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Resum 

En els últims anys, la reutilització i el reciclatge ha pres un paper cada vegada més important a la 

nostra societat. Com a resultat hi hagut un augment en la recerca i desenvolupament de tecnologies 

sostenibles. Entre elles, és de destacar la reutilització dels residus alimentaris, com, per exemple, la 

pell de taronja i llimona, que adquireixen una major importància atès el seu comportament com a 

bioadsorbents. 

L’objectiu d’aquest TFG és comprovar el caràcter bioadsorbent de les pells de taronja i de llimona, 

una vegada sotmeses a un procés físic-químic. En primer lloc, s’ha confirmat que el procés optimitzat 

en un altre treball anterior implica un  comportament com a bescanviadors catiònics  d’ambdós tipus 

de cítrics, comparable als resultats que s’havien obtingut en el procés clàssic. En aquest procés, 

àmpliament referenciat, el tractament químic es feia en dues etapes: una saponificació amb hidròxid 

sòdic i una estabilització amb clorur de calci. En aquesta ocasió, ambdues etapes es van reduir a una 

mitjançant la utilització d’hidròxid de calci. 

Comprovada la capacitat com bescanviadors catiònics, d’ambdós tipus de cítrics després del 

tractament químic, van ser avaluats com a potencials clarificadors de vi, en el ben entès que en 

aquest procés no es produeix un bescanvi catiònic. En tot cas, a través de la interacció electrostàtica 

entre espècies químiques amb diferent tipus de carrega elèctrica té lloc un procés de floculació que 

comporta la precipitació i sedimentació de les substàncies en suspensió presents en el vi  
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Resumen 

En los últimos años, la reutilización y el reciclaje ha tomado un papel cada vez más importante a 

nuestra sociedad. Como resultado habido un aumento en la investigación y desarrollo de tecnologías 

sostenibles. Entre ellas, destaca, la reutilización de los residuos alimentarios, como por ejemplo, la 

piel de naranja y limón, las cuales adquieren una mayor importancia debido a su comportamiento 

como bioadsorbentes. 

El objetivo de este TFG se ha comprobado el carácter bioadsorbente de las pieles de naranja y de 

limón, una vez sometidas a un proceso físico-químico. En primer lugar, se ha confirmado que el 

proceso optimizado en otro trabajo anterior implica un comportamiento como intercambiadores 

catiónicos de ambos tipos de cítricos, comparable a los resultados que se habían obtenido en el 

proceso clásico. En este proceso, ampliamente referenciado, el tratamiento químico se hacía en dos 

etapas: una saponificación con hidróxido sódico y una estabilización con cloruro de calcio.  

En esta ocasión, ambas etapas se redujeron a una mediante la utilización de hidróxido de calcio. 

Comprobada la capacidad como intercambiadores catiónicos, ambos tipos de cítricos, después del 

tratamiento químico, fueron evaluados como potenciales clarificadores de vino. Se entiende que en 

este proceso no se produce un intercambio catiónico. En todo caso, a través de la interacción 

electrostática entre especies químicas con diferente tipo de carga eléctrica tiene lugar un proceso de 

floculación que comporta la precipitación y sedimentación de las sustancias en suspensión presentes 

en el vino. 
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Abstract 

The reuse and recycling processes have taken and increasingly important role in our society in recent 

years. As a result, there has been an increase in the search and development of sustainable 

technologies. Among them, the reuse of food waste, such as orange and lemon peel, is becoming 

increasingly important due to their behaviour as bioadsorbents. 

The objective of this project is to check the bioadsorbent character of the orange and lemon peel has 

been verified, once subjected to a physicochemical process. Firstly, it has been confirmed that the 

process optimized in another previous work involves a behaviour as cation exchangers of both types 

of citrus, comparable to the results that had been obtained in the classic process. In this process, 

which is widely referenced, the chemical treatment was carried out in two stages: saponification with 

sodium hydroxide and stabilization with calcium chloride. On this occasion, both stages were reduced 

to one by the use of calcium hydroxide. 

Once the capacity as cationic exchangers was tested, both types of citrus fruits were evaluated as 

potential wine clarifiers after the chemical treatment, but taking into account that in this case there’s 

not a cationic exchange. This time, through the electrostatic interaction between chemical species 

with different types of electric charge, a flocculation process takes place, that involves the 

precipitation and the sedimentation of the substances in suspension that are present in the wine. 
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Glossari 
 

Ca2+: ió calci 

CaCl2: clorur de calci 

Ca(OH)2: hidròxid de calci 

Cu(II): ió coure (II) 

g: gram 

kg: kilogram 

mg: mil·ligram 

mL: mil·lilitre 

L: litre 

µm: micròmetre 

US: ultrasons 

kHZ: quilohertz 

nm: manòmetres 

ʎ: longitud d’ona   

ppm: parts per milió  
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1. Prefaci 

1.1. Motivació 

El vi és una de les begudes de baixa graduació alcohòlica que presenta més interès comercial.  Degut 

al alt consum que hi ha en diferents zones del planeta, es realitzen investigacions orientades a 

millorar o facilitar l’elaboració d’aquest producte. 

La transparència d’un vi és una característica d’una importància vital, que el consumidor valora i 

exigeix. No és suficient que un vi sigui bo, si aquest està tèrbol o conté precipitats ja que, en el 

moment que el consumidor s’adoni que hi ha indicis de qualsevol alteració, no comprarà aquest vi, 

encara que tingui bon gust i excel·lents aromes. 

La nitidesa d’un vi ha de ser d’una qualitat permanent; de manera que no ha de variar segons les 

condicions d'il·luminació, temperatura i ventilació a les quals estigui sotmès un vi; s’ha de mantenir. 

Per obtenir aquesta nitidesa una de les operacions de més importància és la clarificació. Consisteix a 

afegir a un vi un producte capaç de coagular-se en aquest medi hidro-alcohòlic i produir grumolls. La 

formació d’aquests grumolls i la seva sedimentació arrosseguen les partícules fent desaparèixer la 

terbolesa i , com a conseqüència, es produeix la clarificació del vi. Tradicionalment, els diferents tipus 

d’adsorbents industrials que s’ha emprat per realitzar aquesta operació han estat: la bentonita, la 

proteïna vegetal i la gelatina, entre altres. (1) 

La motivació d’aquest treball es plantejar la possible aplicació de residus vegetals com la pell de 

taronja i la pell de llimona com a alternatives a productes convencionals, podent ser d’especial 

interès en comunitats o països amb abundants residus vegetals, tant d’origen industrial com agrícola.  

Tal i com s’ha observat en estudis previs, realitzats en el grup de treball del Centre de Recerca en 

Seguretat i Control Alimentari de la UPC (CRESCA), les pells de taronja són capaces de adsorbir 

cations com: coure, níquel o plom.  També s’ha estudiat i s’ha demostrat que disminueix la salinitat 

de l’aigua marina i que actua com a bon adsorbent en front colorants catiònics emprats en la tintura 

de teixits. Són, doncs, uns excel·lents bioadsorbents inclosos en la categoria de biomassa morta. 

En el present projecte final de grau, es fa palesa una altra aplicació d’ambdós cítrics: la seva capacitat 

d’actuar com a clarificadors que poden substituir els esmentats anteriorment.  

Atès que s’ha introduït una modificació en el tractament per obtenir la pell de cítric final, respecte el 

referenciat en la bibliografia, es va començar per confirmar que tant  la pell de taronja com la 
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llimona, una vegada sotmeses al tractament químic corresponent, es podien emprar com a 

bioadsorbents de cations inorgànics actuant, en ambdós casos, mitjançant un mecanisme de 

bescanvi catiònic convenientment descrit en bibliografia.  

Una vegada comprovada i contrastada la seva capacitat bescanviadora es va procedir a la seva 

aplicació com a clarificant.  

1.2 Objectius del treball 

Aquest projecte té com objectiu principal aprofitar residus alimentaris (pells de taronja i llimona), els 

quals, després de ser modificats químicament, tenen la capacitat d’actuar com a material 

bioadsorbent (biomassa morta) de molècules més grans, com ara proteïnes i polifenols presents en el 

vi.  

A tal efecte es proposen els següents objectius específics:  

 Optimització del tractament previ de pells de taronja i de llimona  per tal de convertir-les en 

substàncies amb propietats bioadsorbents. 

 Comprovació de la seva capacitat bescanviadora a partir de dissolucions sintètiques de Cu(II) 

 Comprovació de la seva capacitat bioadsorbent de molècules de major volum com ara les 

proteïnes i els polifenols (que en concentracions elevades poden originar dipòsits en el sí del 

vi). 

 Optimització del comportament d’aquests bioadsorbents a diferents concentracions i mides 

com a clarificant de vi i comparació en front dels adsorbents industrials majoritàriament 

emprats: bentonita, gelatina i proteïna vegetal. 
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2. Introducció  

2.1. Concepte de bioadsorció  

L’escassetat de subministrament d’aigua i la baixa qualitat, i també la falta de sistemes de depuració 

efectius d’aigües residuals, fa que actualment hi hagi un problema greu de salut pública en molts 

països del món i, cada vegada més, aquesta situació també es dona en l’anomenat primer món 

(Europa, EEUU i Japó). Es cert que cada vegada més s’observa una millora en la qualitat de l’aigua 

dels rius europeus, però la preocupació segueix sent present ja que alguns grans rius i nombrosos 

cursos d’aigua encara presenten un elevat grau de contaminació. Segons dades estadístiques del 

l’Agencia Europea del Medi Ambient la principal font de contaminació de l’aigua és l’abocament 

d’aigües residuals no tractades o insuficientment tractades, cal destacar el grup de metalls pesants 

tant per l’elevada perillositat d’alguns d’ells com per l’increment de la seva presència en les aigües de 

tot el món com a conseqüència, fonamentalment, de l’augment de l’activitat industrial a les últimes 

dècades. En l’àmbit de la contaminació del medi ambient, el terme metall pesant s’utilitza per fer 

referència a un grup de metalls i semi metalls que es caracteritzen per ser perillosos per els éssers 

vius i el medi ambient . (2) 

Els organismes vius necessiten concentracions variables d’elements metàl·lics essencials com el ferro 

(Fe), el crom (Cr), el coure (Cu), el zinc (Zn), el níquel (Ni) i el cobalt (Co), i son indispensables pel 

correcte funcionament del seu metabolisme cel·lular. Ara bé, aquest metalls són tòxics quan la seva 

concentració supera  nivells de concentració superiors a les necessàries. (3) 

Uns dels principals problemes dels metalls pesants es la tendència d’alguns d’ells a bioacumular-se. El 

terme bioacumulació fa referència a l’acumulació neta, amb el pas del temps, de metalls persistents 

en un organisme a partir de fonts tant abiòtiques, sòl, aire i aigua, com biòtiques.(4) 

Actualment estan desenvolupats diferents tractaments per eliminar els metalls de les aigües. La 

bioadsorció de metalls pesants a partir de diferents tipus de biomassa (algues, bacteris, fongs i 

llevats) es presenta com una alternativa rendible i de baix cost per a descontaminació d’efluents que 

contenen metalls. (5) 

El fenomen de bioadsorció o bisorció , ha demostrat actualment ser una alternativa per al tractament 

de diferents efluents industrials respecte altres mètodes fisicoquímics convencionals que s’explicaran 

a l’apartat 2.3. (6) 

El terme bioadsorció consisteix en la captació de diverses espècies químiques per una biomassa viva 

o morta, tal com algues, fongs o materials que s’eliminen de la industria alimentaria com per 
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exemple pells de cítrics, els quals es troben en gran abundància a la natura i són fàcilment 

transformables a bioadsorbents. 

Per tal que el procés  tingui lloc cal que hi hagi afinitat entre la fase sòlida (adsorbent) i la fase liquida 

(normalment, aigua) que conté dissolta la substància d’interès a separar (adsorbat) , aquest es atret i 

retingut pel bioadsorbent per diferents mecanismes fisicoquímics. Aquest procés es realitza de 

manera continuada fins arribar a un equilibri entre l’adsorció per part del sòlid de les especies de 

l’adsorbat i la porció d’adsorbat romanent en dissolució. El grau d’afinitat de l’adsorbent es mesura 

en funció de la quantitat d’adsorbat que pot atraure i retenir. (3) 

La bioadsorció generalment utilitza biomassa morta, ja que aquesta es pot modificar física i 

químicament per millorar la seva capacitat de retenir allò que es vol eliminar. Ofereix certs 

avantatges sobre les cèl·lules vives, les quals són més sensibles a variables ambientals i a condicions 

de funcionament. A més a més, amb biomassa morta no és necessari afegir nutrients.(7) 

Cal destacar que la biomassa morta es pot obtenir de manera fàcil i econòmica a partir de residus de 

la industria els quals els considera rebuig. 

2.2. Tècniques convencionals d’eliminació de metalls pesants en 

aigües   

Les principals tècniques d’eliminació de ions metàl·lics en aigües residuals són: la precipitació 

química, la oxidació-reducció, l’intercanvi iònic, tractaments electroquímics, processos de membrana, 

extracció amb dissolvents i l’adsorció sobre carbó actiu. Cadascun d’aquest mètodes té els seus 

avantatges i els seus inconvenients que a continuació es detallen.(8) 

2.2.1. Precipitació química 

La precipitació química consisteix en la separació d’ions metàl·lics d’una dissolució com a 

conseqüència de la disminució de la solubilitat dels metalls. Habitualment aquest efecte 

s’aconsegueix mitjançant l’increment del pH. De fet, la precipitació química consisteix en la formació 

de l’hidròxid metàl·lic corresponent, mitjançant l’ajust del pH a través de l’addició de compostos 

basics com l’hidròxid sòdic (NaOH), l’hidròxid càlcic (Ca(OH)2) o calç morta i l’òxid de calci  (CaO) o 

calç viva. És un dels mètodes més utilitzats per l’eliminació de metalls dissolts en aigües residuals. En 

la majoria dels casos, l'hidròxid càlcic és el reactiu més eficaç perquè dóna lloc a la formació de 

precipitats molt estables i posseeix capacitat per desestabilitzar col·loides. Simultàniament, juga un 

paper important com a adsorbent, ja que fins i tot a valors de pH elevats existeixen partícules sòlides 

d'hidròxid càlcic amb capacitat de retenir ions adsorbits. (9) 
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 Avantatges i inconvenients 

Aquesta tècnica és un mètode fàcil d’aplicar i de baix cost, tot i que presenta un inconvenient prou 

important: la seva efectivitat disminueix significativament quan la concentració de l’ió metàl·lic en la 

solució aquosa es menor a 50mg/L. A més a més, té la problemàtica afegida de la necessitat de gestió 

de fangs amb elevades concentracions de metalls que es generen una vegada fet el tractament. 

2.2.2. Processos d’oxidació-reducció  

Els processos d’oxidació-reducció consisteixen en l’addició d’un compost que actua com agent 

oxidant o reductor, produint-se una transformació com a conseqüència de la transferència 

electrònica entre el compost afegit i els components presents a l’aigua residual.(3)  

 Avantatges i inconvenients 

Potencialment, aquests processos tenen capacitat per a mineralitzar els compostos orgànics fins a 

diòxid de carboni i per oxidar els inorgànics  (clorurs, nitrats...). Ara bé, es tracta d’una tècnica cara i 

les reaccions són molt dependents de les condicions experimentals, sobretot del pH i de la 

temperatura. 

2.2.3. Intercanvi iònic   

L’intercanvi iònic és un procés en el que els ions presents en un material d’intercanvi són reemplaçats 

per ions d’una espècie diferent que es troben a la dissolució. Aquest material es coneix amb el nom 

comú de resina, quan aquesta s’esgota desprès d’un temps de funcionament es necessària la seva 

regeneració.  

 Avantatges i inconvenients 

Aquesta tecnologia presenta com a principal avantatge que pot ser molt especifica si es selecciona 

adequadament la resina; a efectes pràctics és difícil d’aprofitar aquesta avantatge degut a l’elevada 

variabilitat en la composició d’efluents industrials. És una tecnologia que presenta un cost elevat tant 

per l’adquisició de resines com per la seva regeneració. 

2.2.4. Tractaments electroquímics 

Els tractaments electroquímics són reaccions d’oxidació-reducció induïdes per l’aplicació d’energia 

elèctrica externa entre dos elèctrodes que es troben immersos en una dissolució conductora.   
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 Avantatges i inconvenients 

Presenta l'avantatge de l'obtenció del metall amb unes millors característiques per a la seva 

reutilització. Malgrat això, si existeixen diversos metalls en la dissolució, situació bastant freqüent, 

apareixen moltes dificultats per a l'obtenció d'un producte metàl·lic aprofitable. Tampoc resulta una 

tècnica adequada quan la concentració de metall és reduïda, normalment inferior a 10 mg/L, a causa 

de la disminució de l'eficàcia de l'operació.(10) 

2.2.5. Processos de membrana  

Els processos de depuració per membranes consisteixen en una separació física dels soluts presents 

en l'aigua residual en passar a través d'una membrana selectiva a cert tipus d'ions. Els processos de 

membrana es divideixen en microfiltració, ultrafiltració, nanofiltració i osmosi inversa. Es diferencien 

entre si pel material constituent de la membrana, la naturalesa de la força impulsora, el mecanisme 

de separació i la grandària de porus de la membrana.(3)  

 Avantatges i inconvenients 

Es tracta d’un grup de tècniques amb un elevat cost, associat a l’adquisició de membranes, que 

necessita treballar a pressions elevades. Com a conseqüència, són poc utilitzades degut a que no són 

adequades per tractar grans quantitats d’aigües residuals.  

2.2.6. Extracció amb dissolvents    

El tractament amb dissolvents per a l'eliminació de metalls pesats consisteix en l'extracció del metall 

per contacte de l'efluent contaminat amb un dissolvent orgànic, seguit d'una separació de la fase 

orgànica de l'efluent no contaminat. Una vegada aconseguida la separació de fases, el dissolvent 

orgànic carregat de metall pesat es posa en contacte amb un corrent aquós per recuperar el metall i 

permetre la reutilització del dissolvent.(3)  

• Avantatges i inconvenients 

Aquesta tècnica es utilitzada quan la concentració residual es elevada, però té un elevat cost degut al 

gran consum de dissolvent i la contaminació creuada de la fase aquosa amb el dissolvent orgànic.(9) 

2.2.7. Adsorció amb carbó actiu  

L'adsorció és un procés en el qual àtoms, ions o molècules són retingudes en la superfície d'un 

material. Consisteix en un procés de separació d'un solut present en una fase líquida o gas que es 
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concentra sobre la superfície d'una altra fase generalment sòlida. Es considera un fenomen 

superficial. Es denomina adsorbat al solut i adsorbent a la fase sobre la qual s'acumula.(3)  

 Avantatges i inconvenients 

El carbó actiu presenta un elevat potencial per la adsorció de metalls en aigües residuals, però la seva 

aplicació presenta un elevat cost del carbó actiu.(11) 

2.3. La bioadsorció com a tecnologia per l’eliminació de metalls 

pesants en aigües 

Un procés alternatiu als mètodes convencionals de depuració d’aigües residuals amb metalls pesats 

és la bioadsorció, és un procés pel qual certs tipus de materials d'origen natural retenen i concentren 

en la seva superfície substancies i compostos de diversa naturalesa química presents en dissolucions 

aquoses.(12) 

Les avantatges més important de la bioadsorció en front a altres tractaments són: 

 Es tracta d’una tecnologia de baix cost, a nivell d’us de reactius i també de consum energètic 

 Es tracta d’una tecnologia d’elevada eficàcia, sobretot quan les concentracions dels metalls a 

eliminar son baixes.   

 La possibilitat de formar un cicle de adsorció i desorció per tal de que siguin reutilitzades. 

 En el cas d’una precipitació, la bioadsorció no genera fangs químics.  

 Permet fer un nou ús dels residus considerats com deixalla en altres processos industrials, 

preferentment agroalimentaris. 

 Es tracta d’una tècnica que redueix molt l’impacte ambiental ja que els materials 

procedeixen de residus sense cap tractament químic.  

Ara bé, aquesta tècnica també presenta inconvenients dels quals els més importants són: 

 Encara es un tècnica desconeguda i fa difícil la seva incorporació ja que la industria està 

utilitzant majoritàriament les tècniques mes convencionals, citades a l’apartat anterior. 

 Es una tècnica ràpida, aquest fet pot fer que hi hagi una rapida saturació per part del 

bioadsorbent.  
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2.4. Tipus de materials  bioadsorbents  

Es cert que existeixen molts materials d’origen biològic que poden absorbir metalls, però nomes 

aquells que tinguin la capacitat d’adsorció i selectivitat de metalls pesants són els adequats pels 

processos de bioadsorció, quan sobretot es realitza en grans volums. Degut a que no tots tenen 

capacitats per actuar a gran escala com a bioadsorbents, cal seleccionar els mes òptims dins de la 

disponibilitat de biomaterials disponibles i de baix cost. 

Els bioadsorbents es preparen a partir de matèria prima renovable i/o biomassa residual d’algues, 

fongs, bactèries, fruites o plantes.  

S’han utilitzat materials de diferents procedències com a bioadsorbents. En són exemples:  

 Escorça d'arbre. (13) 

 Residu de tabac.(14) 

 Algues marines.(15)  

 Residu de cafè i de raïm. (16) 

 Pell d'aranja. (17) 

 Pectina de remolatxa.(18) 

 Pell de taronja i de plàtan. (19) 

Aquest materials es poden utilitzar directament o amb un tractament previ per a potenciar la seva 

capacitat d’adsorció. Com a característica més important és que són uns residus agrícoles 

inexhauribles, barats i que no són perillosos. Actuen de forma selectiva per a metalls pesants i, arribat 

el cas,  poden ser eliminats fàcilment per incineració, sempre que s’adoptin les mesures correctes en 

front a la protecció del medi ambient. En alguns casos, però, aquests materials no tenen capacitats 

tant elevades com alguns adsorbents comercials com son la Alga SORB i ATM-Bioclain, però el seu 

preu els fa tant o més competitius cara a la seva utilització.(4)    

2.5. Mecanismes de bioadsorció 

El mecanisme de bioadsorció de metalls és un procés complex, on l’estat de la biomassa (viva o 

morta), el tipus de biomaterial, les propietats químiques de la dissolució metàl·lica o les condicions de 

pH i temperatura influeixen en la seva eficàcia.  

A dia d’avui encara no s'han estudiat a fons tots els biosorbents potencialment aplicables però, en 

base a estudis fets anteriorment, s’identifica el bescanvi iònic com el principal mecanisme de la 

bioadsorció de metalls.(20) 
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Degut a la fàcil regeneració dels bioadsorbents i, com a conseqüència, la seva elevada capacitat de 

reutilització  fa que, econòmicament, sigui molt interessant el seu ús. Ara bé, com optimitzar aquests 

cicles d'adsorció i desorció en les dissolucions aquoses de metalls encara és, en moltes ocasions, una 

incògnita. 

Aquest procés es  caracteritza per la retenció de les substancies en la superfície del bioadsorbent i, 

aquesta retenció pot donar-se mitjançant la interacció de les parets cel·lulars dels materials 

bioadsorbents els quals contenen polisacàrids, proteïnes i lípids i, per tant, nombrosos grups 

funcionals capaços d'enllaçar metalls pesants a la seva superfície. El procés de bioadsorció continua 

fins que s’arriba a l’equilibri.(21) 

La biosorció es dóna quan els cations dels metalls s'uneixen mitjançant interaccions electrostàtiques 

als llocs aniònics que es troben en els bioadsorbents. Aquests llocs serveixen com a centres actius per 

a la biosorció i es troben ubicats en els grups amino, carboxílic, hidroxílic, fosfat i tiol que difereixen 

en la seva afinitat i especificitat respecte la susceptibilitat per unir-se als diferents ions metàl·lics (22) i 

formen part de l'estructura de la majoria dels polímers d'origen natural. (23) 

Es tracta de mecanismes de cinètica rapida, els quals es poden estudiar mitjançant els models de les 

isotermes de Langmuir i Freundlich tal com s’ha demostrat en altres estudis realitzats.(24),(25) 

2.6. Factors que afecten al procés de bioadsorció 

La bioadsorció permet l’ús d’una gran varietat de materials de diferent naturalesa físico-química. 

Com a conseqüència, els mecanismes d’interacció entre els metalls pesants i els bioadsorbents estan 

condicionats per diferents factors. A continuació, es detallen els principals que cal tenir en 

compte.(26) 

2.6.1. Influencia del pH de la solució. 

El pH és el paràmetre més important en aquest procés , ja que afecta a la química de la dissolució 

metàl·lica, a l’activitat dels grups funcionals de la biomassa i a la competència entre els ions 

metàl·lics. (27) 

Cal remarcar que, des de els primers estudis del fenomen de la bisorció, s’ha demostrat que la 

majoria de tipus de biomassa resten influïts negativament a mesura que el pH de les dissolucions 

metàl·liques baixa de valors de 6 fins a 2.5 unitats.  

