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Resum 

Es realitza aquest projecte per resoldre la necessitat de millorar l’actual sistema de 

desgreixatge de la pell dels animals a les indústries d’adob. 

Totes les pells, sigui quin sigui el seu origen, tenen una certa quantitat de greix natural que, 

si no s’extreu correctament, dificulta enormement els processos de curtició i acabat de les 

pells. Actualment, el procés de desgreixatge s’efectua mitjançant sistemes aquosos amb l’ús 

de tensioactius. Aquest mètode provoca un elevat grau de contaminació en les aigües 

residuals de les indústries de la pell.  

L’objectiu del projecte és estudiar la viabilitat de la planta pilot d’extracció de greix de pell 

d’animal amb diòxid de carboni a pressió. 

Es descriu la planta pilot utilitzada, l’execució dels experiments, les condicions d’extracció 

estudiades, el disseny d’experiments, i s’analitzen els resultats obtinguts amb l’ajut d’un 

software estadístic.  

A continuació es simula el procés d’extracció amb un programa informàtic de simulació que 

reflexa tot el procés experimental portat a terme a la planta pilot, així com també apareixen 

els fluxos de diòxid de carboni, la concentració de les substàncies i la velocitat del procés. 

També es detalla l’impacte mediambiental que ocasiona aquest projecte i l’avaluació 

econòmica que representa la planta pilot i l’execució dels experiments.  

Així doncs, el projecte proposat és viable, tant econòmica com mediambientalment, el nou 

procés proposat implica una inversió inicial elevada ja que es tracta de canviar part de la 

instal·lació de les empreses, així com una formació tècnica dels treballadors, però a mig i a 

llarg termini serà menys costosa i més sostenible que la tecnologia convencional que utilitzen 

les empreses avui dia, i la implantació del nou procés de desgreixatge no implica una 

modificació de la resta d’operacions de tractament de la pell. 

Finalment, en forma d’annexos es presenta una explicació del tractament complet que rep la 

pell, el dispositiu experimental, els mètodes analítics determinats, els experiments 

preliminars, l’estudi estadístic dels resultats obtinguts, la simulació dels experiments amb el 

programa de simulació i els càlculs mediambientals i econòmics del projecte. 
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1. Glossari 

1.1. Glossari de paraules 

Col·lecció de les paraules utilitzades. 

adob   Conjunt de les operacions d’adobar pells. 

adobar   Donar a les pells o els cuirs el tractament o els tractaments adequats 

per tal de transformar-los en una matèria que, a més de no ésser 

putrescible, posseeixi les propietats i l’aspecte necessaris per a 

l’aplicació pràctica a què vagin destinats. 

adobament  Adobatge. 

adobatge  En l’adob de les pells, procés d’estabilització del col·lagen. 

adoberia  Establiment destinat a adobar pells. 

col·lagen  Escleroproteïna animal que és el principal component del teixit 

conjuntiu, on forma un conjunt d’estructures (fibres col·làgenes) i de 

substància amorfa (substància col·làgena). 

crupó   Peça de la pell després de suprimir-ne o separar-ne els trossos 

corresponents. 

cuir   Pell adobada, caracteritzada pel gruix o la seva duresa, o bé pell en 

brut sense adobar, de bestiar gros. Cuir artificial, sintètic. Cuir natural. 

derma   Capa inferior de la pell, de la qual constitueix la part més important i el 

substrat d’on l’epidermis i els annexos cutanis obtenen el nodriment. 

desencalcinament Procés que consisteix en retirar la calç de la pell per tal d’evitar 

problemes d’absorció en l’adobatge posterior. 
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desgreixar  Netejar de greix. 

desgreixatge  Operació de desgreixar les pells a fi d’evitar una absorció irregular de 

l’adob i un acabat poc homogeni. 

Despiquelatge Procés que consisteix en fer augmentar el pH de la pell que 

prèviament havia estat piquelada. 

enranciment  Oxidació dels greixos naturals de les pells que produeix un principi 

d’adob a l’oli en els llocs on hi ha l’excés de greix. 

epidermis  Capa exterior de la pell, situada damunt el derma, que cobreix tota la 

superfície de l’organisme. 

extracció  Procés de transferències de matèria entre dues fases immiscibles 

basat en les diferències de solubilitat de les substàncies, que permet 

la separació de mescles sòlides, líquides o dissoltes mitjançant llur 

tractament amb un solvent. 

falda   Part de la pell d’un animal que correspon al centre i a la part superior 

de les potes. 

liposoluble  Soluble en greixos i olis. 

llana   Pèl de les ovelles. 

napa   Pell d’ovella, cabra o boví, generalment adobada amb sals de crom, 

tenyida amb penetració completa del colorant, de plena flor, suau i 

sense dividir. 

ovella   Mare del xai. 

pell   Pell d’un animal separada del cos destinada a ésser emprada en 

guanteria, en confecció, en pellisseria i, com a pell fina, en sabateria; 

les altres pells són anomenades cuir. 

pell adobada Pell que ha estat sotmesa a un procés d’adob. 
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pell de tripa Pell que passa o ha acabat de passar pel procés de 

ribera i és a punt d’ésser adobada. 

pell en brut Pell que, després d’escorxat l’animal, ha estat sotmesa 

només a un tractament de conservació abans d’ésser treballada. 

piquelatge  Procés que consisteix en fer disminuir el pH de la pell amb la finalitat 

de poder-la conservar durant setmanes o mesos abans de ser 

adobada. 

rendiment  Operació a la qual són sotmeses les pells per tal d’eliminar-ne la 

matèria proteica interfibril·lar i la calç que encara contenen en el 

derma per conferir-los així una flexibilitat que faciliti l’adob i fer-les més 

fines, més llises, més netes pel costat de flor i més suaus al tacte. 

ribera   Secció o sala d’una adoberia (la primera on són tractades i treballades 

les pells) dins la qual passa aigua corrent. 

1.2. Glossari de símbols i acrònims 

 

Símbols 
Símbol Descripció Unitats 

C Concentració mol / m3 

D Coeficient de difusió m2 / s 
E Eficiència  
F Terme de força kg/(m 2·s 2) 
H Contingut d’aigua a la pell % 
L Longitud de l’extractor m 
P Pressió Pa 
Pc Pressió crítica Pa 
Q Cabal m3 / h 
r Radi m 
R Terme de reacció  mol·m3/s 1 
t Temps s 
T Temperatura K 
Tc Temperatura crítica K 
u Velocitat en la direcció x m/s 
V Volum m3 
X, Y, Z Coordenades rectangulars de l’espai m 
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Símbols grecs 
Símbol Descripció Unitats 

η Rendiment % 
κ Permeabilitat de l’estructura porosa m2 
μ Viscositat dinàmica molecular kg/(m·s) 
ρ Densitat del fluid kg/m3 
  

Acrònims 
Acrònim Descripció

CFC Clorofluorocarburs 
CFD Dinàmica de Fluids Computacional 
DBO Demanda biològica d’oxigen 
DQO Demanda química d’oxigen 
EDAR Estació depuradora d’aigües residuals 
Eelèctrica Energia elèctrica 
MES Matèries en suspensió 
MI Matèries inhibidores 
MO Matèries oxidables 
N Nitrogen 
P Fòsfor 
PC Punt Crític 
PDE Equacions Derivades Parcials 
PT Punt Triple 
RAP Reglament d’Aparells a Pressió 
S.L.  Societat Limitada 
SOL Sals solubles 
TOCD Compostos orgànics totals dissolts 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

El projecte neix de la necessitat de millora de l’actual sistema de desgreixatge de pell animal 

durant els processos d’adob en la indústria de l’adoberia. Actualment, diverses empreses del 

sector ja han mostrat el seu interès en l’estudi de mètodes més sostenibles que els actuals. 

2.2. Motivació 

Totes les pells, sigui quin sigui el seu origen, tenen una certa quantitat de greix natural que, 

si no s’extragués, dificultaria enormement els processos d’adob i acabat de les pells. L’actual 

procés de desgreixatge s’efectua mitjançant sistemes aquosos amb l’ús de tensioactius i a 

vegades dissolvents, que provoquen un elevat grau de contaminació en les aigües residuals, 

a més dels costos derivats de la depuració d’aquestes aigües i el pagament d’un impost 

ecològic, anomenat cànon de l’aigua, sobre l’ús i la càrrega contaminant abocada. 

Per tant, la necessitat de desgreixar les pells per a poder-les adobar i les mancances que 

presenta el sistema actual de desgreixatge defineixen la motivació del projecte. 

2.3. Requeriments previs 

Els requeriments principals per a poder dur a terme el projecte eren dos: el de disposar d’una 

planta pilot amb tecnologia d’extracció supercrítica i el de trobar una empresa que 

subministrés les pells necessàries per als experiments a realitzar en la planta pilot. 

La planta pilot utilitzada ha estat la que hi ha al departament d’Enginyeria Química de 

l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Per la seva banda, l’empresa 

Santiago Fatjó, S. L., situada al Polígon Industrial Malloles de Vic, ha estat l’empresa 

col·laboradora i referent de la tecnologia convencional de desgreixatge al llarg de tot el 

projecte, aportant informació diversa i subministrant pells de xai i d’ovella, provinents de 

diferents països europeus, per a poder-hi realitzar els experiments corresponents. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

Els objectius del projecte són els següents: 

• Analitzar el sistema actual de desgreixatge de pell animal i determinar-ne les 

mancances. 

• Proposar una alternativa de procés més sostenible, basada en la substitució de 

l’aigua pel diòxid de carboni com a solvent d’extracció. 

• Realitzar un disseny d’experiments i avaluar els resultats obtinguts amb un software 

estadístic. 

• Utilitzar un programa de simulació amb tecnologia CFD (Computacional Fluid 

Dinamics) que representi el procés d’extracció. Les simulacions obtingudes 

mitjançant CFD proporcionen anàlisis detallats en les etapes del cicle de disseny de 

la planta, disminuint els costos, els riscos i sobretot el temps respecte les proves 

experimentals.  

3.2. Abast del projecte 

El projecte abasta un estudi preliminar sobre el sistema actual de desgreixatge de pell 

animal, la proposició d’una alternativa, el disseny d’experiments de la planta pilot, l’avaluació 

dels resultats, l’estudi de l’extracció amb CFD, l’impacte mediambiental i l’avaluació 

econòmica. 

Queden fora de l’abast del projecte les operacions anteriors i posteriors al desgreixatge 

durant els processos d’adob de les pells, centrant-se d’aquesta manera en la millora de 

l’acció de desgreixar les pells. 
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4. Problemàtica actual amb les empreses de 
tractament de la pell 

4.1. Indústria de la pell actual 

El sector de la pell a Espanya travessa un moment força bo. La influència de la moda, 

l’interés cada vegada més gran dels dissenyadors d’incorporar la pell a les seves col·leccions 

i la gran tradició de les empreses espanyoles han situat Espanya entre els països més 

competitius. Entre els punts forts cal destacar l’alta qualitat de les matèries primes, sobretot 

les de xai, amb gran prestigi internacional. La llarga tradició que existeix sobre el tractament 

de la pell es plasma en un alt grau de coneixement i una gran especialització de les 

empreses.  

Malgrat això, la indústria adobera actual és una indústria poc evolucionada en el sentit que 

moltes de les operacions es realitzen encara avui en dia d’una forma manual i rudimentària. 

Aquest fet, entre d’altres, ha provocat que moltes empreses del sector adober català hagin 

deslocalitzat gran part de la seva producció a països en vies de desenvolupament, com 

Brasil, Nigèria, Grècia i, sobretot, Xina. 

El curtit és un sector industrial de gran tradició a Espanya, que des d’uns inicis totalment 

artesanals, ha evolucionat progressivament fins arribar en el present. El Sector està constituït 

per 154 empreses i dóna ocupació a uns 4678 treballadors. La distribució geogràfica de les 

empreses presenta una forta concentració en les Comunitats Autònomes de Catalunya, 

Comunitat Valenciana, Múrcia i Madrid, amb un cert nombre d’empreses en el sector 

repartides. El curtit boví suposa al voltant del 55% del total de la producció del sector, seguit 

de l’oví amb i sense llana, que representa de l’ordre del 30%, i el segueixen la curtició de la 

pell caprina, porcina, conill i rèptil [1]. 

La distribució de les exportacions per Comunitats Autònomes situa Catalunya en primer lloc, 

amb un 35% del total, seguida per Galícia, amb un 31% i de Madrid, amb un 22,7%. Altres 

regions que mouen un volum menor però que estan fortament especialitzades són Balears i 

Aragó. 
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Els principals països compradors del curtit acabat són Itàlia, França, Hong Kong, Portugal, 

Turquia, Xina, Alemanya, Regne Unit, EEUU, Marroc i Romania, el que certifica el prestigi i 

reconeixement del curtit espanyol, conseqüència del seu alt contingut de disseny i moda, i de 

la qualitat de les seves pells.  

4.2. Residus de la indústria del cuir 

4.2.1. Residus líquids 

Des de sempre el procés de curtició ha estat relacionat amb la contaminació de les aigües, 

degut a que es necessiten grans quantitats en totes les seves etapes [2]. Les aigües 

residuals es van carregant amb proteïnes solubles alliberades pel cuir i amb restes 

químiques dels productes utilitzats, que afecten el medi ambient de manera diversa: 

• Proteïnes i diferents classes de substàncies orgàniques, tals com tanins sintètics 

i vegetals, olis i greixos i altres substàncies que consumeixen oxigen del medi a on es 

descarreguen. Aquesta contaminació orgànica s’expressa com DBO (demanda 

biològica d’oxigen) i DQO (demanda química d’oxigen) i si és molt elevada pot 

resultar perjudicial a la fauna del medi receptor. Afortunadament aquestes 

substàncies orgàniques són relativament fàcils de degradar biològicament, pel que 

tècnicament no hi ha problemes per reduir els valors de DBO i DQO a nivells 

acceptables. 

• Sulfurs que són potencialment tòxics per la possibilitat de generar sulfurs d’hidrogen 

a un pH baix. Existeixen alternatives com la recirculació de banys. També existeix la 

possibilitat d’oxidar fàcilment els sulfurs durant el tractament de les aigües mitjançant 

l’ús d’airejadors. L’eliminació del sulfur en les aigües residuals no representa un 

problema des del punt de vista tecnològic. 

• El crom, utilitzat per curtició dins de certs límits, és dubtós que sigui nociu pel medi 

ambient. El principal problema resideix en la possibilitat de transformació d’aquest en 

crom hexavalent per oxidació. El Cr -6 és molt més mòbil i més tòxic. El crom 

trivalent, que és utilitzat en curtició, es converteix en hidròxids insolubles en l’aigua i 

aquestes sals, al llarg del temps, es tornen cada vegada menys solubles, romanent 

només una petitíssima part en solució. A més a més, només una petita part de sals 

de crom trivalent pot ser absorbida per les plantes, pel que el crom no pot acumular-
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se en la cadena alimentària. Així doncs, la tendència general ha estat de restringir 

cada vegada més les regulacions d’aquest element, tenint en compte el risc 

d’oxidació a crom hexavalent. La inquietud principal és que si bé es coneixen els 

efectes del crom a curt termini, és molt difícil preveure les conseqüències en un mitjà 

i llarg termini. 

• Els clorurs i sulfats, tot i que són productes químics relativament inofensius, s’estan 

tornant cada vegada més problemàtics per les empreses de curtició perquè les 

quantitats que es descarreguen en el medi ambient i el fet que és extremadament 

costós el seu tractament causen seriosos problemes en les aigües superficials. 

• El nitrogen ha posat en evidència a Europa el risc de la presència de nitrats en 

l’aigua potable. Si bé la indústria de la curticio és responsable només d’una petita 

quantitat de nitrogen eliminat, en forma amoniacal o de nitrat, és possible que es 

restringeixi cada vegada més el seu ús. 

4.2.2. Residus sòlids 

• Residus provinents del cuir fresc . Els retalls de cuir fresc cru són un risc des del 

punt de vista ecològic per les empreses de curtició, ja que constitueixen un element 

que entra ràpidament en putrefacció i que no pot ser processat ni aprofitat per 

l’empresa. 

• Els residus sòlids cromats són els provinents de retalls de cuir curtit i el fang 

provinent de les plantes de tractament d’aigües residuals. La major part dels residus 

sòlids tenen un contingut de crom tant elevat que són considerats tòxics i s’han de 

descarregar únicament en llocs especialment destintats a tals efectes.  
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4.3. Divisió superficial de la pell 

La pell descarnada s’anomena pell fresca, la qual té zones d’estructura bastant diferenciades 

en referència amb l’espessor i la compactabilitat [2]. Es poden diferenciar tres grans zones 

(veure figura 4.1.):   

 

Figura 4.1. Divisió superficial de la pell 

 Crupó: Correspon a la part de la pell de la regió dorsal i lumbar de l’animal. És la part 

més homogènia, compacte i valuosa. El seu pes aproximat és del 45% del total de la pell 

fresca. 

 Coll: Correspon a la pell del coll i cap de l’animal. El seu espessor i compactabilitat 

són irregulars i d’estructura fofa. El coll presenta moltes arrugues que seran més marcades 

quan més vell sigui l’animal. La pell del coll representa un 25% del pes total de la pell. 

 Faldes: Correspon a la part de la pell que cobreix el ventre i les potes de l’animal. 

Són les parts més irregulars i tenen un pes aproximat del 30% del total. 
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4.4. Importància de desgreixatge 

Totes les pells, sigui quin sigui el seu origen, tenen una certa quantitat de greix natural que, 

si no s’extragués, dificultaria enormement els processos d’adob i acabat de les pells, a més 

d’incrementar el risc d’aparició de taques o erupcions en els productes acabats. Per tant, el 

procés de desgreixatge en la indústria de l’adoberia és un dels més importants i delicats, ja 

que la presència de greix en les pells confeccionades és del tot indesitjable. 

Els cuirs i les pells difereixen en la seva estructura depenent dels hàbits de vida de l’animal, 

l’estació de l’any, l’edat, el sexe i la criança que hagin rebut. La constitució de la pell, en 

qualsevol estat de conservació en que es trobi, però sense alteracions, és de gran 

importància en el resultat final del cuir.  

