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RESUM
L’origen de la roba que es compra avui dia, cada cop té més importància de cara a
l’impacte que es genera al medi ambient. La demanda creixent en aquesta industria, ha
fet que grans empreses hagin prioritzat la sobreproducció, i en conseqüència la
contaminació que estan generant avui dia és devastadora. No obstant, hi ha empreses
que ja s’estan interessant en fer productes més sostenibles. Els texans són una de les
peces de roba molt produïda mundialment, i alhora, el seu procés de tint, és altament
contaminant. Per això, empreses com Tejidos Royo, s’han interessat en aplicar
metodologies electroquímiques per al tint d’aquesta peça, per tal de minimitzar el seu
impacte. L’Anàlisi del Cicle de Vida és una tècnica que ajudarà a trobar
desenvolupaments més sostenibles en aquest camp.
L’ACV va sorgir de la demanda per a trobar processos més respectuosos amb el medi
ambient. Es tracta d’una tècnica que analitza un procés o producte en totes les seves
etapes del cicle de vida per tal de quantificar els impactes que genera. El seu
desenvolupament consisteix de quatre fases principals: la definició de l’objectiu i abast,
la fase d’anàlisi d’inventari, la fase d’avaluació de l’impacte, i la fase d’interpretació dels
resultats.
El ACV ve regulat per la normativa ISO. Aquesta especifica tots els passos i
procediments a fer durant la seva realització. Les dues normatives que ho regulen són
la ISO 14040, on s’hi especifiquen els principis i el marc de referencia, i la ISO 14044,
on s’hi especifiquen els requisits i les directrius.
Aquest estudi pretén comparar diferents mètodes de tint amb Índigo des del punt de
vista ambiental, amb l’objectiu de trobar metodologies més sostenibles que tinguin un
impacte menor que les tradicionals.
En l’estudi s’hi contemplen diferents escenaris de tint. Per una banda, hi ha la
metodologia convencional, després tenim la mixta que combina el mètode tradicional
amb l’electroquímic, i finalment la que és electroquímica. Més enllà del procés de tint,
també es vol afegir un procés de tractament de les aigües residuals per filtració de
membranes. I finalment s’estudiarà també l’alternativa de reutilitzar els residus que
genera el procés.
Per avaluar la viabilitat del procés electroquímic respecte el convencional, es realitzarà
una comparació econòmica dels diferents processos.
Pel que fa als resultats de la comparativa entre escenaris convencionals, on no hi
apareixen els tractament d’aigües, l’escenari mixt, en el qual s’ha utilitzat Ditionit de Sodi
conjuntament amb electricitat, ha resultat el que menys impacte genera. Això es degut
a que la combinació d’aquests dos elements en una mesura adequada aporta un
equilibri en les diferents categories d’impacte.
Seguidament en els resultats de la comparativa entre escenaris amb tractament,
l’escenari electroquímic és el que més contaminant. Això és degut a l’ús d’electricitat en
els seus dos processos. Pel que fa a l’elecció de quina categoria és menys perjudicial
queda molt en dubte. Tan l’escenari químic com el mixt, tenen millors i pitjors categories.
Per a poder decidir-se seria necessària una normalització dels resultats.
Finalment els resultats de la comparativa entre escenaris amb reutilització d’aigües i
Indigo, hi ha un canvi radical dels resultats. L’escenari electroquímic aquí resulta com el
que menys impactes genera. De manera que el escenari electroquímic que suposa
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l’aplicació d’una metodologia en principi més sostenible, es corrobora que compleix com
a tal.
En la comparativa econòmica, ha resultat clarament indiscutible l’aplicació de l’escenari
electroquímic amb reutilització el més econòmic. Rebaixant un 61,86% el cost en
comparació al escenari químic convencional. La qual cosa suposa de gran interès per a
la industria del tint per mantenir el seu rendiment econòmic sense comprometre el medi
ambient.
En la realització de l’ACV s’ha constatat que les dificultats més gran trobades han estat,
per una banda l’obtenció de tot l’inventari del cicle de vida dins del programa utilitzat per
elaborar l’ACV, ja que els recursos són limitats i no sempre es troben tots els elements
que es desitjaria. Després també destacar que la realització d’algunes fases de l’ACV
no han estat àgils degut al poc coneixement sobre la realització d’un ACV, com per
exemple la fase de l’inventari.
Per acabar, l’estudi s’ha realitzat al departament de projectes i construcció de la
ESEIAAT, escola de la UPC de Terrassa. Per tal de col·laborar amb la investigació en
el camp tèxtil i del tint, per trobar vies més sostenibles a certs processos. I amb especial
destacament de la utilització d’una eina nova per a la realització d’ACV, que es tracta