D’altra banda, hi ha un interval òptim entre els valors de 4 fins a 5,5 unitats de pH, pel que fa al 

comportament dels cations inorgànics. Tot i que a valors inferiors la majoria de cations son estables 
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en dissolució,  per sobre de 5,5 unitats de pH comencen a experimentar el procés de precipitació en 

forma d’hidròxids o d’òxids.(23) 

Atès que la majoria de metalls pesants precipiten a pH> 5.5, es va observar que a valors de pH més 

elevats els metalls podrien acumular-se dins les cel·les de les parets del biosorbent i/o introduir-se 

per capil·laritat de manera intrafibril·lar dins aquestes parets, combinant-se així un mecanisme 

d'adsorció i microprecipitació, fet que s’ha d’evitar durant els experiments de bioadsorció per no 

sobreestimar la capacitat d’adsorció dels materials estudiats.(28)    

2.6.2. Influencia de la temperatura. 

La temperatura influeix tant en la velocitat com en el grau en què la bioadsorció es produeix. Les 

temperatures baixes afavoreixen aquest procés. 

2.6.3. Mida de la partícula. 

Cal tenir en compte que quan es redueix el  volum de la partícula augmenta la seva àrea específica. 

Com a conseqüència, l’àrea de contacte augmenta, provocant per tant, un augment de la capacitat 

de sorció. 

2.7. La taronja  

2.7.1. Història, característiques i parts de la taronja 

La taronja és el fruit del taronger dolç, arbre que pertany al gènere Citrus de la família de les rutàcies. 

El taronger dolç (Citrus sinensis) no s'ha de confondre amb l'amarg (Citrus aurantium), conreat des 

d'antic com a arbre ornamental i per obtenir fragàncies dels seus fruits. Aquests fruits, anomenats 

hespérides, tenen la particularitat que la seva polpa està formada per nombroses vesícules plenes de 

suc.  

És originària del sud-est de Xina i nord de Birmània, encara que es coneix a l'àrea mediterrània des de 

fa aproximadament tres mil anys. Des del seu lloc d'origen, el taronger es va estendre a Japó i al llarg 

de l'Índia, va arribar a Occident, per la Ruta de la Seda. Els àrabs la van introduir en el sud d'Espanya 

al segle X, encara que el taronger dolç no va ser conegut fins el 1450. A partir d'aquest moment es va 

anar estenent per tota Europa, aconseguint gran popularitat durant la segona meitat del segle XV. 

La taronja presenta un color ataronjat, al que deu el seu nom, es tracta d’una fruita esfèrica, entre 6 i 

10 cm de diàmetre, de pell rugosa, gruixuda i forta amb un pes que oscil·la entre 150 i 200g. El seu 

sabor varia des de l'amarg fins al dolç. Dins la subespècie de taronja dolça, hi ha tres grups: Navel, 
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Blanques i Sanguines. La taronja denominada València, una de les més utilitzades en aquest projecte, 

pertany al grup de les Blanques i és una de les més emprades en la industria alimentària per la 

fabricació de sucs.(29),(30) 

La taronja està formada per tres parts principals:  

 Epicarpi o Flavedo: és l’escorça de la taronja, es a dir la capa externa del fruit, es caracteritza 

per ser prim, està format per una epidermis i hipodèrmis que és de color verd quan encara 

no està madura degut al color de la clorofil·la, a mida que va madurant, de forma 

progressiva, els carotenoides (els principals són el carotè, xantofil·la i la criptoxantina) els 

quals estaven emmascarats per la clorofil·la, donen el color ataronjat al fruit. La quantitat de 

carotenoides és de (20-30mg per kilogram de pell fresca). 

Aquesta part està composta de petites vesícules que contenen olis essencials que s’utilitzen 

principalment per realitzar perfums i aromatitzants, la quantitat d’olis essencials és de 0.05 a 

1ml per 100cm2 de superfície.(31) 

 Mesocarpi o Albedo: es tracta d’un teixit esponjós i blanc ric en cel·lulosa, forma l’eix central 

del fruit el qual proporciona aigua i materials nutritius. L’albedo pot constituir del 20% al 60% 

de la totalitat del fruit i conté entre un 75% i 80% d’aigua. És la part de la taronja que conté 

les pectines, usat com a agent gelificant i estabilitzant, utilitzat principalment en l’elaboració 

de melmelades i gelatines. També s’utilitza en farciments en dolços, com a estabilitzant en 

sucs de fruita, begudes de llet i com a font de fibra dietètica. (32) 

 Endocarpi o Polpa: és la part comestible del fruit, textura carnosa, suposa el 80% del seu pes. 

Està format per nombroses vesícules plenes de suc dividides en grills que proporcionen 

abundant suc de gust dolç i més o menys àcid segons el tipus de varietat de taronja, ja que 

contenen més o menys àcid cítric, substància la qual li proporciona acidesa. El numero de 

grills de la taronja és igual o superior a set i estan separats per membranes intercapil·lars. 

Una vegada s’ha extret tot el suc, la polpa que queda és la que conté la major part de les 

membranes intercapil·lars i la part fibrosa de les vesícules (33). En aquesta part de la taronja 

és on es troben els diferents àcids orgànics (com la Vitamina C), sucres i aigua que aporten 

aquesta fruita.  

A continuació es mostra a la figura 2.7.1.1 cadascuna de les parts explicades anteriorment: 
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Figura 2.7.1.1 Diferents parts de la taronja (Font: Pròpia) 

2.7.2. Composició de la taronja  

La taronja és una fruita d'escàs valor calòric, amb una aportació interessant de fibra soluble 

(pectines), les principals propietats de les quals es relacionen amb la disminució del colesterol i la 

glucosa en sang, així com amb el desenvolupament de la flora intestinal. Cal destacar l’elevada 

quantitat d’àcid ascòrbic o vitamina C, però també es rica en àcid fòlic (vitamina B9), vitamina E, 

vitamina A i vitamina B6. A la taronja abunden minerals com potassi, magnesi, calci i fòsfor i en 

menys proporció, ferro, sodi, iodur i zinc.  A més a més, conté una sèrie de compostos bioactius, tals 

com terpens, àcids fenòlics i flavonoides (pigments naturals amb alt poder antioxidant), entre ells 

destaquen: l’hesperidina, la neohesperidina, la naringina, la narirutina, la tangeretina i la nobiletina. 

Les taronges  aporten carotenoides amb activitat provitamínica A (α-carotè, β-carotè i 

ciprotoxantina) aquests presenten grans propietats per a la prevenció en front a malalties 

cardiovasculars. Presenten en la seva composició àcids orgànics, com l’àcid màlic i l’àcid cítric, el qual 

és el més abundant i actua com a potenciador de la vitamina C, afavorint l’absorció intestinal del calci 

i facilita l’eliminació de residus tòxic del organisme, com l’àcid úric. Les taronges també contenen 

carbohidrats, els principals inclouen monosacàrids com la glucosa i la fructosa, oligosacàrids com la 

sucrosa i polisacàrids com les pectines.(34) 

A continuació es mostra una taula amb els principals valors energètics i nutricionals de la taronja per 

100g de porció comestible. Dades segons la Base de Dades Espanyola de Composició dels Aliments 

(BEDCA) sota la coordinació de L’agencia Espanyola de Seguretat Alimentaria i Nutrició del Ministeri 

de Sanitat.(35),(36) 
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Taula 2.7.2.1 Informació de composició de la taronja (100g de porció) (Font: BEDCA) 

Component Valor Unitat 

Proximals 

energia, total 38 kcal  

proteïna, total 0,8 g 

aigua (humitat) 88,6 g 

Hidrats de carboni 

fibra, dietètica total 2 g 

carbohidrats 8,6 g 

Greixos 

àcids grassos, monoinsaturats totals 0,055 g 

àcids grassos, poliinsaturats totals 0,076 g 

àcids grassos saturats totals 0,028 g 

Vitamines 

vitamina C (àcid ascòrbic) 50 mg 

vitamina E 0,24 mg 

vitamina B6 0,06 mg 

vitamina A 46 µg 

vitamina B9 (àcid fòlic) 37 µg 

Minerals 

potassi 200 mg 

calci 36 mg 

fòsfor 28 mg 

magnesi 12 mg 

sodi 3 mg 

iodur 2 µg 

ferro, total 0,3 mg 

zinc 0,18 µg 

2.7.3. Varietats de taronja 

Existeix una gran varietat d’espècies d’aquest fruit, algunes d’elles són el resultat de mutacions 

naturals causades per les condicions del sòl i del clima. Les característiques de cada varietat 

determinen el tipus d’ús de la fruita, ja sigui pel seu consum o bé per a la seva industrialització. (37) 

Existeixen 3 grups principals de varietats: grup Navel que es caracteritza per el seu melic i consum en 

fresc, el grup Blanques sense melic, molt utilitzades a l’industria del suc i el grup Sanguines 

distingibles de la resta per la seva característica coloració vermellosa tant a la polpa com a la seva 

pell. (38) 

A continuació es detalla cadascun dels grups esmentats anteriorment: 
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 Grup Navel: És la millor fruita de taula. El seu ús a l’industria esta més restringit, es a dir, no 

s’utilitza en la producció de sucs ja que dona menor quantitat i, a més a més,  conté un 

compost anomenat limonina que dona un gust amarg al exprimir el suc d’aquesta varietat de 

taronja.  

Es caracteritza per tenir un petit fruit rudimentari que queda inclòs en el fruit principal per la 

seva zona estilar (zona oposada a la unió del fruit amb les fulles). Les taronges Navel són de 

maduresa precoç i donen fruits sense llavors de gran grandària, l’escorça es pela amb 

facilitat, el seu color és taronja intens i el sabor dolç i agradable. 

Malgrat tenir majors restriccions climàtiques, representa gran part de la producció cítrica 

d'Espanya, el Marroc, Turquia, Sud-àfrica, Califòrnia, Austràlia, Uruguai i Argentina.  

Les varietats més importants d'aquest grup són: 

-Navelina: Originària de Califòrnia, no va arribar a Espanya fins a 1933 quan la 

Universitat de Califòrnia la va proporcionar a l'Institut Valencià de Recerques 

Agràries (IVIA), on se li va donar el nom de Navelina. Taronja de gran tamany, pes 

entre 200-220g  conté entre 50-54% de suc i la seva recollida està compresa entre el 

mes d’octubre i gener. 

- Washington Navel: El seu origen és de Brasil (Bahia) a partir d'una mutació. Pes 

entre 210-240g, conté entre 50-55% de suc i la seva recollida és entre desembre i 

febrer. 

- Newhall: És una mutació de la Washington Navel originària de Califòrnia. Les 

característiques de l'arbre i del fruit són pràcticament iguals a les de la Navelina, 

excepte la seva època de maduració que s'avança lleugerament. Pes entre 190-230g, 

conté entre 50-54% de suc i la seva recollida és entre el mes d’octubre i  gener. 

- Navelate: Originària d'Espanya concretament a Vinaròs (Castelló) , és una mutació 

de la Washington navel. Es de mida més petita, entre 160-200g amb un tant per cent 

en suc entre 50-54% i la seva recollida es entre meitat de gener a finals de març. 

- Lane Late: Procedent d'Austràlia, el seu origen procedeix d'una mutació de la 

varietat Washington Navel. De mida  entre 200-230g amb un contingut de suc entre 

el 55-58%. L’època de recol·lecció és entre mitjans de gener fins a mitjans d’abril. 

 Grup Blanques: Antigament es va utilitzar aquest nom per diferenciar-les de les varietats 

Navel o de les de sang. Les principals característiques són la manca de melic en els seus 
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fruits, una acidesa inferior a la d'altres grups de varietats i l'absència de sabor amarg en el 

seu suc. És la mes utilitzada a l’industria. 

Les varietats més importants del grup són: 

- Salustiana: Es va originar per mutació espontània de la varietat Comuna a la fi dels 

anys 40 a Ènova, província de València, Espanya. De mida mitjana (150-180g) és apte 

tant per al consum en fresc com per la industria ja que el seu suc (50-55%)conté 

molt poca limonina. Recollida del fruit entre 15 desembre-15 de març.  

- València Late : Possible origen a Portugal. De mida entre 170-200g amb un tant per 

cent en suc entre 56-60%, també apte tant per al consum en fresc com per la 

industria. Recollida del fruit entre meitat de març a mitjans de juny. És la varietat 

més comercialitzada per l’elaboració de sucs a l’industria. Presenta qualitats 

extraordinàries que la converteixen en l'actualitat en la taronja més important del 

món, sent la varietat capdavantera en molts països productors com Espanya, 

Argentina, Austràlia, Califòrnia, Florida, el Marroc, Uruguai, etc. 

 Grup Sanguines: és originari de Xina. Les taronges d'aquest grup són molt similars a les 

Blanques però es diferencien si es conreen en condicions que afavoreixin la síntesi de 

pigments vermells en la polpa i el suc. Perquè això ocorri s'han de donar baixes temperatures 

nocturnes i esperar al fet que el fruit adquireixi aquest to vermellós fins a la tardor o hivern 

de l'Hemisferi Nord. Les taronges d'aquesta varietat no són aptes per a la indústria atès que 

els pigments solen proporcionar un color fosc al suc. Algunes varietats més conegudes són: 

Doble Fina, Entrefina i Sanguinelli. 

A la taula 2.7.3.1 és mostra un resum dels 3 grups de varietats de taronja i cadascuna de les 

varietats dintre de cada grup.   

Taula 2.7.3.1  Grups principals i les seves varietats més destacades de taronges (Font: Pròpia a partir 

de dades de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA)  
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2.8. La llimona 

2.8.1. Història, característiques i parts de la llimona 

La llimona és el fruit en del llimoner, arbre de fulla perenne i espinós de la família de les rutàcies. 

Aquest arbre es desenvolupa amb èxit en els climes temperats i tropicals, conreant-se actualment a 

tot el món. 

El llimoner, originari de Xina o Índia, es conrea a Àsia des de fa més de 2.500 anys. A partir del segle X 

els àrabs ho van difondre per la conca mediterrània. Va ser pràcticament desconegut per a grecs i 

romans, i fins a l'Edat Mitjana no va començar a ser consumit habitualment. Al segle XVI va ser 

introduït el continent americà pels exploradors espanyols. 

Segons la seva grandària, les llimones es poden classificar en: petites, mitjanes i grans; i pel seu color 

en verdes i grogues. El que més es consumeix a Espanya és la groga i gran, que presenta una pell 

gruixuda i una miqueta rugosa, molt aromàtica. La seva polpa té escasses llavors. 

L’estructura de la llimona conté les mateixes parts principals que la taronja: epicarpi o flavedo, 

mesocarpi o albedo i endocarpi o polpa.(39) 

 

Figura 2.8.1.1 Diferents parts de la llimona (Font: Pròpia)  

A l’epicarpi o flavedo el contingut global de carotens és molt petit en les llimones essent entre 1 a 5 

mil·ligrams per quilogram de pell de llimona. A l'escorça de la llimona existeixen flavonoides, en 

molta major proporció que les taronges (1,5 mg/kg en llimona; 0,08 mg/kg en taronja). 

Els olis essencials també es localitzen en cèl·lules especials de l'escorça. A les llimones existeixen a 

més de limonens altres terpens. La proporció en què es troben els diferents terpens és la que dóna 
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l'aroma característica de cada fruita. Entre els sucres predomina la glucosa (63%), la fructosa (20%) i 

la sacarosa (16%). També conte substàncies pèctiques, que tenen la propietat d'embeure grans 

quantitats d'aigua i formar un gel, d'aquí la importància de l'albedo per a l'elaboració de melmelades. 

En l’endocarpi o polpa, que és la part comestible del fruit, oscil·la entre el 65% i el 70% en pes. L'àcid 

cítric suposa el 90% dels àcids totals (cítric, màlic, oxàlic i ascòrbic) responsable del sabor àcid 

d’aquest fruit. La proporció d'àcids sobre el total del suc sol ser de l’1% en taronges i mandarines, 

però arriba al 6% en llimones. (40) 

2.8.2. Composició de la llimona 

La llimona aporta una gran quantitat de vitamina C, potassi i quantitats menors d'altres vitamines i 

minerals. La vitamina C té la propietat de millorar la cicatrització i la funció del sistema immunitari. La 

seva capacitat antioxidant ajuda a neutralitzar substàncies cancerígenes com les nitrosamines.  

La polpa, també conté àcids orgànics, fonamentalment àcid cítric i en menor quantitat màlic (que es 

consideren responsables del sabor àcid d'aquest aliment), acètic i fòrmic, els quals tenen una 

propietat antisèptica. 

També és bona font de fibra soluble com la pectina (que es troba principalment en la capa blanca que 

hi ha sota l'escorça) les principals propietats de la qual són la disminució del colesterol i la glucosa en 

sang i el desenvolupament de la flora intestinal. 

Malgrat tot, els components més interessants de la llimona són els fitonutrients. En concret, els 

limonoides, compostos que es troben localitzats en l'escorça. A més a més, tant la capa blanca que es 

troba sota l'escorça com la polpa, presenten flavonoides (citroflavonoides), als quals s'han atribuït 

propietats antiinflamatòries. (41) 

A continuació es mostra una taula amb els principals valors energètics i nutricionals de la llimona per 

100g de porció comestible. Dades segons Ministeri d’Agricultura, Alimentació y Media Ambient (42) i 

la Asociación Interprofessional de Limón y Pomelo (ALIMPO). (41) 

Taula 2.8.2.1 Informació de composició de la llimona (100g de porció)(Font: AILIMPO)  

Component Valor Unitat 

Proximals 

energia, total 44 kcal  

proteïna, total 0,7 g 

aigua (humitat) 88,9 g 

Hidrats de carboni 

fibra, dietètica total 1 g 
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carbohidrats 9 g 

Vitamines 

vitamina C (àcid ascòrbic) 50 mg 

vitamina E 0,5 mg 

vitamina B6 0,11 mg 

vitamina A 2,3 µg 

vitamina B9 (àcid fòlic) 7 µg 

Minerals 

potassi 149 mg 

calci 12 mg 

fòsfor 16 mg 

magnesi 18 mg 

sodi 3 mg 

iodur 3 µg 

ferro, total 0,4 mg 

zinc 0,12 µg 

 

2.8.3. Varietats de la llimona 

Les varietats més importants conreades a Espanya són Verna i Fi, encara que la varietat Eureka és la 

més utilitzada en els cultius d'Àsia i Sud-Amèrica. 

Existeixen nombroses varietats de llimones. Tot i que s’hi aprecien variacions de característiques 

entre elles, aquestes diferències entre els fruits són significativament menors que les que es poden 

apreciar entre les diferents varietats de taronges. De fet, moltes vegades, resulta impossible distingir 

una varietat d'una altre. 

Les varietats més importants són Verna i Fi la distribució de les quals en superfície, a Espanya, és 

aproximadament del 90% corresponent la resta a les varietats Eureka, Lisbon i Villafranca. 

L'origen de la varietat Verna és espanyol. Es conrea sobretot a Alacant i Murcia.  La varietat Fi prové 

d'una antiga varietat espanyola conreada a la conca del riu Segura.  

La varietat Eureka és la més conreada fora de l'àrea Mediterrània, fonamentalment a Califòrnia, 

Austràlia, Sud-àfrica, Argentina i Israel. La varietat Lisbon és d'origen australià, conreada en grans 

àrees del desert d'Arizona. La varietat Villafranca encara té importància en zones com Israel, però 

està sent desplaçada per altres varietats.(43) 
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2.8.4. Producció dels principals cítrics a nivell mundial 

Els cítrics es cultiven a més d’un centenar de països de clima tropical i subtropical, en una superfície 

d’uns 7.5 milions d’hectàrees i arriben a una producció de més de 120 milions de tones, xifres molt 

superiors a la d’altres fruites com les pomes o el raïm, tal com s’observa a la taula 2.8.4.1 i a la figura 

2.8.4.1 es mostra les quantitats produïdes en milions de tones dels diferents cítrics més  destacats a 

nivell mundial. Al voltant de 60% de tota la producció de cítrics és de taronja i el 23% de mandarina. 

La de llimona resta en un 12% i l’aranja en un 7%.(44) 

Taula 2.8.4.1 Quantitats de cítrics produïts a nivell mundial (Font: FAO_2015) 

Producte  Milions de tones 

Taronges 71,4 

Mandarines 28,7 

Llimones 15,2 

Aranja 8,5 

TOTAL 123,8 

 

 

 

Figura 2.8.4.1 Producció mundial dels diferents cítrics en percentatge (Font: FAO_2015) 
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Tal i com es pot observar a la Taula 2.8.4.2 actualment, la major part de la collita de cítrics prové d'un 

petit grup de 10 països que representen el 77% de la producció, on actualment Xina i Brasil lideren 

produint el 42%, ocupant Mèxic la quarta posició després dels EUA. Espanya conta amb una 

producció d'uns 6 milions de tones, ocupa el cinquè lloc al món, precedit de Brasil amb prop de 19 

milions de tones, Xina amb més de 29 milions, Estats Units que supera els 9 milions i Mèxic amb 

gairebé 8 milions de tones i Índia amb 7 milions.  

Taula 2.8.4.2 Producció de cítrics a nivell mundial dels 10 països que més van produir els anys 2010/11 , 

2011/12 2012/13, 2013/2014, en milions de tones (Font: FAO_2015) 

Campanya 2010/11 2011/12 2012/13 2013/2014 

Any 2011 2012 2013 2014 

PRODUCCIÓ 
MUNDIAL CÍTRICS 121206 121400 119164 121273 

PRINCIPALS PRODUCTORS DE CÍTRICS DEL MÓN (milers de tones) 

Campanya 2010/11 2011/12 2012/13 2013/2014 

Any 2011 2012 2013 2014 

Xina 23026 26450 27700 29567 

Brasil 24806 22725 18477 18966 

EE.UU 11746 11629 11069 9394 

Mèxic 7016 6587 7375 7503 

Índia 6875 7400 7400 7400 

Espanya 6076 5720 5531 6513 

Iran 4356 4469 4571 4571 

Egipte 3783 4032 4151 4452 

Turquia 3611 3473 3678 3782 

Itàlia 3794 3408 3598 3250 

Sudàfrica 2150 2142 2512 2635 

Marroc 1701 1735 1501 2205 

Pakistan  1982 2032 2007 2007 

TOTAL 100922 101802 99570 102245 
 

2.8.4.1. Producció mundial de taronges  

Recentment, la collita de taronja a Brasil ha superat els 16 milions de tones, que es al voltant del 25% 

de la producció mundial, li segueixen Xina i EE.UU amb una producció de 7.6 i 6.8 milions de tones 

respectivament, tal com s’observa a la taula 2.8.4.1.1 aquestes taronges dels tres principals països 

productors representen quasi la meitat de la producció de taronja al món.(45) 
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Taula 2.8.4.1.1 Producció de taronges a nivell mundial dels 10 països que més van produir els anys 2010/11, 

2011/12 2012/13, 2013/2014 (Font: FAO_2015) 

Campanya 2010/11 2011/12 2012/13 2013/2014 

Any 2011 2012 2013 2014 

PRODUCCIÓ 
MUNDIAL TARONJA 70593 69865 67195 68925 

PRINCIPALS PRODUCTORS DE TARONJA AL MÓN (milers de tones) 

Campanya 2010/11 2011/12 2012/13 2013/2014 

Any 2011 2012 2013 2014 

Brasil 19811 19127 16361 16850 

Xina 5900 6900 7000 7600 

EE.UU 8079 8148 7573 6783 

Índia 4571 5000 5000 5000 

Mèxic 4080 3667 4000 4400 

Espanya 3115 2819 2930 3374 

Egipte 2430 2350 2613 3136 

Iran 2593 2666 2733 2733 

Itàlia 2415 2208 2284 1935 

Turquia 1711 1730 1661 1780 

Sudàfrica 1425 1450 1400 1715 

Indonesia 1819 1612 1600 1600 

Pakistan 1388 1425 1400 1400 

TOTAL 59337 59102 56555 58306 

 

A la regió mediterrània, Itàlia i España tenen una producció de taronja important amb 1.9 milions de 

tones i 3.3 milions de tones respectivament. Les varietats conreades són, principalment, per al 

consum de fruita fresca.  Un 30% de producció espanyola de taronges es destina sobretot, al mercat 

interior fresc. Destaca la producció de Navel el qual suposa quasi un 45% de tota la producció de 

taronges, i la producció de Washington Navel, que representa un 12% del total de les taronges 

conreades. 