Un bon cuir provinent de pells d’espessor uniforme, sanes i de bona resistència, una pell 

prima, de conformació dèbil i trencadissa dóna un producte que una vegada industrialitzat, 

posseeix característiques molt diferents i sol ser relegat a destins inferiors. D’animals de 

races poc seleccionades o malats, s’obtenen pells que al transformar-les en cuirs, desvirtuen 

les seves propietats naturals, en canvi, d’animals sans i races selectes, si els tractaments de 

curtició són adequats, els cuirs seran resistents, suaus i flexibles. 

En la indústria de la curtició, per aconseguir un producte de millor qualitat és necessari 

desgreixar la pell abans de curtir-la. El procés de desgreixar la pell es fa normalment amb 

solvents orgànics, els quals emeten components orgànics volàtils.  

El greix natural no és evidentment el mateix en totes les espècies animals i tot i ser de la 

mateixa espècie depèn d’altres factors com són l’origen geogràfic, l’alimentació, el sistema 

de criança, etc [2]. La distribució del greix en la pell no és tampoc regular ni en gruix ni en 

superfície. La distribució en gruix és aproximadament en tres capes (veure figura 4.2.) 
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Figura 4.2. Distribució en gruix 

Aquestes tres capes són la capa flor; la capa intermèdia on hi ha les cèl·lules actives; i la 

capa més interior on es troba el teixit adipós subcutani. El teixit adipós subcutani és eliminat 

normalment per mètodes mecànics. Les cèl·lules actives constitueixen el problema més 

important de desgreixatge, doncs, en segons quins animals i orígens constitueixen la major 

part de la substància que una vegada eliminada condueix a pells buides. En la capa flor la 

quantitat de greix natural no és tant gran i s’elimina fàcilment per rentats.  

Pel què fa a la distribució del greix en superfície és aproximadament segons la figura 4.3.,  

 

Figura 4.3. Distribució en superfície 

Es pot observar en l’esquema següent que la major part del greix natural es concentra en les 

zones centrals de la pell i, més concretament, en el coll i la culata. Cal tenir en compte que 

no tota la pell conté la mateixa quantitat de greix i que, en una mateixa pell, hi ha zones amb 

més greix que altres. El contingut en greix de la pell depèn, entre d’altres factors, del país 

d’origen de l’animal. Les pells provinents de països nòrdics contenen grans quantitats de 

greix, mentre que les pells provinents de països africans gairebé no en contenen. Aquest fet 
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es deu a la directa relació que hi ha entre el país d’origen i l’alimentació que reben els 

animals. 

Normalment el greix contingut en la pell depèn del tipus d’animal i del seu origen, variant 

considerablement del 5% al 20% en pes sec. La distribució del greix no és uniforme en totes 

les parts. Hi ha parts amb més concentració de greix com el coll, l’esquena i el llom, i tot i 

tenir una certa simetria al voltant de l’esquena, la quantitat de greix no és la mateixa en la 

meitat dreta que en la meitat esquerra [3].  

Per espècies es pot dir que els xais i les ovelles, per exemple, de Nova Zelanda solen tenir 

entre un 40 i un 50% de greix, xais més fins el contingut pot estar entre un 5% i un 10%. En 

pells vacunes i cabries pot estar al voltant del 5%. En pells porcines el contingut en greix pot 

estar al voltant del 40%. Els sistemes de desgreixatge de les pells són diversos i depenent 

tant de l’origen de la pròpia pell com del seu estat. Les pells més problemàtiques per 

desgreixar són les ovines i dins d’elles les d’Austràlia, Nova Zelanda, Uruguai i en general 

totes aquelles pells provinents d’animals engreixats ràpida i industrialment. 

Per tant, el greix no està distribuït uniformement ni en gruix ni en superfície, fet que dificulta 

el desgreixatge de les pells que, abans de ser adobades, han de tenir un contingut en greix 

aproximat inferior al 2% (valor que s’ha considerat acceptable perquè una pell pugui ser 

adobada satisfactòriament, sense l’aparició de defectes per un desgreixatge insuficient) [4]. 

4.5. Problemes derivats del greix natural 

Els problemes que poden sorgir si no efectuem un desgreixatge de les pells són molt variats; 

uns derivats del recobriment greixós que tenen les fibres i altres del propi greix natural no 

eliminat. 

Els problemes derivats del recobriment greixós són produïts perquè aquest greix natural no 

és miscible en aigua i impedeix el contacte natural entre el bany aquós, medi normal del 

procés, i la fibra, així doncs quan aquest contacte és difícil no es pot portar a terme una 

curtició normal donant com a resultat pells crues i per tant dures i de mala aparença.  

Altres problemes derivats d’un mal desgreixatge són les reaccions que es poden produir 

entre els productes del procés d’adobatge i el propi greix restant en la pell. Aquestes 
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reaccions donen lloc a l’aparició de taques fosques en la pell, que no poden ser eliminades 

en rentats posteriors. 

D’altra banda, també poden sorgir problemes durant el procés de tinció de la pell, ja que 

alguns colorants són liposolubles, és a dir, que es dipositen més allà on hi ha més greix i, per 

tant, queden taques en la pell. 

Com a problemes derivats del propi greix natural no eliminat, tenen lloc enranciments (amb 

les corresponents males olors), reescalfaments de les piles de pells (en alguns casos fins a 

l’autoignició) i taques. A més, com a conseqüència de la presència del greix en la pell, es pot 

produir una migració d’àcids grassos a la superfície de la pell, que cristal·litzen donant lloc a 

un vel blanquinós. La seva presència és fàcilment comprovable, ja que en acostar una font 

de calor a la superfície de la pell, el vel blanquinós es fon i desapareix momentàniament. Al 

cap d’una estona, però, torna a fer-se visible. 

El problema més greu de tots els explicats és aquest últim, perquè la majoria de cops no es 

detecta a fàbrica i apareix més tard, quan les condicions de temperatura i humitat són 

adients. El problema s’agreuja quan es detecta en pells acabades o, fins i tot, ja 

confeccionades. 

4.6. Factors que poden afectar per l’obtenció d’un bon 
desgreixatge 

4.6.1. Factor pH 

Podem observar dues influències del pH [2-5]. 

 Les cèl·lules de greix pateixen amb el temps una ruptura de la seva membrana a un 

pH molt àcid (pH 1-1,5) per tant, l’extracció del greix serà millor. 

 Si el pH del medi és massa àcid no es formarà una emulsió amb l’aigua extractora i 

per tant, el greix serà difícilment extraïble.  

Unint els dos conceptes podríem dir que un piquelat de conservació a pH 1 i un repòs de 15 

a 20 dies unit a un desgreixatge amb presència de sals neutralitzants (formiat, bicarbonat, 

acetat) a pH 4 és un procediment correcte.  
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4.6.2. Factor temperatura 

És evident que la fluïdificació del greix en l’interior de la pell afavoreix la seva extracció. És 

per tant, aconsellable treballar a temperatures tant més elevades millor. Una pell piquelada 

ens permetrà treballar fins a 35ºC però amb una lleugera precurtició podríem elevar aquesta 

temperatura fins a 45ºC.  

4.6.3. Factor acció mecànica 

Aquest factor és molt important en els desgreixatges que s’utilitza algun tipus de dissolvent. 

Una rentada només amb dissolvent i una petita quantitat de tensioactiu afavoreix la 

penetració d’aquest fins la part més interna de la pell. L’afegit posterior d’aigua forma junt 

amb el dissolvent i el tensioactiu una emulsió molt bona fàcil d’extreure. Així doncs, els 

sistemes de desgreixatge els podríem reunir en tres grans grups: 

  Desgreixatge aquós amb tensioactius 

  Desgreixatge aquós amb tensioactius i dissolvents 

  Desgreixatge aquós amb dissolvents 

4.7. Diferents tipus de desgreixatge 

4.7.1. Desgreixatge aquós amb tensioactius 

S’utilitza principalment en desgreixatges lleugers de pells vacunes o de cabra [4] Els 

tensioactius utilitzats solen ser oxietilenats o carboxilats amb una cadena base que acostuma 

a ser nonilfenols o alcohols grassos.  

Els tensioactius són substàncies que influeixen, per mitjà de la tensió superficial, en la 

superfície de contacte entre dues fases; en aquest cas, entre l’aigua i el greix, que són 

insolubles entre sí. Els tensioactius estan formats per una part hidròfoba i una part hidròfila. 

La part hidròfoba s’uneix als greixos, mentre que la part hidròfila és soluble en aigua; 

d’aquesta manera es manté l’emulsió que permet el desgreixatge de les pells. 

El mecanisme de funcionament dels tensioactius és el següent: en contacte amb l’aigua, les 

parts hidròfobes de les molècules individuals s’ajunten amb les parts hidròfobes dels greixos, 
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formant bombolles en les quals les parts hidròfobes queden al centre i les parts hidròfiles a la 

perifèria, dissoltes en aigua. Aquestes estructures reben el nom de micel·les. 

El tractament aquós amb tensioactius sol tenir lloc en un bombo amb agitació i es realitza en 

diversos rentats consecutius. Primerament, s’introdueixen manualment les pells en el bombo. 

A continuació, s’afegeixen l’aigua i els tensioactius i s’agita el bombo durant un cert temps, al 

final del qual es renova l’aigua i es duu a terme un segon rentat. Aquest procediment es 

realitza tres o quatre vegades, la primera amb tensioactius i les restants només amb aigua. 

El desgreixatge de pell animal mitjançant un tractament aquós amb tensioactius dóna lloc a 

un bany residual que destaca per la seva gran càrrega contaminant. Tot i que la majoria de 

processos als quals és sotmesa la pell durant el seu tractament també donen lloc a banys 

residuals contaminants, els banys residuals de desgreixatge i adobatge són els més 

significatius.  

Les característiques mitjanes d’un bany residual de desgreixatge d’una indústria adobera 

actual són les que es mostren a la taula 4.1. [6]: 

Taula 4.1. Característiques mitjanes d’un bany residual de desgreixatge 

BANY RESIDUAL 
DQO  

[mg O2/l] 
pH MES 

[mg/l] 
TOCD  

[mg C/l] 
CLORURS  
[mg Cl-/l] 

Desgreixatge 88.000 7,71 3.650 13.230 18.327 

DQO = Demanda química d’oxigen (quantitat d’agent oxidant consumida per les matèries 

reductores orgàniques i inorgàniques presents en una mostra de l’aigua problema) 

MES = Matèria en suspensió 

TOCD = Compostos orgànics totals dissolts 

Els elevats valors de TOCD i DQO són deguts als greixos extrets de la pell. La matèria en 

suspensió està constituïda per restes de pells que es desfilen. El pH ve condicionat per 

l’adobament posterior al desgreixatge, que ha de ser proper a 7. Finalment, l’elevada 

concentració de clorurs és causada per la sal que sovint és afegida en el bany de 

desgreixatge per tal d’evitar l’inflament de les pells. 
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Per a complir dels paràmetres d’abocament establerts per la llei, les indústries adoberes 

haurien de depurar les seves aigües fins a l’assoliment dels següents valors (veure taula 

4.2.) [7] 

Taula 4.2. Valors dels paràmetres d’abocament establerts per la llei 

PARÀMETRE D’ABOCAMENT VALOR ESTABLERT PER LA LLEI
DQO [mg O2/l] 160 

pH 5,5 – 9,5 
MES [mg/l] 80 

CLORURS [mg Cl-/l] 2.000 

Per tant, el bany residual del procés de desgreixatge esdevé una problemàtica important per 

a les indústries adoberes actuals, que requereixen d’una estació depuradora d’aigües 

residuals en la mateixa planta d’adob de les pells. 

4.7.2. Desgreixatge aquós amb tensioactius i dissolvents 

És el mètode més conegut per efectuar un desgreixatge energètic. S’utilitza un dissolvent 

com el querosè amb una quantitat de tensioactiu. La utilització del petroli com a desgreixant 

respon més a una qüestió de preu i comoditat d’ús que a una raó química, ja que es greixos 

naturals de la pell al ser esters en major part, són més solubles en dissolvents més polars. 

Però pot ser és millor la utilització de productes comercials especialment preparats per 

aquesta finalitat.  

En el cas de pells ovines amb un elevat contingut en greix (igual superior al 25% sobre el pes 

sec de la pell), com per exemple les procedents de Nova Zelanda, sovint no n’hi ha prou amb 

l’ús de tensioactius i cal recórrer a l’ajuda de dissolvents. 

4.7.3. Desgreixatge aquós amb dissolvents 

Aquest mètode està basat en la dissolució dels greixos naturals en un medi solvent 

(normalment percloroetilè) en màquines especials. S’utilitza sobretot biològica en pells 

curtides, tot i que es recomana desgreixar abans de curtir.  
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4.8. Problemes per desgreixatge insuficient 

Un desgreixatge insuficient de les pells provoca una sèries de problemes de qualitat en els 

productes acabats. Els principals problemes que poden aparèixer es descriuen tot seguit. 

4.8.1. Eflorescència grassa 

Aquest problema sol aparèixer en cuirs adobats al crom i es presenta com una capa blanca 

de línies fines i cristal·lines o un vel lleuger. En algunes ocasions es tracta de taques esteses 

per tota la superfície del cuir, mentre que en d’altres només es tracta de taques puntuals. 

Normalment la presència d’àcids palmític en pells mal desgreixades és la causa de 

l’eflorescència grassa [2]. L’aparició d’aquestes taques es veu afavorida pels canvis de 

temperatura, l’elevada humitat de l’aire, una neutralització no acurada dels cuirs i l’acció dels 

enzims bacteriològics o fúngics. Es pot solucionar aquest defecte efectuant un desgreixatge 

posterior a l’aparició de les taques. També es pot realitzar una neteja de la pell fregant amb 

draps, a base de dissolvents de greixos, benzines o altres derivats del petroli. Tot i això, no 

es pot assegurar que després d’aquests tractaments les taques no tornin a sortir. 

4.8.2. Taques de greix 

Es tracta de taques desiguals de greix, olioses i fosques. La majoria corresponen a 

secrecions de substàncies grasses líquides, no eliminables perquè anteriorment han format 

sabons de greix insolubles per reacció amb la calç, sals de crom, etc. 

4.8.3. Arrugues de greix 

Es presenten en tipus de pell d’ovella de llana fina i en algunes de llana gruixuda, sobretot en 

la zona del coll i les espatlles. Visualment s’observen en la pell ja adobada unes ratlles 

intenses, paral·leles entre sí i perpendiculars a la línia del llom, en els dos costats de la pell i 

de forma simètrica. Les arrugues provoquen un enduriment de les parts de pell afectades. 

El tractament d’adob complet que rep la pell està descrit detalladament en l’annex A    
(Annex A: Tractament de la pell). 
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4.9. L’empresa Santiago Fatjó, S.L. 

Per a la realització dels experiments, es va contactar amb una empresa del sector de la pell 

per saber, en primer lloc, quin era el procediment habitual per desgreixar la pell i quines 

tècniques s’utilitzaven, i en segon lloc, si ens podien subministrar mostres de pell de xai, per 

fer els nostres experiments. L’empresa Santiago Fatjó, S. L. [4], situada al Polígon Industrial 

Malloles de Vic, és l’empresa de referència de la tecnologia convencional al llarg de tot el 

projecte. La seva activitat consisteix en tractar, principalment, pells d’ovella, xai i cabra.  

En ella es realitza tot el procediment necessari per al tractament de la pell, és a dir, la pell, 

provinent de diferents països, arriba a la fàbrica, i es reparteix en piles per treballar. Si 

aquesta no s’ha d’utilitzar al moment, la pell és piquela (és passa d’un pH inicial de 7 

aproximadament fins a pH de 3,5), i si s’utilitza en aquell moment ja es troba disponible per a 

fer-ho. Quan la pell guardada s’ha d’utilitzar, és despiquela i passa per uns bombos, els 

quals a través d’aigua desgreixen la pell i seguidament la curteixen.  

Del total de la seva producció, un 90% de les pells són tractades només fins al procés de 

piquelatge, ja que els corresponents clients així ho demanen. El 10% restant són també 

desgreixades i adobades. Aquest fet torna a demostrar que molts dels processos d’adob de 

les pells es duen a terme sovint en d’altres indrets, degut a la manualitat de les operacions i 

l’abaratiment dels costos de mà d’obra en països en vies de desenvolupament. 

En aquest projecte només és vol millorar el procés de desgreixatge de la pell, i no les 

operacions anteriors ni posteriors d’aquest. A continuació (veure figura 4.4) s’observa un 

esquema del procés global d’adob de les pells, en el qual s’emmarca el procés de 

desgreixatge. Així es visualitza d’una forma clara l’abast del projecte, que es concreta en la 

millora del sistema actual de desgreixatge (part ombrejada de l’esquema) i no en les 

operacions anteriors ni posteriors a aquest. 

 

 

 

 



Pàg. 28  Memòria 

 

Figura 4.4. Desgreixatge de les pells dins del procés global d’adob 

4.9.1. Característiques del procés 

L’empresa Santiago Fatjó, S. L. desgreixa les pells mitjançant un tractament aquós amb 

tensioactius, que consisteix en dur a terme el següent procediment: 

La pell s’introdueix en un bombo, així com l’aigua i els tensioactius necessaris per a dur a 

terme el desgreixatge. El bombo està equipat amb agitació mecànica, que facilita l’extracció 

dels greixos de la pell. L’aigua del procés ha estat prèviament escalfada fins als 35 – 40 ºC, 

ja que un augment de la temperatura afavoreix també la millor extracció dels greixos. Tot i 

això, cal no sobrepassar mai els 45 ºC, perquè llavors la pell es fa malbé. Tot seguit s’agita el 

bombo durant un cert temps, al final del qual es renova l’aigua. Es torna a agitar i així 

successivament fins al final del procés. 

En general, la recepta que s’utilitza normalment a l’empresa per a desgreixar les pells en 

cada rentat és la que s’observa en la taula 4.3. 

Taula 4.3. Recepta del desgreixatge de l’empresa Santiago Fatjó, S. L 

TEMPS MATÈRIA QUANTITAT METODOLOGIA 
Pell 600 unitats 

Aigua 1,5 m3 0 minuts 

Tensioactiu 2,4 kg 

Es posen les pells, l’aigua i el tensioactiu dins del 
bombo i s’agita durant 30 minuts. 

30 minuts Aigua 1,5 m3 Es renova l’aigua i s’agita durant 30 minuts més. 
60 minuts Aigua 1,5 m3 Es renova l’aigua i s’agita durant 30 minuts més. 