del GaBi, ja que anteriorment s’havia utilitzat SimaPro per a fer estudis de caire similar.
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RESUMEN
El origen de la ropa que se compra a día de hoy, cada vez tiene más importancia de
cara al impacto que se genera en el medio ambiente. La demanda creciente en esta
industria, ha hecho que grandes empresas hayan priorizado la sobreproducción, y en
consecuencia la contaminación que están generando hoy en día es devastadora. No
obstante, hay empresas que ya se están interesando al hacer productos más
sostenibles. Los tejanos son una de las prendas de ropa más producida mundialmente,
y a la vez, su proceso de tinte, es altamente contaminante. Por eso, empresas
como Tejidos Royo, se han interesado al aplicar metodologías electroquímicas para el
tinte de esta prenda, con tal de minimizar su impacto. El Análisis del Ciclo de Vida es
una técnica que ayudará a encontrar desarrollos más sostenibles en este campo.
El ACV surgió de la demanda para encontrar procesos más respetuosos con el medio
ambiente. Se trata de una técnica que analiza un proceso o producto en todas sus
etapas del ciclo de vida para cuantificar los impactos que genera. Su desarrollo consiste
de cuatro fases principales: la definición del objetivo y alcance, la fase de análisis de
inventario, la fase de evaluación del impacto, y la fase de interpretación de los
resultados.
El ACV viene regulado por la normativa ISO. Esta especifica todos los pasos y
procedimientos a hacer durante su realización. Las dos normativas que lo regulan son
la ISO 14040, donde se especifican los principios y el marco de referencia, y la ISO
14044, donde se especifican los requisitos y las directrices.
Este estudio pretende comparar diferentes métodos de tinte con Índigo desde el punto
de vista ambiental, con el objetivo de encontrar metodologías más sostenibles que
tengan un impacto menor que las tradicionales.
En el estudio se contemplan diferentes escenarios de tinte. Por un lado, hay la
metodología convencional, después tenemos la mixta que combina el método tradicional
con el electroquímico, y finalmente la electroquímica. Más allá del proceso de tinte,
también se quiere añadir un proceso de tratamiento de las aguas residuales por filtración
con membranas. Y finalmente se estudiará también la alternativa de reutilizar los
residuos que genera el proceso.
Para evaluar la viabilidad del proceso electroquímico respeto el convencional, se
realizará una comparación económica de los diferentes procesos.
En cuanto a los resultados de la comparativa entre escenarios convencionales, donde
no aparecen los tratamientos de aguas, el escenario mixto, en el cual se ha
utilizado Ditionito de Sodio conjuntamente con electricidad, ha resultado el que menos
impacto genera. Esto se debe a que la combinación de estos dos elementos en una
medida adecuada aporta un equilibrio en las diferentes categorías de impacto.
Seguidamente en los resultados de la comparativa entre escenarios con tratamiento, el
escenario electroquímico es el que más contaminante. Esto es debido al uso de
electricidad en sus dos procesos. En cuanto a la elección de qué categoría es menos
perjudicial queda muy en entredicho. Tanto el escenario químico como el mixto, tienen
mejores y peores categorías. Para poder decidirse sería necesaria una normalización
de los resultados.
En la comparativa económica, ha resultado claramente indiscutible la aplicación del
escenario electroquímico con reutilización lo más económico. Rebajando un 61,86% el
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coste en comparación al escenario químico convencional. Lo cual supone de gran
interés para la industria del tinte para mantener su rendimiento económico sin
comprometer el medio ambiente
En la realización de la ACV se ha constatado que las dificultades más grande
encuentros han estado, por un lado, la obtención de todo el inventario del ciclo de vida
dentro del programa utilizado para elaborar el ACV, puesto que los recursos son
limitados y no siempre se encuentran todos los elementos que se desearía. Después
también destacar que la realización de algunas fases de la ACV no ha estado ágiles
debido al poco conocimiento sobre la realización de un ACV, como por ejemplo la fase
del inventario.
Para acabar, el estudio se ha realizado al departamento de proyectos y construcción de
la ESEIAAT, escuela de la UPC de Terrassa. Para colaborar con la investigación en el
campo textil y del tinte, para encontrar vías más sostenibles en ciertos procesos. Y con
especial destacamento de la utilización de una herramienta nueva para la realización
de ACV, que se trata de Gabi, puesto que anteriormente se había
utilizado SimaPro para hacer estudios de cariz similar.