D’altra banda, la indústria absorbeix de l'ordre del 18% de la producció. D'aquest percentatge 

prop del 60% es destina a la producció de sucs , mitjançant industrialització. Cal destacar, en 

aquest sentit, la importància que tenen les taronges del grup Blanques (Valències). Pràcticament 

el 90% d’aquest tipus de taronja es destina a la producció industrial de sucs. (46) 

Segons dades del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (Superficies i Rendiments 

2015), taula 2.8.4.1.2, a Espanya la principal zona de producció de taronges és la Comunitat 

Valenciana amb un total de 73775 hectàrees, li segueix Andalusia amb 60471 hectàrees, Murcia 

amb 11284 hectàrees, Catalunya amb una superfície de 1700 hectàrees  i finalment Balears amb 

521 hectàrees.  
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Sobre el total de superfície cultivada a España (148777 hectàrees), la Comunitat Valenciana conté 

el 50% de la zona de producció, Andalusia un 41% i per últim Murcia i Catalunya amb un 7% i 1% 

respectivament, tal com s’observa a la figura 2.8.4.1.2 (47) 

 

Taula 2.8.4.1.2 Zones producció taronja per CC.AA. (Font: Dades Superficies i Rendiments 2015 Ministeri 

d’Agricultura, Alimentació i Media ambient). 

TARONJA 

Comunitat Autònoma (CC.AA) Sup. (Ha) 
Comunitat Valenciana 73775 
Andalusia 60471 
Murcia 11284 
Catalunya 1700 
Balears 521 
Altres CC.AA 1026 
TOTAL   148777 

 

 

Figura 2.8.4.1.2. Producció de taronja per comunitats autònomes 

(Font: Dades Superficies i Rendiments 2015 Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Media ambient). 

La pell de taronja s'obté com a subproducte de la manufactura de sucs i s'elimina com a rebuig. 

Durant la producció de suc de taronja s'estima que es produeixen anualment a nivell mundial fins 

a 20 milions de tones de residu, principalment la pell, la polpa, les llavors i les fulles, a més a més 

de les fruites que no compleixen els estàndards de qualitat. Aquest residu pot ser utilitzat en la 

producció de pinso per a animals, tot i que també se sol usar com adob per al sòl proper a les 

plantes de producció o simplement es crema.(48) 

Tot aquest residu de pell de taronja és, en realitat, biomassa morta que compleix les característiques 

necessàries per ser emprada com a bioadsorbent. La reutilització d'aquesta pell pot resultar 

especialment interessant a països com Espanya, líder europeu i sisè a nivell mundial en quant a 

producció d'aquesta fruita. 
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2.8.4.2. Producció mundial de llimones  

Els principals productors de llimones en el mon tal com s’observa a la taula 2.8.4.2.1 són: Mèxic, 

seguit per la Índia y Argentina. Espanya ocupa el cinquè lloc en el ranking mundial de producció de 

llimones amb un total de 1,05 milions de tones, per bé que es pot apreciar un augment de producció 

a la campanya 2013/2014 del 22% respecte a l’anterior. Aquest increment es pot justificar, sobretot, 

per   les condicions climatològiques, que a l’any 2014 van esser més favorables respecte l’any 

anterior.  

Taula 2.8.4.2.1 Producció de llimones a nivell mundial dels 10 països que més van produir els anys 2010/11, 

2011/12 2012/13, 2013/2014 (Font: FAO_2015) 

Campanya 2010/11 2011/12 2012/13 2013/2014 

Any 2011 2012 2013 2014 

PRODUCCIÓ 
MUNDIAL LLIMONA 13414 13303 12943 13172 

PRINCIPALS PRODUCTORS DE LLIMONA AL MÓN (milers de tones) 

Campanya 2010/11 2011/12 2012/13 2013/2014 

Any 2011 2012 2013 2014 

Mèxic 2133 2055 1950 2250 

Índia 2108 2200 2200 2200 

Argentina 1550 1300 1300 700 

Brasil 1127 1208 1100 1100 

Espanya 718 736 667 1057 

Iran 992 997 1024 1024 

EE.UU 920 850 912 832 

Turquia 787 790 710 725 

Itàlia 545 458 460 545 

Xina 300 350 400 400 

Sudàfrica 257 260 245 312 

Egipte 320 320 323 301 

TOTAL 11757 11524 11291 11446 

Segons dades del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (Superficies i Rendiments 

2015), les zones més destacades a nivells de producció a Espanya són Murcia amb 22608 hectàrees 

destinades al conreu d’aquest fruit, seguidament de la Comunitat Valenciana amb 9678 hectàrees i 

Andalusia amb 5000 hectàrees. En molta menys zona de producció es troba Cataluña i Balears amb 

12 i 418 hectàrees respectivament, tal com s’indica a la taula 2.8.4.2.2, La zona de producció total 

dedicada a la producció de llimona es de 38100 hectàrees. A continuació, a la figura 2.8.4.2.2 es 

mostra un gràfic on s’hi representen les zones de producció de llimona per comunitats 

autònomes.(47)  
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Taula 2.8.4.2.2.  Zones producció llimona per CC.AA. (Font: Dades Superficies i Rendiments 2015 Ministeri 

d’Agricultura, Alimentació i Media ambient) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8.4.2.2 Producció de taronja per comunitats autònomes(Font: Dades Superficies i Rendiments 2015 

Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Media ambient).                                                                                                 

2.9. El coure 

2.9.1. Contaminació dels metalls pesants 

Els metalls pesants són un grup d'elements químics que presenten una densitat relativament alta i 

diferents graus de toxicitat per a l'ésser humà. 

Molts dels metalls que tenen una densitat alta no són especialment tòxics i alguns són elements 

essencials en l'ésser humà, independentment que a determinades concentracions puguin ser tòxics 

en alguna de les seves formes. La perillositat dels metalls pesants és major al no ser química ni 

biològicament degradables. Una vegada emesos, principalment a causa de l'activitat industrial , 

poden romandre en l'ambient durant centenars d'anys, contaminant el sòl i acumulant-se en les 

plantes i els teixits orgànics. A més a més, la seva concentració en els éssers vius augmenta al llarg de 

la cadena alimentària.(49) 

LLIMONA 

Comunitat Autònoma (CC.AA) Sup.(Ha) 
Murcia 22608 

Comunitat Valenciana 9678 
Andalusia 5087 
 Catalunya 12 

Balears 418 
Altres CC.AA 302 

TOTAL 38105 
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Tècnicament, els metalls pesants són aquells la densitat dels quals és almenys cinc vegades major 

que la de l'aigua. Els més importants són: Arsènic (As), Cadmi (Cd), Cobalt (Co), Crom (Cr), Coure (Cu), 

Mercuri (Hg), Níquel (Ni), Plom (Pb), Estany (Sn) i Zinc (Zn). (50) 

La procedència de metalls pesants trobats en aigües residuals és variada, associant-se les fonts de 

contaminació a petites indústries establertes en zones urbanes o en polígons industrials mancats de 

plantes de tractament, al petit i mitjà comerç, a grans infraestructures com ports i aeroports, a grans 

àrees comercials, a la neteja de carrers o a les de tipus pròpiament domèstic.(51) 

2.9.2. Propietats i aplicacions del coure 

El coure és un metall de color vermellós, que presenta una conductivitat elèctrica i tèrmica molt alta, 

només superada per la conductivitat tèrmica de l'or i la conductivitat elèctrica de la plata. 

El coure pot reciclar-se un nombre indeterminat de vegades sense que perdi les seves propietats. La 

versatilitat d'aquest valuós metall fa que sigui un dels recursos naturals més útils del món. Les 

propietats específiques vénen donades en la taula 2.9.2.1.(52) 

Taula 2.9.2.1.  Propietats especifiques del coure (Font: Atlantic Copper,2010) 

Símbol químic  Cu 

Nombre atòmic  29 

Pes atòmic 63,54 

Densitat 8,96 kg/dm3 

Punt de fusió  1356 0K 

Calor específic  0,353 KJ/Kg0K 

Conductivitat tèrmica 394 W/m0K 

Coeficient expansió lineal 16,6x10-6 K-1 

Elasticitat(mòdul de Young) 110x109 N/m2 

Conductivitat elèctrica  100% (IACS)* 

     * The International Annealed Copper Standard 

En la majoria dels seus compostos presenta estats d'oxidació baixos, (Cu2+ és el més comú), encara 

que també existeixen alguns amb estat d'oxidació Cu+1. Exposat a l'aire, el color vermell salmó inicial 

es torna vermell violeta per la formació d'òxid cuprós (Cu2O) per ennegrir-se posteriorment per la 

formació d'òxid cúpric (CuO). Exposat de forma contínua a l'aire humit forma una capa adherent i 

impermeable de carbonat que és verinós. Entre les seves propietats destaca la seva excepcional 

capacitat de deformació i ductilitat i reciclabilitat . 
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Segons defineix l’European Copper Institute (ECI), el coure s'utilitza a la indústria de comunicacions 

essent els cables el material preferit per aquest sector. Altres sectors on s’utilitza àmpliament són:    

 Disseny i Arquitectura, on els aliatges de coure s’han utilitzat a l’arquitectura durant milers 

d’anys.  

 Aplicacions elèctriques i energètiques, ja que es el metall de millor conducció d’electricitat i 

calor, cal destacar que el 60% del seu us sigui amb aquesta finalitat.  

 Fontaneria i calefacció, es tracta d’un material utilitzat a les instal·lacions  de calefacció a la 

majoria de països europeus i el material preferit per professionals de la fontaneria i 

enginyeria tèrmica. 

 Sector del transport, on s’utilitza extensament en els automòbils, principalment en els seus 

components elèctrics, seguit per els dispositius de transferència tèrmica com ara els 

radiadors. També és àmpliament utilitzat en el sector ferroviari. (53) 

En forma d’òxid de coure s'empra com a pigment en la fabricació de pintures i en l'artesania; el sulfat 

de coure és usat en l'agricultura, mineria i medicina; l’oxiclorur de coure és emprat com a 

desinfectant, i l'òxid cuprós és base de pintures. A més a més, en formar aliatges amb altres metalls 

pesats aquesta aplicació també és extensa. 

Segons dades de l’Associo Internacional del Coure (ICA) l’any 2015 el major consumidor de coure va 

ser el continent asiàtic amb un 63%, seguit dels EE.UU amb un 13% i Europa amb un 18%.(54) 

2.9.3. Efectes del coure sobre la salut 

El coure a baixos nivells és essencial per mantenir una bona salut però a altes concentracions pot 

causar efectes nocius. Pel que fa als riscos sobre la salut humana, l'exposició perllongada a la pols de 

coure pot provocar irritació en nas, boca i ulls, així com mal de cap, marejos, nàusea i diarrea. La 

ingesta oral pot provocar nàusea, vòmits, enrampades estomacals o diarrea, així com danys renals i 

hepàtics i fins i tot la mort. No s'ha comprovat el seu efecte cancerigen en humans.(55)  

El nivell de risc mínim és el valor de la concentració d'una substància que possiblement no produiria 

efectes adversos sobre la salut humana com a conseqüència de l'exposició diària a aquesta durant el 

temps d'exposició especificat. En el cas del coure aquest nivell de risc mínim (MRL) es situa en 

0.01mg/kg/dia per un adult.(56) 
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2.9.4. Efectes ambientals del coure 

La producció mundial de coure està creixent, això significa que cada vegada es troben més traces de 

coure en el medi ambient. L’alliberament d’aquest element en el medi ambient pot ser tant per 

activitats humanes com per processos naturals, exemple de fonts naturals són les tempestes de pols, 

descomposició de la vegetació o incendis forestals. Malgrat tot, una de les causes més importants és 

l'abocament d'aigües residuals contaminades. El coure és sovint trobat prop de mines, assentaments 

industrials, abocadors i llocs de residus.(57) 

El coure entra en l'aire, majoritàriament a través de l'alliberament durant la combustió de fuel i, 

mitjançant la pluja, acaba en el sòl on resta fortament lligat a la matèria orgànica i minerals. Per 

aquesta raó es pot acumular en plantes i animals. En sòls rics en coure només un nombre petit de 

plantes poden viure, això és: no hi ha diversitat de plantes prop de les fàbriques de coure. A causa de 

l'efecte que te aquest metall pesant sobre les plantes és una amenaça per a la producció en les 

granges, es a dir pot influir en el procés de certes terres agrícoles on els animals poden absorbir 

concentracions de coure que danyen la seva salut. (58) 

2.9.5. Normativa de qualitat ambiental i toxicitat 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estableix uns límits per sota dels quals aquest metall no 

dona problemes de salut i, en conseqüència,  no genera problemes de toxicitat. De manera anàloga, 

la legislació espanyola estableix uns límits referits a les aigües superficials i continentals, llots 

destinats a ús agrícola  i substrats on es generen diferents tipus de cultius que mes tard seran aptes 

per al consum humà. Aquesta legislació dona un control més racional de l’aigua amb uns valors de 

referència basats en els coneixements científics i tècnics actuals, tot això per tal de protegir una 

millora en la salut de la població.(59) 

Tots aquests límits estan basats  segons les normatives de qualitat ambiental i estàndards seguits a 

tota la Unió Europea. Les regulacions ambientals del coure es mostren a la taula 2.9.5.1 on es 

mostren els valors dels límits de coure segons el Real Decret 60/2011.(60) 
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Taula 2.9.5.1. Nomes de Qualitat Ambiental (NCA) (Font: Real Decret 60/2011) 

 

             *MA: mitja anual; Unitat: [µg/L] 

2.10. El vi 

2.10.1. Historia del vi 

Les primeres formes de vinya van aparèixer fa, aproximadament 6000 anys. La era del vi a Espanya 

comença a l’època dels fenicis, els quals van colonitzar el Mediterrani cap l’any 1.100 aC., els grecs ho 

van fer 350 anys més tard. 

La invasió bàrbara a conseqüència del declivi de l'imperi romà va propiciar un estancament en el 

desenvolupament de la viticultura en la península doncs es van destruir moltes plantacions. Amb 

l'arribada dels visigots que era un poble més civilitzat es va concedir més importància a la viticultura. 

Amb l'arribada dels musulmans en el S. VIII, semblava que hi hauria dificultats per al 

desenvolupament de la vinya i l'elaboració del vi a causa de la prohibició de consumir begudes 

fermentades i alcohòliques. No obstant això, el cultiu fins i tot es va millorar. D'altra banda, a alguns 

cristians dominats se'ls va permetre seguir amb el cultiu dels seus vinyers i l'elaboració de vi, sobretot 

en els monestirs.(61) 

No obstant això, no va ser fins a la Reconquesta dels Reis Catòlics quan es produiria el gran salt de la 

vinicultura principalment de la mà de les comunitats religioses i monestirs que es van encarregar de 

rescatar la tradició. Aquests no solament es van centrar en el vi necessari per als seus ritus religiosos 

sinó que van proveir als seus habitants i pelegrins de la zona. Als segles següents el vi es va convertir 

en un aliment important dins de la dieta i va aparèixer la possibilitat de comercialitzar-ho en llocs 

diferents als de la seva producció. 

El segle XIX és crucial per a la indústria vinícola espanyola. D'una banda, s'apliquen novetats que 

tenen com a objectiu la millora de la qualitat del vi i també algunes tècniques industrials d'elaboració 

del vi que substitueixen les artesanals. D'altra banda, l'arribada de la fil·loxera que va devastar els 

vinyers del nord d'Europa a mitjans de segle, va contribuir a la consolidació del sector a Espanya. A 
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més a més, alguns vinaters francesos es van establir prop de la península amb els seus mètodes, 

maquinària i varietats de raïm creant una oportunitat d'or per a l'evolució favorable del sector dins 

del nostre país.(62) 

Amb l'arribada de la Guerra Civil Espanyola, els vinyers es van veure abandonats i la posterior Segona 

Guerra Mundial va acabar de rematar al sector vinícola amb la paralització del mercat europeu. No 

seria fins als anys 50 quan es veurien signes de recuperació en el sector. A partir d'aquest moment es 

va dur a terme una reestructuració de vinyes  i la modernització de procediments. Els vins espanyols 

es van situar en igualtat competitiva amb els estrangers tant al mercat nacional com a internacional. 

Durant les tres últimes dècades del segle XX, va esdevenir un fabulós creixement del negoci 

vitivinícola a causa de la internacionalització del vi i a la demanda dels mercats mundials tradicionals i 

emergents. Gradualment, es van aplicar noves estratègies empresarials en el sector i es van fer 

inversions per millorar la qualitat dels vins. Això va ser una conseqüència directa de la inclusió de 

nous països competidors al mercat mundial que van robar quota de mercat als països tradicionals 

d'aquest sector com poden ser Espanya, França o Itàlia.(63) 

Els últims anys, ha evolucionat molt el mercat del vi obtenint vins de altíssima qualitat els quals estan 

molt cotitzats arreu del món. 

2.10.2. Producció de vi a Espanya 

El vi principalment a Europa, és un producte de gran consum. Les ultimes dades analitzades per 

l’Observatori Espanyol del Mercat del Vi  (OeMv) demostren que del 300 milions d’hectolitres 

produïts mundialment Espanya en produeix uns 40 milions, ocupant el segon lloc després d’Itàlia 

amb 46 milions d’hectolitres produïts. Segons dades de l’Organització Internacional de la Vinya i el Vi 

(OIV) el nostre país conte amb, aproximadament, 1 milió d’hectàrees destinades al cultiu de la vinya 

on el 96% es destinat a la producció de vins, un 2% a raïm de taula, un 0.3% a l’elaboració de panses i 

el 0.3% restant es destinat a altres usos. (64) 

España ocupa el primer lloc a nivell mundial en superfície (13%) i en el tercer lloc en producció de vi 

(13%) darrera d’Itàlia amb 18% i França amb 17%.(65) 

Pel que fa al volum produït a Espanya per comunitats autònomes, segons dades estadístiques del 

Ministeri de Cultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient,  la comunitat que ocupa la primera posició 

en producció de vi és Castella i la Manxa amb més del 54% de la producció de vi a Espanya, amb 21,4 

milions d’hectolitres. Extremadura es col·loca en segona posició amb 4,1 milions d'hectolitres 

produïts. Catalunya, per la seva banda, ocupa la tercera posició amb 3,2 milions d'hectolitres 

produïts.(66) 
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La climatologia al nostre país, permet trobar el lloc més adequat per cultivar un raïm determinat, el 

qual es desenvoluparà de la forma mes convenient per produir, posteriorment, un determinat tipus 

de vi.  

A la figura 2.10.2.1 es mostra gràficament el volum de vi produït a Espanya l’any 2015 desglossat per 

comunitats autònomes (milions de hectolitres). 

 
Figura 2.10.2.1. Producció de vi per comunitats autònomes (Font: pròpia segons dades MAPAMA_2015) 

 

2.10.3. Tipus de vi 

La llei 24/2003 del 10 de juliol, de la vinya i el vi (67) defineix el vi com la beguda resultant de la 

fermentació alcohòlica, completa o parcial, de raïms frescos, o de most de raïm. El seu contingut en 

alcohol adquirit no pot ser inferior a 8,5% vol. per una legislació particular a la regió considerada.(68)  

Principalment es classifiquen en tres grans grups tal com es mostra a la figura 2.10.3.1. 
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Figura 2.10.3.1. Classificació del vi (Font: pròpia) 

 

Els vins tranquils es classifiquen segons els seu color en:  

 Blancs, són aquells als que se’ls ha separat la pell del most abans de la fermentació. 

 Negres, són aquells als que no se’ls ha separat la pell del most, de manera que la fermentació 

s’ha produït de manera conjunta total o parcialment.  

 Rosats, obtinguts d’una mescla de raïms blanc i negre, on parcialment s’ha retirat part de pell 

en el procés de fermentació . 

Els vins especials es tracta de vins de composició particular, amb unes característiques 

organolèptiques que es poden obtenir tant a partir del raïm com de la tècnica d'elaboració.  Es 

diferencien  diferents classes com: vins generosos, vins dolços o vins d’agulla, entre altres.  

Quan es parla sobre la classificació de vi segons l’edat es diferencia entre: 

 Vins Joves: aquest vins no han tingut cap tipus de criança en fusta o, en tot cas, ha estat 

mínima. En aquestes condicions, conserven molt les característiques del raïm d’on provenen. 

A més a més, es consumeixen entre 12-24 mesos després de la verema. Es usual trobar-ne 

els tres tipus de color: blanc, rosat i negre. 

 Vins de Criança: son vins que desenvolupen a més a més de les característiques del raïm 

d’on provenen, altres característiques organolèptiques, degut a que han estat un cert temps 

en contacte amb fusta. El seu consum varia depenen d’alguns factors, generalment el 

consum ideal és entre 3 i 10 anys encara que n’hi ha alguns que aguanten fins a 20 anys. 

Aquest tipus de vi es troba principalment en vins negres, per bé que també n’hi ha forces de 

blancs. En canvi és estrany trobar-ne de rosats. Dintre dels vins de Criança, segons la 

reglamentació de les denominacions d’origen espanyola hi ha tres subtipus: 
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- Criança: mínim de 6 mesos en fusta i fins a dos anys en ampolla. 

- Reserva: mínim un any en fusta i fins a tres anys en ampolla 

- Gran Reserva: mínim dos anys en fusta i fins a cinc anys en ampolla. 

Finalment, hi ha la classificació en funció del contingut en sucres. (69)Es diferencia entre: 

 Secs, quan la concentració en sucres és inferior a 5 g/L 

 Semisecs, quan aquesta concentració resta entre 5-15 g/L.  

 Semi dolços, quan el contingut en sucres resta entre 30-50 g/L.  

 Dolços, per a contingut superiors a 50 g/L.  

Per estudiar l’efecte de la pell de taronja com a clarificant els vins que s’han utilitzat a la part 

experimental d’aquest TFG han sigut dos negres, un de jove i un altre de criança amb un temps 

d’embotellat de 2 anys, en concret embotellat l’any 2015. 

2.10.4. La vinificació  

2.10.4.1. Estructura i composició del raïm 

A les regions de clima templat, la vinya floreix entre maig i juny, després de la fecundació, es 

desenvolupa l’ovari de cada flor, produint un fruit carnós, denominat gra. Cadascun d’aquest grans 

formats queden suspesos per un curt pedicel el qual es el canal d’alimentació del raïm. El conjunt de 

grans formen el que es coneix amb el nom de gotim de raïm. El pinyol o llavor, ocupen la regió central 

de la polpa, es tracta de la part carnosa del fruit formada per cèl·lules sucoses. Els grans de raïm estan 

coberts per una epidermis que s’engreixa o s’aprima durant el procés de maduració anomenada 

pellofa o pell del raïm.(70)  

El raïm negre deu la seva coloració a uns pigments naturals situats a les cèl·lules de capes 

subepidèrmiques, la polpa del qual es incolora. Mentre aquestes cèl·lules estan vives, retenen 

energèticament els pigments de color. Per aquesta raó el premsat de raïm negre acabat de veremar 

produeix un most molt clar. Aquests pigments són molt poc solubles en aigua, però ho són molt en 

l’alcohol etílic que es forma al fermentar el most. Com a conseqüència, si es vol l’obtenció de vi negre 

la fermentació del most s’haurà de ser conjuntament amb la seva pellofa o pell la qual, passats uns 

dies, es separarà de la part liquida mitjançant un premsat. Quan més temps estigui el most en 

contacte amb la pellofa durant el procés de fermentació més color tindrà el vi, d’aquesta manera 

s’obtenen les diferents games de coloració.(70)  

La composició centesimal de la polpa oscil·la entre un 70-80% d’aigua i entre un 13-18% de sucres del 

grup de monosacàrids com la glucosa i la fructosa en proporcions iguals, la resta esta format per àcids 
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orgànics (àcid màlic i tartàric) en un 1%, essent la resta petites quantitats d’àcids minerals (clorhídric, 

sulfúric, fosfòric), substàncies nitrogenades i matèries pèptiques. Cal remarcar que la polpa no conté 

tanins (responsable de l’astringència del vi) però, igual que en tots els teixits vegetals, hi ha 

pectina.(70)  

La pell o pellofa és la superfície que cobreix el gra, constituïda principalment per cel·lulosa  i també 

per altres substàncies com àcid tartàric i màlic, els colorants mencionats anteriorment i unes 

substàncies de naturalesa química complexa anomenada heteròsids fenòlics coneguts com a tanins 

els quals son solubles en aigua i en alcohol i que, en conseqüència, formaran part la composició del vi. 

A la pell també est troben substancies aromàtiques que contribueixen aroma al vi.  

Les llavors són dures i molt riques en tanins a la seva part exterior (un 8% aproximadament) i en el 

seu interior contenen un oli assecant en una proporció entre el 10-18%.  

2.10.4.2. Obtenció del most 

Es tracta del líquid resultant del premsat del raïm fresc, format per la pellofa, la polpa, la rapa i les 

seves llavors, sempre que no hagi començat la seva fermentació natural.  

Naturalment, part dels components de la pellofa i de la rapa al ser solubles en aigua passaran al most, 

principalment els tanins. Si es vol impedir el màxim aquesta presència s’haurà de fer un tractament 

previ al trepitjat. Tot i que actualment aquesta tècnica es fa amb maquinaria industrial, habitualment 

manté la seva denominació tradicional ja que antigament es realitzava manualment amb els peus. 

Una vegada s’ha realitzat el trepitjat, es procedeix a fer el  premsat, operació amb la que  

s’aconsegueix la completa separació de la part liquida del most de les parts solides mitjançant la 

utilització d’unes premses adequades. El tipus de most i, en conseqüència, la qualitat del vi, 

dependran de diversos factors com, sobretot, els tractaments donats a la vinya i la classe de raïm. 