Assecat i 
salat 

Eliminació del 
pèl i de la carn 

Desencalcinament Rendiment 

Piquelatge i 
despiquelatge 

Desgreixatge Adobament Processos 
d’acabat 
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L’empresa Santiago Fatjó, S. L. desgreixa unes 23.000 pells a l’any, que corresponen al 10% 

de la seva producció total (el 90% restant són piquelades però no desgreixades). Per tant, 

sabent que es desgreixen 600 pells en cada rentat, es determina el nombre de rentats 

anuals que s’efectuen a l’empresa, que és de 38 rentats/any (aproximadament). 

A més, sabent les quantitats d’aigua i tensioactiu que es consumeixen en cada rentat, se’n 

determinen els consums per pell: 

(4,5 m3 H2O / 1 rentat) · (1 rentat / 600 pells) = 7,5 · 10-3 m3 H2O/pell 

(2,4 kg tensioactiu / 1 rentat) · (1 rentat / 600 pells) = 4 · 10-3 kg tensioactiu/pell  

El bany residual de desgreixatge que s’obté de cada rentat és enviat a una estació 

depuradora d’aigües residuals, situada en la mateixa planta de tractament. La DQO 

(demanda química d’oxigen) inicial del bany residual (88.000 mg O2/l) es rebaixa fins als 250 

mg O2/l aproximadament, valor encara superior a l’establert per la llei (160 mg O2/l) [7]. 

Per tant, les característiques del procés de desgreixatge que es duu a terme a l’empresa 

Santiago Fatjó, S. L. impliquen elevats consums d’aigua, així com uns costos de depuració 

associats i el pagament d’un impost ecològic anomenat cànon de l’aigua segons l‘ús i la 

càrrega contaminant abocada. A més, les característiques del procés impedeixen la 

recuperació del greix de la pell, producte aprofitable per a d’altres sectors industrials com el 

farmacèutic o el cosmètic. 

Altres inconvenients de la tecnologia convencional de desgreixatge són les fortes olors que 

se’n deriven perquè, tot i que la pròpia pell ja fa mala olor, el bany residual de desgreixatge 

que se n’obté i el seu posterior tractament també en són els causants. 

No obstant, la tecnologia convencional de desgreixatge aquós amb tensioactius és un 

sistema de contrastada eficàcia i el temps de procés que requereix no és elevat. 

4.9.2. Equips utilitzats 

Els equips dels quals disposa l’empresa Santiago Fatjó, S. L. per a dur a terme el procés de 

desgreixatge aquós amb tensioactius són els següents: 

• Dipòsit d’aigua: El dipòsit d’aigua, a més d’abastir normalment la planta, serveix de 

tanc d’emmagatzematge per tal de prevenir qualsevol discontinuïtat en la producció. 
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És cilíndric, d’acer inoxidable i amb una capacitat mínima per a abastir la planta 

durant dos rentats. 

• Dipòsit de tensioactiu: El dipòsit de tensioactiu, igual que el dipòsit anterior, a més 

d’abastir normalment la planta, serveix de tanc d’emmagatzematge per tal de 

prevenir qualsevol discontinuïtat en la producció. És cilíndric, d’acer inoxidable i amb 

una capacitat per a abastir la planta durant dos rentats. 

• Bombo amb agitació: El bombo on té lloc el procés de desgreixatge té una 

capacitat de 3,5 m3 i és d’acer inoxidable. Té una potència d’agitació de 30 kW i està 

obert per dalt per a poder-hi introduir les pells. A més, disposa d’un sistema 

d’escalfament elèctric de l’aigua. 

• Bomba (enllaç bombo – EDAR): La bomba permet bombejar el bany residual de 

desgreixatge des del bombo fins a l’estació depuradora d’aigües residuals de la 

mateixa planta. Té una potència d’1 kW i és d’acer inoxidable, centrífuga i radial. 

• Estació depuradora d’aigües residuals (EDAR): El bany residual de desgreixatge 

és enviat per la bomba a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR), que està 

situada en la mateixa planta de tractament. L’aigua circula per gravetat a través de 

les diferents unitats de l’EDAR. El desbast és el primer tractament al qual se sotmet 

el bany residual. En aquesta unitat se separa la matèria grossa de la resta, mitjançant 

unes reixes que retenen la brutícia sòlida (desbast de greixos). Tot seguit, el bany 

residual és remogut amb aire en l’homogeneïtzador, abans de passar al tamís, que 

separa la matèria fina de la resta. Unes reixes més estretes que les del desbast 

retenen les partícules petites. Després dels processos de separació, es realitza un 

tractament fisicoquímic del bany residual. En la primera unitat, s’addiciona un 

polielectròlit a l’aigua per tal de desestabilitzar els greixos i altres contaminants que 

pugui portar. En una segona unitat, s’addiciona un compost fèrric a l’aigua que té una 

acció floculant sobre els greixos del bany residual. Finalment, en la tercera unitat de 

tractament fisicoquímic, s’addiciona calç a l’aigua per tal de regular el pH. Tota la 

matèria contaminant no desitjable flocula en el decantador, gràcies a l’acció dels 

agents afegits anteriorment. Es formen els fangs, que van cap a la línia de fangs de 

la planta depuradora, i així se separen de l’aigua, que retorna al riu i continua el seu 

cicle. 
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5. Introducció a l’extracció amb gas dens 

5.1. Alternativa estudiada 

En l’apartat anterior s’ha observat la problemàtica de l’ús de l’aigua en el desgreixatge de 

pells, ja que el bany residual que se’n deriva és altament contaminant i costós de depurar.  

Per tant, a partir de la millora desitjada per a la tecnologia de desgreixatge aquós amb 

tensioactius, es proposa una alternativa que consisteix en desgreixar les pells mitjançant 

l’extracció del greix amb un gas dens, en aquest cas, diòxid de carboni. El CO2 és un gas 

dens que es pot utilitzar com a agent d’extracció en condicions properes al punt crític. Per 

tant, es pot treballar en condicions subcrítiques i supercrítiques. Tot seguit s’explica que és 

un fluid supercrític.  

5.2. Fluids supercrítics 

5.2.1. Introducció 

Les substàncies pures es poden trobar en estat sòlid, líquid o gasós. En el diagrama de 

fases pressió–temperatura, tal com s’observa a la figura 5.1., les regions que corresponen a 

aquestes tres fases de la matèria estan separades per les corbes de canvi d’estat. Aquestes 

corbes són la corba de fusió (sòlid – líquid), la corba de vaporització (líquid – gas) i la corba 

de sublimació (sòlid – gas) [8].  
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Figura 5.1. Diagrama de fases (pressió – temperatura) 

Les corbes són les zones de coexistència de dues fases, i només hi ha un punt on 

coexisteixen les tres fases, el punt triple (PT). La corba de vaporització presenta un punt límit 

anomenat punt crític (PC), marcat pels valors de la temperatura i la pressió crítiques (Tc i Pc). 

Aquests punts són característics de cada substància. 

Per sobre d’aquest punt crític el fluid rep el nom de fluid supercrític, i també és important la 

zona dels líquids subcrítics (P > Pc però T < Tc). Generalment s’utilitzen els fluids amb 

pressions superiors a la pressió crítica, de l’ordre de 100 a 300 bar, i una temperatura 

compresa entre 0,9 i 1,2 vegades la temperatura crítica. Quan un fluid es sotmet a 

condicions per sobre de la seva pressió i temperatura crítiques, es troba en un estat 

supercrític.  En aquest estat, la línia de separació de fases líquid-gas s’interromp. Això 

significa la formació d’una sola fase en la que el fluid té propietats intermèdies entre les d’un 

líquid i les d’un gas: així doncs, manté una gran difusivitat (pròpia dels gasos) i una alta 

densitat (propera a la dels líquids). 

En aquesta regió supercrítica, les substàncies tenen un conjunt de propietats molt 

destacades: 

- La densitat per sobre del punt crític depèn bàsicament de la pressió i la temperatura, 

però sempre es troba més propera a la densitat dels líquids. La densitat augmenta si 

augmenta la pressió a temperatura constant i si disminueix la temperatura a pressió 

constant. 
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- Els coeficients de difusivitat són majors que en els líquids millorant la transferència de 

matèria. Donada la relació directa entre la densitat d’un fluid amb el seu poder 

solvent, tenim que els fluids supercrítics poden variar enormement la seva capacitat 

de dissolució mitjançant petites variacions en la pressió i/o temperatura.  

- La viscositat és molt més baixa que la dels líquids, afavorint les propietats 

hidrodinàmiques. 

- La tensió superficial disminueix significativament, i això permet un major poder de 

penetració a través de sòlids porosos i de llits empacats. 

Aquests fluids supercrítics es poden reciclar i recuperar amb certa facilitat, mitjançant 

expansions o despressuritzacions graduals. Això implica evitar residus del solvent en els 

productes, molt important en el cas de la indústria alimentària, i permet reduir el consum del 

fluid supercrític al poder-lo reutilitzar amb eficàcia [9-10].  

Com s’ha vist, la principal propietat dels fluids supercrític és la seva capacitat de modular el 

seu poder solvent segons les seves condicions de pressió i temperatura. S’ha comprovat que 

aquesta propietat comença a manifestar-se notablement a zones properes al punt crític, 

condicions que anomenem subcrítiques. Així doncs, algunes de les seves aplicacions poden 

desenvolupar-se en condicions a pressió i temperatura inferiors als valors crítics. A nivell 

industrial això suposa un factor d’estalvi molt important donat que el fet de treballar a 

pressions elevades multiplica ràpidament el cost del procés.  

5.2.2. Aplicacions 

Tenint en compte aquestes característiques, els fluids supercrítics es converteixen en 

dissolvents ideals donat que la seva gran difusivitat els permet penetrar perfectament a 

través de les matrius poroses i la seva capacitat de solvatació modulable els permet una 

gran versatilitat i selectivitat segons les condicions de pressió i temperatura a les que es 

sotmeten. Les seves aplicacions principals són: 

• Extracció (especialment de productes naturals): no deixa residus, s’obté extractes 

d’alta puresa i no requereix temperatures altes.  

• Precipitació: obtenció de cristalls amb morfologia molt uniforme, alta puresa i lliure de 

residus de dissolvent. 
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• Medi de reacció: l’existència d’una sola fase permet una òptima transferència de 

massa i d’energia.  

Alguns exemples d’aquestes aplicacions d’extracció són: 

Productes naturals 

- Extracció de colesterol i altres greixos d’aliments 

- Extracció de cafeïna del cafè i del té. 

- Extracció del llúpul de la cervesa 

- Extracció d’aromes i olis essencials 

- Extracció de productes naturals d’alt valor afegit 

- Extracció de nicotina del tabac 

- Extracció d’alcohol en begudes alcohòliques 

Contaminants 

- Regeneració de sòls contaminats 

- Extracció de contaminants en aliments 

- Extracció de contaminants en aigües residuals 

- Extracció de residus radioactius 

- Extracció d’impureses en materials per a ús sanitari i alimentari 

Fraccionament 

- Regeneració d’olis i lubricants 

- Fraccionament de compostos en mescles complexes 

- Separació i purificació d’isòmers 

Anàlisis 

- Cromatografia supercrítica 
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5.3. Tecnologia d’extracció 

És una tècnica de separació de recent desenvolupament que es basa en la utilització, com a 

agent separador, d’un fluid inert en condicions supercrítiques. En estat supercrític, el solvent 

presenta un comportament singular en les seves propietats termodinàmiques i de transport. 

Així, el fluid supercrític es comporta en part com un gas i en part com un líquid. S’utilitzen, 

per tant, aquestes singularitats per a finalitats extractives. 

L’extracció amb fluids supercrítics és una operació unitària híbrida que utilitza els avantatges 

de la destil·lació i l’extracció líquida conjuntament. En comparació amb d’altres tècniques 

més convencionals, ofereix una flexibilitat elevada a partir de les variables pressió, 

temperatura, selecció del solvent i possibilitat d’incorporació de cosolvents. Petits canvis de 

temperatura i pressió en la regió crítica produeixen grans canvis en la densitat del solvent i, 

per tant, en el seu poder de dissolució. 

A més de l’augment de la capacitat de dissolució, un altre gran avantatge d’aquesta tècnica 

és la facilitat de recuperació del solvent, variant les condicions de pressió i temperatura, és a 

dir, reduint la densitat del solvent en estat gasós. 

5.3.1. Característiques 

Les variables de procés que més influeixen sobre la capacitat extractora del solvent són: la 

pressió i la temperatura d’extracció, la densitat i el cabal de solvent i la possible existència 

d’un o més cosolvents d’extracció. Pel què fa a la pressió, en les condicions de procés de 

l’extracció supercrítica la capacitat del solvent, en general, augmenta amb la pressió, a 

temperatura constant. Per tant, la quantitat d’extracte romanent, després d’un mateix període 

d’extracció i una mateixa temperatura, disminueix exponencialment amb la pressió. 

L’efecte de la temperatura sobre la solubilitat és més complex, ja que tenen lloc dos efectes 

antagònics: d’una banda, si augmenta la temperatura augmenta la pressió de vapor el solut, 

tendint a incrementar la solubilitat; d’altra banda, la densitat del solvent disminueix i provoca 

que també ho faci la solubilitat. En general, per tant, si la pressió no és baixa, l’augment de 

temperatura provoca un major cabal d’extracció. 

El cabal de solvent és el paràmetre més important a determinar, una vegada fixades les 

condicions d’extracció (pressió, temperatura i solvent). A cabals baixos de solvents, la 

quantitat d’extracte romanent en el sòlid és elevada després d’un cert temps d’extracció. En 
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un rang intermedi de cabals de solvent, la influència sobre la quantitat extreta és molt gran, 

però a cabals majors el contingut d’extracte romanent sembla aproximar-se a un límit. A més, 

el cabal de solvent no pot ser discutit sense tenir en compte consideracions econòmiques. 

Un augment de la densitat del solvent produeix un augment del cabal d’extracció, a 

temperatura constant. La densitat és responsable de la capacitat del solvent, ja que la 

solubilitat d’un compost augmenta en augmentar la densitat. Degut a l’augment del poder 

extractor d’un solvent, una càrrega determinada en la fase gasosa es pot aconseguir a 

pressions considerablement menors. Per la seva banda, l’augment de la dependència de la 

temperatura i la pressió del poder solvent permet regeneracions del solvent a partir de canvis 

mínims de temperatura i pressió. 

Els avantatges de la tecnologia d’extracció supercrítica respecte a d’altres tècniques més 

convencionals són els següents: 

• Es poden extreure components d’elevat punt d’ebullició a temperatures relativament 

baixes  

• Existeixen moltes opcions per a controlar la selectivitat, que és extremadament 

sensible a variacions de pressió, temperatura i selecció del solvent 

• L’extracte està pràcticament lliure de solvent residual. El solvent pot ser recuperat 

amb mínimes pèrdues 

• Es poden aconseguir separacions que no són possibles mitjançant altres tècniques 

• Generalment, els solvents adients per a l’extracció supercrítica solen ser barats 

• Operar a temperatures baixes permet que els compostos sensibles a la calor no es 

deteriorin durant els processos d’extracció 

• S’utilitzen com a solvents normalment gasos inerts, no inflamables 

• El solut difon més ràpidament a través d’un solvent supercrític degut a les seves 

bones propietats de transport (difusivitats diversos ordres de magnitud superiors a les 

dels líquids) 
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No obstant, també existeixen alguns inconvenients: 

• Necessitat de treballar a altes pressions, la qual cosa provoca reticències en la 

indústria per raons de seguretat i pels elevats costos d’inversió que comporta 

• Falta de dades de disseny de l’extracció, que repercuteixen en el dimensionat dels 

equips 

5.3.2. Solvents utilitzats 

Els possibles solvents supercrítics abracen un ampli interval de temperatures d’extracció i 

varien considerablement en mida i polaritat, essent en ocasions més convenient la utilització 

de mescles que de components purs. La majoria dels possibles solvents supercrítics són 

productes econòmicament assequibles. 

Molts gasos (età, etè, trifluorometà, diòxid de carboni, hexafluorur de sofre, òxid nitrós, propà, 

propè, metanol, etc.) es poden utilitzar com a possibles solvents supercrítics. Tots ells 

presenten una temperatura crítica relativament baixa, la qual cosa provoca una obtenció 

mínima de residus en el solvent a baixa temperatura i un menor deteriorament dels 

components termosensibles. 

Tot i això, existeixen algunes limitacions, entre les quals destaquen: l’elevat preu d’alguns 

solvents (hexafluorur de sofre, halocarburs); la inestabilitat (òxid nitrós); la inflamabilitat i el 

perill de formació de mescles explosives (età, etè, propà); i raons ecològiques (halocarburs). 

Sense dubte, el fluid més utilitzat tant a nivell d’investigació com en aplicacions industrials és 

el CO2. Es tracta d’un gas innocu, abundant i barat amb condicions crítiques relativament 

baixes (31,1ºC, 73 atm) i per tant fàcils d’operar [11].  

5.4. Importància del CO2 

El diòxid de carboni és un gas de fórmula química CO2. Les seves molècules són lineals i 

apolars i estan formades per dos àtoms d’oxigen i un de carboni. Una de les seves 

peculiaritats és que a pressió atmosfèrica no es troba en fase líquida; el sòlid sublima 

directament a la fase gasosa.  
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El diòxid de carboni és el solvent utilitzat en la majoria de les aplicacions, ja que té unes 

propietats que el fan especialment adient per a la tècnica de l’extracció supercrítica: és un 

bon solvent de molts productes orgànics; la seva solubilitat mútua amb l’aigua és petita; la 

seva volatilitat és relativament elevada en comparació amb els extractes orgànics; té una 

viscositat baixa, uns coeficients de difusió elevats i una entalpia de vaporització petita; el seu 

punt crític és accessible; no és tòxic ni inflamable; té un cost baix i és de fàcil disponibilitat. 

