia a la zona d’aplicació. 

Un dels elements més importants de generació de defectes en els processos relacionats 
amb pintures és la falta de neteja  (neteja de l’objecte i dels voltants). Els estudis de defectes 
demostren en varies ocasions que el factor brutícia és molt important.  

Actualment les zones d’aplicació modernes s’aïllen completament de l’exterior i tot allò que 
arriba a la zona neta (aire, cossos, materials de procés i subministraments operatius) es 
controla. En canvi, les instal·lacions més antigues a vegades tenen els passadissos entre les 
àries d’aplicació desprotegits. En aquests casos, el problema de la brutícia a penes pot ser 
controlat.  

Un punt crític es produeix després de les aturades de producció (després de dies festius o 
caps de setmana) quan la brutícia pot entrar dins de la zona d’aplicació. 

Per assolir els nivells de neteja adequats al requeriments desitjats caldrà doncs: 

• Restringir l’accés a l’àrea de treball només al personal autoritzat. 

• Aïllar l’àrea d’aplicació de la resta de la planta i subministrar aire filtrat al recinte per tal de 
crear una pressió positiva que eviti l’entrada de partícules. 
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• Els pisos de l’àrea d’aplicació s’han segellar, existint un vestíbul a l’entrada que connecti 
amb una habitació especifica en la qual mitjançant fluxos d’aire es neutralitzi la pols del 
personal. 

• Netejar tota la superfície de la sala amb freqüència per evitar l’acumulació de pols. 

• Filtrar l’aire de retorn del forn i netejar l’interior de forma regular . 

• Eliminar tots els residus que puguin generar brutícia com fibres, virutes de metall, etc...  

3.4.3.2.2 Condicions d’ús i regulació. 

El comportament i les activitats del personal durant l’aplicació de la pintura depenen de 
regulacions. Si tots els procediments estan d’acord amb les regulacions, llavors el 
procediment és perfecte, tot i que no deixa de ser teòric. Per aquest motiu caldrà efectuar 
auditories que verifiquin el progrés d’allò reglamentat. 

Caldrà doncs configurar uns horaris de neteja, i una programació de l’assignació de 
responsabilitats, en connexió amb el servei tècnic, per la comprovació i prevenció de la 
brutícia a l’ària d’aplicació de la pintura. 

Un exemple pels diferents elements que constitueixen el sistema és :s en el temps  

Cabina (Part d’aplicació) Un cop al dia 

Cabina (Part de preparació) Un cop a la setmana 

Estufa Dos cops a l’any 

Línies de subministrament a les cabines Un canvi per torn o una parada llarga (30 min.) 

Filtres Un cop a la setmana 

 

 

 

Taula. 2. Freqüència recomanada de neteja. [“Guideline for Technical Service”, DuPont 
Herberts AutomotiveSystems (DHAS), 1998.]. 
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4. Valoració del mètode actual d’anàlisi de defectes. 

La valoració es farà des de dos punts de vista. El primer referit al mètode i el segon referit a 
la tècnica, donat que una de les principals innovacions del mètode és la tècnica d’aplicació.  

Al llarg del projecte es veurà que realment es produeix un canvi conceptual de mètode, on 
inicialment es parteix d’un mètode que mira de reproduir al màxim les condicions reals 
d’aplicació i que finalitzarà amb un nou mètode, que buscarà ésser una eina per detectar 
Cràters i Insinuacions, independentment de les condicions reals d’aplicació de la línia. 

   

4.1. Mètode. 

El mètode utilitzat a “Dupont Polinyà” en el departament de control de la producció es base 
en l’utilització d’un sistema aerogràfic sobre un substrat de llauna, per la detecció de Cràters i 
Insinuacions en els diferents productes.  

Aquest es composa realment de 2 mètodes; el primer per esmalts bicapes, bases 
metàl·liques i altres relacionats, i el segon per vernissos i imprimacions. 

 

4.1.1 Preparació de mostres. 

Abans de procedir amb ambdós mètodes cal ajustar les mostres segons les especificacions 
del pla de control. Aquest ajust es basarà amb un control de la viscositat i un posterior filtrat 
amb malla de 44 µm (en el cas de bases metal·litzades amb una malla de 60 µm metàl·lica) 
per tal d’eliminar possibles partícules que puguin afectar la visualització de Cràters. 

  

4.2. Aplicació. 

L’aplicació es farà sobre xapes de llauna de 1 x 1 m2  netejades amb aire a pressió per 
eliminar la pols i la brutícia i desengreixades amb gasolina. L’ús de la pistola aerogràfica es 
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farà a mà alçada segons l’habilitat de l’operari, tenint molt en compte la neteja de la pistola i 
la purga de la mateixa, procedint segons les fulles de control especifiques als dos mètodes. 

En el mètode 1, per bases, es pinta una xapa segons els espessors del pla de control i es 
deixa reposar durant 5 minuts a temperatura ambient (dins de la cabina), en posició 
horitzontal, per posteriorment posar-la a l’estufa a 140 ºC aproximadament durant 10 minuts.  

En el mètode 2, per vernissos, es pinten dues xapes amb una base, si és possible el 
“Vermell”, segons el mètode 1, marcant possibles defectes abans de pintar el vernís. 
Seguidament es pinta el vernís, segons els espessors del pla de control. Posteriorment 
s’efectua el “Flash-Off” de 5 minuts, en posició horitzontal, per procedir finalment a un estufat 
de 10 minuts de 140 ºC. 

Tots el valors ara comentats estan subjectes a la tipologia de producte, malgrat això de 
forma general els temps i temperatures abans dits són els més utilitzats. Finalment, es 
comentarà el significat físic de les etapes de “Flash-Off” i estufat, i el seu paper dins del 
mètode. 

 

4.2.1 Flash-Off. 

El “Flash-Off” o reposat de la xapa post-aplicació és el procés que correspon amb el temps 
previ a la introducció dels objectes dins de l’estufa, per tal de facilitar l’evaporació natural dels 
dissolvents per evitar l’ebullició dels mateixos.  

Així mateix és convenient no barrejar dins d’una mateixa estufa peces vernissades amb 
distints dissolvents per evitar fenòmens i interferència entre ells, que poden donar, entre 
altres, problemes de matisat [12]. 

 

                                                 

 

 

[12] DPTO. TÉCNICO ENTHONE-OMI. Barnices y lacas líquidas transparentes, Pinturas y acabados 
industriales. Espanya: Setembre 1994, nº 214, p. 61-64. 
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4.2.2 Estufat. 

L’Estufat s’efectua per tal de que la pel·lícula de pintura s’endureixi i reticuli. És un procés 
on es produeix la reacció química de “Crosslinking”, llur progressió depèn de la 
temperatura i del temps. Així les característiques de la capa acabada són determinades 
per les matèries primeres de forma qualitativa i quantitativa i pel procés d’Estufat.  

Les característiques físiques de la capa de pintura són determinades només directament de 
la temperatura de l’estufa (temperatura de l’aire que circula) i pel temps de treball.  

Aquesta progressió es representa a la figura 23, on es mostra un experiment efectuat amb 
sonda amb l’estufa utilitzada per desenvolupar el mètode, que s’assoleix la temperatura de 
reticulació després de 8 minuts. En el cas de l’estufa utilitzada, la temperatura màxima de 
treball és de 170 ºC, i s’assoleix als 12 minuts, per problemes generats per l’aïllament tèrmic 
de la gàbia. Llavors la reticulació es realitza durant 15 minuts més a 170 ºC. 

Aquesta distribució de temperatures depèn generalment de la capacitat tèrmic de l’estufa, la 
geometria del l’estufa i de la geometria de la peça a estufar.  
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Figura.  23.   Progressió de la temperatura de la xapa. [Dades Experimentals, 2004.]. 
a reacció de “Crosslinking” es tracte en el cas presentat pels vernissos utilitzats en el 
resent projecte d’una polimerització per condensació d’un component, entre poliols acrílics i 
elamines. Es tracte d’una reacció per etapes, iniciada per un catalitzador que activa la 
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melamina i que finalitza accelerant la reacció del grup amino de la melamina i el grup alcohol 
de la resina acrílica.  

Paral·lelament es produeixen altres reaccions secundàries, com l’autocondensació de la 
melamina, quan la concentració del catalizador àcid és molt elevada, en els instants inicials 
de la reacció. La segona etapa de la reacció requereix de la donació de calor, procés 
d’estufat, per poder superar l’entalpia de reacció i efectuar-se la reacció (veure Annex IX, per 
veure els mecanismes de reacció). Durant aquesta fase es poden originar defectes com es 
mostren a la següent taula. 

 

 

 

 

 

 

Criteri Influència en: 

Temperatura massa baixa (sota - Estufat) Sensibilitat al ratllat 
 Sensibilitat a la neteja – ratllat 

 Resistència al temps i a l’impacte 

 Retenció de la brillantor 

Temperatura massa alta (sobre - Estufat)        

Estufat massa llarg Desviació del color 

 Resistència a l’impacte  

Contingut d’aire fresc massa baix Pèrdua de brillantor  

 Cràters 

Acumulació de pintura en el forn Inclusions de brutícia 

 Cràters 

Taula.  3

 

4.3. Va

La valorac
garantir l’ef

• Correcte

• Incorrec

 

.  Defectes produïts durant l’estufat. [“Guideline for Technical Service”, DuPont     
  Herberts AutomotiveSystems (DHAS), 1998.]. 
loració. 

ió de l’assaig és visual i caldrà que la xapa tingui una gran extensibilitat per 
ectivitat del mètode, sent valorat segons la següent norma:  

: 0 Cràters. 

te: 1 o més Cràters. 
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4.4. Descripció de la tècnica actual d’aplicació: Atomització 
Aerogràfica. 