També influiran paràmetres com el clima i, en conseqüència, el procés de maduració i el terreny, 

entre altres. (70) 

Convé remarcar que el most és el líquid resultant del trepitjat o premsat del raïm fresc mentre no 

hagi començat la seva fermentació natural. Es tracta d’un líquid espès de densitat superior a la de 

l’aigua, amb valors entre 1.060-1.150 kg/m3. Està constituït per un 80% d’aigua, un 15% de sucres ( 

glucosa i  fructosa); àcids lliures (màlic i tartàric). Per ser considerat un bon vi, després de la 

fermentació, l’acidesa s’ha de mantenir al voltant de 0,7g/l, si es supera aquest contingut el producte 

final  tindrà un gust desagradable per al paladar. (71) 
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2.10.4.3. Procés de la fermentació del vi negre 

La fermentació és dels processos mes coneguts del procés industrial del vi. Consta de dues etapes, hi 

ha una fermentació principal anomenada alcohòlica on els sucres continguts en el most es 

transformen en alcohol, darrera d’aquesta, a la industria del vi, es fa referència a una fermentació 

secundaria anomenada fermentació malolàctica on l’àcid màlic es convertirà en làctic aportant 

suavitat al vi.  

2.10.4.3.1 Fermentació alcohòlica  

El vi és una beguda que s'obté per fermentació alcohòlica del most. Per poder dur-se a terme aquest 

procés es necessari la presencia de llevats i fongs microscòpics que es troben, de forma natural, a la 

pellofa (generalment en una capa en forma de pols blanca fina que recobreix la pell dels raïms, que 

es denomina pruïna i que es troben en els sòls de les vinyes). Els llevats transformen el sucre del raïm 

en etanol i es desprèn gas carbònic. A més a més, es produeixen altres productes fermentatius com 

són glicerol, àcids orgànics (acetat, succinat, piruvat) i alcohols superiors i èsters, que donen lloc a la 

formació de compostos aromàtics que participen en les propietats organolèptiques del vi. (72) 

Durant la fermentació alcohòlica, la concentració de l'àcid tartàric disminueix degut a la precipitació 

en forma de cristalls del bitartrat de potassi i del tartrat càlcic, provocada pel descens de la 

temperatura i l'augment del grau alcohòlic, per bé que  la seva cristal·lització és molt lenta, sobretot 

la del tartrat de calci. (73) 

A causa de l'acció proteolítica de certs llevats, durant la fermentació alcohòlica desapareixen part de 

les proteïnes. Els vins negres no contenen pràcticament proteïnes en estat lliure degut a que 

precipiten juntament amb els tanins formant un complex taní-proteïna. 

La fermentació del most s’inicia a les quatre o cinc hores d’haver finalitzat el premsat del raïm, la 

fermentació completa té lloc en 8-9 dies. La finalització es produeix de manera espontània quan el 

contingut de sucres no sobrepassa els 4 o 5 grams per litre, es aquest punt s’obté el vi sec.    

Es tracta d’un procés exotèrmic, es a dir, es desprèn energia en forma de calor. Es necessari, doncs, 

controlar aquest increment de temperatura ja que si arriba a nivells massa alts  els llevats podrien 

morir i, com a conseqüència, detenir-se el procés fermentatiu. També cal controlar la densitat amb la 

finalitat de determinar la quantitat de sucre que queda en el most i per últim el contacte amb l’aire, 

una intervenció d’oxigen, per mínima que sigui, pot arribar a detenir (efecte Pasteur). Per aquesta raó 

els fermentadors són completament hermètics. (70) 
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2.10.4.3.2 Fermentació malolàctica 

Una vegada finalitzada l’anterior fermentació, comença la segona fermentació coneguda com 

fermentació malolàctica, a través de l’acció del les bactèries es transforma amb àcid màlic, el qual es 

troba originàriament al raïm en forma d’àcid làctic. L’àcid làctic és menys agressiu que l’àcid màlic 

amb el que s’aconsegueix suavitzar el vi. La majoria dels vins negres passen per aquesta fermentació, 

però no es gens aconsellable per als blancs ja que perden aroma i frescor.  

Una vegada finalitzats els dos processos de fermentació el vi es sotmès a diversos tractaments de 

clarificació i estabilització que a continuació es detallarà. 

2.10.5. Clarificació i estabilització del vi  

Acabat el procés de fermentació, el vi es presenta tèrbol la qual cosa fa que el seu aspecte no sigui el 

més adient per aconseguir la producció d’un bon vi que afavoreixi la demanda per part del seu 

consumidor. Així doncs, en aquesta etapa, l’objectiu principal és eliminar la terbolesa del vi formada 

per partícules visibles que absorbeixen o desvien la llum.(74)  

La clarificació és un procés que es pot produir de manera natural amb el pas del temps, però es tracta 

d’un procés lent i quasi mai es produeix una completa neteja dels vins i tampoc permet una total 

estabilitat del vi en front a precipitacions de sals insolubles (tartrats/bitartrats). És per això que 

habitualment es fa la clarificació de manera artificial, es a dir provocant aquest procés. D’aquesta 

manera es treu el vi al mercat i de la manera més rapida possible amb les millors condicions per al 

consumidor. 

Aquesta operació té com a objectiu netejar el vi d’impureses que s’hi han incorporat durant tot el 

procés, especialment en l’etapa  de la fermentació. D’aquesta manera s’aconsegueix  donar una 

estabilitat temporal al vi.  

La clarificació  s’aconsegueix tant amb procediments físics (filtració, centrifugació) com amb 

procediments químics, utilitzant diferents agents. El procediment físic només permet eliminar les 

partícules causants de la terbolesa en canvi, amb el procediment químic (adició de productes 

clarificants) s’aconsegueix l’estabilitat fisicoquímica desitjada. (75) 

Cal tenir en compte, que aquestes tècniques de clarificació a més a més d’eliminar problemes 

d’estabilitat poden eliminar compostos favorables per al vi com són els aromes y els polifenols, 

modificant les característiques organolèptiques del vi. 
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2.10.6. Mecanisme de la clarificació  

El procediment químic de la clarificació és un procés químic d’atracció entre les  càrregues positives 

dels agents clarificants i les negatives de les impureses del vi  de manera que, per atracció, es formen 

conglomerats  s’atrauen formant grups que precipiten al fons dels dipòsits en forma de flòculs, tal 

com es mostra a la figura 2.10.6.1. 

És un procés que es realitza després de la fermentació malolàctica ja que es quan el vi està carregat 

de matèries solides en suspensió formats per restes vegetals, llevats i altres microorganismes. 

 
Figura 2.10.6.1. Mecanisme de la clarificació (Font: Pròpia) 

Les dosis dels clarificants depenen de l’agent que s’utilitzi i de quin tipus de vi es tracti. En aquest 

projecte es van emprar com a clarificants d’us comercial: bentonita, proteïna vegetal i gelatina, 

productes que s’utilitzen des de fa molts anys per tal de reduir les proteïnes presents en el vi; 

l’astringència deguda a la presència dels tanins, o els components que poden oxidar-se fàcilment.  

2.10.6.1. Objectius dels clarificants 

La pràctica d’addició de clarificants permet aconseguir objectius beneficiosos en el procés de 

vinificació, a continuació es detallaran els més importants:  

- Neteja del vi de les partícules que conté en suspensió, mitjançant una tècnica de baix cost, 

amb bons resultats, millorant posteriorment els sistemes de filtració a la que el vi esta 

sotmès. 

- Estabilització del vi afavorint la precipitació de substàncies col·loïdals capaces de formar 

terboleses amb posterioritat. 
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- Millora de les característiques organolèptiques del vi, ja que es redueix la presència de 

compostos volàtils aromàtics no desitjats. Aquesta disminució depèn del tipus de clarificant 

emprat.  

2.10.6.2. Tipus de clarificants 

L’ús d’agents clarificants està regulat per el Reglament (CE) nº 606/2009 el qual determina quines són 

les substàncies que poden utilitzar-se a la pràctica. Actualment les que són permeses son les 

següents: gelatina alimentaria, matèries proteiques d’origen vegetal provinents del blat, pèsol i 

patata, caseïna, cua de peix y caseïnats de potassi, albúmina d’ou, bentonita, diòxid de silici en forma 

de gel o en solució col·loïdal, caolí, tanins, enzims pectolítics i preparats enzimàtics de 

betaglucanasa.(76)  

A continuació es citen els clarificats usats a la part experimental d’aquest projecte on les fitxes 

tècniques es trobaran a l’annex. 

 Bentonita: és uns dels clarificants més usats a la industria del vi, anomenada MaxibentG® 

fabricada i distribuïda per Agrovin. És d’origen mineral, combina una bona acció clarificant 

conjuntament amb una alta capacitat d’eliminació de proteïna, es presenta en format 

granulat per facilitar la dispersió i rehidratació. Es pot emprar en tots els tipus de vins, la seva 

composició es bentonita(roca bàsicament feta d'argila de gra molt fi i col·loïdal). El seu 

aspecte és el d’un granulat de color beix.  

 Proteïna vegetal: es tracta d’un clarificant a base de proteïnes vegetals extretes de la patata, 

anomenada VGECOLL® fabricada i distribuïda per Laffort. Té una alta capacitat de clarificació, 

una elevada velocitat de sedimentació, una alta estabilització de la matèria colorant i una 

eliminació dels tanins astringents en els vins negres. Es pot usar en tot tipus de vins, presenta 

un aspecte en pols de color beix-gris.  

 Gelatina: és una gelatina liquida molt concentrada feta a partir d’una selecció de matèria 

prima molt pura, d’origen exclusivament porcí anomenada GECOLL® fabricada i distribuïda 

per Laffort. Conté una riquesa i una densitat de carrega superficial elevada, permet respectar 

l’estructura del vi, garantint una acció especifica en l’eliminació dels tanins responsables de 

l’astringència, potenciant una millora organolèptica del vi. Es pot utilitzar en vins negres i 

rosats, presenta un aspecte líquid de color ataronjat. 

 Pells de taronja i llimona: En el present projecte es proposa l’alternativa de la selecció de 

nous productes d’origen natural com són les pells de taronja i llimona com agents 

clarificadors per verificar la seva capacitat de reduir l’absorbància del vi negre.        
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2.10.6.3. Tecnologia de la clarificació  

Una vegada s’ha escollit el clarificant i la seva dosi per tal que agents clarificadors desenvolupin el seu 

efecte de manera optima, s’han de seguir les següents pautes que es detallaran a la part 

experimental d’aquest projecte: 

- Preparació de les mostres del vi. 

- Conservació dels productes en recipients tancats, en les condicions descrites per el 

proveïdor. 

- Respecte estricte del producte i la seva dosi. 

- Preparació de les solucions o suspensions de clarificants en concentracions adaptades. 

- Incorporació de l’agent clarificant de manera progressiva. 

- Deixar precipitar el clarificant el temps suficient, evitant superar els 10 dies. Durant aquest 

temps el vi ha de romandre en absolut respòs i a una temperatura constant. Si es necessari, 

caldrà filtrar. 

- Una vegada transcorregut el temps adient cal separar el sòlid del líquid de manera acurada 

per tal de que no es tornin a barrejar. 

- Verificar la qualitat analítica (disminució de l’absorbància) mitjançant l’ús de 

l’espectrofotòmetre. 

2.10.7. Composició del vi  

El vi consta de components basics com son l’aigua i l’alcohol etílic, resultant de la fermentació 

alcohòlica de la glucosa, i també d’altres components en quantitats variables, uns procedents del 

most i que continuen sent inalterables i altres procedents de les diferents fermentacions com ara la 

malolàctica. A continuació es citen mes detalladament els principals components del vi:(70) 

 Aigua: és el seu principal component, es troba en una proporció entre el 70-80%, quan mes 

madur estigui el fruit en el moment de la verema i millors siguin les condicions de 

fermentació, major serà la quantitat d’alcohol i menor la de l’aigua. La densitat del vi és 

propera a la de l'aigua ja que, si be l'alcohol fa que aquesta disminueixi, la presència d’altres 

substàncies de major densitat fa que augmenti. 

 Alcohol etílic i altres alcohols: l’alcohol etílic es troba en el vi en una proporció entre el 8-

18%, contribueix de manera eficaç en la capacitat d’impedir el desenvolupament de 

bactèries patògenes, causant de les malalties del vi. 

Existeixen uns altres tipus d’alcohols al voltant del 1% anomenats monoalcohols, es a dir, 

amb un sol grup OH com són el metanol, propanol, butanol, pentanol entre altres que amb 

conjunt fan que contribueixin a les bones característiques del vi. 
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Finalment existeixen una sèrie de polialcohols, del qual el més important és la glicerina o 

propanotriol, es tracta d’un alcohol poc volàtil, de gust dolç, el contingut del qual en el vi 

oscil·la entre 0.1-1.2% en 100 centímetres cúbics, el qual proporciona una marca de suavitat. 

 Àcids: Els àcids orgànics es troben al raïm i per tant passen al vi. L’àcid màlic, cítric i tartàric 

deriven del most. L’àcid cítric és poc  abundant, el màlic es troba en menor proporció en el vi 

que en el most i l’àcid tartàric es troba en menor proporció per ser insoluble en alcohol, per 

tant, quan més alcohol tingui el vi menys àcid tartàric tindrà. 

Els àcids làctics, succínics i acètics són originats per les diverses fermentacions a les que ha 

estat sotmès el vi. L’àcid succínic contribueix a donar gust al vi, l’àcid acètic es produeix per 

l’oxidació de l’alcohol en àcid acètic, la quantitat màxima ha de ser d’un 0.10% perquè no es 

consideri “vi picat”. Aquests àcids es poden trobar lliures o bé en  forma d’ èsters o en forma 

de sals.      

 Aldehids i èsters: els aldehids són resultants de l’oxidació dels alcohols, i els èsters son la 

combinació dels àcids lliures amb diversos alcohols; son reaccions lentes que es solen produir 

amb el temps i sempre es troben en mínimes quantitats en el vi (de l’ordre 0.0005-0.003% en 

el cas dels aldehids i 0.05-0.015% d’èsters).Ambdós són productes volàtils i aromàtics els 

quals influeixen molt a la qualitat del vi. 

 Productes fixes: els tanins, els quals donen consistència però també astringència al vi en una 

proporció entre el 0.04-3%; els sucres (glucosa i fructosa) en proporcions variables: vins secs 

0.1-0.2%, semisecs 1-3% i els dolços entre el 3-8%; i substancies pèctiques.   

 Matèries minerals: com elements minerals que es troben al vi: potassi i calci, que 

neutralitzen als àcids i el fòsfor en forma de fosfat de sodi. 

 Vitamines: en el contingut del vi es troben les vitamines hidrosolubles, amb major proporció 

trobem la vitamina B1 o Tiamina; la vitamina B2 o Riboflavina, i la B5 o àcid pantotènic, més 

abundant en el vi que al raïm ja que el produeixen certs llevats. També són importants la 

vitamina C o àcid ascòrbic i la vitamina P o bioflavonoides.  

2.11. Espectrofotometria d’absorció atòmica (EAA) 

2.11.1. Fonament teòric 

És la tècnica més usada en rutina, en ser la més fàcil i ràpida. En un sistema de premescla, la mostra 

és aspirada a través d'un nebulitzador que genera un aerosol dins d'una càmera de premescla. Aquí, 

l'aerosol es barreja amb els gasos combustibles i oxidants (acetilè i aire, usualment), sent transportat 

al capçal del cremador on es produeix la combustió i atomització de la mostra. L'aplicació de l'energia 

calorífica dissociarà la molècula en els àtoms individuals (veure figura 2.11.1.1). El nombre d'àtoms 

del metall format en estat fonamental, determinarà la quantitat de llum absorbida.(77) 
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Figura 2.11.1.1 Sistema d’obtenció d’àtoms en estat fonamental en EEA amb flama 

 

Al subministrar una determinada quantitat d’energia a un àtom qualsevol en estat fonamental (E0), 

aquesta es adsorbida per l’àtom de tal forma que s’incrementarà el radi de gir dels seus electrons de 

la capa externa portant l’àtom a un nou estat energètic (E1) anomenant excitat.(77) Quan aquest 

torna al seu estat fonamental, cedeix una quantitat d’energia quantitativament idèntica a la seva 

energia d’excitació, emetent radiacions a longituds d’ona determinades. Per aconseguir una radiació 

de les característiques necessàries la font mes comuna són les làmpades de càtode buit, tal com es 

mostra a la figura 2.11.1.2. 

 

Figura 2.11.1.2  Làmpada de càtode buit. (Font: Pròpia) 

Aquestes làmpades consisteixen en un ànode de wolframi i un càtode cilíndric fabricat amb el metall 

que es vol analitzar, tancats hermèticament en un tub de vidre ple amb argó amb una pressió d’1 a 5 

mmHg(78). En aquest cas, com es desitja determinar la concentració de coure a la mostra, el càtode 

serà de coure. 

Per l’anàlisi de les dades s’utilitzen dos termes: Sigui (I0) la potència abans que el feix hagi travessat la 

mostra i (I) la potencia intervinguda en el detector desprès del pas per la mostra, això es defineix com 

a transmitància (T) tal com s’indica a l’equació 2.11.1.1 
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T= I/I0       (Eq.2.11.1.1) 

A partir de la qual es calcula l’absorbància que es defineix com,  

Abs= - Log T (Eq.2.11.1.2) 

Finalment la Llei de Beer relaciona l’absorbància i la concentració de l’analit:  

A= Ɛ·b·C (Eq.2.11.1.3) 

On:  

 b: camí òptic a traves del medi. 

 C: concentració de l’analit. 

 Ɛ: Absortivitat o coeficient de proporcionalitat 

 

L’aparell proporciona dades d’absorbància,  la concentració s'obtindrà en comparar l'absorbància de 

la mostra problema amb l’obtinguda de concentracions patró conegudes. 

2.12. Espectrofotòmetre UV-Visible 

2.12.1. Fonament teòric 

La espectrofotometria UV-visible mesura la quantitat d’energia radiant que absorbeix o transmet un 

sistema químic en funció de la longitud d’ona. De fet, és un dels mètodes d’anàlisi òptica més usat en 

les investigacions químiques o bioquímiques. Per fer aquestes mesures s’utilitza un 

espectrofotòmetre en el que es pot seleccionar la longitud d’ona de la llum que passa per una solució 

i mesurar la quantitat de llum absorbida per la mateixa. (79)  

L’ absorció de les radiacions UV, visibles i infraroges, depèn de l’estructura de les molècules i és 

característica per a cada substancia química. Aquesta espectrofotometria utilitza regions de 

l'ultraviolat (195-400 nm) i del visible (400-1100 nm).  

Igual que en el cas de EAA amb flama, l’espectrofotòmetre UV-visible es regeix per la mateixa llei: 

l’equació de Beer-Lambert explicades anteriorment a l’Eq.2.11.1.1, Eq. 2.11.1.2, i Eq. 2.11.1.3. 

L’espectrofotòmetre esta compost per diferents parts com són: la font de llum ( en el nostre cas una 

llum de xenó, tan per longituds d’ona visibles com ultraviolades), suport per a múltiples cel·les per 
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posar les mostres ( 18 cel·les) , monocromador o selector de longituds d’ona i finalment un detector. 

Aquests elements basics es representen a la figura 2.12.1.1 

 
Figura 2.12.1.1. Elements basics que formen un espectrofotòmetre. (Font: Article sobre espectrofotometria 

Departament de Bioquímica de la Universitat de Córdoba) 

La mostra s’introdueix en la cubeta o cel·la i aquesta en el compartiment que toqui, la llum passa a 

traves de la mostra i la intensitat de llum disminueix a causa de l’absorció de la mateixa. D’aquesta 

manera, la intensitat de la llum que arriba al detector es inferior que la que s’emet. El detector té la 

funció de convertir l’energia lluminosa en energia elèctrica; la diferencia entre la intensitat de llum 

emesa sobre la mostra i la que arriba al detector és el que mesura l’espectrofotòmetre.  

Depenent de la longitud d’ona a la que es realitza l’anàlisi es necessària l’elecció correcta del material 

de cubeta que conté la mostra a analitzar per tal de no interferir amb la radiació utilitzada.   

Hi ha diferents tipus de  cubetes òptiques. La zona de treball de cada tipus de cubeta és: 

 

Plàstic 380-780nm (Regió visible) 

Vidre òptic 340-1100nm (Regió visible) 

Quars 190-1100nm (Regió ultraviolada i visible) 
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3. Procediment experimental del tractament de les pells 

de taronja i llimona 

A continuació, es mostra un diagrama de flux (Figura 3.1) on es mostren els passos a seguir de 

manera general en el tractament de les pells de taronja i llimona. Un dels objectius més importants 

en aquest tractament,  a més a més d’aconseguir que siguin bons bioadsorbents, és l’obtenció de 

pells el més netes possibles, per tal de garantir que l’ús d’aquestes pells no afecten a les 

característiques pròpies de la solució alimentària a tractar, en aquest cas, el vi.  

De manera prèvia un cop estiguin tamisades aquestes pells es realitza un estudi de granulometria 

òptima per tal de saber quina mida és la que te més capacitat d’absorció per després ser l’elegida en 

l’aplicació de les diferents tècniques per la preparació d’aquestes pells com a bioadsobents. 

 

 

                       

Figura 3.1. Diagrama de flux genèric del tractament de les pells de taronja i llimona (Font: Pròpia) 
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3.1. Recollida de les pells  

Per la realització d’aquest projecte s’han emprat pells de llimona i de taronja provinents de 

establiments comercials o cases particulars. Majoritàriament, les pells de taronges acumulades eren 

procedents de la producció de sucs de les màquines exprimidores subministrades per establiments  

propers al centre de recerca. 

Un cop recol·lectades es va procedí a separar l’endocarpi i altres parts considerades com a rebuig 

com poden ser la polpa, les fulles o l’eix central de la fruita, deixant només el mesocarpi i l’epicarpi 

tant de les pells de taronja com de llimona.  

Tot i que en algunes aplicacions es necessari separar l’albedo del flavedo, en aquest TFG no s’ha fet 

aquesta separació i únicament s’ha prescindit de la polpa. Cal dir que si l’objectiu del TFG hagués 

estat l’obtenció de les pectines o de l’oli essencial, subproductes que es poden obtenir principalment 

de l’albedo i flavedo respectivament, hauria estat convenient la seva separació. 

3.2. Rentat de les pells 

L’objectiu en aquesta part del procés es treure’n les impureses per tal d’obtenir les pells el més netes 

possible. 

Les taronges i llimones utilitzades en aquest projecte provenien totes de la venda al públic per tant, 

cal esmentar que és una practica molt comú l’addició de certs productes com ceres i resines que fan 

que el fruit sigui més atractiu per al consumidor per la  seva aparença ja que proporcionen una 

brillantor més intensa i uniforme, una coloració més viva i un tacte mes llis i agradable. A més a més, 

també fa reduir la caducitat, evitant la pèrdua de pes i l’oxidació, de manera que els fruits es 

conservin per més temps amb una major qualitat. 

El rentat de les pells és important per tal d’eliminar aquests additius. Es realitzà de manera manual 

amb aigua i sabó comercial gratant la superfície de les pells amb un fregall, prèviament deixades una 

estona en remull (Figura 3.2.1) de manera que s’estovessin  totes les impureses que es volien 

eliminar. Un cop la totalitat de les pells havien estat fregades calia aclarir-les amb abundant aigua per 

treure les possibles restes de sabó que poguessin quedar.   
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Figura 3.2.1.Procés de rentat de les pells (Font: Pròpia) 

Aquest rentat es pot fer en aigua tèbia o freda però no amb aigua calenta ja que s’ha d’evitar pèrdues 

dels productes volàtils que poden interessar ser retinguts en forma d’oli essencial. 

Per acabar el procés, es tallen en trossos d’una mida aproximadament d’uns 6x4 cm, d’aquesta 

manera facilita la manipulació en etapes posteriors que realitzaran sobre aquestes pells; i es 

reparteixen en una superfície neta a l’espera de ser tractades tèrmicament a l’estufa per començar la 

següent etapa d’assecat. 

 

Figura 3.2.2.Pells de taronja i llimona tallades i netes (Font: Pròpia) 

3.3. Assecat de les pells 

Un cop rentades, calia la deshidratació del flavedo i l’albedo, per tal d’eliminar l’aigua.  Aquest procés  

d’assecat es realitza en dues etapes: 

 Assecament tèrmic: aquest procés consisteix en una vegada netes, col·locar aquestes pells 

en un superfície neta i introduir-les a l’estufa durant 3h a una temperatura controlada de 

60ºC d’aquest manera s’aconsegueix una deshidratació més ràpida i efectiva però parcial de 

les pells. Altres estudis anteriors que es van realitzar, demostren que les pells tractades 

tèrmicament a temperatures superiors a 60ºC es carbonitza lleugerament la superfície del 

flavedo provocant pèrdua d’elements importants per els objectius d’aquest projecte, de la 

mateixa manera si es deixa temps superiors a 3h. 