L’extracció amb fluid supercrític utilitzant diòxid de carboni com a solvent ha resultat una 

alternativa excel·lent amb la utilització de solvents químics [12-13]. L’extracció supercrítica és 

un mitjà pràctic per extreure i determinar el contingut de greix. El diòxid de carboni és el fluid 

supercrític més utilitzat per les seves propietats, té una temperatura crítica de 31ºC, i és un 

gas per sota les condicions ambientals que afavoreixen una separació fàcil del producte 

processat. També és barat i fàcil d’aconseguir amb una alta puresa. La utilització del diòxid 

de carboni supercrític com a medi d’extracció té moltes avantatges. El diòxid de carboni és 

no tòxic, no combustible, no corrosiu, i està considerat un solvent nét [14], fàcil de separar de 

l’extracte [15]. Hi ha hagut molt interès i molta recerca en les extraccions supercrítiques amb 

diòxid de carboni per extreure greix d’aliments i productes agrícoles, i l’anàlisi ha tingut molt 

bon resultat.  

Les avantatges de treballar amb CO2 són: 

• Utilitza condicions suaus (especialment important en compostos termolàbils). 

• Major puresa de l’extracte: el CO2  al convertir-se en gas s’elimina pràcticament per 

complet sense deixar residus en l’extracte. A més a més, és innocu, a diferència de la 

majoria de dissolvents industrials.  

• Major rendiment del procés: el CO2  supercrític penetra millor en l’interior de la matriu; 

a més a més el solut, una vegada extret, es recupera totalment. 

• La modulació del poder solvent permet l’extracció i recuperació selectiva de diferents 

productes.  

• Respecte al medi ambient: evita l’ús de dissolvent clorat i no produeix afluents que 

hagin de tractar-se posteriorment. Tot i que, el diòxid de carboni és un dels gasos 

d’efecte hivernacle [16]. Els gasos anomenats d’efecte hivernacle retenen l’escalfor 

del sol que la Terra reflecteix, contribuint així a mantenir estable la temperatura del 



Extracció de greix de pell de xai amb gas dens: demostració de la viabilitat a nivell de planta pilot. Pàg. 39 

 

planeta. No obstant, un excés d’aquests gasos provoca un escalfament global del 

planeta, fenomen conegut amb el nom d’efecte hivernacle. En conseqüència, les 

emissions de diòxid de carboni produïdes per l’activitat industrial no són desitjables 

per a la salut del planeta. En el cas del projecte, caldrà estudiar quina quantitat de 

diòxid de carboni es requereix per a dur a terme l’alternativa proposada i en quina 

mesura contribueix a un escalfament global del planeta. 

5.5. Aplicació de l’extracció al projecte 

L’aplicació de la tecnologia d’extracció supercrítica al desgreixatge de pells és l’alternativa 

que es proposa a la tecnologia de desgreixatge aquós amb tensioactius. El diòxid de carboni, 

com a solvent del procés, és un fluid supercrític amb unes característiques adients segons 

els criteris descrits anteriorment. 

Sovint és corrent afegir al fluid supercrític un component addicional, anomenat cosolvent o 

modificador. Això es realitza amb la finalitat d’imposar propietats en el solvent que cap dels 

components té per ell mateix. Es pretenen aconseguir millores com ara: l’augment del poder 

solvent del fluid supercrític i del factor de separació; i l’augment de la dependència de la 

temperatura i la pressió del poder solvent, és a dir, per augmentar la solubilitat i disminuir la 

pressió de treball.  

Per a la realització dels experiments d’extracció es va pensar, en un primer moment, en la 

utilització d’un cosolvent en l’extracció de greix. Es va proposar treballar amb l’acetona, el 

dietilèter, l’etanol o el metanol per fer disminuir la pressió de treball.  

La temperatura es va limitar a 40ºC degut a que és la temperatura màxima que la pell pot 

suportar, com a màxim, sense fer-se malbé [4]. Si la mescla extractora resultant té una 

temperatura crítica inferior als 40 ºC, és possible realitzar experiments. Però si la mescla 

extractora resultant té una temperatura crítica de 40 ºC o superior serà millor treballar només 

amb diòxid de carboni.  

Cap de les mescles plantejades tenia una temperatura crítica inferior als 40 ºC. Per tant, es 

va decidir treballar amb el diòxid de carboni com a solvent del procés d’extracció sense 

l’existència de cap cosolvent. 
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6. Planta pilot 

En aquest apartat es descriu com funciona la planta pilot, quins són els mètodes analítics 

utilitzats i quins són els experiments previs que es van realitzar per poder determinar un bon 

disseny d’experiments. 

En primer lloc, es descriu el funcionament de la planta pilot utilitzada però si es vol més 

informació es pot anar a l’annex B (Annex B: Dispositiu experimental).  

En segon lloc, s’analitza breument el mètode analític determinat, si es vol veure l’explicació 

més detallada, cal anar a l’annex C (Annex C: Mètode analític determinat). 

Per acabar, s’interpreten els experiments previs que s’han realitzat abans de fer el disseny 

d’experiments i també es detallen més a l’annex D (Annex D: Experiments preliminars).  

6.1. Dispositiu experimental 

Es va partir d’una instal·lació pilot que hi ha en el Departament d’Enginyeria Química de 

l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Catalunya amb la qual es va procedir a 

realitzar diferents experiments, amb diversos valors. Aquest procediment va ser lent i 

dificultós, ja que la instal·lació pilot feia anys que no s’utilitzava i al ser força complexa es va 

haver de seguir detalladament, cada aparell de la instal·lació, fins aconseguir un 

funcionament òptim de la planta pilot. 

Per a la realització dels experiments s’ha disposat d’una instal·lació experimental (veure 

figura 6.1.) dissenyada per poder portar a terme processos dinàmics d’extracció supercrítica. 

La SFE 200 s’utilitza pel tractament de líquids en batch pel diòxid de carboni supercrític. Els 

productes extrets poden ser recuperats en fraccions amb una sèrie de 3 separadors ciclons 

que treballen a pressions diferents [17].  
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Figura 6.1. Instal·lació experimental SFE 200 

El diòxid de carboni contingut en la bombona és subministrat al capçal de la bomba en estat 

líquid i a la seva pressió de vapor. La bomba comprimeix el fluid fins a la pressió de treball de 

l’extractor i, posteriorment, aquest és escalfat fins a la temperatura de treball de l’extractor 

mitjançant un bescanviador de calor.  

El diòxid de carboni passa a través de l’extractor, on prèviament s’hi ha col·locat la pell, i 

arrossega el greix que aquesta conté. Tot seguit, el corrent format pel diòxid de carboni i el 

greix extret passa al separador, del qual se n’obté el diòxid de carboni per caps i el greix per 

cues. 

El cos extractor està constituït per un espai cilíndric en el qual la pell és introduïda 

prèviament a la posada en marxa del dispositiu experimental. L’exterior del cos extractor està 

calorifugat per tal de mantenir constant la temperatura de treball. 

Al finalitzar l’extracció s’obté la pell de xai neta i amb una quantitat de greix molt inferior, apta 

per continuar el seu cicle a la fàbrica, és dir, continuar amb la curtició. Així doncs, amb 

aquest procés s’aconsegueix, mitjançant l’extracció amb diòxid de carboni, treure una part 

del greix de la pell de xai.  
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6.2. Tractament de mostres i procediment operatiu 

Les mostres utilitzades per a tota l’experimentació en planta pilot corresponen a pell de xai 

d’Islàndia. Les pells provinents de països nòrdics contenen quantitats superiors de greix 

degut a les condicions ambientals en què creixen els animals. Aquesta característica fa que 

siguin òptimes per a l’experimentació, ja que permeten una determinació del rendiment del 

procés de desgreixatge amb un marge d’error inferior. 

L’experimentació en planta pilot s’ha dut a terme en un interval de temps curt per tal d’evitar 

la possible degradació de la matèria primera. A més, totes les mostres s’han mantingut a la 

nevera a 4 ºC de temperatura abans de ser tractades. De la mateixa manera, una vegada 

realitzats cadascun dels experiments, les mostres s’han congelat i etiquetat convenientment. 

Mitjançant aquest procediment descrit, s’ha garantit un tractament igualitari de totes les 

mostres, evitant així possibles contaminacions, degradacions o alteracions de les mateixes. 

Els continguts inicials de greix i d’aigua de la pell de xai d’Islàndia s’han determinat per a una 

mostra representativa de tota la pell. Els resultats obtinguts s’han acceptat com a valors de 

partida de tota l’experimentació. 

La pell de xai d’Islàndia, provinent de l’empresa Santiago Fatjó, S. L., ha arribat al laboratori 

piquelada, a un pH aproximat de 3,5. El piquelatge consisteix en fer disminuir el pH de la pell 

amb la finalitat de poder-la conservar durant setmanes o mesos sense fer-se malbé abans 

de ser desgreixada i adobada. 

Per tant, abans de realitzar un experiment s’ha despiquelat la mostra de pell, és a dir, se li ha 

fet augmentar el pH fins a assolir un valor de 7. El despiquelatge consisteix en posar la pell 

en un bany de formiat i, de mica en mica, anar-hi afegint bicarbonat, que fa augmentar el pH. 

El bany de formiat esmorteeix l’efecte del bicarbonat i evita que la pell s’esquinci. 

Un cop despiquelada i prèviament a l’extracció, s’ha assecat la mostra a l’estufa fins a obtenir 

el contingut d’aigua establert per a l’experiment en concret. A continuació, la mostra a 

desgreixar s’ha dividit en tres parts. La primera s’ha guardat al congelador immediatament 

després de l’extracció (cal tenir en compte que una pell desgreixada s’ha d’adobar, piquelar o 

congelar per evitar el seu deteriorament posterior). Una segona part s’ha col·locat a l’estufa 

després de l’extracció per tal de conèixer el contingut d’aigua final de la mostra de pell. 
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Finalment, la tercera part s’ha tractat en un aparell Soxhlet [18] per tal de determinar el 

contingut de greix final de la mostra de pell. 

Tot seguit es descriu com s’han efectuat les determinacions dels continguts d’aigua i greix de 

la pell, així com el rendiment d’extracció. Els càlculs detallats d’aquestes determinacions es 

poden consultar a l’annex C (Annex C: Mètode analític determinat). 

6.2.1. Determinació del contingut de greix de la pell 

El contingut de greix inicial de la pell de xai d’Islàndia, sense haver-li realitzat cap tipus de 

tractament, és del 14% en pes. Per a determinar el contingut final de greix d’una mostra de 

pell desgreixada en la planta pilot, s’ha utilitzat la norma la norma ISO 4048:1977 [18]. 

Aquesta norma dóna la metodologia per a determinar les matèries grasses i altres matèries 

d’un cuir solubles en diclorometà. 

El principi del mètode és l’extracció contínua, amb diclorometà, d’una mostra de cuir 

preparat. L’operació té lloc en un extractor Soxhlet, amb un matràs d’extracció de capacitat 

convenient i un refrigerant. Després d’un mínim de 30 passades del dissolvent, es destil·la el 

diclorometà del matràs que conté l’extracte. 

L’extracte obtingut és assecat en una estufa, mantinguda a 102 ºC aproximadament, durant 

quatre hores. Es deixa refredar durant 30 minuts i es pesa. Per diferència de pes entre el 

matràs amb el greix extret i el matràs buit, s’obté la quantitat de greix que contenia la mostra 

de pell analitzada. Per tant, el contingut de greix es calcula segons l’equació (veure equació 

6.1): 

100
])kg[mostraPes(

])kg[matràsPes(])kg[matràsPes([%]greixdeContingut
inicial

finalinicial
inicial ⋅

−
=   (6.1) 

Les normes ISO 2418:2002 [19], ISO 4044:1977 [20] i ISO 4048:1977, que descriuen els 

procediments per a localitzar, preparar i tractar les mostres de pell per a determinar-ne el 

contingut de greix, estan descrites en l’annex C (Annex C: Mètode analític determinat). 

 

 



Extracció de greix de pell de xai amb gas dens: demostració de la viabilitat a nivell de planta pilot. Pàg. 45 

 

6.2.2. Determinació del contingut d’aigua de la pell 

El contingut d’aigua inicial de la pell de xai d’Islàndia, sense haver-li realitzat cap tipus de 

tractament, és del 60% en pes. A partir d’aquest valor, si es desitja una mostra de pell per a 

realitzar un experiment amb un contingut d’aigua inferior, caldrà assecar-la a l’estufa durant 

un cert temps. 

El contingut d’aigua d’una mostra de pell en funció del temps passat a l’estufa a 70 ºC es 

mostra en la figura 6.2: 
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Figura 6.2. Representació gràfica del contingut d’aigua a la pell 

6.2.3. Determinació del rendiment d’extracció 

El rendiment d’extracció (η) de cadascun dels experiments realitzats s’ha calculat a partir de 
l’equació 6.2: 

100
[%])inicialgreixdeContingut(

[%])finalgreixdeContingut([%])inicialgreixdeContingut([%] ⋅
−

=η   (6.2) 
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6.3. Estudi de les condicions de funcionament 

Abans de realitzar el disseny d’experiments, s’han fet algunes proves per a determinar 

quines són les millors condicions de funcionament: condicions subcrítiques o condicions 

supercrítiques. Aquestes variables han estat a determinades a partir de la informació 

publicada en molts articles destacats [21-22-23]. Tots els experiments següents s’han 

realitzat amb 1 hora d’extracció. 

Amb la realització d’aquests experiments es va estudiar la viabilitat del projecte. Així doncs, 

es va realitzar un experiment supercrític ( P = 100 bar, Q = 1 l/h, T = 40ºC) i es va obtenir un 

rendiment del 57,21%. També es va realitzar un altre experiment, però en comptes de ser 

supercrític, subcrític amb ( P = 120 bar, Q = 2,5 l/h, T = 30ºC) i es va determinar un 

rendiment del 86,03 %. Es va tornar a fer un altre experiment supercrític ( P = 120 bar, Q = 2 

l/h, T = 40ºC), i aquesta vegada es va obtenir un rendiment bastant superior al primer 

experiment supercrític (75,87%).  

Taula 6.1. Primers experiments realitzats. 

Exp. P (bar) % H Q (l/h) T extractor (ºC) Condició Rendiment (%) 

1 100 60 1 40 Supercrític 57,21 

2 120 60 2,5 30 Subcrític 86,03 

3 120 20 2 40 Supercrític 75,87 

Però no es pot treballar amb supercrític per dues raons. En primer lloc, la pell no soporta 

temperatures més altes de 40ºC, per tant, a aquestes temperatures la pell perd totes les 

seves propietats. En segon lloc, l’augment de rendiment en supercrític no és tant alt com en 

subcrític.  

Així doncs, un cop determinat que tots els experiments serien en subcrític es va tornar a 

realitzar una altre experiment, en subcrític, però amb menys pressió que l’anterior, ( P = 80 

bar, Q = 1 l/h, T = 30ºC), i aquest va demostrar que amb la disminució de pressió, disminueix 

el rendiment (37,54%).  
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Taula 6.2. Experiments per estudiar l’efecte de la pressió. 

Exp. P (bar) % H Q (l/h) T extractor (ºC) Condició Rendiment (%) 

2 120 60 2,5 30 Subcrític 86,03 

4 80 60 1 30 Subcrític 37,54 

Així com també, amb l’experiment realitzat a ( P = 120 bar, Q = 2,5 l/h, T = 30ºC) es va 

obtenir un rendiment del 25,77% davant del 86,03% anterior (experiment 2); això és degut a 

la variació de la humitat de la pell.  

Taula 6.3. Experiments per estudiar l’efecte de la humitat 

Exp. P (bar) % H Q (l/h) T extractor (ºC) Condició Rendiment (%) 

2 120 60 2,5 30 Subcrític 86,03 

5 120 20 2,5 30 Subcrític 25,77 

D’aquesta manera es van definir les condicions de treball, unes condicions de treball en les 

quals les variables definides seran la pressió, la humitat de la pell i el cabal. 

Tot i que la planta pilot pot funcionar amb recirculació, tots els experiments s’han realitzat 

sense recirculació perquè l’extracció de pell arrossega greix i aigua cap als separadors. 

Aquests separadors tenen una eficàcia molt alta però que no és del 100%, i part del greix i 

de l’aigua no separats, tornen a la planta recirculats. Com se sap la planta treballa de manera 

discontinua i quan el procés es para, el greix recirculat queda atrapat en els conductes, 

solidificant-se en molts casos. Aquest sòlid format crea un tap que espatlla la instal·lació.  

S’ha vist que el millor és treballar amb una temperatura de 30ºC, juntament amb una pressió 

entre 100 i 120 bar. La humitat podrà variar entre 20 i 60 % alhora que també variarà el cabal 

entre 1 i 2 l/h. 

Aquestes condicions serviran per decidir, en un disseny d’experiments, quina serà la 

metodologia utilitzada i quants experiments es realitzaran.  
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6.4. Determinació del temps d’extracció 

Amb la finalitat d’obtenir més informació entorn als experiments, es va determinar com varia 

el rendiment d’extracció enfront el temps. Les condicions experimentals utilitzades van ser: 

pressió d’extracció 120 bar, temperatura d’extracció 30ºC, cabal de bomba 2 l/h i contingut 

d’aigua inicial de la pell 60%. Aquestes són les dades dels experiments i els seus 

rendiments: 

Taula 6.4. Determinació del temps d’extracció 

Exp. Temps (min) η (%) 

1 15 79,81 

2 30 82,29 

3 45 86,42 

4 60 90,88 

L’extracció assoleix uns rendiments d’extracció molt alts en poc temps. Més d’un 80% del 

rendiment s’aconsegueix al cap de 15 minuts, i d’aquí fins als 60 minuts, que passa del 80% 

al 90%. Per poder apreciar millor les dades anteriors s’han representat en un gràfic, tal i com 

es poden veure a continuació. 
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Figura 6.3. Greix restant a la pell versus temps. 
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A partir dels resultats obtinguts es pot calcular el temps necessari per a obtenir una mostra 

de pell amb un contingut de greix inferior al 2%, que és el valor que s’ha considerat 

acceptable perquè una pell pugui ser adobada satisfactòriament, sense l’aparició de defectes 

per un desgreixatge insuficient [24]. Aquest període de temps, tal com s’observa en la figura 

6.3., és d’uns 22 minuts aproximadament. 
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7. Disseny d’experiments 

7.1. Introducció 

Experimentar significa variar les condicions habituals de treball per trobar maneres de 

procedir millor, i guanyar al mateix temps un coneixement més profund sobre el 

comportament de processos i/o productes. El problema bàsic del disseny d’experiments 

resideix en decidir quin conjunt de proves manifestarà de manera més clara i amb menor 

esforç, els diversos aspectes d’interès del problema [25].  