Existeixen dos tipus d’equipament aerogràfic: pistoles d’atomització pneumàtica i pistoles 
d’atomització “Airless”. El mètode d’anàlisi de defectes actual utilitza la primera, basat en 
l’atomització directe del corrent de pintura que surt de l’injector per efecte de l’aire. Aquesta 
surt a alta velocitat, d’un forat anular que envolta l’injector. El grau d’atomització és major 
quan el quocient entre la quantitat d’aire i la velocitat de sortida del cabal de pintura que flueix 
fora augmenta. La viscositat de la pintura i la tensió de la superfície també afecten a millorar 
el grau d’atomització, per exemple, la viscositat i la tensió superficial baixes, afavoreixen un 
major grau d’atomització. 

L’aire de l’atomització permet solament un corrent rodó (cònic) d’esprai. Per aquest motiu es 
requereixen altres flux d’aire per modifica aquesta forma rodona. El mecanisme es base en 
que el corrent d’aire de l’injector en sortir pel foradet de l’extrem del casquet, impacte contra 
la corrent rodona. Segons sigui el foradet i els seus accessoris, la velocitat i forma de l’aire 
formarà un corrent rodó o pla. 

Realment es tracte d’una polvorització, en la qual la pintura modifica la seva superfície per un 
volum determinat, convertint-la en una altra varies vegades major. Evidentment aquest seria 
el cas ideal, però no és així perquè durant el procés de polvorització es perd part del líquid 
per evaporació. Això significa que existeix una modificació de la tensió superficial i de la 
viscositat de la pintura. 

Aquesta modificació que es produeix durant el recorregut que hi ha entre la pistola i l’objecte, 
correspon a un equilibri viscositat - tensió superficial, fins que la segona no pot manifestar-se 
al quedar anul·lada per la primera. En aquest punt es pot considerar que la pel·lícula es 
manté fixa [13]. 

 

                                                 

 

 

[13] LLORENS LLACUNA, J., GONZÁLEZ AZÓN, C., GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, J. M. Máster en 
Tecnología de Pinturas (9.1. Sistemas de aplicación I). Barcelona: 2002, p. 13. 
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4.4.1 Condicions ambientals necessàries. 

L’utilització d’aquesta tècnica està subjecte a unes condicions ambientals especifiques que 
depenen principalment de la temperatura i la humitat. Aquestes condicions són: 

Temperatura: Els processos convencionals de capa treballen generalment, dins del rang de 
temperatures de 22 ± 2 ºC. Si la finestra de temperatures és major llavors s’han d’adoptar les 
mesures apropiades (veure figura 24). 

Humitat Relativa: Els processos convencionals de capa amb l’atomització pneumàtica 
treballen generalment en una rang entre els 40 - 80 %. El rang ha de ser més estret per l’ús 
electrostàtic, entre 55 - 70 %.  

 

L

 

Figura.  24.   Temperatura de l’aire a l’interior de la cabina. [“Guideline for Technical 
Service”, DuPont Herberts AutomotiveSystems (DHAS), 1998.]. 
a influència dels paràmetres climàtics s’enumera a la taula següent: 

Criteri Climàtic Influència en:  

Temperatura Defectes de flux  

 Insinuacions (Dents)  

 Borbolleig / bombolles d’aire  

 Desviació del color  

 Despenjat  

Humitat Relativa Defectes de flux  

 Inclusions de brutícia  

 Inclusions forasteres a la pintures  
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 Forats d’Agulla (Pinholes) / bombolles d’aire 

 Desviació del color 

 Despenjat 
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Taula.  4.   Influència dels paràmetres climàtics sobre l’aplicació. [“Guideline for Technical 
Service”, DuPont Herberts AutomotiveSystems (DHAS), 1998.]. 
.5. Discussió de mancances. 

l procés d’aplicació aerogràfic presenta avantatges respecte la seva facilitat i rapidesa d’ús, 
 desavantatges respecte la sensibilitat, operativitat i requeriments instrumentals necessaris. 

’objectiu real d’aquest mètode és reproduir les condicions reals del mètode i per aquest 
otiu se li apliquen dues mans, per obtenir més espessor a la pel·lícula. Això pot ocasionar 

enòmens d’absorció dels defectes, que no facin possible la seva visualització i porta a 
ensar a substituir aquesta tècnica. 

ualsevol mètode d’anàlisi té per paràmetre principal la seva sensibilitat per determinar la 
ariable de control, en aquest cas els Cràters i Insinuacions. La sensibilitat depèn de les 
ondicions d’aplicació (temperatura i humitat), la tècnica i el tipus de substrat - pintura 
plicada, perquè determinen les característiques de la pel·lícula formada.  

es condicions d’humitat i temperatura són importants, perquè modifiquen l’aspecte de la 
el·lícula mitjançant la modificació del comportament d’evaporació del dissolvent.  

a tècnica aerogràfica té menys sensibilitat, respecte altres tècniques com l’electrostàtica, 
erquè la gota de pintura no pateix cap redistribució de càrregues per efecte electrostàtic, 
edistribueix la tensió superficial dels components i fa aparèixer els defectes superficials.   

na altra mancança es refereix a l’ús de xapes de llauna, perquè aquestes presenten 
rregularitats i rugositats variables sobre la seva superfície, a més d’ oli, que malgrat s’extreu 
bans d’utilitzar-les, serveix per protegir-les de la corrosió. Aquests elements modificaran els 
esultats finals obtinguts amb la prova, reduint-se la sensibilitat, no sent per tant, un substrat 
stàndard per garantir la presència de Cràters i Insinuacions.  
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Igualment succeeix amb els valors de la tensió superficial de la xapa, que no estan controlats 
i poden donar valors molt distints i a vegades elevats, el que pot també originar defectes. 

Una altra mancança del mètode és la difícil manipulació de les xapes, tan en la seva 
valoració com aplicació, perquè aquestes tenen grans dimensions i requeriments 
instrumentals molt més complicats en necessitar que el producte problema sigui aplicat per 
un operari. 

Finalment, la darrera consideració es refereix a les condicions de neteja del mètode. 
Aquestes depenen de la qualitat de l’aire, l’estat de l’equip i l’estat de la cabina. Per tant, 
qualsevol modificació del mètode referida en implantar un pla de neteja o instal·lacions llur 
neteja o estat siguin més favorables, serà acceptat com a positiu. 

 

4.6. Discussió de solucions. 

El mètode plantejat per “Dupont Wuppertal” es basa principalment en dues millores. La 
primera en la tècnica i la segona en el canvi del substrat o xapa: 

• La tècnica electrostàtica millora la sensibilitat del mètode, perquè en aplicar una 
càrrega elèctrica sobre la pintura, permet la redistribució de càrregues de la pintura 
segons les seves polaritats, de tal forma que augmenta la no homogenització de la 
pintura en el moment d’aplicar, i això permet visualitzar les diferents tensions 
superficials dels components de la pintura i visualitzar més fàcilment els defectes. 

• La segona millora referida al substrat es base en eliminar les irregularitats de la xapa 
de llauna, que poden falsejar els resultats de la prova, amb una xapa totalment llisa, 
de tensió superficial constant i petita, com les d’imprimació estandaritzada (Coil 
Coating) que posteriorment es descriuran. 

Un darrer punt, es refereix a la millora de la neteja de tota la prova, basada en establir 
una sèrie de metodologies, com la neteja de les xapes o en l’establiment de plans de 
neteja dels equips, per millorar la fiabilitat del mètode. 

Per tant, es planteja un nou mètode que combina l’efecte aerogràfic amb l’efecte electrostàtic 
i amb unes condicions de neteja molt rigorosos a la zona d’aplicació, a les xapes i al material 
utilitzat que caldrà adequar a l’equipament i circumstàncies especifiques de “Dupont Polinyà”. 
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5. Implantació del nou mètode d’anàlisi de defectes. 

Tal i com s’ha comentat en l’apartat referit als objectius del projecte es tracte d’implantar un 
procediment que millora a l’actual en termes de sensibilitat i facilitat, malgrat tal i com es 
demostrarà, penalitzi en temps i cost. 

El mètode de “Dupont Wuppertal” modifica els aspectes de preparació, aplicació, tècnica i 
post-aplicació, en els termes que s’especificaran a continuació. 

 

5.1. Mètode. 

Es tracta d’aplicar el producte problema sobre 6 xapes d’imprimació estandaritzada (Coil 
Coating) de dimensions 30 x 57 cm2 amb identificació personalitzada per tal d’identificar 
individualment tots els defectes sobre cada superfície. Les xapes es netegen amb 
Isopropanol i draps lliures de pols del tipus Sontara (marca pròpia de Dupont) (veure figura 
25, dreta), per prevenir la contaminació de greix. Aquesta neteja es farà amb la part interna 
del drap i fregant de forma suau tota la superfície de la xapa. 

Una vegada preparada aquestes xapes seran emmagatzemades momentàniament dins 
d’una gàbia especifica per tal d’aïllar-les el màxim del medi (veure figura 25, esquerra). 

 

 

 

 

Figura.  25.   Gàbia de protecció, Draps Sontara, Cartutx d’aplicació, Isopropanol i Xapes. 
[DuPont Performance Coatings Iberica, 2004.]. 
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5.1.1 Xapes d’imprimació estandaritzada (Coil Coating). 

Són xapes de metall prerevestit amb una capa d’una imprimació orgànica pintada amb 
rodets, amb unes característiques i especificacions estandarditzades de rugositat, espessor i 
tensió superficial, per tal d’evitar doncs que aquesta no sigui la variable d’afectació sobre el 
mètode. Es conclou anomenant-les com elements inerts, que permeten valorar qualsevol 
pintura, sense l’afectació d’aquesta. 

Una altra propietat que presenta aquest xapa és la resistència a la brutícia, és a dir, es tracte 
d’una superfície activa, desengreixada i lliure d’òxids [14]. 

 

5.1.2 Preparació de mostres. 

Les mostres preparades sempre tenen que estar ben homogeneïtzades i lliures de 
contaminació. Quan la mostra ha estat transvasada, aquesta es tindrà que filtrar per 
minimitzar l’existència de brutícia provinguda del recipient de transvàs (filtre de 20 µm). 