 Assecament natural: transcorregudes les 3h a 60ºC les pells es col·loquen de la manera més 

esteses possible sobre paper absorbent  en un lloc a temperatura ambient, sec i ventilat tal 
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com es mostra a la figura 3.3.1 i 3.3.2. En aquest cas es va disposar d’un ventilador que 

permetia la circulació d’aire de manera continua, ja que dintre del laboratori l’aire no 

circulava amb la intensitat desitjada. Per dur a terme aquet tractament s’ha de tenir en conte 

anar girant els trossos  de manera que s’acabin d’assecar per les dues bandes, si no es 

realitza aquest control junt amb el control de que la zona estigui ben airejada, no s’assecaran 

correctament donant problemes de floridura.  

 

 
                 Figura 3.3.1 i 3.3.2 Pells de taronja i llimona en procés d’assecat (Font: pròpia) 

El fet de la realització d’aquesta part del projecte en època d’estiu era un dels principals 

problemes ja que les  condicions ambientals repercutien en el procés. En el cas d’observar 

floridures en la pell (figura 3.3.3) es retiraven del procés immediatament.  

 

 

Figura 3.3.3 Detall pell de taronja amb floridura (Font: Pròpia)  

La durada d’ambdós processos és variable, aproximadament d’uns 5 dies,  ja que depèn de la 

temperatura, humitat i ventilació de l’ambient, així com la superfície i el gruix de les pells. S’observà 

que els percentatges de pèrdua de pes de les pells degut a la deshidratació es trobà entre el 65% i 

75%.  

És molt important la total deshidratació de les pells tant de taronja com de llimona per als processos 

amb productes químics, ja que una correcte deshidratació afavoreix l’adsorció d’aquest productes i 

per tant un major rendiment en la seva capacitat de bioadsorbent. 
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3.4. Mòlta de les pells seques  

Un cop assecades les pells, el següent pas era triturar-les. Aquest procés es realitzà amb l’ajuda d’un 

vas americà el qual transformava els trossos de pell en producte granulós. D’aquesta manera 

s’obtenia un producte apte per a les posteriors operacions del tractament, tal com mostra la Figura 

3.4.1. 

 

Figura 3.4.1 Procés de molta de les pells (Font: Pròpia) 

Cal destacar que aquest model de picadora de gel va ser l’única capaç de molturar totes les pells 

sense tenir cap incident i, a més a més, pràcticament no es perdia pell durant la molta ja que al ser un 

recipient de vidre i amb tapa, una vegada moltes, amb l’ajuda d’un pinzell es recuperaven les restes 

que quedaven adherides tant a les parts del vas com a la tapa de manera fàcil. Anteriors experiències 

van tenir problemes en aquesta part del procés degut a que s’utilitzava maquinaria d’us domèstic 

com batedores o trinxadores, tenint resultats insatisfactoris ja que es trencaven degut a la duresa 

que assolien les pells (tant de taronja com de llimona) a mesura que augmenta la seva sequedat.  

S’havia de tenir molt en compte la neteja del vas amb el pinzell per a treure les restes de l’anterior 

molta  ja que en aquest recipient era d’us comú tant per trinxar les pells de taronja com de llimona. 

3.5. Tamisatge de les pells 

Una vegada trinxades, aquestes pells es tamisaven per obtenir diferents mides. Per realitzar aquesta 

etapa es disposava d’una columna de tamisos de diferents diàmetres de malla per fer una 

classificació per mida de partícula.  

La columna de tamisos seleccionada constà de tres plats amb diferents diàmetres de malla, que es 

disposaren de major a menor diàmetre en ordre descendent.  A la part superior es col·locà el tamís 

amb el diàmetre de malla superior, concretament  d’1mm, on s’avoca tota la quantitat de pell a 

tamisar aproximadament uns 100-150g, successivament es van col·locar les següents tamisos de 

500µm i 250µm de diàmetre de malla respectivament, per últim hi havia un plat sense trama (plat 
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cec) on es recollien totes les partícules que no havien estat retingudes a cap dels tamisos anteriors, 

tal com s’aprecia a la figura 3.5.1. 

 
Figura 3.5.1 Columna de tamisatge (Font: Pròpia) 

Per la realització d’aquesta operació de tamisatge un cop col·locats els plats en aquest ordre la 

columna es sotmetia a vibració, gracies a moviments rotatoris de l’excèntrica, d’aquesta manera 

s’aconseguia que les pells dipositades es distribueixin al llarg de la columna segons la seva mida, ja 

que aquets tamisos actuen com a filtres. Aquest procés és realitza de manera automàtica i es 

programa per a un període de temps de 45min. 

Un cop transcorregut aquest temps s’aturava l’operació i es retirava el material de cadascun dels 

tamisos i del plat cec per separat i s’emmagatzaven en recipients tancats degudament retolats.  

3.6. Estudi de la granulometria òptima  

Es realitza un estudi amb l’objectiu final de conèixer l’interval de partícula òptim després de que tant 

les pells de llimona i taronja haguessin estat sotmeses al rentat, l’assecament a 60ºC i la pròpia molta. 

Per això s’estudià l’adsorció d’aigua liquida de les diferents granulometries. 

Es prepararen mostres de 5g de pell de taronja i de llimona introduïdes en un vas de precipitats el 

qual contenia una barra imantada (mosca) i es va comprovar la capacitat d’absorció, afegint aigua 

destil·lada gota a gota amb l’ajuda d’una bureta.  En tot moment la mescla restà en moviment 

mitjançant un agitador magnètic a una velocitat fixada de 400rpm; poc a poc es formava una massa 

compacta, fins al punt d’arribar a la seva saturació, quan s’aprecia a ull nu una fase liquida.  Per a 

realitzar la seva comprovació, s’agafava el vas i es girava de manera progressiva. Quan s’observava el 

despreniment d’una gota es registrava el volum d’aigua que s’havia abocat a l’interior del vas des de 

la bureta (vegeu figures 3.6.1 i 3.6.2) 



Efecte clarificant de la pell de taronja en solucions alimentàries    

  49 

 

Figura 3.6.1 i 3.6.2 Procés d’adsorció d’aigua liquida de la pell de taronja (Font: Pròpia) 

A la taula 3.6.1 es mostren els resultats obtinguts amb la pell de taronja: 

Taula 3.6.1 Resultats de l’adsorció d’aigua liquida de 5g de pells de taronja a diferents granulometries a 

temperatura ambient (Font: Pròpia) 

Mida pells taronja 

Assecades a 60ºC 

Assaig 1 

ml H2O 

Assaig 2 

ml H2O 

Assaig3 

ml H2O 

Mitjana 

ml H2O 

1mm > x > 500 μm 38,2 37,5 37,8 37,8 

500 μm > x > 250 μm 28,2 27,7 28,7 28,2 

x<250 μm 23,2 23,8 22,2 23,2 

El comportament òptim en aquest estudi es va aconseguir quan la mida de partícula resta entre 

500µm i 1mm, a valors inferiors s’observa la formació d’una massa  tipus nèctar, tal com es mostra a 

la figura 3.6.3 

 

Figura 3.6.3 Graus de consistència de dels diferents mides de pells de taronja en l’estat inicial i final del procés 

d’adsorció d’aigua (Font: pròpia) 
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A la taula 3.6.2 es mostren els resultats obtinguts amb les pells de llimona. 

Taula 3.6.2  Resultats de l’adsorció d’aigua liquida de 5g de pells de llimona a diferents granulometries a 

temperatura ambient (Font: Pròpia) 

Mida pells llimona 

Assecades a 60ºC 

Assaig 1 

ml H2O 

Assaig 2 

ml H2O 

Assaig3 

ml H2O 

Mitjana 

ml H2O 

1mm > x > 500 μm 71,3 72,5 70,8 71,3 

500 μm > x > 250 μm 58,2 60,7 59,7 59,7 

x<250 μm 52,2 53,1 52,6 52,6 

Comparant una la pell de taronja amb la pell de llimona, en igual condicions d’assaig la capacitat 

d’adsorció és: 

- Es considera que l’interval granulomètric on tant la pell de llimona com de taronja tenen més 

capacitat d’adsorbir més aigua és en el comprés entre 500µm i 1mm. D’aquesta manera 

s’evita el problema que originen els fins (partícules de mida petita). 

- Les pells de llimona tenen entre un  46% i 52% més capacitat d’absorció que no pas les pells 

de taronja 

- Els valor aigua absorbida/gram de taronja a la mida de partícula entre 500µm i 1mm ha estat 

de 7,56 ml/g, mentre que amb la llimona el valor ha estat de 14,26 ml/g. 

3.7. Estudi de les diferents tècniques aplicades en preparació de les 
pells de taronja i llimona 

Per tal de conèixer el procés òptim per obtenir les pells de taronja i llimona el més netes possibles i 

amb les condicions necessàries perquè tinguessin capacitat com a material bioadsorbent, es va 

estudiar la diferencia de fer els tractaments per ultrasons  o per ebullició amb reflux en un baló de 

fons pla escalfat a l’interior d’una manta calefactora. 

Tal com indicà l’estudi de granulometria realitzat, la mida de partícula emprada en els diferents 

tractaments fou entre 500µm i 1mm tant en la pell de llimona com amb la de taronja. Cal tenir en 

compte que la capacitat d’adsorció de la llimona és major, per tant a l’hora d’afegir aigua destil·lada a 

les pells per realitzar el tractament d’ultrasons, la quantitat afegida a les pells de taronja va ser de 

500 ml mentre que en el cas de les pells de llimona fou de 800 ml. 
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3.7.1. Tractament de les pells amb ultrasons 

El principi de la neteja per ultrasons consisteix en utilització d’ones sonores d’elevada freqüència 

(35KHz) les quals es propaguen mecànicament en l’interior del recipient. Com tots els sons, els 

ultrasons es propaguen a través d'una sèrie d'ones de compressió i expansió que viatgen a través 

d'un medi. Els cicles de compressió ajunten les molècules del mitjà mentre que els cicles d'expansió 

les separen. En un medi líquid, el cicle d'expansió dels ultrasons pot generar suficient pressió negativa 

com per trencar les forces de cohesió de les molècules del líquid, separant-les localment, produint un 

efecte de cavitació que origina la formació de milions de bombolles microscòpiques de baixa pressió  

que exerceixen una neteja molecular. El creixement de la cavitat durant cada expansió és 

lleugerament més gran que la compressió, per tant al llarg de molt cicles acústics la cavitat va 

creixent fins arribar a una mida critica on no pot adsorbir més energia ocasionant la seva implosió. A 

la figura 3.7.1.1 és mostra el procés de cavitació.(80) 

 
Figura 3.7.1.1.Procés de cavitació fins arribar a la implosió (Font: Grup d'Innovació Docent en 

Operativa dels Laboratoris de Química UB) 

3.7.1.1. Metodologia del tractament d’ultrasons: obtenció de les pectines i saponificació de les 

pells. 

Una vegada tamisades, per tal d’eliminar aquestes impureses sobre les pells de taronja i llimona 

s’aplicaren diferents tractaments i s’estudià quin va donar millors resultats per tal d’aconseguir les 

pells mes netes amb una extracció de pectines òptima. Es realitzen els següents assajos: 

 Tractament amb medi neutre (aigua destil·lada) amb posterior tractament amb aigua 

destil·lada més 2,5 g hidròxid de calci. 

 Tractament en medi àcid (afegint àcid clorhídric fins a pH 2,7) amb posterior tractament amb 

aigua destil·lada més 2,5g hidròxid de calci. 

 Tractament en medi alcalí afegint 2,5g hidròxid de calci de manera directe sense posterior 

tractament amb aigua destil·lada. 
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S’utilitza l’equip d’ultrasons amb les característiques que es mostren a la taula 3.7.1.1.1 

 

Taula 3.7.1.1.1 Característiques de l’equip ultrasons al CRESCA 

Equip ultrasons 

 

 

Marca Elmasonic 

Model Ultrasonic Cleaner LC 30H 

Característiques  Genera ones ultrasòniques a una 

freqüència de 35 kHz al llarg del 

procés. Calentador i temporitzador 

incorporats que permet modular les 

variables de temperatura i temps 

respectivament. 

Consistia en pesar 50g de pell ja sigui de llimona o de taronja molta en un recipient, ja que per 

ambdues pells es realitzava el mateix tipus de tractament,  on s’introduïen 500 ml (en el cas de la pell 

de taronja) o 800ml (en el cas de la pell de llimona)  d’aigua destil·lada, en el cas de realitzar el procés 

en medi neutre pH 7. 

Com l’aparell té capacitat per dos recipients, en l’altre s’introduïa el mateix volum d’aigua destil·lada 

però acidificada amb àcid clorhídric al 37% afegint unes gotes fins a obtenir un pH de 2,7; per a fer 

aquest procés era necessari l’ajuda d’un pH-metre. També  es realitza el tractament en medi alcalí 

afegint 500ml o 800ml d’aigua + 2.5g d’hidròxid de calci.. 

Un cop retolats i diferenciats els recipients s’introduïen dins l’aparell d’US i es deixava en marxa 

durant un temps de 45min; cal dir que aquest procés es realitza a temperatura ambient, per tant no 

fou necessari activar l’aportació de calor que disposa l’aparell tal com es mostra a la figura 3.7.1.1.1 

 

 

 

 

 

Figura 3.7.1.1.1 Procés de sonicació de les pells (Font: pròpia) 
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3.7.1.1.1 Obtenció de les pectines 

Una vegada transcorregut els 45min, independentment del tractament en medi àcid, neutre o alcalí, 

es filtraven les pells que es reservaven per al següent pas de saponificació i reticulació que s’explicarà 

en el següent apartat, i es recollia la fracció liquida d’on s’extraurien les pectines. 

.  

Figura 3.7.1.1.1.1 Líquid resultant de la filtració (Font: pròpia) 

El tractament amb ultrasons trenca eles enllaços d’alguns components orgànics com el de l’oli 

essencial dels cítrics. Per aquest motiu es descartà la recuperació d’aquest oli i només es realitzà 

l’obtenció de pectines. 

Les pectines són heteropolisacàrids que es presenten en la naturalesa com a elements estructurals 

del sistema cel·lular de les plantes. El seu component principal és l'àcid poligalacturònic, que existeix 

parcialment esterificat amb metanol. Es troben principalment en les fruites i vegetals, per aprofitar la 

seva capacitat per balancejar l'equilibri de l'aigua dins del sistema.(81) 

En l'etapa de precipitació de les pectines es poden emprar sals o alcohols. Es prefereixen aquests 

últims perquè com les pectines s'usen en la indústria dels aliments s'han d'evitar residus, mentre que 

amb les sals és necessari un rentat molt acurat per retirar tot residu. Els assajos en el laboratori es 

van realitzar amb etanol que s’afegia a la fracció liquida recollida (el volum d’alcohol etílic recomanat 

és el 120% del de la mostra tractada)  i es deixaven precipitar les pectines tal com s’observa a la 

Figura 3.7.1.1.1.2 

 

Figura 3.7.1.1.1.2 Obtenció de pectines de la pell de taronja en medi neutre i en medi àcid (Font: pròpia) 
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Una vegada ja precipitades les pectines es filtraven amb l’ajuda d’un tamís amb diàmetre de malla de 

200µm ja que d’aquesta manera es realitzava la separació de les pectines de l’alcohol de manera més 

ràpida i efectiva (Figura 3.7.1.1.1.3) que no pas en paper de filtre, on aquest procés de filtració  era 

molt lent. 

El líquid obtingut de la filtració de les pectines és una mescla hidroalcohòlica el qual presenta una 

tonalitat ataronjada si provenien de pells de taronja o groguenca en el cas de les pells de llimona. 

Finalitzat el procés de separació de les pectines es procedia a recuperar l’alcohol mitjançant 

destil·lació. 

                       

    Figura 3.7.1.1.1.3 Resultat de la filtració (esquerra)  i producte final de les pectines (dreta) (Font: pròpia) 

 

D’altra banda, les pectines es dipositaven en un recipient i es deixaven a l’estufa a 50ºC fins arribar a 

obtenir un producte sec. D’aquesta manera, s’evaporava tot l’alcohol i, finalment, s’obtenia la 

pectina deshidratada la qual es triturava i s’emmagatzemava en un recipient degudament etiquetat. 

 Observacions 

o L’obtenció de pectines és de major quantitat quan són tractades les pells en 

medi àcid que no pas en medi neutre, pràcticament s’obté el doble de quantitat 

de pectines. 

o En el tractament en medi alcalí no es van obtenir pectines i es van obtenir molts 

fins en dissolució. A la vista d’aquest resultats aquest tractament alcalí ja no es 

realitzà en la pell de llimona.  

3.7.1.1.2 Saponificació i reticulació de les pells  

Les pells filtrades reservades en l’etapa anterior, es tornaven a abocar als recipients amb 500ml més 

d’aigua destil·lada i  s’hi afegien  2,5g d’hidròxid de calci (Ca(OH)2) i es tornaven a sonicar durant 45 

min més. Amb aquest tractament s’aconseguia la saponificació dels grups esters. D’aquesta manera 

s’alliberaven els grups carboxílics que podien interaccionar directament amb els ions calci. Aquest 
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procés es coneix amb el nom de reticulació, i és el responsable  que les pells tinguin capacitat 

d’actuar com a bescanviadors catiònics. 

 
Figura 3.7.1.1.2.1 Saponificació de la pell afegint hidròxid càlcic.(Font: pròpia) 

Una vegada realitzat el procés de saponificació i reticulació es filtraven les pells (tant de taronja com 

de llimona) i es sometien a un procés d’ebullició amb aigua destil·lada per tal d’eliminar l’excés 

d’alcalí i acabar de netejar les pells com es mostra a la figura 3.7.1.1.2.2. 

 
Figura 3.7.1.1.2.2 Procés d’ebullició de les pells.(Font: pròpia) 

Seguidament s’introduïen a l’estufa a 60ºC per tal de que s’assequessin i obtenir-les com a producte 

final tal com es veu a la Figura 3.7.1.1.2.3.  

 
Figura 3.7.1.1.2.3  Pells inicials (esquerra) i pells finals (dreta) després del tractament amb ultrasons. (Font: 

pròpia) 
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Cal dir que aquest procés, habitualment,  es realitzava en dues etapes: a la  primera es feia reaccionar 

la pell de taronja lliure de pectines amb sosa càustica (NaOH) i, posteriorment, amb clorur de calci 

CaCl2. Ara bé,  altres estudis fets anteriorment (82) , han demostrat que es pot simplificar el procés 

afegint directament l’hidròxid de calci (Ca(OH)2) de manera que s’optimitza el procés abaratint el cost 

en reactius i en temps. 

La mida de partícula pot variar després de fer el tractament fisicoquímic , per tant es realitza un nou 

tamisatge d’aquestes pells, obtenint  amb major quantitat la mida 1mm>x>500µm, i amb molt menor 

quantitat la mida entre 500 µm <x<250 µm i cec, inferior a 250 µm. 

 Observacions: 

 

o Per tal de deixar les pells finals lliures d’impureses, tant en medi neutre com en medi 

alcalí era necessari un  mínim de 5 ebullicions mentre que les pells tractades en medi 

àcid amb 4 ebullicions ja quedaven netes, tal com es mostra a la figura 3.7.1.1.2.4. 

 

 

Figura 3.7.1.1.2.4 Ebullicions necessàries per a cada tractament. Medi neutre i alcalí (esquerra) i medi 

àcid (dreta). (Font: Pròpia) 

Recordar que es treballà amb tres tractaments diferents, medi neutre (afegint aigua destil·lada i amb 

posterior tractament amb aigua destil·lada més 2,5g d’hidròxid de calci), medi àcid (afegint aigua 

destil·lada acidificada amb àcid clorhídric a un pH de 2,7 i amb posterior tractament amb aigua 

destil·lada més 2,5g d’hidròxid de calci) i per últim tractament en medi alcalí afegint directament 2,5g 

d’hidròxid de calci sense posterior tractament amb aigua destil·lada.  

3.7.1.2. Tractament de clarificació de l’extracció de components orgànics de la pell de taronja i 

llimona  

S’estudià un tractament de clarificació amb tetrahidrofurà (THF) previ a la seqüència de tractaments 

amb ultrasons. Amb aquesta experiència l’objectiu és eliminar diferents components orgànics de les 

pells com són els colorants i les ceres, de manera que s’obtinguin unes pells sense la fracció lipídica. 
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Per fer aquest tractament s’utilitzà un equip Soxhlet i un baló de fons pla, on s’afegeix tetrahidrofurà, 

escalfat amb una manta calefactora tal com es mostra a la figura 3.7.1.2.1. 

  
Figura 3.7.1.2.1 Equip Soxhlet utilitzat en les pells de taronja (esquerra) i pell de llimona (dreta).(Font: pròpia) 

L’equip Soxhlet, consisteix en un dipòsit de vidre que conté un sistema de sifó per què es produeixi el 

seu buidatge automàtic amb el dissolvent condensat juntament amb el solut extret, i un braç lateral 

per a la circulació dels vapors provinents d’un matràs que es troba a la part inferior de l’aparell i està 

escalfat per una manta calefactora. (83) 

A la part superior del dipòsit hi ha connectat el refrigerant (aigua de xarxa) que condensa el líquid i fa 

que vagi caient gota a gota sobre la mostra solida continguda al cartutx . Aquest tractament es 

realitza dintre d’una cabina extractora de gasos ja que el dissolvent emprat es inflamable i irritant. 

Aquest dissolvent va passant varies vegades formant un cicle. D’aquesta manera, a mesura que es va 

repetint aquest cicle, s’aconsegueix l’extracció completa de la matèria orgànica soluble en THF de la 

mostra de pell contingudes en el cartutx fet amb paper de filtre. Aquesta matèria orgànica es 

concentra en el matràs de la part inferior de l’equip. 

Experimentalment es pesaven 50g de les pells a tractar i s’embolicaven amb paper de filtre en forma 

de cartutx, que s’introduïa a l’interior del dipòsit de vidre.   

El temps empleat per aquesta l’extracció sòlid-líquid es fixà en 3 hores amb una repetició d’uns 25 

cicles, un cop passat aquest temps s’aturava el procés, es deixava refredar, s’extreia el cartutx i 

s’introduïa el seu contingut  a l’estufa per tal d’evaporar el dissolvent. 

Un cop finalitzada l’extracció el tetrahidrofurà tenia un color taronja o groc intens depenen del tipus 

de pell que s’havia tractat. Per destil·lació simple es procedia a concentrar la dissolució de THF. 

D’aquesta manera, es podia recuperar la major part del THF i reutilitzar-ho en altres extraccions. A 

l’interior del calderí, una vegada finalitzada la destil·lació, s’obtenia un residu que encara contenia 
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una part del tetrahidrofurà i, a més a més, pigments, oli essencial i la resta de fracció lipídica soluble 

en aquest dissolvent. Seguidament s’abocava aquest residu a una placa petri de vidre i es deixava 

sota un corrent d’aire fins arribar a sequedat. Tot seguit es deixava  en un assecador de vidre fins 

aconseguí pes constant.  

El pes de la fracció lipídica es pot obtenir per la diferència entre el pes inicial de pell de taronja 

introduïda en el cartutx i el que resta, després d’haver-se eixugat a l’estufa o bé directament a través 

del pes de l’extracte obtingut durant el procés amb el Soxhlet. A la taula  3.7.1.2.1 es recullen tres 

experiències fetes amb pell de taronja i tres amb pell de llimona. Es pot apreciar con la pèrdua de pes 

és, en percentatge, el doble en la taronja, respecte a la llimona.  

Taula 3.7.1.2.1 Balanç màssic.(n=3) (Font: Pròpia) 

 Pes inicial (g) Pes final (g) % Pèrdua pes Mitjana 

Pell taronja (mostra 1) 50,25 46,8 6,87  

Pell taronja (mostra 2) 50,61 47,02 7,09 6,72 

Pell taronja (mostra 3) 50,02 46,92 6,20  

Pell llimona (mostra 1) 50,12 48,50 3,23  

Pell llimona (mostra 2) 50,30 48,30 3,98 3,77 

Pell llimona (mostra 3) 50,25 46,80 4,11  

 

 Observacions: 

 

o Quan  es fa una extracció de la fracció lipídica amb Soxhlet s’observa que les pells finals 

són més clares, es a dir s’obtenen unes pells finals amb menys intensitat de color que no 

pas amb el tractament inicial amb ultrasons (figura 3.7.1.2.2), com a conseqüència 

també s’obtenen unes pectines mes clares, factor que afavoreix a la seva 

comercialització ja que es comercialitzen gairebé incolores. (figura 3.7.1.2.3). 
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Figura 3.7.1.2.2 Comparativa de color de les pells finals obtingudes tractades amb US i medi àcid 

(esquerra) i amb THF (dreta). (Font: Pròpia).Font: Pròpia). 

 

                                  

Figura 3.7.1.2.3 Comparativa de color de les pectines obtingudes tractades amb US i medi àcid 

(esquerra) i amb THF (dreta). (Font: Pròpia). 