La qüestió de situar els valors de les variables no és trivial i requereix certes suposicions 

sobre el comportament de la funció de resposta. En concret, que aquesta sigui contínua i 

suau, o que les discontinuïtats siguin conegudes. Aquest és al cas, per exemple, de les 

discontinuïtats produïdes per un canvi d’estat líquid a vapor, per energies d’activació 

necessàries, per impossibilitat física d’acoblament entre dues peces si no es compleixen uns 

requisits bàsics, etc. Resultaria pràcticament impossible arribar a conèixer per mètodes 

experimentals una funció la qual la seva resposta estigués representada per una superfície 

molt complexa [26].  

Afortunadament, els processos industrials, excepte algunes discontinuïtats com les 

comentades, compleixen aquests requisits de continuïtat i suavitat.  

La principal barrera que s’oposa a la utilització del disseny d’experiments és que requereix 

una inversió molt important en temps, matèries primes, etc. Això provoca que, encara 

suposant que es decideixi portar endavant la investigació, el número d’experiments a 

realitzar sigui sempre limitat. La consigna és, per tant, obtenir la màxima informació amb el 

mínim número de recursos [27].  

En la manera d’utilitzar els recursos disponibles per la investigació, podem distingir clarament 

tres possibles estratègies:  

 Experimentar sense planificar 

Segurament és la més utilitzada. S’utilitza la intuïció per realitzar proves, sense un ordre i de 

manera individual, per iniciatives personals i aprofitant els moments que per les 

circumstàncies –avaria, relaxació en la càrrega de treball, necessitat de solucionar el 



Pàg. 52  Memòria 

 

problema, etc.- siguin propicis. Sens dubte aquesta manera de procedir no pot ser 

considerada com una estratègia.  

 Decidir de cop com s’invertirà tot el pressupost  

Aquesta estratègia consisteix en decidir d’entrada quines condicions s’han de realitzar tots i 

cadascun dels experiments que permet el pressupost disponible. Aquesta decisió es realitza 

després de considerar els objectius dels experiments i estudiar acuradament tots els 

aspectes que, per raons tècniques o d’experiència, es coneixen sobre el problema en 

qüestió. 

 Estratègia seqüencial  

En aquest cas, després de considerar els objectius i recursos disponibles, es decideix en 

quines condicions es realitzaran un número reduït d’experiments, de manera que els 

coneixements adquirits s’utilitzen per decidir en quines condicions es realitzaran els 

següents.  

En aquestes tres estratègies, sense cap mena de dubte, és preferible la tercera. Aquesta 

reserva una part del pressupost per poder aclarir les qüestions confuses que hagin pogut 

sorgir com a conseqüència de l’anàlisi del primer experiment i, a més a més, permet 

aproximar-se a poc a poc on els resultats són òptims, invertint en ella més experiments. Per 

tant, per fer un bon disseny d’experiments és molt important no invertir mai tot el pressupost 

en un primer conjunt d’experiments i utilitzar en el seu disseny tota la informació prèvia 

disponible. 

7.2. Importància de fer el disseny d’experiments 

Al intentar aprendre dels processos industrials, una situació que es planteja amb freqüència 

és la de disposar d’una gran quantitat de dades sobre el funcionament diari del procés en 

qüestió, i sobre la pregunta de si és necessari o no fer un disseny d’experiments. A 

continuació, i sense que això signifiqui que no es pot aprendre, i molt, analitzant les dades 

del passat, exposem quatre riscos que es poden patir i dels que convé ser conscient, quan 

s’analitza dades la recollida de la qual no ha estat planificada.  

  - Dades inconscients: Els processos industrials canvien amb el temps, 

l’envelliment, les reparacions, els canvis de procediment, etc. Tot aquest tipus de canvis no 
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acostuma a registrar-se conjuntament amb les dades que acostumen a ser pressions, 

temperatures, cabals, concentracions, etc. Això provoca que les dades recollides 

mecànicament no siguin consistents i per tant intentar extreure conclusions sobre el 

comportament del procés a base d’analitzar-les és una feina amb possibilitats escasses  

d’èxit. 

 - Rang de les variables limitades pel control:  Si realitzem un estudi entre la 

concentració (variable important del procés) i la puresa (característica de qualitat crítica del 

producte) podrem apreciar la relació que hi ha entre dues variables. Tanmateix, i 

precisament perquè se sap que la concentració té una gran influència en la puresa, durant la 

producció es controla de forma molt estricte el rang de variació de la concentració. Si el rang 

de control és petit en relació a la variabilitat en la puresa per una concentració donada, 

resulta impossible detectar la relació entre elles per molt forta que sigui. Aquesta relació és 

molt freqüent quan s’intenta establir models a base de dades recollides en les operacions 

habituals. A més a més, pot causar sorpreses i confusions.   

  - Variables altament relacionades: Quan dues variables del procés estan co-

relacionades, es pot produir dos tipus diferents de situació enganyosa al analitzar dades 

recollides durant les operacions habituals.  

    - Confusió dels efectes: Es produeix quan les dades recollides 

inclouen, entre altres, les dues variables en qüestió. Per exemple, en un procés d’extrusió  en 

el que una característica important del producte final és la densitat (en g/l) i s’han recollit 

dades de cabal o velocitat a través de l’extrusora (en r.p.m) i del contingut en greixos (en %) 

de la matèria prima, una mescla de farines vegetals. Resulta clar que al augmentar el cabal i 

el contingut en greix, augmenta la densitat. Però el que no es pot discernir és si l’increment 

de la densitat és degut al increment de cabal, al de % de greix o a l’augment combinat de les 

dues variables. És per aquest motiu que en aquests casos es diu que els efectes de les 

variables estan confosos.  

    - Relació no causal. Variable oculta: Es produeix quan només 

s’han recollit (o tingut en compte per l’anàlisi) les dades corresponents a una de les variables 

correlacionades. Això produeix l’aparició d’una relació no causal deguda a l’existència d’una 

“variable oculta”. Si tornem a considerar un altre procés d’extrusió, però suposant que no 

s’han recollit dades del contingut de greix de la matèria prima. Al realitzar un diagrama 

bivariant entre el cabal i la densitat, s’observaria una relació entre aquestes dues variables 
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que conduiria a pensar que es pot obtenir la densitat desitjada, regulant les r.p.m del cabal 

d’alimentació de matèria prima. Tanmateix, una persona  que intenti regular la densitat 

manipulant les r.p.m, es trobarà amb la sorpresa que no podrà fer-ho. I és que la relació que 

existeix entre aquestes dues variables no és de causa-efecte. De fet, és deguda a una 

tercera variable (el % de greix de la matèria prima), que a un augment del % de greix 

provoca a un temps un augment en les r.p.m i un augment en la densitat. En aquest cas el % 

de greix és una variable oculta.   

7.3. Com s’ha realitzat el disseny d’experiments 

En la indústria, les tècniques de disseny i anàlisi d’experiments s’utilitza bàsicament en dues 

àrees: el disseny o millora de productes i el disseny o millora de processos. I això és així 

perquè actualment tant els productes com els processos són tan complexos, que resulta 

pràcticament impossible - només en contades ocasions - trobar maneres de millorar 

mitjançant consideracions de tipus teòric.  

Els dissenys que permeten experimentar amb totes les combinacions de variables i nivells es 

denominen dissenys factorials. Aquest tipus de disseny presenten diverses avantatges. 

Permeten, utilitzats seqüencialment, acostar-se a l’òptim i estimar interaccions (quan l’efecte 

d’una variable sobre la resposta depèn del nivell de l’altre), i proporcionen estimacions dels 

efectes de les variables amb una variança reduïda, ja que es calculen amb totes les 

observacions i són fàcils de construir i analitzar. D’altra banda, presenten un problema i és 

que requereixen un gran nombre d’experiments. Aquest inconvenient és soluciona a través 

de la utilització de dos nivells per a cada variable o utilitzar dissenys factorials fraccionats.  

A continuació es descriuen els conceptes més habituals que intervenen en el plantejament 

d’aquest tipus de disseny experimentals: 

Resposta:  és el nombre genèric que es dóna a la característica estudiada.  

Factors: es designa d’aquesta manera a les variables que es considera que poden afectar a 

la resposta i, per tant, s’inclouen en el pla d’experimentació.  

Nivells: són els valors que agafa un factor en un determinat experiment, 

La notació utilitzada per al disseny factorial a dos nivells és una potència de n, del tipus nk. La 

n significa que cada factor tindrà n nivells (n valors diferents), i k és el número total de factors 
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que intervindran en l’experimentació. El resultat d’elevar nk proporciona el número 

d’experiments elementals que s’han de realitzar. En aquest cas s’ha optat per treballar amb 

el disseny factorial a dos nivells ja que són els més utilitzats a la indústria. És a dir, dissenys 

del tipus 2k.  Els valors corresponents als dos nivells es codifiquen assignant al nivell baix el 

valor -1 ( o simplement -) i al alt +1 ( o simplement +).    

La difusió industrial dels dissenys 2k es fonamenta en tres motius: 

1. Proporciona una excel·lent relació entre l’esforç experimental i la informació 

obtinguda.  

2. Són senzills de construir, realitzar, analitzar i interpretar.  

3. Són fàcils de combinar entre ells per obtenir altres dissenys més complexos.  

Resulta evident que els dissenys en els que cada factor tan sols es varia a dos nivells tenen 

un greu inconvenient: només permeten estudiar relacions lineals. Aquest inconvenient queda 

en gran mesura compensat per dos fets. En primer lloc, els nivells els escull l’investigador, 

però sempre pot escollir-los suficientment junts com perquè una bona aproximació a la 

vertadera forma de resposta en la regió d’interès sigui una recta. Per altre banda, una de les 

avantatges d’aquests dissenys és que resulta fàcil de combinar per obtenir dissenys més 

complexos.  

7.4. Construcció de la matriu de disseny 

La matriu de disseny és la relació que defineix el valor que han de prendre els factors en 

cada un dels experiments a realitzar [28].  

Abans de decidir quines serien les variables que podrien afectar al rendiment, es va recórrer 

a articles publicats sobre el tema en diverses revistes especialitzades. Les variables que es 

pretenen optimitzar són: pressió, quantitat d’aigua a la pell (% humitat) i cabal [29-30].. No és 

recomanable treballar a molta pressió pel perill que pot comportar així doncs, es va decidir 

treballar a una pressió lleugerament baixa. Tampoc no és preferible operar amb una pell 

sense humitat o amb una temperatura de més de 40ºC ja que es perden les seves 

característiques i propietats . Per tant les condicions seleccionades i utilitzades en el procés 

són les següents [31]. 
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Taula 7.1. Nivells estadístics experimentals pel procés 

Variables de procés Nivell baix (-1) Nivell alt (+1) 

Pressió ,bar 100 120 

Humitat, % 20 60 

Cabal, l/h 1 2 

Mantenint la temperatura de l’extractor i el temps d’extracció constant a 30ºC i 1 hora, 

respectivament.  

En aquest cas tenint dos nivells i tres factors (pressió, humitat i cabal) per a realitzar 

l’experimentació, per tant, tenim un disseny 23. Aquests factors han estat seleccionats a partir 

de diferents fonts d’informació trobades.  

Taula 7.2. Matriu de disseny factorial 23  

Experiment Pressió, P (bar) Humitat, % H Cabal, Q (l/h) 

1 -1 -1 -1 

2 -1 -1 +1 

3 -1 +1 -1 

4 +1 -1 -1 

5 -1 +1 +1 

6 +1 -1 +1 

7 +1 +1 -1 

8 +1 +1 +1 

Aquest ordre en el que es presenta la seqüència d’experiments a realitzar es denomina ordre 

estàndard de la matriu de disseny. En aquest ordre resulta particularment senzill construir la 

matriu: conegut el número d’experiments a realitzar (estan delimitats pel número de factors) 

queda fixat el número de files i a partir d’allà s’alternen pel primer factor (-1) i (+1) fins a 

completar totes les files. Construint la matriu d’aquesta manera, es té la seguretat de no 

ometre ni repetir cap combinació de valors dels efectes de disseny.  
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7.5. Aleatoritzar 

L’ordre estàndard resulta molt convenient per escriure la matriu de disseny i per calcular els 

efectes de les variables, però no per realitzar els experiments. L’ordre de realització ha de 

ser aleatori ja que aleatoritzar protegeix a l’experimentador de la influència de variables sobre 

la resposta –que no se sap quines són ni quin efecte tenen- i que, al no romandre constants 

durant tot l’experiment, poden afectar a l’avaluació i interpretació dels resultats.  

Si realitzéssim els quatre experiments primers al mateix cabal i els quatre últims amb l’altre 

cabal, si hi hagués qualsevol altre factor dels que intervenen en l’extracció – temperatura del 

reactor, tipus de pell, etc. que canviés al llarg del temps, de manera que fes empitjorar 

paulatinament la qualitat de l’extracció, s’arribaria a la conclusió, potser errònia, de que el 

segon cabal és pitjor que el primer.      

Per tant, sempre que sigui possible i no origini cap problema seriós, ni representi cap cost 

addicional important en la realització de l’experiment, és convenient aleatoritzar totalment 

l’ordre d’experiments, ja que això protegeix contra possibles efectes de factors no 

considerats en l’experiment i ignorats per l’experimentador. En ocasions, el cost de canviar 

un factor de nivell és molt elevat (això succeeix amb freqüència quan un dels factors és la 

temperatura i el cost energètic i el temps d’escalfament és molt elevat), es pot recórrer a 

realitzar aleatoritzacions restringides per minimitzar el número de vegades que es canvia de 

factor.   

7.6. Ordre dels experiments 

Com s’ha comentat anteriorment és molt important aleatoritzar els experiments per no 

cometre errors a l’hora d’obtenir els resultats. Per tal de treure el màxim rendiment a les 

dades obtingudes, encara que degut a les poques variables i que és fàcil de realitzar 

manualment, utilitzarem el software estadístic anomenat MINITAB [32], una eina molt útil en 

els casos on apareixen moltes variables. El MINITAB és un programa de computadora 

dissenyat per executar funcions estadístiques bàsiques i avançades. Combina l’ús del 

Microsoft Excel amb la capacitat d’execució de l’anàlisi estadístic. Ofereix eines precises i 

fàcils d’usar per aplicacions estadístiques generals i molt especialment per al control de la 

qualitat, alhora que és una eina compacta, versàtil i fàcil de manejar enfocada a l’anàlisi de 

dades complexes i a la identificació i resolució de problemes relatius a processos. 
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És una eina de tractament de dades que permet, entre altres coses, realitzar anàlisis 

descriptius de dades, regressió, anàlisi de la variança, gràfics de control i anàlisi de capacitat 

o anàlisis economètrics de sèries temporals. El personal de producció és capaç de realitzar 

estudis complexos en poc temps amb un curs de formació bàsic i poques hores de treball. A 

l’estar el software integrat totalment en Windows i posseir una estructura similar a la d’una 

fulla de càlcul i un processador de textos, és una eina que no presenta un sal qualitatiu 

important per a la seva utilització.  

Així doncs, els experiments es van realitzar seguint l’ordre aleatori que ofereix el MINITAB i 

que es descriu a continuació: 

Taula 7.3. Ordre aleatori i no aleatori dels experiments 

Ordre aleatori 
d’experiments 

Ordre no aleatori 
d’experiments 

P (bar) % H Q (l/h) 

2 1 120 20 0,864 

7 2 100 60 1,730 

4 3 120 60 0,864 

3 4 100 60 0,864 

1 5 100 20 0,864 

8 6 120 60 1,730 

6 7 120 20 1,730 

5 8 100 20 1,730 
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8. Estudi dels resultats obtinguts 

A partir dels resultats obtinguts, s’ha dut a terme un tractament estadístic per a determinar 

l’efecte de cadascuna de les variables en el rendiment d’extracció, sota condicions 

subcrítiques de funcionament. Aquest tractament estadístic s’ha realitzat amb el programa 

informàtic MINITAB [32]. Les eines estadístiques ens permeten accedir a un major 

coneixement de la informació continguda en les dades mitjançant metodologies i processos 

de recollida, anàlisis i interpretació. En els últims anys, l’evolució del software estadístic ha 

significat un important estalvi en el temps, la precisió i la representació gràfica. 

Si es vol apreciar detalladament tot el que s’ha realitzat amb el MINITAB es pot veure a 

l’annex E (Annex E: Estudi estadístic dels resultats obtinguts). 

8.1. Resultats experimentals 

Els resultats obtinguts de cada experiment es poden veure a la taula següent (veure taula 

8.1.). Les variables descrites, és a dir, pressió, humitat i cabal, varien a dos nivells. Els valors 

de pressió escollits són de 100 i 120 bar, així com els de humitat són de 20 i 60 % [3].  

Per als valors de cabal es va treballar amb el grau d’obertura del nònius de la bomba, és a 

dir, el % de gir del nònius. Es va escollir el 18 i el 36% que equivalen a 1 l/h i 2 l/h 

respectivament. L’ordre dels experiments es va fer aleatòriament tot i que aquí estan 

ordenats.  
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Taula 8.1. Matriu de disseny i resultats obtinguts. 

Exp. P (bar) % H Q (l/h) Rendiment (%) 

1 120 20 1 87,34 

2 100 60 2 81,42 

3 120 60 1 79,81 

4 100 60 1 82,58 

5 100 20 1 84,37 

6 120 60 2 82,07 

7 120 20 2 54,20 

8 100 20 2 52,24 

Tots aquests experiments són subcrítics ja que es troben per sota de la temperatura crítica.  

Donat que aquest experiment és un 23 es pot representar gràficament a través d’un cub 
(veure figura 8.1.). 
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Figura 8.1. Representació gràfica de les variables i les respostes. 
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8.2. Càlcul dels efectes a partir del MINITAB 

Una vegada realitzats els experiments es procedeix a calcular de quina manera afecten a la 

resposta els factors amb els que s’ha experimentat. L’ordre dels experiments i els càlculs van 

ser fets utilitzant el software estadístic MINITAB.  

En primer lloc, es calculen els efectes de cada factor per separat, els quals es denominen 

efectes principals. Resulta evident, que amb els efectes principals no hi ha suficient per 

explicar la manera en que els factors afecten la resposta. Això és degut, a que en moltes 

ocasions l’efecte d’un factor depèn del valor d’un altre. Quan això passa es diu que els 

efectes interaccionen [26-27].   