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ABSTRACT
The importance of the origin of the clothes that we buy nowadays has grown in order to
reduce the environmental impact we generate. The growing demand on clothes, has
made that big companies prioritize the economic growth by overproducing. As
consequence, the pollution we are producing is devastating. However, there are
companies which are interested in reducing its environmental footprint and doing
products in a sustainable way. The jeans are one of the most produced clothes
worldwide, and concurrently his process of dyeing is highly polluting. Therefore,
companies like Tejidos Royo, have interest in applying electrochemical processes in
order to minimise its environmental impact. The LCA (Life Cycle Assesment) is a
technique that will aid at finding developments more sustainable at this field.
The LCA methodology arose by the demand to find processes which are respectful with
the environment. It consists in a technique that analyses a process or product at all his
stages of the lifecycle in order to quantify its impacts. Its development has four principal
phases: the definition of the aim and scope, the phase of analysis of inventory, the phase
of appraisal of the impact and the phase of interpretation of the results.
The LCA is regulated by the ISO standards. This standard specifies the steps and
procedures when doing its realisation. There are two rules which regulate it, the ISO
14040, where are specified the principles and the frame of references, and the ISO
14044, where are specified the requisites and the guidelines.
This study aims to compare different methods of indigo dyeing from an environmental
point of view, looking for finding methodologies more sustainable that have a minor
impact than the conventional.
At the study are regarded different stages of dyeing. In one hand, there is the
conventional methodology, while on the other we have the mix and electrochemical
methodologies that incorporate electricity in its process. Further of the process of dyeing,
the study also wants to incorporate a water treatment after the dyeing process, and a
process that will reuse the waste generated in the subsequent dyeing processes.
To assess the feasibility of the electrochemical process, it will be done an economic
comparison between the different processes.
Regarding the results of the comparison among conventional stages, where do not
appear the treatment of waters, the mixed arena, at which it has been used Sodium
Dithionite jointly with electricity, has become the one which less impact generates. These
results owed at the combination of these to elements mentioned at a suitable measure,
which contributes to balance the impact in different categories studied.
Next part, at the results of the comparison among stages with water treatment, the
electrochemical stage is the most polluting one. This is due to the use of electricity in its
processes, which is higher than in the other stages. Regarding the election of which
category is less detrimental, there are a lot of doubts. The chemical stage and the mixed
stage have more or less the same number of stages on which they are the sustainable
ones. To be able to decide which is less detrimental, should be done a normalisation of
the results.
Finally, the results of the comparison among stages which reuse the water and indigo
waste, the results are totally different. The electrochemical stage shows a better
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environmental result. So that the electrochemical stage is confirmed to be a mora
sustainable methodology while having a treatment and reuse of its waste too.
At the economical comparison, the results show the best stage is the electrochemical
one with the reuse of waste. Reducing cost by a 61,86% in comparison to the
conventional chemical stage. This has big interest by the companies which want to
maintain its economic performance without compromising the environment.
During the realization of the LCA the biggest difficulties found have been, by one side,
the obtention of the inventory of lifecycle in the program to do the LCA. Because the
resources are limited and its impossible to find all the elements you need. Then, the
realisation of some of the LCA phases have not been agile, due to the little knowledge
of LCA methodologies and GaBi.
To end, the survey has been done at the projects and building engineering department
of the ESEIAAT school, in the UPC of Terrassa. In order to collaborate with the
investigation at the textile and dyeing fields, and finding new sustainable methodologies
and processes. Want to specially put emphasis on the use of GaBi, which is a new LCA
program used by the school. Before GaBi, there have been done similar studies with
SimaPro.