El departament tècnic ha estipulat suficient una agitació de 10 minuts a 150 rpm, com a 
mínim, per assegurar una perfecte homogenització. Cal recordar que els vernissos són fluids 
amb tixotropia, el que és una propietat dels líquids no newtonians, que en augmentar el 
gradient de velocitat de cisalla es provoca una disminució de la viscositat, és a dir, de la força 
d'unió entre les molècules. En estat de repòs, la dispersió té una estructura tridimensional 
(anomenada "gel") deguda a aquestes forces d'unió, les quals són relativament febles en 
comparació amb les forces dels enllaços i es trenquen simplement amb la cisalla. Quan es 
trenca aquesta estructura "gel", la viscositat disminueix fins a arribar a un valor mínim per un 
gradient de velocitat constant.  

Per tal de que l’aplicació sigui correcta s’haurà d’ajustar la viscositat amb el dissolvent 
corresponen a la formulació del producte fins al valor prefixat a la fulla d’especificació de 
l’aplicació que normalment serà de 2,9 Kg/m.s (28” copa DIN 4 mm 53211). 

                                                 

 

 

[14] LOTHAR T. JANDEL. COIL COATING: Investigación y desarrollo sistemàtico de Nuevas 
Propiedades, Pinturas y acabados industriales. Espanya: Maig 2003, nº 283, p. 16-21. 
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Una vegada la mostra estigui a punt és evocada dins el cartutx d’aplicació específic pel 
robot utilitzat prèviament netejat tan aquest com els 2 taps amb la part interna del drap 
Sontara i Isopropanol. 

 

5.1.3 Àrea de treball. 

La cabina d’aplicació ha d’estar neta, sense brutícia ni en el terra ni a les parets. El sistema 
de filtres situat a la paret de la cabina, s’ha de substituir 2 cops a la setmana i mantenir 
l’interior del robot amb perfecte estat de neteja (veure figura 26). 
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Figura.   26. Cabina i robot d’aplicació. [DuPont Performance Coatings Iberica,      
2004.]. 
.1.4 Equipament d'aplicació. 

’aplicació s’efectua amb un robot Liman i una pistola aerogràfica electrostàtica anomenada 
remlin (veure figura 27), que en apartats posteriors seran descrits. En aquest apartat només 
omentar la importància d’efectuar controls regulars d'inspecció, mesura i prova dels 
quipaments com a pla de calibració, sent sempre prioritat les condicions de neteja. 
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5.1.5 Subministrament d'aire a pressió. 

Assegurar el manteniment regular, referit a funcionament correcte de filtres d’aire 

 

5.1.6 Estufat. 

Aquest procés es farà amb una estufa (veure figura 28) especifica pel mètode, amb unes 
condicions de neteja màximes i uns plans de neteja especificats. Els  paràmetres d’Estufat es 
determinen segons el tipus de materials. 

 

 

 

Figura.  28.    Estufa. [DuPont Performance Coatings Iberica, 2004.]. 
Figura.  27.    Pistola d’aplicació Kremlin. [DuPont Performance Coatings Iberica, 2004.]. 
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5.2. Aplicació. 

L’aplicació amb el robot Liman i la pistola Kremlin s’efectua col·locant el cartutx a l’interior del 
robot. Després d’haver efectuat tot el procediment especificat a l’annex III pel funcionament 
de la Liman, és a dir, estutxar, calibrar, purgar, etc.., es procedeix a col·locar 2 xapes sobre la 
zona d’aplicació. 

No s’han de tocar les xapes amb els dits i únicament per les vores amb guants, perquè és 
molt important la perfecte neteja de la superfície, i per això, es realitza una darrera neteja de 
la superfície de la xapa amb el drap Sontara i el Isopropanol net.  

A continuació es procedeix a aplicar, i treure la xapa de la Liman i col·locar-la de nou dins de 
la gàbia. El valor de l’espessor obtinguda dependrà del tipus de vernís i de la viscositat 
d’aplicació; donat que aquest valor és constant es tindrà que ajustar el cabal per tal 
d’aconseguir normalment uns espessors de 20 - 22 µm, per cada producte específic.  

 

5.2.1 Flash-Off. 

Seguidament es procedeix amb un “Flash-Off” de 10 minuts per tal d’evitar que durant 
l’Estufat es produeixi l’evaporació sobtada del dissolvent. 

 

5.2.2 Estufat. 

L’Estufat és un moment crític perquè pot ser on es generin gran part dels defectes ja sigui 
per està continguts els elements causants dins del vernís o per entrar a l’interior del vernís 
des de l’exterior. 

Inicialment es important que el vernís es reticuli, i per això ha d’estar com a mínim 20 minuts 
a 140 ºC. Però la gàbia actua com a impediment tèrmic, pel que per tal d’assolir aquesta 
temperatura de forma més ràpida, s’incrementen els valors de temps i temperatura fins als 
45 minuts i als 170 ºC. 

Cal comentar que la generació de defectes en aquests punt, correspon també als efectes 
descrits a la taula 3 de l’apartat 4.2.2. 

 



Pàg. 52  Memòria 

5.3. Valoració. 

La valoració es basa principalment en la identificació dels defectes presents a la superfície 
(veure estàndards visuals annex I),  malgrat també es controli l’espessor de la pel·lícula. La 
valoració es farà en primer lloc de forma visual dins d’una cabina Variolux amb llum del tipus 
“llum dia” (3065 h) amb la xapa inclinada respecte el pla vista contra la llum, i en segon lloc, 
amb un microscopi òptic de 10 augments (discriminació màxima acceptada pel mètode), per 
poder identificar la presència de partícules si s’escau, quan el defecte sigui dubtós. 

Caldrà doncs la utilització d’un sistema de mostres referència per identificar cadascun dels 
defectes (veure annex I dins del document). Les zones dels cantons no s’han de considerar 
en l’avaluació (1 cm les cares llargues i 3 cm les cares curtes) (veure figura 29).  

Fora de mètode, en alguns vernissos amb problemes de sensibilitat es valoraran també els 
defectes provocats per la presència d’una partícula en el seu interior, perquè es considera 
representatiu de la capacitat d’absorció de la brutícia. Per exemple, alguns d’aquests són els 
Cràters amb partícula i les insinuacions amb partícula. 
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Figura.  29.   Àrea de valoració de la xapa. [DuPont Performance Coatings Iberica, 2004.]. 
.4. Descripció de la nova tècnica d’aplicació: Atomització 
Aerogràfica Electrostàtica. 

questa sistema combina l’efecte d’alt rendiment electrostàtic amb la polvorització d’aire 
omprimit, combinant-se en alguns casos amb sistemes d’aire de baixa pressió (Airless)  o 
’aire comprimit segons el fabricant. 
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El funcionament bàsic de l’atomitzador aeorgràfic electrostàtic es base amb la pressió de 
l’aire que produeix el calderí sobre un corrent de pintura conductora, que en sortir de l’injector 
per la boca de sortida, es troba amb un elèctrode que li confereix la càrrega elèctrica 
negativa que es atreta per la carrega elèctrica positiva que el robot li atorga a la xapa [15]. 

Els equips que utilitzen el sistema d’aire de baixa pressió, ho utilitzen bàsicament per 
alimentar la pistola, per tant, no utilitzen calderí. Aquesta baixa pressió també polvoritza i 
amb l’ajuda de l’aire comprimit, s’aconsegueix una fina boira amb un moviment rotacional 
que facilita l’accés a punts compromesos electrostàticament. 

Aquests sistemes permeten obtenir un grau d’atomització òptim, entès com la distribució de 
les gotes de pintura en el  sinus de la pintura pels seus diàmetres. 

Finalment comentar l’últim sistema que resta, l’atomització d’aire comprimit, on la pintura 
s’atomitza a través d’un injector de corrent lliure. El casquet d’aire i l’injector formen un forat 
anular del qual l’aire d’atomització surt a alta velocitat. Llavors l’aire turbulent impacte sobre 
el corrent de pintura i el trenca cap amunt amb forma de petites gotetes. El corrent de gotetes 
pot tenir una forma ampla o plana utilitzant els diferents corrents d’aire que la formen. Dins 
del casquet hi ha altres forats que generen fluxos d’aire per prevenir aquest fenomen (veure 
figures 30 i 31). 

 

 

 

[
T

 

 

Figura.  30.  Esquema efecte electrostàtic i Pistola d’aire comprimit. [“Guideline for      
      Technical Service”, DuPont Herberts AutomotiveSystems (DHAS), 1998.]. 
                                                

15] LLORENS LLACUNA, J., GONZÁLEZ AZÓN, C., GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, J. M. Máster en 
ecnología de Pinturas (9.1. Sistemas de aplicación I). Barcelona: 2002, p. 20. 
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Figura. 31.    L’atomitzador d’”Airlees” i d’aire comprimit. [“Guideline for Technical 
Service”, DuPont Herberts AutomotiveSystems (DHAS), 1998.].     

La pistola d’atomització aerogràfica electrostàtica implementada en un robot d’aplicació que 
ens permet, introduint unes especificacions característiques l’atomització automàtica de les 
xapes. Aquestes són el Cabal, la pressió de l’aire d’atomització, la Pressió de l’aire 
direccional, la Velocitat, l’Horitzontal i la vertical de la finestra d’aplicació, el punt d’inici, els 
salts i el voltatge . 

En el cas del sistema d’atomització “Airless” es base en aplicar la pintura a baixa pressió a 
través d’un injector, produint-se llavors una expansió, l’atomització, en el moment de deixar 
l’injector [16] i [17]. 

Les condicions d’aplicació, humitat i temperatura, són les mateixes que les utilitzades en els 
sistemes aerogràfics, referits i comentats en l’apartat 4.4.1. 

                                                 

 

 

[16] KIRK R. E i OTHMER D.F. Enciclopedia of Chemical Technology. New York (USA): 1990 (4ª 
Edició), p.  661, 704 i 727.  

[17] DUPONT AUTOMATIVE OEM, Guideline for Technical Service, DuPont Herberts Automotive 
Systems (DHAS). Alemanya: 1998. 
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6. Validació del nou mètode d’anàlisi de defectes. 