Que la estimació d’un efecte, trobada a través de l’experiment, sigui diferent de zero no 

implica que el veritable valor d’aquesta ho sigui. És a dir, no implica que afecti de manera 

apreciable a la resposta i que, per tant, correspongui a un terme que hagi de ser inclòs en el 

model. L’origen d’aquest aparent contrasentit resideix en que quan es determina una 

resposta aquesta es troba afectada per una variabilitat i aquesta variabilitat es transmet  

inevitablement als efectes.  

De manera que, si un efecte és nul, el valor que obtindrem d’ell com a conseqüència de 

l’experimentació no serà exactament nul, sinó un valor entorn del zero, que pot estar tant 

més allunyat d’aquest quan més variabilitat hi hagi en el sistema.  

8.2.1. Efectes significatius 

Amb el següent gràfic obtingut a partir del MINITAB es poden apreciar quins són els efectes 

significatius del projecte (veure figura 8.2.). 
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Figura 8.2. Diagrama de distribució normal dels efectes 

Aquest mètode permet detectar els efectes significatius de forma senzilla i eficaç. Es basa en 

representar els efectes en paper probabilístic normal. La resposta experimental està sotmesa 

a variació aleatòria. Aquesta variació seguirà, en general, una llei normal amb mitja zero i 

una desviació tipus que reflexa l’error experimental. La pendent de la recta és una indicació 

del tamany de l’error experimental. Una recta més horitzontal indicaria major variabilitat.  

Es van determinar els factors experimentals que van tenir més efecte en el procés a través 

del p-valor (el qual representa la probabilitat que un coeficient de regressió sigui 

significativament diferent de zero i determina les variables significatives).  

S’aprecia clarament que hi ha quatre factors que apareixen alineats. Això indica que els 

efectes segueixen una llei normal amb mitja de zero, el que és senyal de que no són 

significatius. Han sortit diferents de zero a causa de la variabilitat del sistema.   

Pel contrari, hi ha tres efectes que estan fora d’aquesta línia, per tant, no provenen d’una 

distribució amb mitja zero i el seu efecte no és pròxim a zero. Són els efectes C, B i BC. En 

conseqüència direm que són clarament significatius. 
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Les pressions treballades són relativament baixes i no se sap si a pressions majors podrien 

ser un factor determinant. 

8.2.2. Reducció de factors 

Degut a que, com s’ha vist anteriorment, la pressió no afecta els experiments, tornarem a 

treballar amb el MINITAB però reduint el nombre de factors a 2, els quals seran la humitat i el 

cabal. 

Amb totes les dades obtingudes analitzo l’error comès. 

Taula 8.2. Comparació de rendiments i l’error. 

Exp. P (bar) % H Q (l/h) Rendiment 
Experimental (%) 

Rendiment 
Teòric (%) 

Error (%) 

1 120 20 1 87,34 85,86 1,48 

2 100 60 2 81,42 81,75 -0,33 

3 120 60 1 79,81 81,20 -1,39 

4 100 60 1 82,58 81,20 1,38 

5 100 20 1 84,37 85,86 -1,49 

6 120 60 2 82,07 81,75 0,32 

7 120 20 2 54,20 53,22 0,98 

8 100 20 2 52,24 53,22 -0,98 

El rendiment teòric es troba amb l’últim polinomi trobat amb el MINITAB, aquell que només té 

en compte la humitat i el cabal. L’error és la diferència entre el rendiment experimental i el 

rendiment teòric.  
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8.2.3. Interaccions estudiades 
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Figura 8.3. Diagrama d’interacció entre la humitat i el cabal 

Amb aquest diagrama podem apreciar quan es donen les millors condicions de treball tenint 

en compte només la humitat i el cabal. A cabal petit (1 l/h) i 20 % humitat es donen les millors 

condicions i per contra a cabal gran (2 l/h) i 20 % les pitjors.  

D’altra banda, existeix una gran diferència entre la pell amb humitat alta o baixa, és a dir, 

amb baixa humitat varia molt el rendiment segons el cabal escollit, en canvi, amb alta 

humitat, no hi ha gaire diferència entre treballar amb un cabal o altre.  
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Figura 8.4. Diagrama dels efectes entre cabal i humitat 

S’aconsegueix un millor rendiment amb la pell de xai que conté un 60% d’humitat en canvi, 

amb relació al cabal el millor rendiment és per al cabal més petit. 

8.2.4. Comparació dels experiments amb el MINITAB 
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Figura 8.5. Relació entre el rendiment teòric i l’experimental 
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S’observa la variació entre els rendiments teòrics obtinguts a través del MINITAB i amb la 

interacció només dels factors significatius (humitat i cabal), i els experimentals. Tot i que 

ambdós rendiments presenten certes variacions les seves aproximacions són molt bones, 

per tant, els experiments segueixen una coherència que s’ajusta al model matemàtic trobat 

teòricament (veure figura 8.5.).  

8.3. Conclusió 

El millor rendiment s’obté amb la pressió més alta (120 bar), el cabal més petit (1 l/h), i el 

valor d’humitat més baix (20%), obtenint un rendiment del 87,34 %, però per contra si no és 

vol arribar fins a un 20 % d’humitat per no haver d’assecar la pell, i es vol treballar 

directament amb el 60% d’humitat, que és la humitat que té la pell normalment, s’obtenen 

rendiments de l’ordre del 82,07% que són molt bons també. 

Per contra, apareixen dos casos que fan disminuir considerablement el rendiment. Aquests 

casos són els que la humitat de la pell és baixa i el cabal alt. Això pot ser degut a la influència 

que té l’aigua en la pell, i com el diòxid de carboni no té el suficient temps per extreure el 

greix ja que el cabal és més gran. Això permet explicar que el rendiment d’aquests dos 

experiments baixi fins a valors del 50%. 

Tret d’aquests casos, el rendiment mitjà és del 75,5 % 
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9. Simulació dels experiments 

9.1. Introducció 

Els experiments realitzats s’han simulat amb un programa de simulació amb tecnologia CFD 

(Computacional Fluid Dinamics). La revolució de la computació, en la capacitat 

d’emmagatzematge de dades i en la realització d’operacions algebraiques, ha accelerat el 

desenvolupament de tècniques numèriques destinades a solucionar les equacions de la 

mecànica de fluids. Això ha permès l’aparició de la Dinàmica de Fluids Computacional 

(Computational Fluid Dynamics, CFD). 

La CFD s’ocupa de la solució de les equacions fluidodinàmiques en computadores, 

relacionant l’ús de la computació amb la investigació de la dinàmica de fluids. La CFD 

requereix un nombre poc significatiu de restriccions i ofereix una descripció completa de tot el 

camp de flux per a cadascuna de les variables.  

La metodologia CFD és relativament fàcil d’aplicar, oferint la possibilitat de tractar 

configuracions de flux força complexes. A més, en la CFD es poden incorporar diferents 

processos simultàniament. 

Les simulacions obtingudes mitjançant CFD proporcionen anàlisis detallats en les etapes del 

cicle de disseny de la planta, disminuint els costos, els riscos i sobretot el temps respecte les 

proves experimentals.  

El programa utilitzat s’anomena COMSOL MULTIPHYSICS 3.2 [33] (abans conegut com 

FEMLAB). És una eina de modelatge i anàlisi per realitzar prototips virtuals de fenòmens 

físics. Contempla múltiples físiques utilitzant l’anàlisi d’elements finits. Inclou interfaces 

d’aplicació fàcils d’utilitzar, combinades amb una completa i flexible configuració del model. 

No s’ha de tenir un profund coneixement de matemàtiques ni anàlisi, només s’ha de conèixer 

bé el problema que es va a resoldre.  

S’utilitza en la investigació i en el desenvolupament de productes. Així, es desenvolupen 

processos més eficaços i s’escurça el temps de comercialització del producte, a través 

d’opcions de disseny més ràpides que permeten reduir els prototips físics.  
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9.2. Models utilitzats 

L’acoblament entre el flux en medi lliure i en medi porós és molt comú en el camp de 

l’enginyeria química. Per aquest motiu s’han utilitzats tres models diferents, els quals es 

descriuen a continuació: 

9.2.1. Model 1: Equació de Navier-Stokes 

L’equació de Navier-Stokes descriu el flux en fluids viscosos per balanços de moment, per 

cada un dels components el vector moment en totes les dimensions espacials. Se suposa 

que la densitat i la viscositat del fluid modelat són constants. L’equació de Navier-Stokes està 

definida en l’expressió següent [34]: 

   ( ) Fp2 =∇+∇⋅ρ+∇η uuu      (9.1)  

   0=⋅∇ u        (9.2)  

ρ =densitat del fluid [Kg/m3] 

η= viscositat dinàmica [Kg/m⋅s] 

u = vector velocitat [m/s] 

p = pressió [Pa] 

F = terme de força [Kg⋅/m2 s2] 

Si es vol saber més informació del model 1 així com les condicions límit incoporades es pot 

trobar a l’annex F ( Annex F: Simulació dels experiments amb el programa COMSOL). 

9.2.2. Model 2: Equació de Brinkman per un medi porós 

L’equació de Brinkman descriu el flux en medi porós quan en el moment del transport les 

forces d’estrès en el fluid són importants. El model inclou la llei de Darcy que introdueix un 

terme de transport viscós en el moment del balanç i també afegeix la velocitat en la direcció 

espacial segons les variables. El flux es determina amb les equacions de balanç de moment, 

en les direccions x, y i z [33-35]: 
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ρ =densitat del fluid ([Kg/m3] 

η= viscositat dinàmica [Kg/m⋅s] 

u = vector de velocitat [m/s] 

p = pressió [Pa] 

κ = permeabilitat de l’estructura porosa [m2] 

F = terme de força [Kg⋅/m2.s2] 

També es poden trobar les condicions a l’annex F. 

9.2.3. Model 3: Convecció-difusió i l’equació de difusió utilitzant la llei de 
Fick 

La difusió és un dels principals mecanismes de transport en sistemes químics. La difusió 

molecular és en molts casos l’únic mecanisme de transport en els catalitzadors microporosos 

i en alguns casos de membranes. El model d’aplicació per Convecció-difusió està definit per 

espècies que es troben diluïdes en el solvent i només interaccionen amb les molècules 

solvents. En aquest cas, la llei de Fick descriu el transport per difusió en el flux. L’equació de 

Convecció-difusió que es troba en el mòdul d’enginyeria química, per la llei de difusió de 

Fick, és la següent [34]: 

   ( ) iiii RccD =+∇−⋅∇ u      (9.5)  

ic  = Concentració de l’espècie i [mol/m3]  

iD  = Coeficient de difusió [m2/s] 

iR  = Terme de reacció de cadascuna de les espècies [mol·m3/s 1] 

u = vector velocitat [m/s] 

També es poden trobar les condicions a l’annex F. 
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9.3. Geometria 

Per a descriure la geometria utilitzada en les simulacions, s’ha de tenir en compte que 

l’extractor, al ser de forma cilíndrica, té axisimetria radial. Això vol dir, en un sistema de 

coordenades cilíndriques, que el valor de les diferents variables de procés canvien amb la 

coordenada radial però no amb la coordenada polar. Això ens permet fer una simplificació al 

moment d’escollir el model geomètric que representa el nostre sistema, fent una 

representació bidimensional d’un sistema tridimensional (veure figura 9.1). 

 

Figura 9.1. Representacions 3D i 2D de l’extractor simulat 

Taula 9.1. Geometria del procés 

Dimensió Identificació Valor Unitat 

Ample Radi de l’extractor r m 

Llarg Longitud de l’extractor L m 
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9.4. Casos estudiats 

S’ha estudiat tres tipus de casos diferents per aconseguir una simulació més acurada.  

  Cas 1: En aquest primer cas la pell de xai ocupa la meitat de l’extractor i les 

equacions utilitzades són les de Navier-Stokes i les de convecció-difusió 

  Cas 2: La pell ocupa la meitat de l’extractor ( com en el cas 1) i les equacions 

utilitzades són les de Navier-StoKes, les de convecció-difusió i les de Brinkman.  

  Cas 3: La pell de xai ocupa tot l’extractor i les equacions utilitzades són les de 

convecció-difusió i les de Brinkman.  

9.4.1. Cas 1 

Geometria 

A B

1

2

3

4 7

Entrada de l’extractor

Sortida de l’extractor

Eix 
de 

l’extractor Paret 

5

6

 

 

Figura 9.2. Geometria del cas 1 
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El primer cas és un rectangle de revolució dividit en dos subrectangles (A i B). Aquests 

rectangles determinen la part ocupada per pell de xai (rectangle B), la qual es troba 

enrotllada al voltant del extractor, i la part lliure per on circula el flux de CO2 (rectangle A). La 

superfície 1 és l’eix de revolució i la superfície 7 correspon a la paret externa del extractor. Es 

considera que en el rectangle A el flux de CO2 circula segons les equacions de Navier-

Stokes i la velocitat adoptada també és la velocitat de Navier-Stokes, en canvi, en el 

rectangle B només actuen les lleis de convecció-difusió i la velocitat és zero. El model de 

convecció–difusió és present en els dos rectangles. La difusió es realitza a través d’un medi 

porós, en aquest cas la pell de xai.  

El model de convecció-difusió es realitza en els dos rectangles mentre que les lleis de 

Navier-Stokes només estan presents en el rectangle A i per tant, només afecta les 

superfícies de contorn de l’1 al 4. Es va construir prèviament la malla amb 1474 elements.   

 

Figura 9.3. Malla utilitzada i en la qual es realitza tota la simulació 

Un cop realitzada la malla, es va continuar treballant en la simulació i es va arribar a un 

procés de desgreixatge de la pell de xai tal i com s’indica a continuació (veure figura 9.4.).  
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C D

 

Figura 9.4. Perfil de concentració de greix en l’extractor per al cas 1.                                      
 (A) t =0s; (B) t =300s; (C) t =900s; (D) t =3600s 

En aquest procés simulat, el greix de la pell desapareix de l’extractor, fins aconseguir una 

pell neta i en bones condicions. Això es pot apreciar en la figura anterior on: 

 - La figura A correspon al temps inicial, és a dir, 0 segons, i on es pot veure com la 

simulació no ha començat ja que la concentració de greix és la màxima. A partir d’aquí, la 

concentració de greix anirà disminuint.  

 - La figura B correspon al temps 300 segons. En ella es pot veure com es realitza 

l’extracció. És a dir, no hi ha velocitat en el rectangle B i això fa que l’extracció avanci 

d’esquerra a dreta.  

 - La figura C correspon al temps 900 segons, és a dir, 15 minuts. Tal i com indica el 

seu color, l’extracció es troba força avançada i la pell de xai ha perdut una quantitat de greix 

considerable. 
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 - La figura D correspon al final de l’extracció, és a dir, 3600 segons. En ella s’aprecia 

com l’extracció s’ha acabat. És a dir, la concentració final de greix a l’extractor és molt baixa i 

el rendiment obtingut, en aquests 3600 segons, molt bo.  

Després de finalitzar l’extracció, simulada amb el programa informàtic COMSOL, es va fer la 

comparació entre el cas 1 i els experiments realitzats, a la planta pilot del laboratori. D’altra 

banda, es van fer diverses simulacions del cas 1. Això vol dir, que la simulació del cas 1 es 

va realitzar tres vegades. En el primer cas, és va simular el procés amb un valor de difusivitat 

efectiva del medi porós de 1,85·10-8 m2/s. En el segon cas, el valor de la difusivitat efectiva va 

variar, sent aquest 1,85·10-9 m2/s. I en el tercer cas, el valor escollit va ser la mitja entre el 

valor del primer i del segon cas (1,0175·10-8 m2/s) (veure figura 9.5.). 

CAS 1 (Navier-Stokes + Convecció-Difusió)
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Figura 9.5.. Representació gràfica del cas 1 

Conclusió: En aquest primer cas amb Navier-Stokes i convecció-difusió, les tres simulacions 

obtingudes variant la difusió efectiva del medi porós entre 1,85·10-8 m2/s, 1,0175 10-8 m2/s i 

1,85 10-9 m2/s respectivament no s’ajusten al model experimental. En el període de temps de 

0 a 3600 segons la tendència que segueix el programa informàtic COMSOL no s’ajusta al 

model experimental i existeixen forces discrepàncies. 
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9.4.2. Cas 2 

La geometria és exactament igual al cas 1 (veure figura 9.2.), però ara introduïm les 

equacions de Brinkman en el rectangle B, a més a més de les que ja hi havia, que són 

Navier-Stokes (en el rectangle A) i convecció–difusió (en els dos rectangles). La pell de xai 

continua trobant-se només en el rectangle B. Aquest canvi modifica la velocitat en el 

rectangle B que passa de ser zero a ser la velocitat calculada amb el model de Brinkman. 

Ara s’ha d’afegir en el rectangle B les lleis de Brinkman, com es veu només afecta les 

superfícies de la 4 a la 7, i a més a més, alguns contorns de convecció-difusió (rectangle A i 

B) o inclús de Navier-Stokes (rectangle A) es modifiquen perquè la simulació funcioni. 

Després es va passar a construir la malla amb 1474 elements (veure figura 9.3.).  

A B

C D

A B

C D

 

Figura 9.6. Perfil de concentració de greix en l’extractor per al cas 2.                                      
(A) t =0s; (B) t =60s; (C) t =900s; (D) t =3600s 
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Per a descriure aquest segon cas, s’ha de tenir en compte que la geometria utilitzada és la 

mateixa que en el primer cas. Això vol dir, que la pell es troba només en la part dreta de 

l’extractor. Però això no significa, que la simulació es realitzi igual que en el primer cas, ja 

que, al treballar amb el model de Brinkman, la part dreta del rectangle té la velocitat 

calculada amb el model de Brinkman. Això es pot apreciar en la figura anterior on: 

 - La figura A correspon al temps inicial, és a dir, 0 segons, i és exactament igual al 

cas 1. La concentració de greix és la màxima.  

 - La figura B correspon al temps 60 segons. En ella es pot veure com es realitza 

l’extracció, és a dir, tal i com indica el seu color l’extracció ha començat. Aquesta figura 

representa la diferència entre el cas 1 i el cas 2. Aquesta diferència es basa en el fet que en 

el rectangle ocupat per la pell, rectangle B, la velocitat no és zero, com en el cas 1, sinó que 

la velocitat és la calculada amb el model de Brinkman. Això vol dir, que l’extracció de greix 

avança en el mateix sentit que el flux de CO2. 