 

o Posteriorment a la clarificació, el tractament amb ultrasons es realitza en medi àcid ja 

que es el que es mes efectiu tant en neteja com en l’obtenció de pectines.  

o Per el que fa al numero d’ebullicions per aconseguir la pell lliure d’impureses amb aquest 

tractament previ nomes calen 3 ebullicions (figura 3.7.1.2.4) 

 
Figura 3.7.1.2.4 Ebullicions necessàries amb Soxhlet. (Font: Pròpia)  

3.7.2. Tractament de les pells amb reflux i destil·lació  

Una altra metodologia, a més a més del tractament d‘ultrasons, aplicada a les pells de taronja i 

llimona per tal d’eliminar i netejar les impureses fou un reflux seguit d’una destil·lació simple. Amb 

aquest tractament, a més a més d’eliminar compostos volàtils i matèria orgànica soluble en aigua, hi 

ha la possibilitat d’obtenir la fracció d’oli essencial. 
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El reflux és una operació que permet mantenir una reacció a temperatura constant durant un 

període de temps determinat, sense pèrdua de dissolvent ja que aquest s’evapora i condensa en el 

refrigerant de reflux, tornant de nou al matràs.(84) 

3.7.2.1. Metodologia del tractament de les pells amb reflux i destil·lació per l’obtenció d’olis 

essencials. 

Es un matràs de capacitat de 2L s’hi afegien 100g de pell de taronja molta i tamisada, d’una mida de 

partícula entre 1mm i 500 μm, i 1L d’aigua destil·lada.  A més a més, s’introduïen unes boletes de 

vidre per tal que l’ebullició sigues el més homogènia possible. Aquest matràs, connectat al tub 

refrigerant, es col·locava a l’interior d’una manta calefactora, de manera que la manta calefactora 

escalfava la mescla fins arribar a ebullició. Ara bé,  els vapors que es desprenien, en arribar al tub 

refrigerant, es condensaven degut a l’intercanvi de calor amb l’aigua freda que circulava per la camisa 

del refrigerant, d’aquesta manera es formava un reflux líquid que tornava al matràs de manera 

constant, tal com es mostra a la figura 3.7.2.1.1.  

 

Figura 3.7.2.1.1 Tractament de reflux. (font: Pròpia)  

El reflux es mantenia durant un període de 45 minuts i, a continuació, es procedia a fer una 

destil·lació simple. L’objectiu d’aquesta destil·lació era la recuperació de l’oli essencial. Es comprova 

com, mitjançant aquesta tècnica, el procés d’obtenció de la pell final era molt més lent.  

Atès que l’objectiu d’aquest TFG era aplicar el producte final com a clarificador de vi, es descartà 

aquest procediment i, en conseqüència, l’obtenció d’oli essencial. 
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3.8. Identificació de sucres reductors 

3.8.1. Assaig de Fehling 

Per tal de saber si el tractament de les pells havia arribat a grau d’extracció de matèria orgànica prou 

avançat es procedir a fer l’assaig de Fehling. Amb aquest assaig es determinà si les pells contenien 

sucres reductors o per contra s’havien eliminat durant el procés d’ultrasons amb els diferents 

tractaments 

Els sucres reductors presenten un grup carbonil lliure (aldehid) a la seva estructura que passen a àcid 

reduint la sal cúprica de coure (II), en medi alcalí, a òxid de coure (I), formant així un precipitat de 

color ataronjat tal com es mostra a la següent reacció:  

CH3CHO + 2Cu2+ 
(color blau) + 5OH-                      CH3COO- + Cu2O ↓(color ataronjat) + 3H2O  (Eq.3.8.1.1) 

El reactiu Fehling està format per dues dissolucions aquoses les quals són preparades al laboratori: 

- Reactiu A: Solució al 3% de sulfat cúpric cristal·litzat. S’afegeix 30g de sulfat cúpric en 1L 

d'aigua. 

- Reactiu B: Solució al 15% de sal de Rochelle (tartrat mixt de potassi i sodi) en solució aquosa 

al 5% de NaOH. Es prepara 1L d'hidròxid de sodi al 5% i se li afegeix 150g de tartrat de sodi i 

potassi. 

3.8.2. Metodologia de la identificació de sucres reductors  

Un cop preparats els reactius A i B; en un tub d’assaig correctament identificat s’introduïa 1g de pell 

final, es a dir, 1 g de pell que havia sofert  tots els tractaments, tant de taronja com de llimona més 

20ml aigua destil·lada. A continuació s’afegia en primer lloc el reactiu Fehling B i després l’A.   

Cal remarcar que calia tenir cura de no contaminar els dos reactius. A tal efecte,  de manera que 

s’utilitzaven pipetes diferents, per a fer una correcta manipulació. A continuació es sotmetien a un 

bany maria durant uns 10 min aproximadament a uns 70ºC de temperatura (sense arribar a l’ebullició 

de l’aigua del bany) i, un cop transcorregut aquest període de temps, s’observava el color final en 

cadascun del tubs. 

Es considera positiva la presencia de sucres reductors quan es forma un precipitat ataronjat. Es 

considera la presència d’indicis de sucres reductors si el color del líquid (després d’afegir els dos 
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reactius i escalfar el tub) únicament canvia de color blau a color verd. Finalment la prova considera 

negativa la presencia de sucres reductors si el tub no experimenta cap canvi de coloració. 

Per tal de fer una comparativa i verificar els resultats assajats en els diferents tubs d’assaig es realitza 

la mateixa prova on s’utilitzen uns controls positius (fructosa, glucosa) i negatius (sucre comercial),  

tal com es mostra a la figura 3.8.2.1  on ja es coneix bibliogràficament el seu resultat.  

 

Figura 3.8.2.1 Assaig Fehling sobre els controls utilitzats (d’esquerra a dreta): sucre comercia, fructosa i glucosa. 

(Font: Pròpia)  

3.8.3. Resultats de les mostres analitzades  

Es realitzaren un total de deu experiències on l’únic paràmetre que varià va ser el tractament aplicat 

a cada tipus de pell ja que la mida per a totes va ser la mateixa. El canvi de coloració va ser clar en 

cadascuna d’elles per assegurar la presencia o l’absència de sucres reductors en les fraccions 

analitzades tal com s’observa a la figura 3.8.3.1 

 

Figura 3.8.3.1 Assaig Fehling sobre les diferents mostres i els seus tractaments. (Font: Pròpia) 
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A continuació es realitza una taula 3.8.3.1 amb els canvis de coloració obtinguts i els resultats 

obtinguts:  

Taula 3.8.3.1 Taula dels resultats obtinguts en l’assaig Fehling de diferents mostres.(Font:Pròpia) 

Substancia analitzada Color de la 

dissolució 

Resultat presencia sucres 

reductors 

Sucre comercial Blau Negatiu 

Fructosa Taronja Positiu 

Glucosa Verdós Indicis 

Pells taronja ultrasons en medi neutre Verdós Indicis 

Pells taronja ultrasons en medi àcid Blau Negatiu 

Pells taronja ultrasons en medi alcalí Verdós Indicis 

Pells taronja Soxhlet i ultrasons en medi àcid Blau Negatiu 

Pells llimona ultrasons en medi neutre Verdós Indicis 

Pells llimona ultrasons en medi àcid Blau Negatiu 

Pells llimona Soxhlet i ultrasons en medi àcid Blau Negatiu 

Els resultats sobre la pell de taronja i llimona en els tractaments d’ultrasons en medi àcid i també la 

realització d’un tractament clarificador previ mitjançat l’equip soxhlet van ser satisfactoris ja que 

s’havien eliminat per complet els sucres reductors.  
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4. Resultats 

4.1. Capacitat de les pells de taronja i llimona tractades com a 

bioadsorbents del metall pesant Cu (II) 

4.1.1. Primeres experiències: comprovació de la validesa del procés.  

4.1.1.1. Iodometria de Coure 

Per comprovar que les pells obtingudes tenen capacitat d’adsorció i que resten lliures d’impureses, 

s’estudia l’eliminació de l’ió coure (II) en medi aquós mitjançant una iodometria de coure per 

identificar aquest catió de manera qualitativa. 

Es tracta d’una reacció redox, on el Cu2+ es redueix a Cu+ que en front a l’excés de I- forma un 

precipitat com a Cu2I2, donant lloc a la formació de I2, segons les reaccions següents:  

2Cu2+ + 2I-                2Cu+ +I2 (Eq.4.1.1.1.1) 

2Cu2+ + 2I-                Cu2I2 (Eq.4.1.1.1.2) 

Al haver-hi un excés de iodur en el medi de recció, el iode reacciona amb l’ió I-  per donar lloc a 

l’espècie triiodur. D’aquesta manera, la reacció global que té lloc és la següent:  

2Cu2+ + 5I-                Cu2I2 + I3 - (Eq.4.1.1.1.3) 

A simple vista, es pot apreciar la presencia de iode ja que es tracta d’una substància de color 

groguenc, quan es troba en concentracions molt baixes i marronós, quan es troba en concentracions 

mitjanes, poden arribar a ser gairebé negre en concentracions molt elevades. Per tal de poder 

apreciar sense cap mena de dubte la formació de iode com a conseqüència de la reacció amb Cu(II) 

es realitza una extracció amb diclorometà, un dissolvent orgànic. L’extracció consisteix en fer passar 

el iode de la fase liquida inicial a un altre fase liquida, la del diclorometà. En presencia de iode, 

aquesta segona fase es torna de color violeta, fàcilment apreciable a ull nu. En cas de no haver-hi 

presència de iode, les dues fases estaran separades i restaran incolores.  
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4.1.1.2. Metodologia: variació de la concentració de Cu(II) mantenint constant la quantitat de pell 

tractada. 

Es prepararen varies dissolucions de coure amb diferents concentracions: 30ppm, 70ppm, 100ppm, 

200ppm i 400ppm. Les diferents dissolucions es van preparar a partir de CuSO4·5H2O.  Amb aquesta 

prova es determinà si les pells tractades, tant de taronja com de llimona, tenien la capacitat d’actuar 

com a bioadsorbents d’un metall pesant com és el coure. Aquesta primera experiència va servir 

també per ajustar les quantitats i les concentracions dels reactius utilitzats. 

És important destacar que les experiències es realitzaren amb pell de llimona i de taronja tractada 

amb ultrasons en medi àcid i amb les que prèviament se’ls hi realitzà una decoloració amb l’equip 

Soxhlet ja que tal com s’ha demostrat anteriorment a l’assaig de Fehling són les pells que queden 

lliures d’impureses, per tant les pells tractades amb ultrasons en medi neutre i en alcalí amb 

ultrasons quedaren descartades.   

S’agafà una alíquota de 25ml de cada dissolució de Cu(II) de concentracions conegudes i s’afegiren a 

sis tubs d’assaig, seguidament s’afegiren 0,5g de pell i es deixaren en agitació durant 30 min. 

Seguidament es treia una alíquota de 5ml i s’introduïa en un altre tub d’assaig net i sec. Tot seguit,  

s’hi addicionaven 5ml d’una dissolució de KI al 5% i s’agitava. Finalment, s’addicionaven 5ml de 

diclorometà, es tornava a agitar i es deixava reposar durant un minut. La correcta interpretació 

d’aquest assaig consistia en que si a la fase inferior del tub d’assaig, formada per el diclorometà, 

restava incolora s’interpretava que la totalitat de Cu (II) havia sigut retingut per la pell. Ara bé, si 

aquesta fase orgànica presentava una lleugera coloració rosada es podia afirmar que s’ha superat la 

capacitat d’adsorció de la quantitat de pell emprada en l’experiment. .  

Els resultats experimentals és recullen a la següent taula 4.1.1.2.1. 

Taula 4.1.1.2.1 Adsorció de Cu(II) per les pells tractades, determinat per iodometria. (Font: Pròpia) 

Mostra 30ppm de Cu2+ 70ppm de Cu2+ 100ppm de 

Cu2+ 

200ppm de 

Cu2+ 

400ppm de 

Cu2+ 

0,5g T.A* S’adsorbeix tot el 

Cu 2+ (incolor) 

S’adsorbeix tot el 

Cu 2+ (incolor) 

S’adsorbeix tot el 

Cu 2+ (incolor) 

Resta Cu2+ 

(tonalitat rosa) 

Resta Cu2+ 

(tonalitat rosa) 

0,5g T.S* S’adsorbeix tot el 

Cu 2+ (incolor) 

S’adsorbeix tot el 

Cu 2+ (incolor) 

S’adsorbeix tot el 

Cu 2+ (incolor) 

Resta Cu
2+ 

(tonalitat rosa) 

Resta Cu
2+ 

(tonalitat rosa) 

0,5g LL.A* S’adsorbeix tot el 

Cu 2+ (incolor) 

S’adsorbeix tot el 

Cu 2+ (incolor) 

S’adsorbeix tot el 

Cu 2+ (incolor) 

Resta Cu2+ 

(tonalitat rosa) 

Resta Cu2+ 

(tonalitat rosa) 
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0,5g LL.S* S’adsorbeix tot el 

Cu 2+ (incolor) 

S’adsorbeix tot el 

Cu 2+ (incolor) 

S’adsorbeix tot el 

Cu 2+ (incolor) 

Resta Cu2+ 

(tonalitat rosa) 

Resta Cu2+ 

(tonalitat rosa) 

*T.A: Taronja tractada U.S en medi àcid/*T.S: Taronja tractada amb US en medi àcid  i amb clarificació (Soxhlet)    

*LL.A: Llimona tractada U.S en medi àcid/*LL.S: Llimona tractada amb US en medi àcid   i amb clarificació (Soxhlet) 

A la figura 4.1.1.2.1 es mostren les experiències realitzades en el que el diclorometà resta incolor i d’altres en 

que la presencia del iode el va acolorir. 

 

Figura 4.1.1.2.1 Resultats de la iodometria amb quantitat de pells constant i com a variable la concentració de la  

dissolució de Cu(II). (Font: Pròpia)  

Els resultats de l’adsorció de l’ió Cu (II) per als diferents tipus de pells i tractaments, tenen 

comportaments iguals i es demostrà que 0,5g tenen capacitat d’adsorció de Cu(II) fins a 

concentracions de 100ppm de coure. A concentracions superiors es formà a la fase orgànica una 

coloració rosada (200ppm s’observa una coloració molt suau, mentre que amb 400ppm és més 

intensa) indicant que l’ió Cu(II) no ha estat adsorbit completament amb 0,5g de pell.   

4.1.1.3. Metodologia: variació de la quantitat de pell, mantenint costant la concentració de Cu(II) 

En aquesta segona experiència, es fixà la concentració de coure a 100ppm, i es treballà amb diferents 

quantitats de pell, concretament: 2g, 1,5g, 1g, 0,5g, 0,25g i 0,10g i es realitza el mateix procediment 

anteriorment explicat.  Es reafirmà la capacitat de bioadsorció que tenen les pells de taronja i llimona 

en front l’ió coure(II), però no només es demostrà que funciona, si no que amb una mínima quantitat 

de pell com es 0,10g adsorbeix 100ppm de coure tal com es mostra a la figura 4.1.1.3.1 on la fase 

orgànica resta incolora tant als tubs tractats amb pell de taronja com amb pell de llimona amb US en 

medi àcid. Es realitza el mateix assaig amb les pells tractades amb US en medi àcid amb una 

clarificació prèvia amb l’equip Soxhlet i els resultats obtinguts són iguals.  
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Figura 4.1.1.3.1. Resultats de la iodometria amb diferents quantitats de pells mantenint constant la 

concentració de la dissolució de Cu(II). Esquerra: pells de Taronja. Dreta: pells de llimona (Font: Pròpia). 

4.2. Espectrofotometria d’absorció atòmica (EAA)   

L’espectrofotometria d’absorció atòmica (EAA) és el mètode analític per realitzar anàlisis de traces de 

metalls pesants en diverses matrius (ppm). Aquesta tècnica, per tant, permet valorar el grau de 

contaminació present per exemple de metalls pesants en aigües contaminades. En el present 

projecte el metall a analitzar és coure, l’objectiu és determinar la quantitat de coure que resta en 

dissolució una vegada s’ha afegit pell de taronja o de llimona tractada que actuen com a 

bioadsobents. 

Per la determinació quantitativa del contingut total de coure en dissolució aquosa es porta a terme 

en un espectrofotòmetre d’absorció atòmica amb flama Varian AA240FS ubicat al departament de 

química analítica del Laboratori d’Anàlisis Echevarne. A la taula 4.2.1 es mostren les característiques 

de l’aparell. 

 

Taula 4.2.1 Característiques de l’equip EAA flama a Laboratori Echevarne. (Font: Pròpia) 

Equip EAA amb flama 

 

Marca Varian 

Model AA240FS 

 

Característiques 

 

 

Sistema òptic de doble 

feix amb panell de 

quatre llums de càtode 

buit, permet seleccionar 

longitud d’ona 

(324,8nm) i l’ample 

d’escletxa (0,5nm) de 
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forma automàtica i 

programable. Disposa 

d’un sistema de 

correcció de fons per 

llum de deuteri. El 

sistema d’atomització 

consta de trampa de 

drenatge, esfera 

d’impacte, cambra de 

nebulització ajustable i 

cremador. El flux de 

gasos es controla 

mitjançant el sistema 

informàtic de l’equip. 

 

4.2.1. Determinació de Cu(II) mitjançant EAA amb flama, en funció de la concentració 

inicial. 

Es prepararen 8 mostres, amb dissolucions de diferents concentracions inicials de Cu(II) que han estat 

en contacte amb les pells, per ser analitzades amb l’EAA amb flama Variant AA240FS.  

Es mesuren 25ml d’una dissolució de coure (II) amb una concentració inicial variable per a cada 

mostra, i s’aboquen a un tub d’assaig amb tap. Acte seguit, s’introdueixen 0,5g de pell de taronja  

amb mida de partícula comprés entre 500µm i 1mm o de llimona i es mantenen en agitació durant 

una hora.  

Les dissolucions de coure es prepararen a partir de CuSO4·5H2O i les concentracions de Cu(II) 

elegides van ser 5, 10, 30 i 100ppm.  

Seguidament, es realitzà una filtració amb un filtre Millex de 0,45 µm (veure figura 4.2.1.1) per tal de 

que no quedés cap resta de pell a la dissolució. Per realitzar aquesta operació es traspassaven les 

mostres a recipients i d’allà amb una xeringa acoblada al filtre Millex, on  es realitzava la filtració. Cal 

remarcar que s’utilitzà un filtre i una xeringa per a cada mostra.  
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Figura 4.2.1.1 Filtre Millex 0.45 µm. (Font: Pròpia) 

 

A continuació, es recollia una alíquota de 5ml de cada mostra, neta de qualsevol resta de pell en un 

tub amb tap correctament etiquetat. Finalment, totes les alíquotes s’analitzen al EEA amb flama.   

A la taula 4.2.1.1 es mostren algunes condicions de treball del EEA fixades abans de realitzar l’anàlisi: 

Taula 4.2.1.1  Condicions de treball EEAA. (Font: pròpia) 

Tipus instrument flama 

Unitats de concentració mg/L 

Mode del instrument Absorbància 

Mode de mostreig automàtic 

Mode de calibratge concentració 

Longitud d’ona 324,8 nm 

Corrent de la llum de càtode buit  10mA 

Flux aspirador nebulitzador 5 ml/min 

Tipus de flama Aire/acetilè 

Flux de l’acetilè  2 L/min 

Flux de l’aire 13,50 L/min 

Límit detecció de l’instrument 0,5 mg/L 

L’aparell realitza de manera automàtica una recta de calibratge a partir d’uns patrons amb 

concentració coneguda de coure (blanc, patró 1: 1,00mg/L Cu, patró 2: 2,00mg/L Cu, patró 3: 5 mg/L 

Cu. Els resultats obtinguts es mostren a la taula 4.2.1.2 
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Taula 4.2.1.2 Bioadsorció de Cu(II) en funció de la concentració inicial segons EEA amb flama ( n=3) valor promig 

± desviació estàndard (Font: pròpia) 

Descripció mostra Cinicial de 

Cu(II) [ppm] 

Cfinal de Cu 

(II) [ppm] 

Promig % de 

Cu retingut 

±DE Min Max 

T.A 5 Taronja en medi 

àcid +US 

5 1,25 75% 0,58 75,58% 74,72% 

T.A 

10 

Taronja en medi 

àcid +US 

10 1,15 89% 0,00 89,00% 89,00% 

T.A 

30 

Taronja en medi 

àcid +US 

30 2,69 91% 0,17 91,17% 90,83% 

T.A 

100 

Taronja en medi 

àcid +US 

100 3,64 96% 0,58 96,58% 95,42% 

T. S 

30 

Taronja Soxhlet 

+US en medi àcid 

30 2,25 93% 0,00 93,00% 93,00% 

LL.A 5 Llimona en medi 

àcid +US 

5 0,78 84% 0,58 84,58% 83,42% 

LL.A 

10 

Llimona en medi 

àcid +US 

10 0,82 92% 0,58 92,58% 91,42% 

LL.A 

30 

Llimona en medi 

àcid +US 

30 1,64 95% 0,25 95,25% 94,75% 

LL.A 

100 

Llimona en medi 

àcid +US 

100 2,22 98% 0,58 98,58% 97,42% 

LL. S 

30 

Llimona Soxhlet 

+US en medi àcid 

30 0,59 98% 0,12 98,12% 97,88% 

La quantitat de Cu(II) en dissolució es reduí en totes les mostres analitzades, de manera que es 

confirmà que les pells de taronja i llimona tractades retenen el metall, es a dir, actuen com una resina 

bescanviadora catiònica.  
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Tant la pell de taronja com de llimona són capaces d’actuar com a bioadsorbents a baixes 

concentracions. Les mostra tractada en medi àcid amb una concentració inicial de 100ppm de Cu (II), 

després d’haver estat en contacte amb les pell de taronja s’obté una concentració de 3,64 ppm de 

Cu(II), amb un capacitat de retenció del 96%, si es compara amb la mostra de llimona tractada de la 

mateixa manera s’obté una capacitat de retenció una mica més alt essent del 98% tal com es mostra 

a la figura 4.2.1.2 

 
Figura 4.2.1.2  Comparativa de % Cu(II) retingut en pells de taronja i de llimona tractades en medi àcid + US. 

(n=3) valor promig ± desviació estàndard (Font: Pròpia) 

Si es realitza una comparativa en les mostres amb una prèvia clarificació amb Soxhlet amb les que no 

ho han sigut, amb una concentració inicial de 30ppm de Cu(II) s’observa que tan en el cas de les pells 

de taronja com en les pells de llimona el fet de fer aquest tractament previ afavoreix la capacitat de 

retenció del metall  entre un 2- 3%. 

 

Figura 4.2.1.3  Comparativa de % Cu(II) retingut en pells de taronja i de llimona clarificades amb Soxhlet o sense 

clarificar. (n=3) valor promig ± desviació estàndard)(Font: Pròpia) 
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4.3.   Capacitat de les pells de taronja i llimona tractades com agents 

adsorbents de molècules orgàniques. 

Amb aquesta experiència es realitzà l’estudi per determinar si les pells eren capaces d’adsorbir 

molècules orgàniques, concretament molècules amb càrrega que podien estar afavorides per 

mecanismes d’atracció electrostàtica, ponts d’hidrogen i/o forces de Van der Waals.  

 El substrat triat en aquest cas va ser vi, en concret dos tipus:  un vi embotellat de l’any 2015 el qual 

s’anomenarà vi vell i un vi jove recent veremat. Per realitzar aquesta prova va resultar imprescindible 

l’ús d’un espectrofotòmetre UV-Visible amb el qual es va mesurar l’absorbància de les mostres 

analitzades en diferents condicions: tipus de clarificant, longitud d’ona i mida de partícula utilitzada 

van ser els paràmetres que es van modificar. 

4.3.1. Espectrofotòmetre UV-Visible 

La determinació de l’absorbància es portà a terme en un espectrofotòmetre UV-Visible ubicat al 

departament de química analítica del Laboratori d’Anàlisis Echevarne. A la taula 4.3.1.1 es mostren 

les característiques de l’aparell. 

 

Taula 4.3.1.1 Característiques de l’espectrofotòmetre UV-Visible a Laboratori Echevarne. (Font: Pròpia) 

Equip Espectrofotòmetre UV-Visible 

 

Marca Agilent 

Model Cary 60 

 

 

Característiques 

- Utilitza una llum d’arc de xenó 

com a font de radiació  de UV-

Visible: 190nm-1100nm.  

-La llum de xenó nomes s’encén   

quan s’està adquirint una dada, 

de manera que redueix 

l’exposició de la mostra a tot 

l’interval de longituds d’ona. 

D’aquesta manera es redueix la 

degradació de mostres 

fotosensibles.  

- Alta intensitat. 
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4.3.2. Proves proposades 

Es va disposar de 8L de vi negre de cada tipus: un vi embotellat l’any 2015 (vi vell) i un vi jove. 

D’aquesta manera va ser possible poder  fer la comparativa de com afecta el procés d’elaboració en 

les mesures de l’absorbància.  