La validació del mètode s’ha iniciat amb dos vernissos patró, el primer (R. 40216.8 OP. 
4417022) per validar els instruments i el segon (R. 13052 OP. 4411582) per efectuar una 
sèrie de proves amb vernissos problemàtics a la línia d’aplicació i ser aquest el estàndard 
utilitzat per acceptar el mètode d’aplicació. Aquests es defineixen com estàndards perquè 
han estat aplicats sense originar defectes a Wuppertal (Alemanya) ni a la línia d’aplicació. 

Inicialment s’ha preparat la cabina, el robot i l’estufa. S’han netejat, modificat i instal·lat tots 
els equips (pistola, robot i estufa), filtres, per tal de complir amb els requisits especificats. A 
continuació s’ha seguit el següent esquema de proves: 

 

 

 

 

 

 

  

Aplicació Vernís 1K SKODA R. 40216.8 OP. 4417022 (Wuppertal) 

   - Estufa 
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6.1. Descripció tècniques de valoració. 

Per tal de desenvolupar la part experimental ha estat necessari ajustar la viscositat i valorar 
l’espessor de les xapes aplicades, obviant-se la resistivitat, el color, la lluentor i la  
transparència.  Per aquest motiu a continuació s’exposa quines són aquestes tècniques i els 
instruments utilitzats. 

 

6.1.1 Viscositat.  

Els vernissos fabricats tenen unes viscositats de subministrament i d'aplicació definides, que 
permeten no utilitzar el seu valor absolut, però que fa necessari el seu control amb unes 
copes consistomètriques, les quals mesuren el temps necessari per a buidar el volum de 
producte que hi cap a la copa a través d'un petit orifici situat a la part inferior d'aquesta (veure 
figura 32). 

  

E

•

•

•

•

 

 
Figura.  32.  Copa DIN 4 mm 53211. [http://www.bykgardner.com, 2004.].  

l mètode de l'assaig consisteix en: 
 Col·locar la copa consistomètrica de forma horitzontal a través d'un suport.. 

 Tancar l'orifici i Omplir la copa amb el líquid d'assaig. 

 Obrir l'orifici i accionar al mateix temps el cronòmetre fins que el flux es torni irregular. 

 Repetir la mesura tres cops amb noves mostres del mateix material.  
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A través del temps necessari per a buidar una copa es pot conèixer mitjançant taules els 
valors corresponents amb el sistema internacional de la viscositat cinemàtica [18]. 

 

6.1.2 Espessor. 

Per la mesura dels espessors s’ha utilitzat una sonda d’inducció magnètica. Aquest mètode, 
descrit a les normes ASTM B 499/D 1186, BS 5411, DIN 50981 i ISO 2178, es base en la 
mesura de la variació del flux magnètic induït per mitjà d’una sonda magnètica (veure figura 
33) sobre un material ferromagnètic (substrat) a través d’un material no magnètic (pintura). 

Pel seu principi de funcionament només és útil en la mesura d’espessors sobre substrats 
magnetitzables. Així doncs, a la pràctica, el seu ús queda restringit a substrats ferrosos [19]. 

 

 
Figura.  33.  Sonda Magnètica. [DuPont Performance Coatings Iberica, 2004.].  

                                                 

 

 

[18] BYK-GARDNER. Catalog of Products. Wesel (Alemanya), 2004. [http://byk-gardnerusa.com/cgi-
bin/ncommerce3/ExecMacro/frcatalog.d2w/report?STORE=BYK, 2 de novembre de 2004]. 

[19] LLORENS LLACUNA, J., GONZÁLEZ AZÓN, C., GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, J. M. Máster en 
Tecnología de Pinturas (2.5 Espesor). Barcelona (Espanya): 2002, p. 19-23. 
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6.2. Validació de l’equipament. 

Per validar els diferents equips utilitzats en el mètode s’aplicarà un vernís estàndard originari 
de “Dupont Wuppertal” (vernís Skoda) lliure de defectes amb una aplicació de 105 ml/min. Es 
procedirà tal i com s’ha esmentat en l’apartat 5.2 i preparant les xapes com s’especifica en 
l’apartat 5.1. És a dir, primer es preparen els 400 grams de mostra, s’apliquen, després 
s’efectua el “Flash-Off” i finalment, s’estufa les xapes, obtenint-se una pel·lícula de 21 - 22 
µm (verificació de l’espessor).  

Aquesta primera experiència és aprofitada per sondejar tèrmicament l’interior de la gàbia, 
comprovant-se que les xapes tarden 27 minuts a arribar a 120 ºC, partint d’una temperatura 
de 170 ºC. Passats 20 minuts s’arriba a 150 ºC. La reticulació d’aquest vernís i de la majoria, 
comença a 120 ºC i es valora, per part del departament tècnic que un temps de permanència 
de 20 minuts amb un increment de temperatura de 120 ºC a 150 ºC és suficient. 

Una segona prova que s’efectua és situar una de les xapes fora de la gàbia per comprovar, 
que les xapes fora de la protecció de la gàbia, s’omplen de brutícia durant l’Estufat. 

Els resultats d’aquesta primera experiència es mostren a continuació a la taula 5. 

O , 
p a 

Número Xapa Inspecció Visual Inspecció Microscopi Defectes Prova 1  

1 4 dubtes 4 partícules negres  Correcte 
2 Correcte  Correcte 

3 1 dubte 1 partícula negre  Correcte 

4 Correcte  Correcte 

5 1 dubtes 1 partícula negre  Correcte 

6 6 dubtes 6 partícules negres  Correcte 

Número Xapa Inspecció Visual Inspecció Microscopi Defectes Prova 2  
1 Correcte  Correcte 

2 Correcte  Correcte 

3 1 dubtes 1 partícula allargada Correcte 

4 Correcte  Correcte 

5 Correcte  Correcte 

6 Correcte  Correcte 

7 (fora de la gàbia) 2 dubtes 2 partícules Correcte 

 

bservant la taula 5 es comprova segons el mètode que ambdues proves són acceptades
erquè no s’hi ha presentat Cràters. Tanmateix hi apareixen algunes partícules, que Taula.  5.   Validació de l’equipament amb el vernís Skoda. [Dades experimentals, 2004.]. 
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vegades són allargades amb distintes formes, que precisament provenen de la no perfecta 
neteja d’alguns dels elements que han participat en l’aplicació. Per tant, dins del mètode s’hi 
estableixen una sèrie de modificacions correctores, per evitar aquesta pertorbació: 

• Neteja del cartutx d’aplicació amb Isopropanol i amb un drap Sontara. 

• Neteja de l’interior de la gàbia de protecció amb Isopropanol i amb un drap Sontara, i 
programar una neteja general mensual, efectuada pel departament de manteniment, en la 
qual el polirà i eliminarà tota la brutícia. 

• Programar un pla de manteniment de neteja de l’estufa, per tal d’eliminar-ne també tota 
brutícia. 

• Efectuar un filtrat exhaustiu del Isopropanol aplicat (0,4 µm), sent tots els equips utilitzats 
per manipular-lo en perfecte estat i sense cap contaminació. 

• Quan el producte hagi estat transvasat, caldrà una nova filtració amb un tamisat de 20 
µm, per eliminar tota la contaminació originada en el nou recipient. 

• Es tindrà en compte sempre en les validacions comparatives que el procés en ambdues 
mostres sigui sempre el mateix, és a dir si en una mostra A se li addiciona un additiu X i 
posteriorment s’agita durant cert temps, també serà agitada la mostra sense additiu, a 
comparar, de la mateixa manera. Així es preveu eliminar les variables de procés. 

• I finalment, es considera imprescindible en tota aplicació apuntar els valors de la 
temperatura i de la humitat per poder raonar en el cas que es donar, variacions en el 
comportament de la pel·lícula de pintura. 

Durant la primera prova de validació del mètode també s’ha validat l’espessor del  mètode 
correlacionat amb la viscositat d’aplicació i el cabal. L’espessor dependrà en la majoria de 
casos de les propietats del vernís aplicat, sent acceptat pel departament tècnic un rang situat 
entre els 18 - 22 µm. 

Aquest paràmetre es molt important perquè determina la visualització de Cràters i 
Insinuacions. El reticulat de la pel·lícula i el seu perfecte estirat depèn en part d’aquest 
paràmetre.  
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6.3. Estudi del vernís 13052. 

Vernís fabricat a Polinyà amb problemes de sensibilitat a la línia d’aplicació, generant-se 
problemes de Cràters de forma aleatòria, en funció de qui o com s’efectua l’aplicació. 
  
L’estudi es farà amb les fabricacions d’ordres de procés: 3.50.44857.3 i 4.03.45454.1, sent 
ajustades a una viscositat de 2,9 Kg/m.s (28” copa DIN 4 mm 53211) amb Nafta (aromàtics 
lleugers del petroli). Es planifica per part del departament tècnic, provar les referències 
anteriors, i en cas d’èsser negatius els resultats del mètode, aplicar la següent correcció: 
 

- Addició de: 
 +6% 51059 (Additiu aglutinant)  
 +0,2% 79046 (Additiu catalitzador) 

Els resultats operant segons l’ho especificat en l’apartat 5.1 i 5.2 per les 18 proves amb el 
vernís estàndard, el vernís de la línia i el vernís de la línia corregit amb l’additiu són: 
 

Proves Vernís Estàndard 
(STD) 

Vernís Línia (NO OK) Vernís línia + Additius 
(ADI) 

1  2 Cràters partícula + 2 
Insinuacions  partícula 

5 Insinuacions + 1 
Cràter partícula + 2 
Insinuacions partícula 

1 Insinuació partícula 

2 2 Cràters partícula  Correcte 1 Insinuació partícula 
3 3 Cràters partícula + 4 

Insinuacions partícula 
2 Insinuacions + 4 
Cràters partícula + 1 
Insinuació partícula 

2 Insinuacions + 3 
Cràters partícula  

4 3 Cràters partícula + 2 
Insinuacions partícula 

4 Cràters partícula  Correcte 

5 3 Cràters partícula + 4 
Insinuacions partícula 

2 Insinuacions + 9 
Cràters partícula + 1 
Insinuació partícula 

2 Cràters partícula  

6 3 Cràters partícula + 2 
Insinuacions partícula 

4 Insinuacions + 1 
Cràter partícula  

5 Cràters partícula + 2 
Insinuacions partícula 

 

A
a

 

Taula.  6.  Resultats de l’estudi del Vernís R. 13052. [Dades experimentals, 2004.]. 
bans de valorar els resultats, es comenta el raonament de la utilització d’ambdós additius 
ddicionats. El primer, l’additiu aglutinant, forma part de l’aglutinant del vernís, però durant el 



Implantació  d’un  mètode d’anàlisi de defectes en pintures per automoció Pàg. 61 

procés de fabricació aquesta matèria prima tenia un defecte de fabricació. Això va 
desenvolupar la disminució de la reactivitat de la reacció de “Crosslinking” o reticulació i per 
tant, la disminució de la velocitat de reacció i augmentar la contaminació del producte, per 
està el producte més temps sota les influències externes del medi abans de solidificar-se. 