P á g i n a 10 | 65

Estudi de l’impacte ambiental de la tintura
industrial de texans amb colorant índigo.

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
1.1 Objecte del treball
La finalitat d’aquest estudi, és realitzar una comparació de l’impacte ambiental dels
diferents processos de tint amb colorant índigo que es plantegen mitjançant l’aplicació
de la metodologia de L’Anàlisi del Cicle Vida (ACV). De manera que es pugi determinar
quins processos són els més beneficiosos pel medi ambient.

1.2 Abast
En l’abast d’aquest estudi inclou:
-

-

-

Un Anàlisi del Cicle de Vida dels diferents processos de tint de teixit de cotó amb
colorant índigo. Els processos van del procés convencional amb Ditionit de Sodi,
un procés mixt on es combina el Ditionit de Sodi amb electricitat, i finalment un
procés únicament electroquímic.
Plantejar nous escenaris per als processos de tint. Primer s’afegirà un tractament
d’aigües després del tint per veure’n si pot millorar el impacte que té el tint sobre
els ecosistemes aquàtics. Després també simularem un escenari de reutilització
dels residus que es generen, on un cop s’hagi realitzat el tractament d’aigües,
es reaprofitaran els residus del tractament en un nou procés de tint.
Realitzar una comparació ambiental de les diferents alternatives, i escollir
l’alternativa que suposi un menor impacte ambiental.
Realitzar una comparació econòmica entre els diferents tipus de tint.

L’abast d’aquest TFG, degut a que consisteix en la realització d’un ACV, ve més definit
dins les etapes de l’ACV.

1.3 Requeriments
Al tractar-se d’un TFG que consisteix bàsicament en l’elaboració d’un ACV, s’han de
complir uns requisits conforme a la realització de l’ACV:
-