Cal recordar, que es treballà amb dos tipus de pell, pell de taronja i de llimona tractades en US i  medi 

àcid  i pells tractades en US, medi àcid però amb una clarificació prèvia amb l’equip Soxhlet. 

D’ambdues pells cítriques es van emprar tres mides diferents compreses entre: 1mm > x > 500 μm; 

500 μm > x > 250 μm i x<250 μm.   

L’empresa interessada en poder aplicar aquests tipus de pells com a potencials substitutius de 

productes comercials actuals,  va imposar l’esquema de treball següent: 

- Proves: capacitat clarificant de la pell taronja i de llimona com a potencials substituts de la 

bentonita, gelatina i proteïna vegetal, productes actualment emprats. 

o Assaig amb diferents dosis de pell de taronja i llimona en vi negre. 

o Referència: vi negre amb bentonita, gelatina o proteïna segons assaig. 

o Control de mesura de les absorbàncies a 220nm, 420nm,520nm i 620nm 

o Resultats: comprovar  si amb l’ús de les pells de taronja i/o  llimona s’aconsegueix un 

efecte clarificant superior a l’actual o no. 

- Informació facilitada: Les longituds d’ona establertes per a objectivar  el color d’un vi són: 

o 220nm: per controlar el conjunt de polifenols. 

o 420nm: per controlar el color lila. 

o 520nm: per controlar els vermells. 

o 620nm: per controlar el groc. 

Les dosis d’agents clarificadors d’ús comercial, actualment recomanades, són: 0,0018g de bentonita; 

0,008g de gelatina i 0,008g de proteïna en 100ml de vi. 

A la vista de les concentracions dels clarificadors comercials recomanades per la empresa es va optar 

per emprar les dosis de pell de taronja i llimona següents: 0,008g; 0,013g i 0,018g en 100ml de vi. 
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4.3.3. Procediment experimental 

A continuació es detallen, de forma resumida , els passos necessaris per portar a terme el procés 

experimental: 

1. S’agafa 1L d’ambdós tipus de vi i es van centrifugar en recipients diferents. D’aquesta 

manera es van eliminar les substancies del vi que restaven en suspensió. S’observà que el 

sediment del vi jove va ser molt més abundant que no pas el del vi vell. 

Per a portar a terme la centrifugació s’utilitzà una centrifugadora industrial ubicada al 

departament de Microbiologia Industrial del Laboratori Dr. Echevarne. 

2. Un cop centrifugats els dos tipus de vi es recollí la part liquida en ampolles de vidre de litre 

per ser emmagatzemades a nevera a una temperatura d’uns 7ºC, per tal de que el vi no es 

fes malbé.  El sediment es rebutjà.  

3. A continuació a la balança analítica es pesaren en recipients identificats, les quantitats 

proposades de pells de llimona i taronja per a cada mida de pell i tractament aplicat. 

 

Figura 4.3.3.1. Procediment de pesada a la balança analítica.(Font: Pròpia) 

A la figura 4.3.3.1 es mostren els recipients destinats a  contenir la pesada de les diferents 

mides de pells de llimona tractades en medi àcid i U.S amb quantitats proposades, 0,008g, 

0,013g i 0,0018g (figura 4.3.3.2). 

  

Figura 4.3.3.2. Tipus de pell, mida i quantitat de pesada. (Font: Pròpia) 
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Es realitzà el mateix procés per a tots el tipus de pells, diferents mides i quantitats i per als 

clarificadors d’us comercial usats actualment per l’industria: bentonita, gelatina i proteïna 

vegetal.  

 

Aquest va ser un procés delicat i molt llarg ja que es va haver de realitzar totes les pesades 

per duplicat, per fer l’assaig en el vi negre vell i en el vi jove per a tots els tipus de pells i 

mides. Es realitzà la pesada en diferents dies per tal de no barrejar mostres. 

4. Es realitza un escombrat espectral a l’espectrofotòmetre en cubeta de quars, ja que es volia 

observar tot l’espectre d’absorció  d’ambdós tipus de vi (vell i jove) emmagatzemats a la 

nevera desprès del procés de centrifugació. Prèviament a la realització de l’escombrat es 

realitzà una filtració amb un filtre Millex 0,45 μm de les mostres de vi per tal d’eliminar 

possibles restes de matèria en suspensió.   Amb aquest escombrat s’observaren els diferents 

pics d’absorció  i determinar si calia fer dilucions de les mostres de vi per a mesurar els valors 

de l’absorbància en les diferents longituds d’ona proposades, ja que no s’acceptà valors 

d’absorbància superiors a 2 unitats.   

 

A la figura 4.3.3.3 es mostra l’escombrat del vi vell, filtrat (escombrat espectral vermell) i 

sense filtrar (escombrat espectral negre). 

 

 

Figura 4.3.3.3. Escombrat espectral (200nm a 800nm) del vi negre vell. (Font: Pròpia) 
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A la figura 4.3.3.4 es mostra l’escombrat del vi jove, filtrat (escombrat espectral vermell) i 

sense filtrar (escombrat espectral negre). 

       
Figura 4.3.3.4. Escombrat espectral (200nm a 800nm) del vi negre jove. (Font: Pròpia) 

En el cas del vi jove, s’observà una gran diferencia en els valors de l’absorbància. Aquest fet 

coincidí amb el fet que un vi jove conté moltes més partícules en suspensió que no pas un vi 

vell.  

Cal remarcar que en la zona visible, els valor de les absorbàncies del vi vell restaren per sota 

de les dues unitats, fet que també succeí amb el vi jove filtrat, però no sense filtrar. Ara bé, 

tant el vi jove com el vell presentaren un comportament sense utilitat pràctica en la zona  

UV.  

A la vista d’aquests primers espectres es va optar per diluir les mostres, tant de vi jove com 

de vi vell. Primerament es determinà diluir a la meitat ambdós tipus de vi. Per això,  en un 

matràs aforat de 100ml s’abocaren 50mL de vi mesurats amb pipeta aforada de 50mL i 

s’enrasaren amb aigua destil·lada fins al volum total de 100mL, tal com s’observa a la figura 

4.3.3.5. Aquesta dilució s’aplicà per la fer les lectures per triplicat de les mostres a 

l’espectrofotòmetre a 420nm, 520nm i 620nm de cada tipus de vi.  

 
Figura 4.3.3.5. Material utilitzat per a realitzar les dilucions de les mostres de vi.(Font: Pròpia). 
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5. Un cop realitzades les dilucions, s’abocaren als recipients on es tenen pesades les diferents 

quantitats de pells de taronja, llimona, bentonita, gelatina i proteïna vegetal i es deixà actuar 

un total de 7 dies  en contacte amb el vi. Cal dir que com el procés durà 7 dies, fins que no es 

finalitzà una mida de pell no es comença amb la següent.   

6. Es va extreure una alíquota (20 mL)  amb una xeringa de cada recipient a les 24h, de manera 

acurada per tal de no agafar el precipitat que es forma a sota del recipient junt amb les pells, 

i es passà per un filtre Millex de 0,45µm, per tal de retenir tota les partícules en suspensió 

que hi poguessin quedar. El líquid filtrat es traspassà a un nou recipient identificat (veure 

figura 4.3.3.6) i es realitza la lectura a l’espectrofotòmetre a 520nm, 620nm i 420nm en 

cubetes de plàstic, ja que aquestes longituds d’ona resten dins l’interval visible. Aquest 

procés es repetí a les 72h, 5 dies i 7dies per tal d’observar l’evolució de la seva clarificació, 

com a referència es va realitzar una lectura en el mateix interval de temps i en les mateixes 

condicions d’un recipient amb vi sense pells per observar la diferencia. 

 

 
Figura 4.3.3.6. Procés de filtració amb Millex per desprès mesurar l’absorbància amb 

l’espectrofotòmetre. (Font: Pròpia). 

 

Per fer les mesures de les mostres a 220nm es realitzà una dilució 1/200. Es per això que es 

recollí una alíquota de 1mL amb una pipeta de volum fix de 1000µl de cada recipient amb la 

mostra filtrada i es realitza un banc de dilucions fins a obtenir la 1/200 tal com es mostra a la 

figura 4.3.3.7.   

 
Figura 4.3.3.7 Procediment realitzat per partir de la dilució ½ obtenir una dilució 1/200. (Font: Pròpia) 
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L’aspecte final de les mostres a analitzar a l’espectrofotòmetre a una longitud d’ona de 

220nm quedaren gairebé incolores, tal com es pot observar a la figura 4.3.3.8. Aquestes 

mostres es mesuraren en cubeta de quars ja que aquesta longitud d’ona resta a la regió UV. 

 
Figura 4.3.3.8.Dilucions obtingudes per a fer la lectura a l’espectrofotòmetre a 220nm (diferents 

quantitat i  mides de pells de taronja tractades en medi àcid). (Font: Pròpia) 

 

De la mateixa manera que en la regió visible es va utilitzar, per a cada tipus de pell, diferents 

mides de partícula i quantitats i es comparà els resultats amb els obtinguts amb la gelatina, la 

bentonita i la proteïna vegetal. Per tal de simplificar una mica la quantitat de dilucions i el 

temps, a 220nm només es van fer lectures de les diferents mostres a les 24h i als 7 dies, per 

duplicat.  

4.3.4. Plantejament experimental 

Es realitzaren mesures d’absorbància en les diferents condicions: tipus clarificador, concentració i 

longitud d’ona per a cada tipus de vi: vi vell i vi jove i es van comparar entre sí els diferents resultats. 

La comparació dels resultats es van fer a través del % de reducció de l’absorbància a cadascuna de les 

diferents longituds d’ona seleccionades.  

Com a objectius es van plantejar: 

- Comparar el comportament de cadascuna de les mides de partícula de les pells i determinar 

quina mida de pell i quin tipus (taronja o llimona) és l’òptima. 

- Comparar els dos tipus de tractaments aplicats a les pells: US en medi àcid o US en medi 

àcid més una clarificació prèvia amb l’equip Soxhlet i decidir quin és el més adient.  

- Realitzar una comparació de l’eficàcia de les pells de cítrics com agents clarificadors respecte 

els productes del mercat actuals. 
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4.3.5. Resultats obtinguts 

A continuació es mostren els resultats obtinguts del plantejament experimental proposat. 

4.3.5.1. Mida de partícula òptima  

Es realitzà una comparativa de la mides de pells emprades tant de llimona com de taronja tractades 

en US i medi àcid a diferents concentracions: 0,008g/100mL; 0,013g/100mL;  i 0,018g/100mL en els 

dos tipus de vi: vi vell i vi jove en funció de les longitud d’ona seleccionades 

 Vi jove: 

 

Figura 4.3.5.1.1 Representació gràfica del % reducció de l’absorbància en funció de diferents longituds d’ona de 

les diferents mides de partícula de pells de taronja i llimona (0.008g)en vi jove.(Font: Pròpia) 

Tal com s’observa a la figura 4.3.5.1.1 la mida de partícula amb més capacitat d’absorció de 

molècules orgàniques al vi jove és la mida de partícula entre 500µm i 250µm a una concentració de 

pells de  0,008g/100mL arribant a uns valors de % de reducció d’absorbància de 3,91% a 420nm; 

5,16% a 520nm; 5,09% a 620nm i 4,95% a 220nm per les pells de taronja i de 5,28% a 420nm; 6,41% 

a 520nm; 6,43% a 620nm i 6,40% a 220nm per les pells de llimona.  

A continuació es mostren a les figures 4.3.5.1.2 i  4.3.5.1.3 el mateix tipus de representació gràfica 

que l’anterior però augmentant la concentració de pells emprades a 0,013g/100mL i 0,018g/100mL 

respectivament.  
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Figura 4.3.5.1.2 Representació gràfica del % reducció de l’absorbància en funció de diferents longituds d’ona de 

les diferents mides de partícula de pells de taronja i llimona (0,013g en vi jove.(Font: Pròpia) 

 
Figura 4.3.5.1.3 Representació gràfica del % reducció de l’absorbància en funció de diferents longituds d’ona de 

les diferents mides de partícula de pells de taronja i llimona (0,018g)en vi jove.(Font:Pròpia) 

S’observa a la figura 4.3.5.1.2 i  4.3.5.1.3  respecte la figura 4.3.5.1.1 que a mesura que augmenta la 

concentració de pell emprada augmenta el % de reducció de l’absorbància en els dos tipus de pell, 

arribant a obtenir valors de % de reducció d’absorbància per les pells de llimona de 7,77% a 420nm, 

10,67% a 520nm, 12,48% a 620nm i 7,54% a 220nm. Per a la pell de taronja els resultats són:  7,00% a 

420nm, 8,27% a 520nm, 9,36% a 620nm i 6,78% a 220nm. 

Cal destacar que els valors obtinguts en les pells de llimona són superiors respecte al de les pells de 

taronja. 

 

 

 

5,91% 

7,37% 7,75% 

5,38% 

7,06% 

9,78% 

8,07% 
6,87% 

0,00 

2,00 

4,00 

6,00 

8,00 

10,00 

12,00 

420nm 520nm 620nm 220nm 

%
 r

e
d

u
cc

ió
 A

b
so

rb
àn

ci
a 

Longitud d'ona (ʎ) 

Pells de taronja i llimona (tractament en medi àcid)  0,013g/100mL de vi 

mida particula x< 250 μm (taronja) 

mida particula 1mm>x>500µm (taronja) 

mida particula 500 μm > x > 250 μm (taronja) 

mida particula x< 250 μm (llimona) 

mida particula 1mm>x>500µm (llimona) 

mida particula 500 μm > x > 250 μm (llimona) 

7,00% 

8,27% 
9,36% 

6,78% 
7,77% 

10,67% 

12,48% 

7,54% 

0,00 

2,00 

4,00 

6,00 

8,00 

10,00 

12,00 

14,00 

420nm 520nm 620nm 220nm 

%
 r

e
d

u
cc

ió
 A

b
so

rb
àn

ci
a

 

Longitud d'ona (ʎ) 

Pells de taronja i llimona (tractament en medi àcid) 0,018g/100mLde vi 

mida particula x< 250 μm (taronja) 

mida particula 1mm>x>500µm (taronja) 

mida particula 500 μm > x > 250 μm (taronja) 

mida particula x< 250 μm (llimona) 

mida particula 1mm>x>500µm (llimona) 

mida particula 500 μm > x > 250 μm (llimona) 



Efecte clarificant de la pell de taronja en solucions alimentàries    

  81 

 Vi vell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.5.1.4 Representació gràfica del % reducció de l’absorbància en funció de diferents longituds d’ona de 

les diferents mides de partícula de pells de taronja i llimona (0,008g/100mL) en vi vell.(Font:Pròpia). 

 
Figura 4.3.5.1.5 Representació gràfica del % reducció de l’absorbància en funció de diferents longituds d’ona de 

les diferents mides de partícula de pells de taronja i llimona (0,013g/100mL) en vi vell.(Font: Pròpia) 

 

         

Figura 4.3.5.1.6 Representació gràfica del % reducció de l’absorbància en funció de diferents longituds d’ona de 

les diferents mides de partícula de pells de taronja i llimona (0,018g/100mL) en vi vell.(Font: Pròpia) 
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Els valors de reducció d’absorbància, en %, obtinguts amb pells de mida de partícula entre 500 i 250 

µm amb una concentració de 0,018g/100mL de pell, en el cas del vi vell, han estat per a la pell de 

taronja 3,82% a 420nm; 4,44% a 520nm; 6,34% a 620nm i 19,80% a 220nm; i per la pell de llimona 

5,13% a 420nm 5,86% a 520nm, 7,57% a 620nm i 21,74% a 220nm (veure figura 4.3.5.1.6). Cal 

destacar, de la mateixa manera que en el vi jove, que els valors obtinguts amb les pells de llimona són 

superiors respecte als obtinguts amb les pells de taronja. 

Cal remarcar que es tracta de dos tipus de mostres diferents ja que s’observa que, en el cas del vi vell, 

la capacitat d’absorció de les pells d’aquesta mida es molt més elevada a 220nm que no pas a les 

altres longituds d’ona (veure figura 4.3.5.1.6) mentre que en el cas del vi jove es el contrari, les pells 

tenen una capacitat d’absorció mes elevada a 420, 520 i 620nm que no pas a 220nm (veure figura 

4.3.5.1.3). Aquest fet s’interpreta a la diferencia de composició de cada vi. 

4.3.5.2. Elecció del tipus de tractament. 

Cal recordar que es treballà amb pells tractades de diferent manera: US i medi àcid, US en medi àcid i 

una clarificació prèvia amb Soxhlet, en aquest punt del treball es determinarà si es necessària 

aquesta clarificació addicional o per el contrari amb US i medi àcid ja es suficient. 

Un cop determinada que la mida de partícula optima és la compresa entre 500µm i 250µm, es 

comparà la diferencia que hi ha entre els valors obtinguts de % d’absorbància amb un tractament o 

l’altre a les longituds d’ona seleccionades en els diferents tipus de pell (taronja i llimona) a diferents 

concentracions i en els dos tipus de vi amb aquesta mida de partícula.  

Taula 4.3.5.2.1. Valors % de diferencia en la reducció de l’absorbància en els dos tractaments aplicats. (Font: 

Pròpia) 

 
 

0,008g pell taronja 0,018g pell taronja

Tipus de tractament 420nm 520nm 620nm 220nm Tipus de tractament 420nm 520nm 620nm 220nm

US i medi àcid 3,91% 5,16% 5,09% 4,95% US i medi àcid 3,82% 4,44% 6,34% 19,80%

US en medi àcid+Soxhlet 4,13% 5,57% 5,75% 5,17% US en medi àcid+Soxhlet 5,26% 5,88% 7,08% 19,98%

% DIFERENCIA 0,23% 0,41% 0,66% 0,22% % DIFERENCIA 1,44% 1,44% 0,74% 0,18%

0,018g pell llimona 0,018g pell llimona

Tipus de tractament 420nm 520nm 620nm 220nm Tipus de tractament 420nm 520nm 620nm 220nm

US i medi àcid 7,77% 10,67% 12,48% 7,54% US i medi àcid 5,13% 5,86% 7,57% 21,74%

US en medi àcid+Soxhlet 8,44% 11,38% 14,58% 9,07% US en medi àcid+Soxhlet 7,15% 5,73% 8,25% 22,86%

% DIFERENCIA 0,67% 0,71% 2,10% 1,52% % DIFERENCIA 2,02% 0,13% 0,68% 1,12%

Longitud d'ona (ʎ)

mida particula 500 μm > x > 250 μm 

Longitud d'ona (ʎ)

vi jove vi vell

mida particula 500 μm > x > 250 μm 

Longitud d'ona (ʎ)

mida particula 500 μm > x > 250 μm 

Longitud d'ona (ʎ)

mida particula 500 μm > x > 250 μm 
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A la taula 4.3.5.2.1 es mostra el % de diferencia que hi ha en aplicar un tractament o altre amb 

0,018g/100mL de pell de taronja i llimona en el vi jove i en el vi vell. A l’annex del present treball es 

poden trobar totes les diferencies obtingudes amb altres concentracions de pell.  

Tal com es pot veure la diferencia obtinguda es mínim, entre 0,18% i 2,20%, amb 0,018g/100mL de 

pell en els dos tipus de vi, amb la resta de concentracions els valors de % de diferencia tampoc van 

ser significatius, per tant s’arribà a la conclusió que no es necessari aplicar aquesta clarificació, la qual 

cosa és positiu ja que redueix consum de reactiu i temps.  

4.3.5.3.  Comparació de les pells de cítrics amb els productes del mercat 

Per últim es realitzà una comparativa entre les pells de cítrics i els productes habituals en el mercat 

dels clarificadors de vi: proteïna vegetal, gelatina i bentonita. 

 Pells cítrics VS proteïna vegetal 

 

 
Figura 4.3.5.3.1 Representacions gràfiques del % reducció de l’absorbància de les pells de cítrics respecte la 

proteïna a igual concentració (0,008g/100mL) en el vi jove i vi vell, a de diferents longituds d’ona. (Font: Pròpia) 

 

Com s’observa a la figura 4.3.5.3.1 si s’aplica la mateixa concentració de proteïna que de pells de 

llimona o taronja (0,008g/100mL), la proteïna vegetal té més capacitat d’absorbància, obtenint valors 

de % de reducció de l’absorbància en el cas del vi jove 6,98% a 220nm en front a 6,40% amb pells de 

llimona i 4,95% amb pells de taronja; a la resta de longituds d’ona també s’observa un comportament 

més alt de la proteïna que no pas amb les pells de cítrics tractades. 

En el cas del vi vell el comportament es similar obtenint-se una major capacitat d’absorció amb la 

proteïna vegetal en totes les longituds d’ona que no pas amb les pells de taronja o llimona. A tall 

d’exemple, a 220nm amb la proteïna vegetal s’obté un valor de % de reducció de l’absorbància del 

13,48% mentre que amb la pell de llimona és d’un 12% i amb la pell de taronja s’arriba tan sols a un 

10,89%. 
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Figura 4.3.5.3.2 Representacions gràfiques del % reducció de l’absorbància de les pells de cítrics amb una 

concentració 0,013g/100mL respecte la proteïna (0,008g/100mL) en el vi jove i vi vell, a diferents longituds 

d’ona.(Font: Pròpia) 

 

Figura 4.3.5.3.3 Representacions gràfiques del % reducció de l’absorbància de les pells de cítrics amb una 

concentració 0,018g/100mL respecte la proteïna (0,008g/100mL) en el vi jove i vi vell, a diferents longituds 

d’ona.(Font: Pròpia) 

 

Quan s’augmentà la concentració de cítrics a 0,013g/100mL respecte la proteïna (0,008g/100mL), 

tal com s’observa a la figura 4.3.5.3.2, augmentà la capacitat d’absorció de les pells en algunes de 

les longituds d’ona. Així, en el cas del vi jove, a 520nm es van obtenir valors de 9,78% de reducció 

de l’absorbància amb pell de llimona i un 7,46% amb pell de taronja respecte a un 7,37% que 

s’havia obtingut amb la proteïna vegetal.  

D’altra banda, a 420nm i 620nm també es va obtenir una millor capacitat d’absorbància amb les 

pells de cítrics respecte a la proteïna vegetal, arribant a valors molt similars. En canvi,  a 220nm 

encara no s’arribà als valors de % de reducció d’absorbància que s’havien obtingut amb la 

proteïna vegetal, en el cas del vi jove. Ara bé, en el cas del vi vell, a 220nm s’obtingueren millors 

resultats amb pells de cítrics (18,61% amb taronja i 20,29% amb llimona) que no pas amb proteïna 

vegetal, amb la que només s’obtingué un 13,48%. A excepció de l’experiència a 220nm amb vi 

jove, les pells de cítrics amb una concentració de 0,013g/100mL són iguals (taronja) o més 

eficaces (llimona) que la proteïna vegetal emprada a una concentració de 0,008g/100mL. 
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Finalment, quan es realitzà una tercera tanda d’experiències, augment la concentració de les pells 

de cítrics fins a 0,018g/100mL de vi, tal com s’observa a la figura 4.3.5.3.3, s’observà una notable 

millora en la capacitat d’absorbància a 420nm, 520nnm i 620nm tant en el cas del vi vell com en el 

vi jove respecte els valors que s’havien obtingut amb proteïna vegetal. Només a 220nm, en el cas 

del vi jove, s’observà una major reducció d’absorbància quan s’utilitzà proteïna vegetal, per bé 

que les diferencies percentuals foren menors respecte la tanda experimental anterior. 

 Pells cítrics VS gelatina 

 
Figura 4.3.5.3.4 Representacions gràfiques del % reducció de l’absorbància de les pells de cítrics amb una 

concentració 0,008g/100mL respecte la gelatina (0,008g/100mL) en el vi jove i vi vell, a diferents longituds 

d’ona.(Font: Pròpia) 

Com s’observa a la figura 4.3.5.3.4 a igual concentració de pells de taronja i llimona respecte la 

gelatina (0,008g/100mL), la gelatina té major capacitat d’absorbància que no pas les pells dels cítrics 

a qualsevol de les longitud d’ones a qualsevol tipus de vi. 

En el cas del vi jove a 520nm es van obtenir els valors de % de reducció de l’absorbància més elevats 

amb gelatina arribant a un 11,38%, mentre que amb la pell de llimona s’arribà a un 6,41% i amb la 

pell de taronja a un 5,16%. En el cas del vi vell els valors de % de reducció d’absorbància més elevats 

s’obtenen a 220nm, amb una capacitat d’absorbància del 25% amb gelatina però tan sols un 12% i un 

10,89% amb pells de llimona i taronja respectivament. 