El segon producte, l’additiu catalitzador, és un catalitzador àcid que activa i accelera la 
reacció de “Crosslinking” o reticulació.  

Als dos additius se li assignen els noms corresponents a la seves propietats principals, sent 
impossible doncs utilitzar el seu nom comercial. 

Per tant, l’ajust plantejat pel departament tècnic parteix de fixar una hipòtesis, que es base en 
relacionar el problema de sensibilitat amb la manca de reactivitat del producte. 

Valorant els resultats obtinguts segons les especificacions del mètode d’anàlisi de defectes el 
vernís estàndard i el vernís R. 13052 additivat es consideren correctes i el vernís R. 13052 
sense additivar es considera incorrecte. Per veure l’origen experimental dels resultats del 
resum de la taula 6 veure l’annex IV.  

Ara cal determinar la viabilitat estadística dels resultats obtinguts. Aquesta valoració es farà 
mitjançant un programa informàtic estadístic anomenat “Minitab” (www.minitab.com, Minitab 
Statistical Software) que ens permetrà conèixer si es tracte d’una distribució aleatòria o si les 
tres poblacions presenten tendències distintes, i poder concloure dient que l’addició 
d’additius ha disminuït efectivament la presència de defectes. 

Per introduir les dades al programa es ponderen uns valors per cada tipus de defecte: Se li 
atorguen 10 punts a un Cràters, 5 punts a una Insinuació, 3 punts a un Cràter amb partícula i 
1 punt a una Insinuació amb partícula. Les taules resultats es mostren a l’annex VIII. 

Seguint la guia del programa primer cal valora la normalitat estadística de les tres poblacions, 
per poder orientar el programa informàtic. Els resultats de la generació de les tres bases de 
dades es mostren en les figures 34, 35 i 36. En el quadre dret d’aquestes figures apareixen 
tota una sèrie de paràmetres estadístics normalitzats, dels quals només s’utilitzaran la 
mitjana, la desviació estàndard, el seu error i per últim, el paràmetre característic de la 
normalitat “p-value”. 
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Figura.  34.    Valoració Estadística Vernís línia R. 13052. [Dades Experimentals, 2004.]. 
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Figura.  35.  Valoració Estadística Vernís línia R. 13052 +  Additius. [Dades Experimentals, 
2004.]. 
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El paràmetre “p-value”, indica la probabilitat que el comportament observat pugui ser explicat 
purament per la variació aleatòria. És a dir, en efectuar un contrast d’hipòtesi entre una 
hipòtesis A, anomenada nul·la, i una hipòtesis B, anomenada alternativa, es dona un valor de 
la confiança del 95 %, llur risc és 1-0,95, en que en aquest cas, ens indica que el límit per el 
qual la “p-value” ha d’estar per sota per refusar la hipòtesis nul·la, és a dir, el risc assumit per 
refusar incorrectament la hipòtesis nul·la i detectar una diferència quan no existeix.  
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Figura.  36.  Valoració Estadística Vernís Estàndard R. 1052. [Dades Experimentals, 
2004.]. 
o es tracten de tres distribucions normals, perquè els paràmetres de “p-value” són inferiors 
l valor crític especificat de 0,05, el que significa que la distribució de probabilitats segueix 
na tendència aleatòria.  

na vegada assumit aquest aspecte s’ha de valor si es tracte de 3 poblacions diferents o si 
s tracte de valors aleatoris. Es farà un contrast d’hipòtesis entre les poblacions del vernís 
stàndard (STD) i el vernís línia (NO OK), per les poblacions del vernís línia (NO OK) i el 
ernís línia corregit (ADI), i finalment per les poblacions del vernís estàndard (STD) i el vernís 
línia corregit (ADI) amb un 95 % de confiança. 

l criteri de valoració del contrast d’hipòtesi és de nou el ”p-value”. Si el valor obtingut 
esprés del contrast és inferior a 0,05 significarà que ambdues poblacions són diferents i si 
s superior a 0,05 significa que amb un 95 % de confiança es pot assegurar que ambdues 
oblacions són iguals. 
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 N Mitja Desviació Estàndard Error Estàndard de la Mitja 

13052 STD        36 1,64 1,81 0,30 

13052 NO OK 36 4,14 6,24 1,0 

Taula.  7

Diferència de mitjanes = Mitja 13052 vernís estàndard - Mitja 13052 vernís línia =  -2,50 

RESULTAT: P-Value = 0,026 < 0,05 Poblacions diferents. 
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I pel segon cas: 

 N   Mitja   Desviació Estàndard    Error Estàndard de la Mitja 

13052 NO OK 36 4,14 6,24 1,0 

13052 ADI 36 1,14 2,78 0,46 
Taula.  8.  Contrast d’hipòtesi entre el R. 13052 NO OK i el R. 13052 ADI. [Dades 
Experimentals 2004.]. 
.  Contrast d’hipòtesi entre el R. 13052 STD i el R. 13052 NO OK. [Dades          
     Experimentals, 2004.]. 
Figura.  37.  Representació comparativa. [Dades Experimentals, 2004.]. 
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Diferència de mitjanes = Mitja 13052 vernís línia - Mitja 13052 vernís línia corregit =  3,00 

RESULTAT: P-Value = 0,011 < 0,05 Poblacions diferents.  
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Figura.  38.  Representació comparativa. [Dades Experimentals, 2004.]. 

L’estudi de contrast d’hipòtesi ens porta a concloure que en ambdós casos les poblacions 
són diferents, donat que el valor del paràmetre “p-value” o probabilitat de que el 
comportament observat pugui ser explicat purament per la variació aleatòria,  en ambdós 
casos és inferior al  establert per tal de refusar la hipòtesis nul·la. 

Un contrast d’hipòtesi es base en la comparació d’una hipòtesis inicial o base, anomenada 
nul·la, amb una segona, anomenada alternativa, per tal d’observar com de diferent és una de 
l’altra, i si millora o empitjora el rendiment. 

Per tal d’efectuar aquest anàlisi, s’ha d’assumir un risc, que representa el no detectar una 
diferencia quan aquesta existeix. De forma general, s’estableix un risc (α) assumit per refusar 
incorrectament la hipòtesi nul·la d’un 5 % i per tant, una confiança del 95 % (β = 100- α).  

Es podria finalitzar dient que el vernís corregit és menys sensible que el de línia, i aquest és 
més sensible que l’estàndard, donats els valors de les mitjanes de les poblacions del vernís 
línia, vernís línia additivat i vernís estàndard són: 4,14, 1,14 i 1,64, es pot afirmar amb un 95 
% de confiança que el vernís línia presenta més defectes que la resta de poblacions. 

Ara només caldria comparar la població de vernís additivat amb el vernís estàndard, per 
comprovar que ambdues poblacions són coincidents i si es pot afirmar que presenten alguna 
diferència. 
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Per aquest tercer cas es presenta la següent taula: 

 N   Mitja   Desviació Estàndard    Error Estàndard de la Mitja 

13052 STD     36 1,64 1,81 0,30 

13052 ADI 36 1,14 2,78 0,46 

Diferència de mitjanes = Mitja 13052 vernís estàndard - Mitja 13052 vernís corregit = 0,50 

RESULTAT: P-Value = 0,369 > 0,05 Poblacions iguals.   

En aquest darrer cas, el valor del paràmetre “p-value” és superior a 0,05, el que indica que 
no es poden distingir ambdues i es pot concloure amb un 95 % de confiança que es tracta de 
la mateixa població. 
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Taula.  9.  Contrast d’hipòtesi entre el R. 13052 STD i el R. 13052 ADI. [Dades 
Experimentals 2004.]. 

 

Figura.  39.  Representació comparativa. [Dades Experimentals, 2004.]. 
er tenir una idea més gràfica a continuació es presenten dues figures amb unes 
omparatives globals, on la segona és molt interessant, perquè es veu la dispersió de valors 
resentada durant l’experimentació. 
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Figura.  40.  Representació comparativa. [Dades Experimentals, 2004.]. 

Figura.  41.  Representació comparativa. [Dades Experimentals, 2004.]. 

 

6.3.1 Resultats de l’estudi. 

Els valors de les mitjanes de defectes per les ponderacions assignades amb un 95 % de 
confiança d’encert són de 4,14 i 1,14, que expressats amb els errors típics són: (4,2 ± 1,0) i 
(1,2 ± 0,5).  Això indica que s’ha reduït en un 65 % la probabilitat d’aparició de defectes en el 
vernís, amb la correcció del 6 % d’additiu aglutinant i 0,2 % d’additiu catalitzador. 
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6.3.2 Discussió de l’acció dels additius. 

En aquesta prova s’han addicionat dos additius: Additiu aglutinant i Additiu catalitzant. El 
primer com ja s’ha comentat és un agent reticulant que reacciona amb la resina, formant-se 
l’aglutinat del vernís. És una resina butilada de melamina i formaldehid amb n-butanol, que 
s’encarrega d’efectuar la reacció de “Crosslinking” amb la resina acrílica, que a l següent 
figura 42, se li atorga el nom de “crosslinker”, i reacciona segons s’ha explicat a l’apartat 
4.2.2. [20].  