 - La figura C correspon al temps 900 segons. En aquesta figura es pot veure que al 

cap de 900 segons, és a dir, 15 minuts, la simulació realitzada ha extret molt greix de 

l’extractor, és a dir, la concentració de greix dins de l’extractor ha disminuint molt en relació a 

l’inicial.  

 - La figura D correspon al final de l’extracció, és a dir, 3600 segons. Es pot veure com 

l’extracció s’ha acabat i la concentració de greix final dins de l’extractor és molt baixa.  

En aquest segon cas, també s’ha realitzat la simulació amb diferents valors de difusivitat 

efectiva del diòxid de carboni en el medi porós.  
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Figura 9.7. Representació gràfica del cas 2 

Conclusió: Aquest segon cas treballa amb convecció-difusió i Navier-Stokes, i a més a més, 

incorpora en el rectangle B les lleis de Brinkman. Això fa que la difusió es realitzi en el sentit 

del flux de CO2 i la simulació s’acosta més a les dades experimentals no només cap al final, 

és a dir, passat els 2700 segons, com en el cas 1, sinó durant tota l’extracció (3600 segons). 

Tot i que en els primers 15 minuts de l’extracció (900 segons) és on més variacions hi ha 

entre el model experimental i el software informàtic COMSOL. Un cop decidit que aquest 

segon cas s’ajusta millor al model experimental que el primer, es tria, quin valor de difusió 

efectiva en el medi porós reflexa millor l’extracció, i aquest valor és el que correspon a la 

mitjana entre el valor de 1,85 10-8 m2/s i 1,85 10-9 m2/s, és a dir, 1,0175 10-8 m2/s.  
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9.4.3. Cas 3 

Geometria 
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Figura 9.8. Geometria del cas 3 

En aquest últim cas, la pell de xai es troba repartida en tot el rectangle, això significa que tot 

el medi és homogeni i les propietats són efectives. Això fa que la concentració inicial de greix 

no sigui la real sinó la meitat de la real ja que el volum ocupat per la pell és el doble. Les 

equacions que s’utilitzen en aquest cas són les equacions de convecció-difusió i les de 

Brinkman, aquí no s’apliquen les lleis de Navier-Stokes. Sempre hi ha la mateixa velocitat, és 

a dir, la velocitat és constant en tota la simulació però aquesta velocitat, a diferència dels 

altres dos casos, és la velocitat inicial i no la velocitat calculada amb el model de Brinkman, 

ja que les propietats són efectives en tot el extractor. Aquest és un cas de flux pistó. 
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Ara la geometria ha canviat i la pell es troba repartida en tot l’extractor. La malla utilitzada 

conté 1744 elements.  

 

Figura 9.9. Malla utilitzada i en la qual es realitza tota la simulació 

Un cop realitzada la malla, es va continuar treballant en la simulació, amb i es va arribar a un 

procés de desgreixatge de la pell de xai tal i com s’indica a continuació (veure figura 9.10.).  
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Figura 9.10. Perfil de concentració de greix en l’extractor per al cas 3.                                      
    (A) t =0s; (B) t =20s; (C) t =60s; (D) t =3600s 

La geometria utilitzada en el cas 3 és diferent als altres dos casos, és a dir, la pell es troba 

repartida per l’extractor homogèniament, tal i com es pot veure a la figura anterior on: 

 - La figura A correspon al temps inicial, és a dir, 0 segons, i és on s’aprecia la 

diferència de geometria entre els casos anteriors i aquest. Així doncs, l’extractor es troba ple 

de pell.  

 - La figura B correspon al temps 20 segons. En ella es pot veure la rapidesa de 

l’extracció simulada, que no s’assembla, en absolut, als experiments realitzats. Això es 

degut, a la diferència de geometria, i alhora, al fet que no treballa amb les lleis de Navier-

Stokes.  

 - La figura C correspon al temps 60 segons, és a dir, 1 minut, i en la qual l’extracció 

està pràcticament acabada, tal i com s’ha comentat anteriorment.  
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 - La figura D correspon al temps 3600 segons, quan l’extracció ha finalitzat. La figura 

no dista gaire de l’anterior, tot i el temps de diferència que es porten. Això vol dir, que 

l’extracció es realitza molt ràpid, més ràpid que el model experimental, i per tant, aquest cas 

no descriu gaire bé els experiments.  

Conclusió: Com s’ha vist anteriorment, aquest cas simula l’extracció molt ràpid, i no 

s’adapta al model experimental, és per això que no s’ha realitzat el gràfic corresponent als 

diferents valors de difusivitat efectiva, com en els altres casos, ja que al cap de 100 segons 

d’extracció és té un rendiment del 99,80%, el qual no s’aconsegueix amb els experiments 

realitzats al laboratori. 

9.4.4. Comparació de casos 

Un cop descrits els tres casos estudiats, es va procedir a la selecció del millor cas, és a dir, el 

cas que millor representa els experiments realitzats al laboratori. Per a efectuar aquesta 

comparació, calia executar, del tercer cas, el programa informàtic amb el valor de difusivitat 

efectiva igual que en els altres casos. Això vol dir, que s’havia de donar com a valor de 

difusivitat efectiva 1,0175 10-8 m2/s, valor mig entre les altres dues difusivitats efectives 

utilitzades (1,85 10-8 m2/s  i 1,85 10-9 m2/s). 
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Figura 9.11. – Comparació dels casos estudiats 
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Tal i com es pot veure en aquest gràfic, el cas que millor s’adapta al model experimental, és 

al cas 2, tot i que ja s’ha comentat que durant els primers 15 minuts (900 segons) cap dels 

casos estudiats s’ajusta al model experimental.  

El cas 3 no reflexa l’extracció de greix en absolut, ja que el rendiment és molt alt en molt poc 

temps, això fa que no s’hagi continuat dibuixant la corba més enllà dels 100 primers segons. 

Però tot i així s’ha afegit en aquest gràfic per comparar els tres casos estudiats.  

El cas 1 és millor que el cas 3, però no que el cas 2, ja que s’aproxima el model experimental 

però en els últims valors, i discrepa força al principi de l’extracció. Això podria fer pensar que 

el valor trobat experimentalment al cap de 900 segons d’extracció tingués algun error el qual 

fes augmentar el seu rendiment.  

9.4.5. Estimació d’errors 

Per acabar l’estudi amb programa informàtic COMSOL i després de trobar quin és el millor 

cas, falta l’estimació d’errors entre els 8 experiments, corresponents a la matriu de disseny, 

descrits anteriorment, ja que la comparació que s’ha realitzat fins ara, fa referència a 4 

experiments efectuats a diferents temps d’extracció, els quals es van fer per veure com 

funcionava l’extracció i quin rendiment aconseguíem a cada temps.  

Per tant, es van fer 8 simulacions més, una per cada experiment realitzat experimentalment, 

amb la finalitat de veure quin era el rendiment obtingut a 3600 segons (1 hora) d’extracció. 

Com que només ens interessa veure quin és el rendiment final de l’extracció i no quin és el 

rendiment cada 900 segons, com en els casos anteriors, s’ha escollit treballar amb el cas 

que millor simula l’extracció, és a dir, el cas 2 (veure figura 9.12).  
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Figura 9.12. – Comparació dels experiments de la matriu de disseny amb el COMSOL 

Els rendiments obtinguts pel programa informàtic COMSOL són sempre més grans que els 

aconseguits experimentalment ja que existeixen pèrdues de càrrega, errors experimentals, 

pèrdues de calor, etc. que no s’han tingut en compte alhora de realitzar la simulació 

informàtica.  

D’altra banda, els dos últims rendiments experimentals són molt més baixos que els simulats, 

això és perquè la difusivitat efectiva en el medi porós està estimada per valors de contingut 

d’aigua alts, però no per valors baixos d’aigua. Amb valors baixos d’aigua i cabal gran els 

casos estudiats no s’ajusten bé, s’hauria de calcular una nova difusivitat efectiva. Aquests 

dos últims experiments que no coincideixen tenen cabal gran i % d’aigua baixa 
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10. Impacte mediambiental 

Aquest és un apartat molt important en problemes d’enginyeria. Consisteix en identificar, 

analitzar i avaluar les característiques del projecte des d’una perspectiva medi ambiental, 

evitant així problemes generats, per l’impacte mediambiental, en la realització del projecte.  

En l’enginyeria cada cop és més important l’impacte ambiental que es pugui produir en el 

transcurs d’una activitat. Per tant, quant es realitza un projecte és adequat valorar quines són 

les conseqüències que pot reportar-ne la seva implantació a l’entorn. 

També s’inclou els sistemes de seguretat que té la planta ja que es treballa a alta pressió.  

10.1. Anàlisi de la tecnologia convencional 

La tecnologia convencional és altament contaminant degut al bany residual de desgreixatge 

que se n’obté. Els tensioactius utilitzats són biodegradables i no tòxics, però aquests, 

juntament amb el greix de la pell, formen una emulsió en aigua que dóna lloc al bany residual 

de desgreixatge. Aquest bany té unes característiques fisicoquímiques molt negatives, 

especialment pel què fa a DQO (demanda química d’oxigen), amb un valor mitjà a la sortida 

del procés de desgreixatge de 88.000 mg O2/l [6]. 

Les aigües residuals del procés tenen una doble penalització mediambiental: per una banda, 

cal depurar-les; per l’altra, cal pagar un impost per haver-les generat, el cànon de l’aigua. 

Pel què fa a la depuració del bany residual de desgreixatge, la mateixa indústria adobera es 

veu obligada a tenir una depuradora instal·lada en la mateixa planta. La DQO inicial del bany 

(88.000 mg O2/l) es rebaixa fins als 250 mg O2/l aproximadament, valor encara superior a 

l’establert per la llei, que és de 160 mg O2/l [7]. Avui, el cost promig de depuració d’aquestes 

aigües a l’empresa Santiago Fatjó, S. L. és d’1 €/m3 [4]. 

Quant al cànon de l’aigua, és un impost de naturalesa ecològica sobre l’ús i la càrrega 

contaminant abocada pels usuaris de l’aigua. Degut a la gran càrrega contaminant del bany 

residual de desgreixatge, el cànon de l’aigua a l’empresa Santiago Fatjó, S. L. és d’1,4 €/m3 

[4]. Si es vol saber més informació sobre el cànon de l’aigua es pot veure l’annex G (Annex 

G: Impacte mediambiental).  
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10.2. Anàlisi de la tecnologia proposada 

L’alternativa proposada passa per substituir l’aigua pel diòxid de carboni com a solvent del 

procés de desgreixatge. Per tant, en aquest cas no existeix la problemàtica mediambiental 

de l’ús industrial de l’aigua. Tot i que se n’utilitza una certa quantitat per a determinats serveis 

del procés (escalfament i/o refredament de corrents), aquesta és reutilitzada i el seu consum 

és mínim (només degut a petites pèrdues o parades de manteniment).  

El diòxid de carboni utilitzat s’ha comprat per realitzar els experiments però la concepció 

d’aquest element seria comprar-lo a empreses que el generen com a residu, per exemple, el 

cas d’una indústria amb combustions i que l’hagi de llençar a l’exterior. Aquest diòxid de 

carboni es compra en aquesta indústria i s’utilitza pel procés d’extracció. Per tant, no es 

genera CO2 sinó que es captura d’una empresa que el genera com a residu i es recicla i 

reutilitza en la següent operació de desgreixatge, només alliberant-ne una petita part per la 

purga o pel manteniment que es realitza un cop l’any. 

Per identificar les característiques ambientals cal analitzar tots els elements generats durant 

el procés que poden interactuar amb el medi ambient. Tot seguit es repassen els elements 

més importants: 

- Emissions atmosfèriques: el procés d’extracció de greix presenta emissió de 

contaminants, ja que és perd una part de CO2 quan es carrega o es descarrega 

l’extractor, i quan es recull el greix extret obrint la vàlvula. 

- Aigües residuals: durant el procés es consumeix aigua barrejada amb etilenglicol, 

encara que s’utilitza en processos de refrigeració tant de l’extractor com d’altres equips 

auxiliars del procés. 

- Generació de residus: serà mínima degut a que s’intenta reciclar la major part dels 

residus de l’extracció, com per exemple, el greix obtingut de l’extracció. 

- Punts de soroll: durant el procés no es genera excessiu soroll, tot i que la bomba i 

l’obertura de les vàlvules puguin generar-ne. En cap moment se sobrepassen el nivell de 

confort acústic.  

En la taula següent hi ha la valoració dels principals possibles impactes sobre el medi 

ambient generats en l’aplicació de l’alternativa estudiada. En aquesta taula s’indiquen els 
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nivells de l’efecte produït en cada aspecte i, a més, si l’efecte és positiu (+) o negatiu (–) per 

al medi ambient. 

Taula 10.1. Impactes sobre el medi ambient 

Impacte sobre el medi ambient Valoració 

Nivell de contaminants atmosfèrics Mínim (–) 

Generació de residus sòlids Mínim (–) 

Impacte per abocament de líquids Mínim (–) 

Efectes sobre la salut per emissió de contaminants Mínim (–) 

Efectes sobre la vegetació per emissió de contaminants Nul 

Efectes sobre la fauna per emissió de contaminants Nul 

Impacte per emissió de gasos d’efecte hivernacle Nul 

Alteració del paisatge Mínim (–) 

Contaminació de recursos hídrics Nul 

Ús de recursos hídrics Nul 

Soroll Nul 

Olors Mínim (–) 

S’ha posat el nivell de contaminació atmosfèrica i l’impacte per emissió de gasos d’efecte 

hivernacle com a mínim i nul, respectivament, ja que es considera que la planta compra el 

diòxid de carboni d’una altre empresa que el genera com residu i per tant minimitza l’emissió 

d’aquesta utilitzant-lo com a solvent i alliberant-ne només una petita part. 

Per saber més informació sobre l’efecte hivernacle consultar l’annex G (Annex G: Impacte 

mediambiental).  

10.2.1. Valoració d’impactes ambientals 

S’ha fet una valoració dels impactes ambientals, en aquest cas més concretament del diòxid 

de carboni perdut en la càrrega i descàrrega, i en l’extracció. 

L’empresa Santiago Fatjó, S. L. desgreixa unes 23.000 pells a l’any [4], que corresponen al 

10% de la seva producció total (el 90% restant són piquelades però no desgreixades). Per 
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tant, sabent que es desgreixen 600 pells en cada rentat i 59,40 kg de pell al dia, es 

determina el nombre de rentats anuals que s’efectuen a l’empresa, que és de 38 rentats/any 

(aproximadament). 

A més, sabent la quantitat d’aigua que es consumeix en cada rentat, se’n determina el 

consum anual, que són 171 m3 H2O/any i 7,5 · 10-3 m3 H2O/pell: 

(38 rentats / 1 any) · (4,5 m3 H2O / 1 rentat) = 171 m3 H2O/any 

(4,5 m3 H2O / 1 rentat) · (1 rentat / 600 pells) = 7,5 · 10-3 m3 H2O/pell 

Aquest valor és molt alt, per contra determinen el consum que s’ha tingut a la planta pilot. Els 

experiments s’han portat a terme sense recirculació, ja que si recirculavem teníem certs 

problemes de solidificació dels greixos en els tubs de la planta pilot. 

En primer lloc, es calcula els kg de diòxid de carboni que s’utilitzen per cada 100g de pell: 

(2 l  CO2 / h  ) · (1 m3 / 10+3 l ) · (825,34 kg / 1 m3 )= 1,65 kg CO2 / h 

Nota: 

• La quantitat màxima de pell que es pot posar dins l’extractor de la planta pilot són 100 
g. 

• S’ha estimat que l’empresa Santiago Fatjó, S.L. treballa 310 dies l’any degut a les 
vacances. 

• S’ha agafat el valor més alt de cabal, és a dir, 2 l/h, per realitzar el consum de diòxid 
de carboni diari. 

• La densitat del diòxid de carboni (825,34 kg/m3 CO2) s’ha obtingut de bibliografia 
consultada. 
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Considerant que una pell pesa al voltant de 800 g, puc determinar els kg de CO2 consumits 

per desgreixar una pell:  

(1,65 kg CO2 / 100 g) · (800 g / 1 pell) = 13,20 kg CO2/pell 

Es necessiten 13,20 kg CO2/pell, un valor que s’obté sense recircular, i que disminuiria molt 

en el cas d’haver-ho fet, ja que si tenim en compte que només perdem un 5% del diòxid de 

carboni per la càrrega i la descàrrega, i per la pròpia extracció, es gasten 0,7 kg de CO2  per 

pell desgreixada.  

Si això s’aplica a l’escala industrial de l’empresa, és a dir, als 59,40 kg pell que desgreixen al 

dia s’obtenen 51,98 kg CO2 / dia. 

(59,40 kg de pell/dia ) · (0,7 kg CO2 / 0,8 kg de pell) = 51,98 kg CO2 / dia 

Aquest és un valor aproximat del la quantitat de diòxid de carboni que es gastaria en un dia, 

a l’empresa Santiago Fatjó, S.L. 

Quant a l’alternativa estudiada, l’emissió de diòxid de carboni (que és un dels principals 

gasos d’efecte hivernacle) és mínima, amb un emissió de diòxid de carboni de 51,98 kg per 

dia ja que si no es realitzés l’extracció i no s’aprofités així el diòxid de carboni, l’empresa a la 

qual genera el CO2 com a residu, i amb la qual ens referim, l’hauria d’alliberar tot a l’ambient, 

col·laborant amb l’efecte hivernacle. Aquesta quantitat però, no es veu afectada per 

l’aplicació del protocol de kyoto [36].  

Per tant, mediambientalment és molt millor i no només pel fet que no s’utilitza aigua en el 

procés, sinó que a més a més es redueixen les emissions atmosfèriques d’una empresa que 

té el diòxid de carboni com a residu i s’utilitza en un procés d’extracció. Aquest diòxid de 

carboni és recicla i reutilitza en cada operació d’extracció, tot i que una petita part s’allibera 

per purga o per manteniment. Si es realitzessin molts processos com aquests no hi hauria 

efecte hivernacle, per tant mediambientalment és molt millor.  