Per tal d’intentar arribar a la capacitat d’absorció de la gelatina es realitzà una experiència afegint 

més quantitat de pells de cítrics (0,013g/100mL) tal com es mostra a les figura 4.3.5.3.5 i amb 

0,018g/100mL com es pot observar a la figura 10.5.3.6 respecte la gelatina (0,008g/100mL) en els dos 

tipus de vi. 
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Figura 4.3.5.3.5 Representacions gràfiques del % reducció de l’absorbància de les pells de cítrics amb una 

concentració 0,013g/100mL respecte la gelatina (0,008g/100mL) en el vi jove i vi vell, a diferents longituds 

d’ona.(Font: Pròpia) 

 
Figura 4.3.5.3.6 Representacions gràfiques del % reducció de l’absorbància de les pells de cítrics amb una 

concentració 0,018g/100mL respecte la gelatina (0,008g/100mL) en el vi jove i vi vell, a diferents longituds 

d’ona.(Font: Pròpia) 

Tot i augmentar la concentració de pells de cítrics a 0,013g/mL respecte la gelatina (0,008g/mL) 

aquesta encara presentà valors superiors de % de reducció d’absorbància a qualsevol longitud en el vi 

vell. En canvi, aquesta situació no es produí en el vi jove. Així, a 420nm, s’observà que amb 0,013g de 

pells de llimona es superà la capacitat d’adsorció de la gelatina (7,06% respecte 6,39%). Quan la 

concentració dels cítrics va ser de 0,018g/100mL, tant la taronja com la  llimona van superar la 

capacitat d’absorbància respecte la gelatina (6,39%) arribant a obtenir valors de 7% i 7,77% 

respectivament. 

Pel que fa a la longitud d’ona de 520nm, es pot observar com la gran diferència en els valors del % de 

reducció de l’absorbància obtingut a igualtat de concentració de pell de cítric i gelatina (vegeu figura 

4.3.5.3.4) es reduïa quan augmentà la concentració de pell de cítric (vegeu figures 4.3.5.3.5 i 

4.3.5.3.6) tot i que el percentatge de reducció, en cap cas, va igualar l’obtingut quan s’emprà gelatina. 
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Finalment, cal destacar que amb una concentració de 0,018g/mL en el vi jove a 620nm es va obtenir 

un bon resultat amb les pells de taronja (9,36%) i llimona (12,48%)  obtenint una capacitat d’absorció 

superior a la gelatina (8,58%) 

 Pells cítrics VS bentonita 

 
Figura 4.3.5.3.7 Representacions gràfiques del % reducció de l’absorbància de les pells de cítrics amb una 

concentració 0,018g/100mL respecte la bentonita (0,018g/100mL) en el vi jove i vi vell, a diferents longituds 

d’ona.(Font: Pròpia) 

En aquesta ultima experiència es realitzà la comparativa de les pells de cítrics amb bentonita a una 

concentració de 0,018g/100mL, ja que es la quantitat recomanada per el fabricant. Tal com s’observa 

a la figura 4.3.5.3.7 en el vi vell la capacitat d’absorció de la bentonita a totes les longituds d’ona és 

superior respecte les pells de llimona i taronja. Cal destacar a 220nm on la bentonita arribà a un valor 

de % de reducció de l’absorbància d’un 38,92% mentre que amb pell de taronja i de llimona es van 

obtenir tant sols un 19,80% i un 21,74% respectivament. En el cas del vi jove a la mateixa longitud 

d’ona el comportament va ser similar ja que la bentonita va obtenir un valor de % de reducció de 

l’absorbància encara més diferenciat (27,63%) respecte les pells de cítrics (6,78% amb pell de taronja 

i 7,54% amb pell de llimona)   

En el cas del vi jove sí s’observà un comportament de les pells de cítrics superiors a la bentonita en 

algunes longituds d’ona. A 620nm s’arribà a un 12,48% de reducció de l’absorbància amb la pell de 

llimona en front a un 7,21% que es va obtenir amb bentonita. De manera anàloga, el resultat amb la 

pell de taronja també va ésser superior amb un 9,36%, respecte la bentonita.  

Pel que fa a la longitud de 520nm la pell de llimona amb un percentatge de reducció del 10,67% va 

ser més efectiva que no pas la bentonita (9,92%). Ben al contrari, la pell de taronja va quedar per sota 

amb un 8,27% de reducció de l’absorbància. 
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Si es consideren de manera conjunta el comportament dels diferents clarificadors (pell de taronja, 

pell de llimona, proteïna vegetal, gelatina i bentonita) per a cada longitud d’ona es pot observar que:  

Taula 4.3.5.3.1. Percentatges de reducció d’absorbància en vi jove 

λ Pell taronja Pell llimona Proteïna veg. Gelatina Bentonita 

 

220nm 

4,95 (0,008g) 

5,38 (0,013g) 

6,78 (0,018g) 

6,40 (0,008g) 

6,87 (0,013g) 

7,54 (0,018g) 

9,84 (0,008g) 9,52 (0,008g)  

 

27,63 (0,018g) 

 

420nm 

3,91 (0,008g) 

5,91 (0,013g) 

7,00 (0,018g) 

5,28 (0,008g) 

7,06 (0,013g) 

7,77 (0,018g) 

6,98 (0,008g) 6,39 (0,008g)  

 

11,56 (0,018g) 

 

520nm 

5,16 (0,008g) 

7,47 (0,013g) 

8,27 (0,018g) 

6,41 (0,008g) 

9,78 (0,013g) 

10,67 (0,018g) 

7,37 (0,008g) 11,38 (0,008g)  

 

7,21 (0,018g) 

 

620nm 

5,09 (0,008g) 

7,75 (0,013g) 

9,36 (0,018g) 

6,43 (0,008g) 

8,07 (0,013g) 

12,48 (0,018g) 

6,37 (0,008g) 8,58 (0,008g)  

 

7,21 (0,018g) 

Com s’observa a la taula 4.3.5.3.1 a la regió UV (220nm) la bentonita presenta el major percentatge 

de reducció d’absorbància, si es compara amb la pell de taronja i de llimona quan estan en igualtat de 

concentracions. Aquest efecte es torna a produir en la primera longitud d’ona de la regió visible 

considerada, es a dir, a 420nm.  

Quan es treballa a 520nm el màxim valor del percentatge reducció d’absorbància el presenta la 

gelatina i a 620 la pell de llimona, quan està en una concentració de 0,018g/100mL. 

En totes les longituds d’ona el percentatge de reducció de l’absorbància ha estat superior en la 

llimona, respecte la taronja. A més a més, s’ha comprovat com, en tots els casos, en augmentar la 

concentració d’ambdues pells, s’obtenien majors valors de percentatge reducció d’absorbància 
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Taula 4.3.5.3.2. Percentatges de reducció d’absorbància en vi vell  

λ Pell taronja Pell llimona Proteïna veg. Gelatina Bentonita 

 

220nm 

10,89 (0,008g) 

18,61 (0,013g) 

19,80 (0,018g) 

12,00 (0,008g) 

20,29 (0,013g) 

21,74 (0,018g) 

13,48 (0,008g) 25,00 (0,008g)  

 

38,92 (0,018g) 

 

420nm 

1,75 (0,008g) 

2,51 (0,013g) 

3,82 (0,018) 

2,31 (0,008g) 

3,51 (0,013g) 

5,13 (0,018g) 

2,86 (0,008g) 6,84(0,008g)  

 

5,86 (0,018g) 

 

520nm 

2,26 (0,008g) 

3,21 (0,013g) 

4,44 (0,018g) 

2,99 (0,008g) 

4,25 (0,013g) 

5,86 (0,018g) 

3,94 (0,008g) 6,66 (0,008g)  

 

8,48 (0,018g) 

 

620nm 

3,39 (0,008g) 

4,19 (0,013g) 

6,34 (0,018g) 

3,42 (0,008g) 

5,54 (0,013g) 

7,57 (0,018g) 

3,68 (0,008g) 12,96 (0,008g)  

 

8,22 (0,018g) 

Com s’observa a la taula 4.3.5.3.2 quan es treballà amb vi vell, embotellat des de l’any 2015 es va 

observar el valor màxim de percentatge de reducció d’absorbància en la regió UV quan s’emprà la 

bentonita. Amb un percentatge del 38,92 superà el que s’havia obtingut amb el vi jove 27,63%. Cal 

remarcar, però, que tots els percentatges obtinguts a 220nm van ser significativament superiors que 

els obtinguts en les mateixes condicions quan s’havia treballat amb el vi jove. 

Quan es treballà en la regió del visible, tots els valors experimentals van ser inferiors als obtinguts 

amb el vi jove, a qualsevol de les tres longituds d’ona: 420, 520 i 620nm. A 420nm el major 

percentatge de reducció d’absorbància el presentà la gelatina, a 520nm la bentonita i a 620nm altra 

vegada la gelatina. 

D’altra banda, al igual que havia succeït amb el vi jove, en aquesta ocasió els percentatges de 

reducció d’absorbància experimentats amb la pell de llimona van ser, sistemàticament, superiors als 

de la pell de taronja, en totes les concentracions assajades.  
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A la vista global d’aquests resultats no es pot afirmar que hi hagi un clarificador universal, vàlid per als 

diferents compostos que absorbeixen a les quatre longituds d’ona seleccionades per conèixer el seu 

comportament. Atès que els vins són matrius complexes, el comportament de cada clarificador cal 

veure’l respecte al tipus de vi que cal clarificar. 
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5. Anàlisi de l’impacte ambiental 

L’anàlisi de l’impacte ambiental d’aquest projecte permet identificar, prevenir i interpretar els efectes 

previsibles que la realització del mateix pot produir sobre el medi ambient. A més a més inclou un 

resum de normes bàsiques i elements de seguretat dutes a terme al laboratori. 

5.1. Impacte ambiental de l’aplicació del projecte 

Avui en dia, la reutilització i el reciclatge prenen cada vegada més juga un paper més important. Es 

per això, que els residus de la industria alimentaria , en concret, la pell de taronja i llimona els quals 

son residus industrials importants a Espanya poden ser objecte d’us per a varies aplicacions. 

La descontaminació d’aigües residuals amb metalls pesants provinents de zones industrials és un dels 

reptes a nivell de sostenibilitat dels darrers anys. El tractament d’aquestes és molt costos i la recerca 

de noves tecnologies es cada vegada mes important. 

L’enginyeria química pot fer grans contribucions que inclouen el desenvolupament de processos i 

tecnologies per optimitzar la reutilització d’aquests residus i la conversió d’aquests en matèries 

primeres de nous productes.  

L’aplicació de la pells de taronja i llimona com a membranes bioadsorbents, es fa front aquests 

problemes, ja que aquestes fan disminuir la concentració de metalls pesants que resten en dissolució. 

Per altra banda l’ús d’aquestes pells com a agents clarificants en solucions alimentaries, en concret, el 

vi són una alternativa a l’ús de productes comercials d’origen químic, d’aquest manera s’aconsegueix 

introduir un producte natural en el procés d’elaboració del vi apte per a tots els consumidors. 

5.2. Mesures de prevenció, seguretat i medi ambient al laboratori 

Per treballar en un laboratori és convenient considerar uns elements de seguretat, unes normes 

bàsiques, unes normes de treball quan es manipulin productes químics i respectar el medi ambient 

fent una correcta gestió dels residus, a més d'intentar estalviar i reciclar les substàncies i materials 

utilitzats en la mesura del possible.  

5.2.1. Normes bàsiques del laboratori 

 Ús obligatori de la bata i ulleres de seguretat. 

 Guants per manipular els productes químics que ho requereixin. 
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 Per treballar amb l’estufa es recomana l’ús de guants especials per a la protecció de 

cremades. 

 No es recomanable l’ús de pantalons curts i sabates descobertes perquè en cas d'esquitxada 

o abocament es poden produir ferides en la pell. 

 Les persones amb cabell llargs han de l’han de portar recollit. 

 S'ha de mantenir el lloc de treball net i ordenat per evitar abocar o trencar el material de 

laboratori. 

 La ventilació del laboratori ha de ser adequada, no es permet menjar, beure o fumar mentre 

es treballa al laboratori. 

5.2.2. Normes per treballar amb productes químics 

 Abans de fer ús de qualsevol producte químic, s’ha de llegir l’etiqueta (símbols de perillositat, 

frases de perill (H) i frases de consells de prudència a tenir en compte (P) i si fos necessari 

consultar fitxes de seguretat del producte)  

 No s’ha de retornar cap reactiu al recipient original per evitar la contaminació del producte. 

 Els productes que desprenguin vapors tòxics o inflamables s’ha de manipular en vitrina, 

utilitzant l’extractor de gasos. 

 Sempre que s’afegeixi un reactiu a un altre, s’ha de realitzar lentament. 

5.2.3. Normes mediambientals a seguir al laboratori 

 No s’ha d’abocar cap producte a la pica sense neutralitzar. 

 Cada residu ha de ser dipositat en els seu bidó prèviament escollit segons les característiques 

del residu correctament etiquetat.  

5.2.3.1. Gestió de residus  

Com s’ha mencionat anteriorment, cada bidó de residus ha de estar correctament etiquetat. Les 

etiquetes d’identificació de residus químics reuneixen els requisits establerts per la legislació de 

residus a nivell d’etiquetatge del producte i a nivell de transport de mercaderies perilloses per 

carretera. Les etiquetes són proporcionades pel gestor de residus en funció de cada grup de 

classificació. La informació que han de portar ha de ser suficient per informar del risc associat al 

producte que contenen, tant al productor com al transportista i al gestor final del producte. 

La generació de residus especials durant la generació d’aquest projecte corresponen a dissolucions 

de metalls pesants, dissolucions acides/bàsiques i restes de reactius emprats per al tractament de les 



Efecte clarificant de la pell de taronja en solucions alimentàries    

  93 

pells com el tetrahidrofurà (THF), les quals s’aboquen al seu contenidor especial per tal de ser 

gestionades correctament. 

Per altra banda la generació de residus assimilables a urbans pertanyen a aquells residus que no 

presenten característiques especials i poden ser eliminats al costat de residus sòlids sempre i quan no 

estiguin contaminats amb productes químics. 
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6. Anàlisi Econòmica del projecte 

A l’anàlisi econòmica es detallen tots els costos derivats durant la realització del projecte. Els costos 

totals es dividiran en material i reactius emprats en els experiments, costos del personal en funció de 

les hores dedicades, costos del equips utilitzats, i per últim els costos de les proves  realitzades a un 

laboratori extern.  

6.1. Cost de material i reactius 

En aquest apartat s’identifiquen els costos derivats del material utilitzat durant els assajos al 

laboratori ( excepte els equips i aparells) i els productes químics emprats. 

A la taula 6.1.1 es detalla el material necessari per la realització dels experiments per a la realització 

d’aquest projecte. 

Taula 6.1.1 Cost del material. Font: Pròpia 

Material Preu/unitat 
[€/u] 

Quantitat Preu total 
[€] 

Vas de precipitats 2L 19,96 1 19,96 

Vas de precipitats 250ml 3,15 3 9,45  

Vas de precipitats 500ml 4,20 1 4,20 

Proveta 50ml  7,50 1 7,50 

Tubs assaig 0,48 13 6,24 

Matràs aforat 100ml 2,66 3 7,98 

Matràs aforat 250ml 5,19 3 15,57 

Pipeta automàtica 1000µL 92,00 1 92,00 

Puntes micropipeta de 1000µL 6,50 1 caixa 25u. 6,50 

Mosca 1,56 1 1,56 

Bureta 61,45  1 61,45 

Filtres Millex 0,45µm 68,00 1 caixa 100u. 68,00 

Xeringa 10ml 9,76 1 caixa 50u. 9,76  

Aspirador Pi-Pum 6,96 1 6,96 

Vidre rellotge 0,59 3  1,77 

Pipeta aforada 50ml 3,23 1 3,23 

Pipeta aforada 5ml 1,57 1 1,57 

Cubetes de quars  73,18  1 caixa 2u. 73,18 

Cubetes de plàstic  8,60 2 caixes 100u. 17,2  

Paper de filtre 18,72  1 paquet 18,72  

TOTAL 375,90€ 
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A la taula 6.1.2 es detallen els costos dels reactius, tenint en compte que aquests són d’ús exclusiu 

per la realització d’aquest projecte. 

Taula 6.1.2 Cost dels reactius. Font: Pròpia 

Reactiu Distribuïdor Preu Quantitat 
emprada 

Preu total 
[€] 

Alcohol etílic Panreac 22,35€/L 5L 111,75 

Hidròxid de calci Panreac 29,93€/Kg 500g 14,97 

Iodur potàssic Panreac 0,25€/g 8g 2,00 

Sulfat de coure (II) Panreac 42,70€/kg 100g 4,27 

Diclorometà estabilitzat Panreac 44,06€/L 1,5L 66,09 

Tetrahidrofurà Panreac 96,18€/L 3L 288,54 

Àcid clorhídric Panreac 20,64€/L 0,02L 0,41 

Sulfat cúpric Panreac 42,70€/kg 7,5g 0,32 

Hidròxid de sodi Panreac 39,05€/Kg 12,5g 0,49 

Tartrat de sodi Panreac 327,8€/Kg 6g 1,97 

Solució tampó pH-metre  
pH 4,01 

Crison 9,08€/envàs 1 envàs 9,08 

Solució tampó pH-metre  
pH 7,00 

Crison 9,08€/envàs 1 envàs 9,08 

TOTAL 508,97 € 

 

6.2. Cost de personal 

Per determinar el cost de personal es necessari quantificar les hores de treball i els diferents càrrecs. 

Es tenen en compte els costos d’un tècnic de laboratori com a responsable de portar a terme els 

assajos experimentals corresponents, calibrat dels aparells, preparació de les mostres etc. També es 

compten els costos d’un enginyer químic responsable de tractar els resultats, prendre decisions sobre 

el projecte realitzat, extreure i entendre els resultats obtinguts arribant a unes conclusions finals. 

Els costos de personal s’han calculat a partir de la següent formula: 

                              
                                             

            
 

(Eq.6.2.1) 

 

Es consideren un total de 1400h anuals. La part de la quota de la seguretat social (SS) assignada a 

l’empresa és d’un 30% sobre el salari brut anual (SBA). Com s’ha diferenciat dos grups professionals, 

cada un de les quals pertanyen a una categoria de cotització diferent, es tindrà un valor de salari brut 

anual diferent. 
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La part de la quota de la seguretat social (SS) assignada a l’empresa és d’un 30% sobre el salari brut 

anual (SBA). Com s’ha diferenciat dos grups professionals, cada un de les quals pertanyen a una 

categoria de cotització diferent, es tindrà un valor de salari brut anual diferent  

Taula 6.2.1 Cost del personal. Font: Pròpia 

Càrrec Tècnic de laboratori Enginyer Químic 

Persones 1 1 

Hores dedicades (h) 600 200 

Salari Brut Anual (SBA) 22000 30000 

Seguretat Social (SS) 6600 9000 

Hores/any  1400 1400 

Cost (€) 12257,14 6128,57 

Total (€) 18385,71€ 

 

6.3. Cost d’equipament 

Per calcular els costos de l’equipament s’ha tingut en compte l’amortització dels equips emprats 

durant aquest projecte.  

El càlcul d’amortitzacions es realitza a partir de la següent formula: 

             
                   

         
 

(Eq.6.3.1) 

En els equips emprats a la universitat el  valor residual és considerat zero, on els equips s’utilitzen fins 

que finalitza la seva vida útil (10 anys com a termini promig). 

Taula 6.3.1 Cost d’equipament. Font: Pròpia 

Equip Preu (€) 

Aparell US 385,00 

Balança analítica 3800,00 

Columna de tamisos 1900,00 

Estufa 750,95 

Picadora vas americà 38,50 

Agitador magnètic calefactor 285,00 

pHmetre 330,57 

Agitador rotatori 110,00 

Total 7600,02€ 



  Annexos 

98   

             
         

  
             

(Eq.12.3.2) 

L’amortització anual seria de 560€. Degut a que la part experimental del projecte ha tingut una 

durada de 6 mesos, els equips han estat utilitzats mig any de manera que l’amortització real és: 

             
 

 
     

    

   
      

(Eq.12.3.3) 

En la realització d’aquest projecte es tenen en compte el cost de proves externes realitzades a un 

altre laboratori extern al centre universitari. 

6.4.  Proves externes 

Taula 6.4.1 Cost proves externes. Font: Pròpia 

Proves Preu total (€) 

EEA flama 418,70 (1) 

Espectrofotòmetre UV-Visible 2727,60 (2) 

Total 3146,30€ 

(1) Resultat d’analitzar 10 mostres a un preu de 41,87€ cada una. 

(2) Resultat d’analitzar 120 mostres a un preu de 22,73€ cada una. 

6.5. Costos totals 

Un cop desglossats els diferents costos que engloben el projecte, es calcula el cost final com la suma 

de tots els costos (pressupost d’activitat) afegint el subministrament de llum i aigua es calculen com 

un 10% del pressupost d’activitat i possibles imprevistos com un 3% del subtotal del TFG. 

Taula 6.5.1 Cost total TFG . Font: Pròpia 

Tipus de cost Preu total (€) 

Pressupost d’activitat 30296,90 

Subministrament energètic (10% P.A) 3029,69 

Subtotal TFG 33326,59 

Imprevistos (3% subtotal TFG) 999,80 

Total 34326,39€ 
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Conclusions 

 S’ha optimitzat el procés d’obtenció d’un producte amb característiques de resina 

bescanviadora catiònica a partir de pell de cítrics (taronja i llimona). 

 Es va optar no considerar necessària l’extracció d’oli essencial de les pells de taronja i 

llimona; en comtes de sotmetre les pells a un procés de d’hidrodestil·lació i reflux es van 

sotmetre a un procés amb ultrasons a fi d’obtenir de forma més rapida i senzilla estructures 

cel·lulòsiques aptes per ser sotmeses a un tractament químic destinat a l’obtenció de 

bescanviadors catiònics. 

 S’han realitzat diferents tipus tractaments per l’obtenció del bescanviador catiònic  i s’ha 

arribat a la conclusió que el més eficient és el tractament en medi àcid amb ultrasons. 

 L’extracció prèvia de la fase lipídica de les pells dels cítrics mitjançant un Soxhlet  deixa una 

matriu més neta,  obtenint-se pectines més clares, però no millora notablement la capacitat 

d’absorció en front al tractament en medi àcid amb ultrasons. 

 S’ha comprovat el comportament d’aquestes resines bescanviadores catiòniques amb 

dissolucions sintètiques de sulfat de coure. 

 Mitjançant absorció atòmica s’ha comprovat que la pell de taronja reté entre un 75% de la 

concentració de Cu(II) d’una dissolució sintètica de sulfat de coure amb una concentració de 

5 ppm de Cu(II) fins un 96% quan la concentració de Cu(II) és de 100 ppm. 

 Mitjançant absorció atòmica s’ha comprovat que la pell de llimona reté entre un 84% de la 

concentració de Cu(II) d’una dissolució sintètica de sulfat de coure amb una concentració de 

5 ppm de Cu(II) fins un 98% quan la concentració de Cu(II) és de 100 ppm. 

 S’ha comprovat que, a més a més d’actuar com a bescanviador catiònic, tant la pell de 

taronja com la de llimona, una vegada sotmeses al tractament assajat en aquest TFG, actuen 

com agents clarificants del vi.  

 S’ha treballat amb diferents mides de partícula i s’ha comprovat que la mida òptima de 

partícula de les pells a estat la mida entre 250µm i 500µm. 

 Al comparar els productes comercials en front de les pells de llimona i taronja obtingudes, 

s’ha observat el següent: 

o Pells de cítrics VS proteïna: Les pells de cítrics amb una concentració de 0,018g/mL 

s’observa una notable millora en la capacitat d’absorbància a gairebé totes les 

longituds d’ona mesurades en els dos tipus de vi respecte els valors que s’havien 

obtingut amb proteïna vegetal (0,008g/mL). 

o Pells de cítrics VS gelatina: A una concentració de pells de cítrics de 0,018g/mL 

s’arriben a obtenir millors resultats amb les pells respecte la gelatina però a algunes 

longituds d’ona en el cas del vi jove. En el cas del vi vell les pells no superen  l’eficàcia 
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de la gelatina. Es qüestiona la gelatina emprada ja que es tracta d’una substancia 

d’aparença liquida, probablement conté altres productes el quals la fan mantenir en 

estat liquat, ja que l’estat natural hauria de ser sòlid a temperatura ambient . 

o Pells de cítrics VS bentonita: En el cas del vi vell la bentonita té major capacitat 

d’absorbància que no pas les pells de cítrics a totes les longituds d’ona estudiades, 

en el cas del vi jove s’observa en algunes longituds d’ona major capacitat de les pells 

de cítrics.  

 A la vista dels resultats, es pot considerar que les pells de cítric tractades s’han 

convertit en productes que poden ser emprats com a clarificadors de vi, 

especialment la pell de llimona. 
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Propostes de futur 

Una vegada finalitzat el projecte, es proposen una sèrie de millores que podrien portar-se a terme:  

 Augmentar la concentració de cítrics per tal de veure el seu comportament. 

 Estudiar el possible sinergisme entre la pell de llimona i la proteïna vegetal 

 Estudiar el possible sinergisme entre la pell de llimona i diferents tipus de gelatina 

 Comparar la pell de llimona amb altres clarificadors com, per exemple: albúmina, caseïnats, 

carbó activat 
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