 

El segon es tracte d’un additiu que actua com a catalitzador desbloquejador, que gràcies a 
les seva estructura d’àcid de donació de protons, veure el grup solfònic de la figura 43 
permet activar la melamina, per desenvolupar la segona etapa corresponen a la reticulació i 
la millorar l’estabilitat del sistema durant el reticulat de la pintura [21]. 

  

Figura.  42.   Reacció de reticulació de la pintura.                                                                   
  [http://www.lyondell.com/html/products/techlit/2343.pdf, 2004.]. 
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Figura.  43.   Molécula de l’additiu catalitzador. [Catàleg Comercial King Industries, 2000.]. 
                                                

20] LYONDELL CHEMICAL COMPANY. Products & Service. Houston (USA), 2004. 
http://www.lyondell.com/html/products/techlit/2343.pdf, 22 d’octubre de 2004]. 

21] KING INDUSTRIES. Coating Additives. Waddinxveen (Holanda), 2004. 
http://www.kingindustries.com/coat/info/nacure/nacure.htm, 12 de desembre de 2004]. 
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6.4. Estudi del vernís 13018. 

Per aquest vernís s’ha repetit el mateix procediment que amb l’anterior, comparant un vernís 
estàndard amb el vernís amb defectes i amb un vernís amb defectes additivat. L’estàndard 
utilitzat és el vernís R.13052 amb ordre de procés 4411582 i el vernís estudiat és el R. 13018 
amb ordre de procés 4.30.50263.1, que presenta problemes de Cràters a la línia d’Opel a 
Saragossa, sent ajustat a la viscositat de 2,9 Kg/m.s (28” copa DIN 4 mm 53211) amb 
dissolvent GM d’Opel (mescla de: 3 % 97004, N-Butanol, 1 % 98003 Butilglicol, 15 % 94002 
Acetat d’etil, 1 % 94015 Polisolvà, 52 % 91003 Nafta, 26 % 91002 Xilè i 2 % 94004 Acetat 
Isobutil). 

El departament tècnic a determinat una solució per rectificar el vernís amb defectes. Aquesta 
solució és: 

- Addició de: 
 4% 77042 (Additiu estructural)  
 0,5% 76001 (Additiu tensoactiu) 

L’experimentació s’efectuarà segons lo explicat als apartats 5.1 i 5.2, sent els resultats finals: 
 

Proves Vernís Estàndard 
(STD) 

Vernís Línia (SENSE) Vernís línia + Additius 
(ADIT) 

1  2 Cràters partícula + 2 
Insinuacions partícula 

16 Cràter partícula + 4 
Insinuacions partícula 

8 Cràters partícula  

2 2 Cràters partícula  9 Cràters partícula + 1 
Insinuació partícula 

3 Cràters partícula  

3 3 Cràters partícula + 4 
Insinuacions partícula 

8 Cràters partícula + 1 
Insinuació partícula 

2 Cràters partícula + 1 
Insinuació partícula 

4 3 Cràters partícula + 2 
Insinuacions partícula 

13 Cràters partícula + 1 
Insinuació partícula 

4 Cràters partícula + 1 
Insinuació partícula 

5 3 Cràters partícula + 4 
Insinuacions partícula 

8 Cràters partícula + 1 
Insinuació partícula 

15 Cràters partícula + 1 
Insinuació partícula 

6 3 Cràters partícula + 2 
Insinuacions partícula 

8 Cràters partícula  4 Cràters partícula + 4 
Insinuacions partícula 

 

Taula.  10. Estudi Vernís R. 13018. [Dades experimentals, 2004.]. 
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Novament, es valora l’acció dels additius; el primer, un additiu estructural, s’encarrega de 
compactar la xarxa que constitueix la pintura i el segon, un additiu tensoactiu, s’encarrega de 
disminuir la tensió superficial de la pintura, per tal d’evitar la presència de defectes. 

A diferència de l’anterior experimentació no s’han presentat Insinuacions i Cràters causats 
directament per substàncies no perceptibles amb el microscopi, el que fa que s’acceptin les 
tres proves. Si que en alguns casos s’ha presentat alguna mena de gel, com el culpable de la 
generació del Cràter o Insinuació, però aquest s’ha comptabilitzat com si fos una partícula. 

Als dos additius se li assignen també els noms corresponents a les seves propietats 
principals i no utilitzant el seu nom comercial. 

La valoració dels resultats segons el mètode del vernís R. 13018 són correctes. Per veure 
l’origen experimental dels resultats del resum de la taula 10 veure l’annex V. 

Es repetirà la valoració estadística, repetint-se la ponderació de: 10 punts a un Cràters, 5 
punts a una Insinuació, 3 punts a un Cràter amb partícula i 1 punt a una Insinuació amb 
partícula. Els valors resultants es presenten a l’annex VIII. 

Primer es valora la normalitat estadística de les tres poblacions, després d’haver generat les 
tres bases de dades s’obté: 
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Figura.  44.   Valoració Estadística Vernís línia R. 13018. [Dades Experimentals, 2004.]. 
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Figura.  45.    Valoració Estadística Vernís línia R. 13018 +  Additius. [Dades                       
   Experimentals, 2004.]. 
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Figura.  46.   Valoració Estadística Vernís Estàndard R. 13052. [Dades Experimentals,      
   2004.]. 
l paràmetre “p-value” és inferior al valor crític especificat de 0,05, el que significa que cap de 
es tres distribucions és normals. 
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Llavors es valora si es tracte de 3 poblacions iguals o si es tracte de poblacions aleatòries. 
Es farà un contrast d’hipòtesis entre les poblacions del vernís estàndard (STD) corresponent 
a la fabricació anterior R. 13052 i el vernís línia R. 13018 (SENSE), un segon contrast entre 
poblacions del vernís línia R. 13018 (SENSE) i el vernís línia corregit (ADI), i finalment per les 
poblacions del vernís estàndard R. 13052 (STD) i el vernís corregit (ADI). 

El criteri de valoració del contrast d’hipòtesi és de nou el ”p-value” llur valor és inferior a 0,05, 
el que significarà que amb una confiança 95 % ambdues. 

 N   Mitja   Desviació Estàndard    Error Estàndard de la Mitja 

13052 STD   36 1,64 1,81 0,30 

13018 SENSE 36 5,39 3,69 0,61 

 

 

 

D 5 

R

I

 

Taula.  11.  Contrast d’hipòtesi entre el R. 13052 STD i el R. 13018 SENSE. [Dades 
Experimentals, 2004.]. 

iferència de mitjanes = Mitja 13052 vernís estàndard - Mitja 13052 vernís línia =  -3,7
ESULTAT: P-Value = 0,000 < 0,05 Poblacions diferents. 
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Figura.  47.   Representació comparativa. [Dades Experimentals, 2004.]. 
 pel segon cas: 
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 N   Mitja   Desviació Estàndard    Error Estàndard de la Mitja 

13018 SENSE      36 5,39 3,69 0,61 

13018 ADIT 36 3,25 3,61 0,60 

 

 

 

Diferència de mitjanes = Mitja 13018 vernís línia - Mitja 13018 vernís línia corregit =  2,14 

RESULTAT: P-Value = 0,015 < 0,05 Poblacions diferents. 
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Figura.  48.   Representació comparativa. [Dades Experimentals, 2004.]. 
Taula.  12.   Contrast d’hipòtesi entre el R.13018 SENSE i el R.13018 ADIT. [Dades          
     Experimentals, 2004.]. 
 pel tercer cas es presenta la següent taula: 

 N   Mitja   Desviació Estàndard    Error Estàndard de la Mitja 

13052 STD      36 1,64 1,81 0,30 

13018 ADI 36 3,25 3,61 0,60 

Taula.  13.   Contrast d’hipòtesi entre el R. 13052 STD i el R. 13018 ADI. [Dades                
 Experimentals, 2004.]. 
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Diferència de mitjanes = Mitja 13052 vernís estàndard - Mitja 13018 vernís corregit =  -1,61 

RESULTAT: P-Value = 0,02 < 0,05 Poblacions diferents. 

El valor del paràmetre “p-value” és superior a 0,05, el que indica que no es poden distingir 
ambdues i es pot concloure amb un 95 % de confiança que es tracte de la mateixa població. 
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 Figura.  49.   Representació gràfica dels paràmetres. [Dades Experimentals, 2004.]. 
’estudi de contrast d’hipòtesi ens porta a concloure que en els tres casos es tracten de tres 
oblacions diferents, donat que el valor del paràmetre “p-value” o probabilitat de que el 
omportament observat pugui ser explicat purament per la variació aleatòria, en els tres 
asos és inferior al  establert per tal de refusar la hipòtesis nul·la. 

s podria extreure d’aquest darrer estudi com a conclusió, que el vernís línia additivat té 
enys defectes que el vernís línia sense additivar amb un 95 % de confiança. Pel que fa al 

ernís estàndard, permet verificar que el mètode ha estat correctament exacutat i no ha 
ausat cap influència sobre els resultats abans comentats. Els valors les mitjanes respectives 
,25, 5,39 i 1,64 són representatives i distintives per les tres poblacions. 

 continuació es presenten dues figures amb aquestes tres poblacions per fer més palesa 
questa situació. 
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Figura.  51.   Representació gràfica dels paràmetres. [Dades Experimentals, 2004.]. 

Figura 50 Representació gràfica dels paràmetres [Dades Experimentals 2004 ]

6.4.1 Resultats de l’estudi. 

Els valors de les mitjanes de defectes per les ponderacions assignades amb un 95 % de 
confiança d’encert són de 5,39 i 3,25, que incloent l’error típic són: (5,4 ± 0,6) i (3,2 ± 0,6).  
Això indica que s’ha reduït en un 40 % la probabilitat d’aparició de defectes en el vernís, amb 
la correcció del 4 % d’additiu estructural i 0,5 % d’additiu tensoactiu. 
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6.4.2 Discussió de l’acció dels additius. 