Quan als impactes sobre la salut humana, el diòxid de carboni no és tòxic a baixes 

concentracions, és a dir, si la concentració de diòxid de carboni supera el 8%, aquest és 

converteix en tòxic perquè pot afectar les persones ja que desplaça l’oxigen de l’ambient i les 

persones no poden respirar. Per tant, s’ha de ventilar bé la instal·lació on es duu a terme el 

procés.  
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10.3. Seguretat 

La normativa que regula els aparells que treballen a pressió és el Reglament d’Aparells a 

Pressió (RAP), aprovat pel Real Decret 1244/1979 del 4 d’abril, amb les modificacions 

introduïdes per diverses disposicions posteriors [37], el qual determina la funcionalitat i 

l’execució dels aparells sotmesos a pressions, així com el seu disseny i la seva fabricació. En 

aquest cas, quan es va posar en funcionament la planta pilot, es van revisar tots i cadascun 

dels aparells de seguretat de la planta, per confirmar que funcionaven correctament, és a 

dir,es van corroborar tots els aspectes de seguretat.  

Això vol dir que, per exemple, els intercanviadors de calor tenen una vàlvula de seguretat 

que quan la pressió és elevada s’obre la vàlvula i expulsa tota l’aigua que hi ha dins 

l’intercanviador de calor i els relès tèrmics que controlen la temperatura s’apaguen al 

moment, és a dir, hi ha un termòstat que gradua la temperatura. A més a més l’extractor i el 

separador tenen una vàlvula de seguretat en cas que la pressió augmentés més del compte. 

La bomba centrífuga s’apaga en els casos en que la pressió pugi, de manera descontrolada, 

superant la pressió màxima que pot suportar.   

També hi ha un polsador que permet parar la connexió elèctrica de tota la planta pilot si es 

produeix qualsevol emergència.  

D’altra banda, tots els aparells utilitzats són d’acer inoxidable. L’acer inoxidable és una 

aleació amb un mínim de 11% de crom [38]. El crom forma en la superfície de l’acer una 

pel·lícula passivant, extremadament prima, continua i estable. Aquesta pel·lícula deixa la 

superfície inerta de reaccions químiques, tot i que pot ser atacada per alguns àcids. Aquesta 

és la característica principal de resistència a la corrosió de l’acer inoxidable.  

A més a més té una gran resistència mecànica dues vegades superior a l’acer al carbó, és 

resistent a temperatures elevades i a temperatures criogèniques. És fàcil de transformar en 

gran varietat de productes i té una aparença estètica que pot variar sotmetent l’acer a 

diferents tractaments superficials.    

Alguns exemples de productes fabricats amb acer inoxidable són en equips químics i 

petroquímics, equips de processos alimentaris i de begudes, equips farmacèutics, càmeres 

de combustió, sistemes d’escapament i filtres automotrius, vagons de ferrocarrils, aplicacions 
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arquitectòniques i estructurals, mobiliari urbà, panells d’aïllament tèrmic, intercanviadors de 

calor, tancs i recipients, barrils de cervesa instruments quirúrgics, etc...  

En la indústria química i petroquímica, l’acer inoxidable ofereix una elevada resistència a la 

corrosió i excel·lents propietats mecàniques així com un baix cost de manteniment. En la 

indústria d’aliments i begudes i en la indústria farmacèutica, aporta excel·lents condicions 

d’higiene a més a més de la resistència a la corrosió i duració a llarg termini.  
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11. Avaluació econòmica 

L’anàlisi econòmica d’un procés serveix per a estudiar-ne la seva viabilitat. En aquest 

capítol es realitza una anàlisi econòmica de la tecnologia presentada, és a dir, 

l’alternativa proposada amb diòxid de carboni dens com a solvent del procés d’extracció, 

sense la utilització de l’aigua.  

11.1. Anàlisi econòmica de l’alternativa proposada 

11.1.1. Cost de la planta pilot 

La planta pilot en la qual s’han realitzat tots els experiments està ubicada en el 

Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquesta 

planta pilot va ser adquirida per la universitat l’any 1996 i va funcionar 1 any, des 

d’aleshores no s’havia utilitzat més. Per això va ser molt important tornar a posar en 

funcionament la planta i assegurar-nos que tots els aparells tornaven a funcionar 

correctament.  

Tot i que el preu de la planta pilot no pertany al cost d’aquest projecte, s’ha pensat que 

era interessant pel lector saber aproximadament quan va costar la planta pilot.  

Taula 11.1. Cost de la planta pilot [4] 

EQUIP COST [€] 
Condensador 8.607 

Bomba 5.020 

Intercanviador de calor: 
escalfadors  11.476 

Intercanviador de calor: tubs 8.607 

Extractors 21.996 

Regulador de pressió 425 

Separador ciclònic 2.040 

Grup de fred 1.125 

Suma d’equips 59.296 
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11.1.2. Estimació del cost d’aquest projecte 

Per a calcular el pressupost d’aquest projecte s’utilitzaran les següent premisses: 

- El temps emprat en la realització d’aquest projecte ha estat de 5 mesos. El primer mes s’ha 

posat en funcionament la planta, el segon mes ha servit per realitzar unes proves 

experimentals, el tercer i el quart mes per efectuar l’estudi del projecte i el cinquè mes per 

fer-ne la redacció. S’ha treballat 4 dies a la setmana i 5 hores cada dia. 

- Per als costos es consideraran els produïts durant aquests 5 mesos per part del projectista. 

Per exemple, el cost de l’electricitat per a totes les màquines i aparells utilitzats, es contaran 

durant aquests 5 mesos.  

- Per als costos del material d’oficina i serveis generals, només es contaran els bàsics 

utilitzats en la realització del projecte 

- El sou del projectista serà considerat de becari.  

Costos directes 

Els costos directes inclouen, en aquest cas, el cost de posar en funcionament la planta pilot, 

ja que no cal comprar una planta sencera, els costos de les matèries i els fungibles, el cost 

de l’energia utilitzada i els costos dels treballadors. Els costos detallats del projecte es poden 

veure a l’annex H (Annex H: Avaluació econòmica). 

 Cost de posada en funcionament la planta pilot 

Com ja s’ha comentat anteriorment la planta pilot utilitzada feia anys que no funcionava i 

posar-la en funcionament va ser un treball lent i dificultós, ja que s’havia de repassar aparell 

per aparell i connexió per connexió per assegurar un bon funcionament. 

Es va canviar la bomba i el grup de fred per uns que ja hi havia en el departament, però es 

va haver de comprar tubs, colzes, reguladors de pressió, relés elèctrics, etc, per al 

manteniment i reparació de la planta pilot.  
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 Cost de manteniment del Soxhlet 

També s’ha treballat amb un Soxhlet que ja teníem al laboratori, però s’ha canviat 

l’adaptador, i s’han comprat 4 matrassos de 250 ml cadascun i 2 mantes calefactores. A 

més a més, s’ha canviat el refrigerant per un altre del laboratori.  

 Cost de les matèries 

La matèria primera és la pell, la qual ens van subministrar l’empresa Santiago Fatjó, S.L. 

gratuïtament, mentre que la matèria principal per al procés és el diòxid de carboni, que es 

manté en un dipòsit llogat per a tal efecte i també és comptabilitza aquí. D’altra banda, 

també apareixen els fungibles que són el diclorometà, utilitzat en l’aparell Soxhlet, i el 

líquid refrigerant en el condensador de la planta pilot [4].  

 Cost de l’energia 

Quan el cost de l’energia gastada per la planta pilot durant aquest 5 mesos inclou [39]: 

l’energia elèctrica per als intercanviadors de calor, la bomba, l’extractor i el corrent elèctric 

en general; i l’energia per a produir la mescla refrigerant del condensador. 

 Cost dels treballadors 

Per a determinar el cost dels treballadors s’ha de tenir en compte que en aquest projecte 

s’ha treballat amb l’ajut del tutor del projecte i d’una altre alumne del departament. Per 

tant, s’ha comptat amb 3 treballadors. 

Les hores dedicades pel treball del tutor són un 10% de les hores dedicades pels becaris 

[40]. 

Costos indirectes 

Els costos indirectes són tots aquells costos que estan relacionats de manera indirecte al 

projecte però que són també necessari per a la seva realització. Aquests costos són 

ordinadors, impressora, material d’oficina, trucades, etc. 
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Per tant, la suma de costos totals per a la realització del projecte són els que es mostren 

a la següent taula: 

Taula 11.2. Costos totals del projecte 

CONCEPTE COST [€] 

Cost de posada en funcionament de la planta pilot 669,39 

Costos de manteniment del Soxhlet 328,95 

Cost de les matèries 1.584,50 

Cost de l’energia 238,68 

 

 

Costos DIRECTES 

Cost dels treballadors 7.800 

Costos INDIRECTES 460 

TOTAL COSTOS 11.081,52 

11.2. Conclusions 

El cost de realització d’aquest projecte és de 11.000 € aproximadament, tot i que ja 

teníem la planta pilot i només s’ha posat en funcionament. Per tant, aquest cost és molt 

inferior al cost que suposaria realitzar aquest projecte sense tenir la planta pilot i, així 

doncs, haver-la de comprar.  

D’altra banda, també s’ha de destacar que molts dels aparells utilitzats en la planta pilot i 

que no funcionaven correctament s’han canviat per d’altres que ja estaven al 

departament, per exemple, la bomba o el grup de fred, això vol dir que aquests aparells 

no es conten en l’avaluació econòmica i per tant, no fan encarir el cost del projecte.  
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Conclusions 

En aquest projecte s’ha realitzat un estudi de viabilitat del procés de desgreixatge amb gas 

dens, és a dir, en aquest cas s’ha utilitzat el CO2 com a alternativa al procés convencional 

(desgreixatge aquós amb tensioactius). S’han realitzat uns experiments a nivell de planta 

pilot per tal de determinar l’eficiència d’aquest nou mètode. Els resultats obtinguts demostren 

que el procés proposat és possible i, per tant, l’estudi que s’ha realitzat permet afirmar que el 

projecte és tècnicament viable. 

Des del punt de vista mediambiental, el projecte millora molt la situació actual de la 

tecnologia de desgreixatge, ja que permet l’eliminació de l’aigua com a solvent del procés. 

L’ús industrial de l’aigua i les conseqüències que comporta (despeses de depuració i cànon) 

són cada dia més penalitzades per la llei. L’alternativa proposada de desgreixatge amb gas 

dens permet la substitució de l’aigua pel diòxid de carboni com a solvent del procés. Tot i que 

en el projecte s’ha comprat el diòxid de carboni a una empresa que el fabrica expressament, 

la filosofia d’aquest projecte, en quan a escala industrial, és comprar-lo a una empresa que el 

genera com a residu. D’aquest manera s’aconsegueix, a més a més de no utilitzar aigua en 

el procés, reutilitzar un diòxid de carboni que, si no fos per aquesta aplicació, s’alliberaria a 

l‘atmosfera provocant l’efecte hivernacle. Si es realitzessin molts processos com aquests no 

hi hauria efecte hivernacle, per tant mediambientalment és molt millor.  

Així mateix, quan es realitza el manteniment de la planta i la càrrega o descàrrega de 

l’extractor, s’escapa una quantitat petitíssima de diòxid de carboni, que no és significativa 

quant a possibles efectes sobre el medi i no es veu afectada sobre el protocol de Kyoto.  

Finalment i com a conclusió global del projecte, cal dir que els avantatges que ofereix la 

tecnologia de desgreixatge amb diòxid de carboni a pressió són molt bones i tenen 

possibilitats de futur. Aquest estudi obra una porta a la millora de les indústries adoberes, 

que actualment representen un dels sectors industrials menys modernitzats tecnològicament 

i, alhora, amb una problemàtica mediambiental més gran a causa de les grans quantitats 

d’aigua que utilitzen. Per tant, la millora del procés de desgreixatge que planteja el projecte, 

dins del tractament complet de la pell, significaria un bon començament per a l’adaptació del 

món de l’adoberia en el camp de les tecnologies sostenibles. 
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Publicacions 

 Participació en congressos 

 - I Iberoamerican Conference on Supercritical Fluids 

Extraction of fat from lamb skin in a dense CO2: pilot plant design. Chemical Engineering 

Department, Universitat Politècnica de Catalunya, 

N. Generó, M. Masferrer, A Santana, M.A. Larrayoz 

Abstract. The food industry is always looking for the best separation technology to obtain 

natural compounds of high purity, healthy products of excellent quality with several industrial 

applications. The conventional extraction process for those compounds has some limitations 

regarding the solvent toxicity, flammability and wastefulness. Research into energetically less 

costly technologies with respect to the environment is required. Supercritical fluid extraction 

(SFE) is relatively new extraction process that has attracted great interest in many industries. 

The pilot plant studies generally must be carried out in a limited time and often with bench 

scale equipment that will duplicate the operation of equipment available in the plant or that 

can be readily obtained from the vendor. Whenever possible, simple, small scale tests are 

performed to determine the applicability of various types of equipment techniques, and types 

of small scale equipment are described in this paper which have proved of great value in 

obtaining process data rapidly and accurately in solvent extraction. This work is focused on 

the study of a pilot plant design of animal skin extraction under near-critical fluids from results 

obtained of experiments in the extraction pilot plant in our laboratory. The primary objective of 

this pilot-plant program was to demonstrate the technical feasibility of the near critical fluid 

extraction of fat from lamb skin. This was achieved by gathering engineering data and then 

evaluating the effectiveness of the extraction process. The HYSYS process simulation was 

used for modeling and simulation. 

Iguaçu, Brasil, 2006. 
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  8th International Symposium on Supercritical Fluids 

Supercritical fluid extraction of fat from animal skin. Chemical Engineering Department, 
Universitat Politècnica de Catalunya 

N. Generó, M. Masferrer, A Santana, M.A. Larrayoz, F.Recasens.  

Abstract. A supercritical fluid extraction process for the removal the fat content of animal skin 

is presented in this work. Dense carbon dioxide is used as the extracting medium. The 

effectiveness of the process is determined with respect to the following variables: CO2 flow 

rate, pressure and moisture content of the skin. The grease content was determined before 

and after CO2 extraction using a Soxhlet apparatus. The purpose of this research was to 

study the potential of dense CO2 as solvent for the degreasing of animal skins. This work is 

focused on the study of the experimental viability of the extraction in the elimination of the fat 

from the sheep skin. The aim is to determine operating conditions that maximize the yield, 

which in this case is the amount of extracted fat. 

Kyoto, Japan, 2006. 
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SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION OF FAT FROM 
ANIMAL SKIN 

N. Generó, M. Masferrer, A. Santana, M.A. Larrayoz & F. Recasens* 
Department of Chemical Engineering –Universitat Politècnica de Catalunya. 

E.T.S.E.I.B., Av. Diagonal 647. 08028. Barcelona (Spain).
[*Corresponding Autor. Tel: +34-93 401 6676; Fax: +34-93 401 7150; e-mail: f.recasens@ upc.edu] 

8 th International Symposium  on Supercritical Fluids –Kyoto (Japan)

OBJECTIVES

The purpose of this research was to study the possibilities offered by SC-CO2 as solvent for the degreasing of animal skins.  This work is focused on the study of  the experimental viability of the supercritical extraction in the 
elimination of the fat from the sheep skin. The aim is to determine operation conditions that maximize  the yield, which in this cases is the amount of extracted fat.

EXPERIMENTAL

The raw material was lambskin. The average composition of skin was around 14 wt % of fats and 60 wt % of water respectively. The lambskin was cut into small pieces before extraction. For the first set of extraction 
experiments, pieces of approximately 20 gr. were prepared. The initial and final fat was determined by extraction with dichloromethane. The water content was determined by means of drying lambskin in a Petri dish at 60 ºC.

CONCLUSION

The average extraction yield (85%) obtained under sub-critical operating conditions are better than those 
under supercritical ones (60%). 

The results  of  this work show the feasibility of this technique because allow to replace the water in  the 
conventional process by the use of dense CO2 which is considered as a green solvent.
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RESULTS

.

Liquefied CO2 was pumped using a high pressure diaphragm   pump to the extractor, to provide and 
maintain a system downstream pressure of 100 – 120 bar. Before this flow enters to the extractor, this 
stream is heated until 40 ºC. The effluent stream is expanded and the fat is separated from CO2 (see 
figure 1).

Figure 1. Scheme of experimental installation.

The operating variables under study were: pressure, moisture and CO2 volumetric flow. The temperature 
was not considered as variable because the lambskin cannot support temperatures higher 40 ºC without 
loses its natural properties. The humidity was studied within the range usually employed in animal skin 
industry. The extractor temperature as well as the extraction time remained constants to 30 ºC and 1 hour, 
respectively. The ranges of operating conditions are presented in Table 1.

Table 1. Experimental statistical levels of extraction.

A factorial design of experiments 23 was used with the objective to obtain the extraction conditions in 
which the effectiveness of the fat extraction is bigger. The calculations were done using the statistical 
software package MINITAB.

The collected response data were fit to a full mathematical 
model using MINITAB software, which includes the three 
main factors [P, H and Q], and three two-way interactions.

Using the values in the p-factor 0.05 (which represent the 
probability of rejecting non significant experimental 
variables), we determined the factors that were significant for 
the response under study (extraction yield). Thus it is 
observed that the main effects were attributed to moisture 
(B), volumetric flow (C), and their interaction BC). The 
system pressure is not significant as can be seen in Figure 2. 
The explanation to this fact is that pressures under which the 
experiments were carried out were relatively moderate. For 
higher values, the effect of this operating variable probably 
becomes important.

The best extraction yield can be obtained using a 
combination of a low volumetric flow with high values of 
moisture as shows Figure 3.

The extraction yield strongly depends on the degree of 
moisture. If its value is low, the yield shows a great sensitivity 
to the volumetric flow value. In the opposite case, the 
variation with the CO2 flow rate can be considered negligible 
(See Figure 4).

The estimated standard deviations of final polynomial 
regression models were considered to be quite low (S = 
1,62). The theoretical yields obtained by means of MINITAB 
and experimental values present a good coherence (See 
Figure 5).

Figure 2. Normal probability plot of the effects. Figure 3. Main effects plot for yield.

Figure 4. Interaction plot for yield. Figure 5. Comparison between experimental

to fitted yields.

 

Figura 1 Pòster enviat pel congrés de Kyoto. 
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