En aquest segon vernís s’han addicionat l’Additiu estructural i l’Additiu tensoactiu. El primer 
és un producte que facilita la dispersibilitat de les matèries primes que formen la pintura i 
augmenta l’estabilitat dels pigments. De forma col·lateral, en alguns casos pot contribuir a la 
millora de la reologia.  

Químicament es tracte de SiO2 que actua com agent antisettling, és a dir, produeix un efecte 
de compactació de la xarxa que forma la pintura evitant doncs que sorgeixin Cràters, 
facilitant que la pintura mulli millor i absorbeixi els defectes dins del seu sinus.  

Aquest mecanisme normalment va acompanyat per un augment de la viscositat. Cal 
comentar que l’augment de la viscositat no es l’únic efecte que millora el comportament si no 
que existeixen efectes laterals [22]. 
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Figura.  52.   Efecte antisettling de l’additiu estructural.                                                           
  [http://www1.sivento.com/wps3/portal/en/aerosil/industries/paints/anti.html,    
  2004.]. 
l segon additiu és una silicona formada per una dissolució d’un copolímer de 
olidimetilsiloxà, modificat amb polièster, dissolt amb xilè, que actua com anticràter provocant 

a disminució de la tensió superficial de la pintura. 

                                                

22] DEGUSSA. Coatings & Advanced Fillers: Aerosil & Silanes. Barcelona (Espanya), 2004. 
http://www1.sivento.com/wps3/portal/en/aerosil/industries/paints/anti.html, 2 de novembre de 2004]. 

http://www1.sivento.com/wps3/portal/en/aerosil/industries/paints/anti.html
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Aquest additiu té una gran estabilitat tèrmica (màxima temperatura a 150 – 230 ºC), sense 
produir-se la descomposició de les seves cadenes, el que permet la seva aplicació en 
estufats de temperatures altes. L’estructura típica d’aquesta línia d’additius es presenta a la 
figura següent, sent indicat el tipus de dissolvent o medi adequat per ser utilitzat [23]. 

L’únic inconvenient que presenta aquest additiu és la disminució de l’adherència de la 
pintura. 

 

 

 

 

[

 

Figura.  53.   Estructura molecular de l’additiu tensoactiu. [Catàleg Comercial BYK-            
   Chemie, 2003.]. 
 

 

 

 

 

 

                                                

23] BYK-CHEMIE. Catàleg Comercial. Wesel (Alemanya), 2003. 
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6.5. Cloenda de proves. 

Finalment es presenta l’execució d’una prova pilot de 1.000 kg amb el vernís R. 13052 OP. 
54652 amb la correcció plantejada a l’apartat 6.2, donat als resultats obtinguts durant l’estudi.  

Després de la seva fabricació i control de les seves especificacions tècniques per part del 
departament de control de producció es procedeix aplicar el mètode de Cràters abans 
explicat a l’apartat 5 i mostrat en l’annex II. En aquest cas s’ha ajustat la viscositat a 2,9 
Kg/m.s (28” copa DIN 4 mm 53211) amb el dissolvent de Nafta (aromàtics lleugers del 
petroli), donant un espessor de 19 µm. Els resultats del mètode són: 

Número Xapa Inspecció Visual Inspecció Microscopi Defectes   

1 1 dubte 1 Cràter amb partícula  Correcte 

2 Correcte  Correcte 

3 Correcte   Correcte 

4 3 dubtes 3 Insinuacions amb partícules Correcte 

5 Correcte  Correcte 

6 Correcte  Correcte 

 
Taula.  14. Estudi Vernís R. 13052 OP. 54652. [Dades experimentals, 2004.]. 

 

Seguint novament amb la ponderació especificada en els apartats 6.1, 6.2 i 6.3 (veure 
l’annex VIII pels valors resultants) s’ha establert la següent taula de resultats recuperant els 
valors corresponents al vernís 13052 additivat: 

 N   Mitja   Desviació Estàndard    Error Estàndard de la Mitja 

  13052 OP 54652   6  1  1,55        0,63 

13052 ADIT 36 1,14 2,78 0,46 

 

 

 

Taula.  15.   Contrast d’hipòtesi entre el R.13052 ADIT. i el R.13052 OP. 54652. [Dades    
 Experimentals, 2004.]. 

El valor de la mitjana ponderada d’errors per aquesta nova experiència d’anàlisi de defectes 
és  1.  A la figura 54 es mostra la representació de la distribució. 

 



Implantació  d’un  mètode d’anàlisi de defectes en pintures per automoció Pàg. 79 

 

Figura.  54.   Valoració Estadística Vernís línia R. 13052 OP. 54652. [Dades                       
  Experimentals, 2004.]. 

Per acceptar els resultats dins dels rangs fixats durant l’experiència corresponent al vernís R. 
13052 es representen gràficament els rangs corresponents a la desviació de la mitja de la 
ponderació dels errors (correspon a la línia vermella de la figura 55) pel vernís produït a la 
prova de 1.000 kg respecte al vernís de la prova additivada (apartat 6.2.) i el valor 
corresponent a la mitja de la ponderació dels errors (correspon al punt groc de la figura 55). 
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Figura.  55.   Comparativa gràfica respecte el vernís corregit 13052. [Dades                        
  Experimentals, 2004.].
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El valor de la mitja corresponent al vernís R. 13052 OP. 54652, 1 ± 0,64, es troba dins del 
rang corresponen als valors màxims i mínim pel vernís R. 13052 ADIT [ 1,6 - 0,68 ]. Això 
permet acceptar aquesta prova pilot, i portar el vernís a la línia d’aplicació del client. 

 

6.5.1 Recomanacions finals de projecte. 

Finalment, es proposen certes modificacions o millores en el mètode per tal d’afinar encara 
més en les valoracions.  

• Es proposa la substitució de la gàbia utilitzada per una menys pesant i amb una capacitat 
protectora de la brutícia major. Per això se’n fa un nou disseny (veure annex XI). 

• Es proposa l’establiment d’un pla de neteja específic per la pistola d’aplicació Kremlin, per 
evitar l’acumulació de pintura. 
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7. Seguretat i higiene. 

De forma general amb la manipulació dels vernissos R. 13052 i R. 13018, dels additius 
(Aglutinant, catalizador, estructural i tensoactiu) i dels dissolvents (Isopropanol) utilitzats, s’ha 
tingut un control sobre l’exposició i la protecció personal. 

La protecció personal s’ha tingut molt en compte al llarg del projecte, durant la manipulació  i 
aplicació de productes, evitant-se la inhalació mitjançant l’ús d’una màscara de carbó actiu, 
encara que la manipulació del producte es produeixi dins de la cabina d’aplicació. 

En totes aquestes zones com la cabina d’aplicació existeix una ventilació suficient per 
controlar contínuament la concentració de partícules i vapor de dissolvents, el que permet 
teòricament, la no utilització de dispositius personals, però per evitar qualsevol inhalació de 
vapors millor utilitzar-los. 

També s’han protegit els ulls, mans i pell, amb ulleres contra l’esquitx de líquids, amb guants 
de material adequat, sent el temps de penetració dels guants seleccionats  superior al temps 
d’ús real. Per la resta de  zones del cos s’ha utilitzat una bata per evitar el contacte. 

Quan s’ha treballat a l’interior de les cabines, on hi funcionen els sistemes d’aspiració i 
robots, s’ha protegit l’aparell auditiu amb protecció auditiva, per evitar problemes auditius. 
Sempre s’han utilitzat sabates de seguretat per evitar cops en els peus, per la caiguda 
d’objectes. 

Cada producte utilitzat té un perill intrínsec diferent, per aquest motiu s’han tingut en compte 
les fulles de seguretat de cadascun d’ells, que s’han adjuntat a l’annex VII. 
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8. Pressupost econòmic. 

Per efectuar el pressupost s’ha calculat el valor dels equips a partir de la seva amortització a 
10 anys i suposant una depreciació del 10 % i una tassa d’inflació del 4 %. 

Cost mètode (CM) €  EQUIPS € 

Cost total equips (CE)  2.149,94   Robot Liman 672,81 

Electricitat (0,10*CE)  214,99   Cabina aplicació 1.257,05 

Instal·lacions auxiliars (0,05*CE) 107,50   Microscopi 82,90 

CM = 2.472,43   Estufa 110,69 

    Agitador 11,45 

TOTAL 2.472,43   Sonda temperatura 0,56 

    Sonda espessor 0,55 

      Balança analítica 0,06 

    Cabina Variolux 13,87 

      TOTAL  2.149,94 

Despeses Operatives         

Matèries primeres  € €/kg   kg/projecte   

Isopropanol 7,70 1,54 5,00   

Vernís 13018 18,00 3,00 6,00   

Vernis 13052 30,00 3,00 10,00   

Vernís SKODA 15,00 3,00 5,00   

Vernís estàndard 15,00 3,00 5,00   

Additiu catalitzador 0,30 15,00 0,02   
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Additiu aglutinant 1,20 2,00 0,60   

Additiu tensoactiu 0,30 10,00 0,03   

Additiu estructural 1,20 5,00 0,24   

Dissolvent Neteja 10,00 1,00 10,00   

TOTAL 98,70      

          

Material experimental € €/unit Unitats   

Xapes 1.600,50 4,85 330   

Gàbia 100,00 100,00 1   

Viscosímetre 30,00 30,00 1   

Pots metàl·lics (1 Kg) 40,00 1,00 40   

Pots metàl·lics (4 Kg) 6,00 1,50 4   

Draps Sontara 30,00 0,15 200   

Malla de filtre 20,00 20,00 1   

Gots Plàstic 4,00 0,02 200   

Espàtula metàl·lica 1,00 1,00 1   

Etiquetes 3,00 0,01 300   

Cartutx d'aplicació 50,00 1,00 50   

Cronòmetre 20,00 20,00 1   

Paper neteja 0,10 0,02 5   

Obra llaunes 1,00 1,00 1   

Cinta adhesiva 0,50 0,50 1   

Vareta de vidre 6,00 6,00 1   
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Pipeta plàstic 0,40 0,02 20   

Suport Viscosímetre 2,00 2,00 1   

Altres tangibles (paper, etc...). 20    

TOTAL 1.934,50     

          

Material protecció € €/unit   Unitats   

Ulleres protecció 10,00 10,00 1   

Protecció auditiva 10,00 5,00 2   

Guants de nitril 20,00 0,05 400   

Màscara carbó actiu 40,00 20,00 2   

Sabates de seguretat 40,00 40,00 1   

Bata i pantalons 20,00 20,00 1   

TOTAL 180,00       

          

Serveis € €/h Hores   

Electricitat 7,50 0,015 500   

Sistema aspiració 350,00 3,5 100   

Compressors d'aire 500,00 5 100  

TOTAL 357,50       

     

Mà d'obra d'operació € Dies Hores/Dies €/hora 

Laboratori 960,00 60 8 2 

Tutoria 1.200,00 60 1 20 
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Despesa administrativa 261,12    

Manteniment i reparacions (1% CM) 24,72       

TOTAL 2.445,84       

     

Destrucció material € €/kg kg/projecte  

Material brut de pintura 30,00 0,6 50  

TOTAL 30,00      

     

Despeses total (sense depreciació) 5.016,54       

Depreciació (10% CM) 247,24       

Despesa total (amb depreciació) 5.263,79       

Despesa total + Cost mètode 7.736,21       

          

COST FINAL (€) 7.736      

 
EL COST DEL PRESENT PROJECTE ÉS DE LA QUANTITAT DE SET MIL SET-CENTS 
TRENTA SIS EUROS (7.736 €).  

SI EL PRESSUPOST ECONÒMIC DE LA IMPLANTACIÓ S’HAGUÉS VALORAT EL COST 
DE MÀ D’OBRA COM A UN ENGINYER TÈCNIC (COST 30 €/H) EL COST FINAL HAURIA 
ESTAT DE 23.152 €. 
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9. Comparativa econòmica. 

Aquest darrer apartat referit a aspectes econòmics s’efectua per tal de valorar “in situ” 
l’impacte econòmic que representa el nou mètode en front una millora de la qualitat i 
exactitud d’anàlisi dels defectes existents en els vernissos respecte l’anterior mètode. 

 
  

MÈTODE NOU XAPA 
COIL COATING 

€ MÈTODE XAPA LLAUNA   € 

Cost Xapes  Coil Coating (6 xapes x 
4,85 €/uni) 

29,10 Llauna (2 unitats x 2,06 €/uni) 4,12 

Cost 
Dissolvent  

Isopropanol (1,54 €/kg x 
0,015 kg/xapa x 6 xapes) 

0,14 Gasolina (0,8 €/kg x 0,05 
kg/xapa x 2 xapes) 

0,08 

Cost Draps  Sontara (0,15 €/drap x 6 
draps) 

0,90 Paper (0,01 €/drap x 2 draps) 0,02 

Cost Hores 
Treball  

Aplicació i estufat (20 €/h 
x 60 min) 

20,00 Aplicació i estufat (20 €/h x 60 
minuts) 

20,00 

 Valoració (20 €/h x 15 
minuts) 

5,00 Valoració (20 €/h x 10 minuts) 3,33 

Cost 
Serveis 
Generals  

Electricitat 
(Compressors, estufa, 
ventiladors, etc..) 

11,99 Electricitat (Compressors, 
estufa, ventiladors, etc..) 

9,95 

Cost Pintura Vernís (0,4 kg x 3 €/kg) 1,20 Base (0,25 kg x 7,5 €/kg) +  
Vernís (0,25 kg x 3 €/kg) 

2,63 

     

TOTAL   68,33  40,13 

EL NOU MÈTODE IMPLANTAT ÉS 28,2 €/APLICACIÓ MÉS CAR QUE L’ANTERIOR, AMB 
LA SUPOSICIÓ QUE NO ES VALORA EL DESGAST, VALOR NI MANTENIMENT DE 
L’EQUIPAMENT UTILITZAT EN AMBDÓS CASOS. 

 



Pàg. 88  Memòria 

 

 



Implantació  d’un  mètode d’anàlisi de defectes en pintures per automoció Pàg. 89 

10. Impacte ambiental. 

L’estudi d’impacte ambiental (EIA) ens permet identificar, interpretar, prevenir les 
conseqüències que accions del mètode poden causar sobre l’equilibri ecològic, el 
manteniment de la qualitat de la vida i la preservació dels recursos naturals. 

Principalment el present projecte genera residus sòlids i líquids, com envasos, xapes, draps i 
restes de vernissos i dissolvents. Així es centra l’estudi vers la gestió d’aquests residus, tot i 
que no es deixa de banda la gestió dels gasos (eliminació de COV i partícules en suspensió) 
extrets de les cabines del laboratori (Overspray), estufes i d’aplicació, que són depurats per 
una torre d’absorció de gasos. 

La normativa europea referent als residus (75/442CEE i 91/156/CEE), específica pels residus 
tòxics i perillosos (78/319/CEE), modificada per la llei de residus perillosos (91/698CEE),  
classifica els residus en les següents categories: 

• Els residus inerts són els que no representen un risc per la salut humana, els recursos 
naturals i el medi ambient (xapes, etc...).  

• Els residus assimilables a urbans són residus que poden ser tractats com a residus sòlids 
urbans d’origen domèstic (material d’oficina, envasos i embalatge industrial, etc..). 

• Els residus especials o residus tòxics i perillosos (RTP) són aquells que les seves 
característiques fisico-químiques, termodinàmiques o cinètiques poden representar un risc 
per la salut, la vida i el medi ambient, i que tenen que està sotmesos  a controls específics 
(materials inflamables, tòxics, com vernissos i dissolvents, cartutxos bruts, etc..). 

Els residus sòlids generats dins la planta de Dupont Peformance Coatings Iberica a Polinyà 
són inicialment separats en una zona annexa i especifica de la planta en funció si es tracten 
o no de residus especials, i si són o no metàl·lics, trobant-se per cada cas una zona 
identificada i separada. 

Cadascuna d’aquestes zones està adaptada al tipus de residu que té que rebre. Per 
exemple, quan es tracte d’un residu inert hi ha un sistema de compactació dels residus per 
disminuir-ne el volum o quan es tracte de recipients metàl·lics bruts de vernís es disposa 
d’unes gàbies on si amunteguen els recipients. Un darrer exemple, és en els residus 
especials com paper i pots bruts de vernís que es posaran en uns sacs especialment 
adaptats per aquesta tasca. 
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Referit als residus líquids seran separats en funció de si són aquosos o no aquosos, dins de 
bidons de 200 litres específics, on per exemple en el cas del primer, presenten taps de 
plàstic amb una vàlvula de seguretat, per evitar sobrepressions generades per reaccions de 
corrosió, que podrien portar a l’explosió del bidó. 

Els residus líquids en base dissolvent s’originen en les tasques de dissolució, neteja i 
desengreixat de peces. 

Un cop separats, identificats i classificats tots els residus especials, inerts i assimilables com 
urbans generats al llarg del present projecte seran gestionats finalment per una empresa 
“Derpin S.A.” que s’encarregarà de la seva reutilizació, reciclatge o destrucció, quan 
s’escaigui [24].  

 

 

 

 

                                                 

 

 

[24] IRABIEN, J.A i RODRÍQUEZ, J. Los residuos peligrosos: caracterización, tratamiento y gestion. 
Madrid, 1999. Editorial Sintesis, p. 20-40.  
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Apèndix 

Estufat: Escalfament de la xapa pintada per tal de que la  pel·lícula de pintura reticuli, 
produint-se la reacció. 

Flash-Off: El temps necessari abans d’introduir els objectes dins del forn, per tal de facilitar 
l’evaporació natural dels dissolvents per evitar l’ebullició dels mateixos. 

Floating/Flooding: Concentració de pigments a la superfície de la pintura (floating) o  en 
colorants i acumulacions dins de la pel·lícula de pintura (flooding). Aquest defecte origina un 
canvi de color. 

Línia d’Aplicació: S’entén com la ubicació d’aplicació industrial de la pintura dins de l’àmbit 
de l’empresa fabricant de cotxes. 

Reticular: Procés pel qual la pintura líquida es transforma en una pel·lícula seca. 

Settling: La formació de sediments sobre la part inferior de la capa de pintura, el que pot 
originar la inestabilització del colorant o de qualsevol altra suspensió sòlida. 

Skinning: La formació d’una pel·lícula fina i forta sobre de la pintura líquida, causada per una 
reacció química amb la humitat de l’aire (curat parcial). 
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Conclusions 

El mètode d’anàlisi de defectes ha estat implantat i utilitzat amb efectivitat, amb les 
premisses especificades per “Dupont Wuppertal”. Les proves d’implantació han permès 
definir les condicions reals d’aplicació i de quina manera s’han d’operar per obtenir els 
mateixos resultats que els obtinguts a Dupont Wuppertal. 

Es conclou la fase d’implantació ressaltant la importància d’un perfecte estat de tots els 
equipament, a nivell de neteja i de calibrat, i la importància d’una correcte valoració, per tal 
d’evitar possibles interferències en el resultat de les proves. 

La fase d’utilització del mètode en llurs fabricacions R.13018 i R.13052 ha estat molt 
concloent i efectiva, perquè ens ha permès reprocessar vernissos després de l’estudi 
correctiu i establir uns valors relatius de ponderació dels errors per acceptar futures 
fabricacions del mateix vernís. 

Un exemple ha estat el vernís R.13052 que s’ha reprocessat amb forma de nou lot a la 
planta de producció de “Dupont Polinyà” i s’ha aplicat a la línia, de forma efectiva.  

El potencial d’aquest mètode ens permetrà reprocessar en el futur vernissos que fins ara 
s’havien de destruir, sent important per dues raons; per l’impacte econòmic i per l’impacte 
ambiental de Dupont Polinyà. 
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