-

Durant l’elaboració de l’ACV s’haurà de seguir les directrius que ens indiquen les
normatives UNE-EN ISO 14040:2006 i 14044:2006.
Les parts que composa el ACV, les dades utilitzades, els resultats obtinguts i la
interpretació, seran presentats com un informe d’ACV. Tota la informació
relacionada amb l’informe ve descrita dins la normativa ISO que hem citat.
Durant l’ACV, el tint d’Indigo s’ha de reutilitzar al 100%.
Pel que fa al Ditionit de Sodi, per un dels escenaris s’ha de reduir el consum un
50%, mentre que per l’últim escenari s’ha de reduir un 100%.
S’utilitzarà el software GaBi per realitzar l’avaluació d’impacte ambiental.
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1.4 Justificació
L’elaboració d’aquest estudi, ajudarà a aprofundir més en el camp de recerca dels tints,
en concret de l’Indigo. Es tracta d’un estudi que servirà per validar la credibilitat que els
nous mètodes de tint electroquímic realment aporten beneficis pel medi ambient en
comparació a les metodologies convencionals.
La importància de la reducció de la producció massiva i dels processos que generen
grans impactes en el medi per tal de reduir tan com sigui possible els nivells de
contaminació actuals i alentir el canvi climatic, s’han convertit en un dels principals punts
de la investigació actual.
La industria tèxtil és de les que més contamina a nivell mundial, tan sigui pels milions de
litres d’aigua contaminada que aboca als rius, com per les emissions que generen els
processos de producció d’energia per abastir les grans plantes de producció.
En el nostre dia a dia actual la roba s’ha convertit en un bé fonamental. La industria de
la moda s’ha aprofitat de les xarxes socials i els mitjans de comunicació per generar una
necessitat dins la societat de cara a la roba. El que ha fet que a diari es comprin milions
de tones de roba, molta de la qual innecessària. Entre tota aquesta roba hi trobem una
peça que podem trobar a qualsevol armari, el pantaló texà.
Des del 1873, aquesta peça de roba s’ha anat escampant per tot el món revolucionant
la moda mundial. Arribant-se a convertir en un bàsic, fent que el seu preu sigui tan baix
que no suposa cap barrera per a que pugi arribar a totes les jerarquies de la societat.
Malgrat que tot el que ha comportat l’aparició del texà siguin beneficis socials, la
industria que s’amaga darrere és altament perjudicial pel medi ambient. Degut a la
situació geogràfica de grans empreses tèxtils en països on les lleis són menys
restrictives, la contaminació que genera la producció d’aquesta roba no ha estat
controlada i les aigües residuals de tots el processos de tint han estat directament
abocades a rius i efluents.
En relació amb el texà, hi trobem el Indigo, un dels tints més coneguts degut a la seva
fama. Aquest tint tot i la seva màgia, té un problema en el seu procés de tint, és insoluble
amb aigua. Això significa, que si durant el procés de tint, ens limitem a utilitzar el Indigo
amb aigua per tenyir el teixit, acabarem perdent el temps degut a que no s’haurà fixat el
tint al teixit.
No obstant, la industria va descobrir la manera de que es tint es fixés a la roba, reduintlo. Quan el Indigo es redueix i passa a la seva forma leuco, es torna soluble amb l’aigua
i/o solucions aquoses. El problema prové d’aquesta reducció, el Indigo necessita del
Ditionit de Sodi per a reduir-se. Aquest Ditionit es tracta d’un fort agent reductor, el qual
genera sulfits, sulfats i sulfurs com a productes de la seva oxidació. A més a més per tal
que els banys de tint es tornin a oxidar, és necessari utilitzar un excés de Ditionit de
Sodi.
Considerant els problemes de contaminació que genera aquest procés de tint,
s’avaluarà un altre mètode per reduir el Indigo menys perjudicial com ho podria ser la
reducció electroquímica. Aquest tipus de reducció ha aconseguit substituir el us de
Ditionit de Sodi pel d’electricitat en un 100%, de manera que no es generen més residus
i aigües contaminades pel Ditionit.
Per altra banda, els tractaments que es realitzen posteriorment a les aigües, poden
minimitzar la contaminació del procés. Per això, també s’avalua els tractaments de
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filtració que han substituït als tractaments més tradicionals, els quals no netejaven
suficientment els residus de les aigües.
Per tal d’avaluar els impactes que generen cada tipus de procés, i contemplar els
diferents escenaris que s’han plantejat, s’ha decidit utilitzar la metodologia del anàlisi del
cicle de vida. El qual es realitzarà mitjançant un programa específic per aquest tipus
d’anàlisi anomenat GaBi.
Amb els resultats obtinguts de cada tipus de procés s’han pogut comparar els diferents
impactes mediambientals que genera cada tipus de procés, i així determinar com de
sostenible pot arribar a ser el nou tipus de metodologia emprada per al tint amb colorant
Indigo.
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2. CONTEXTUALITZACIÓ
En aquest apartat es pretén posar dins de context al lector mitjançant l’explicació
d’alguns coneixements bàsics sobre els que tracta el treball. Primer s’explicarà que és
l’Indigo, com es realitza el seu tint, quins impactes es generen en l’actualitat i quin
tractament d’aigües es proposa per millorar l’estat de les aigües residuals. Seguidament
es fa una introducció a la metodologia ACV pas per pas, de manera que es coneguin
detalladament quins passos conformen un ACV per poder seguir amb més claredat
l’estudi. Finalment es fa una breu explicació sobre les bases de dades i els mètodes
d’interpretació per a saber qui és el seu ús en aquest treball.

2.1. Concepte del tint de teixit amb Indigo
2.1.1. Breu història
L’indigo és el famós tint utilitzat per a colorar els nostres texans. Es tracta d’un tint que
va revolucionar el món tèxtil des de la seva aparició.
Mentre que per alguns potser el nom Indigo és desconegut, aquest tint porta milers
d’anys apareixent en diferents civilitzacions. Les primeres mostres d’Indigo trobades
provenen de l’Edat de Bronze.
La procedència d’aquest tint és vegetal,
concretament d’una planta lleguminosa del
gènere de la Indigosfera. Tot i que hi ha més
de 300 especies d’Indigosfera, les més
utilitzades han estat la Indigosfera
Suffructiosa, provinent d’America Central i
Sud, i la Tinctoria, de l’Asia. [1]
Les civilitzacions Gregues i Romanes, ja
l’importaven de països Asiàtics, ja que se’n
feia tot tipus d’us, des de pintures, cosmètica
o bé medicina.

Figura 1. Blocs d'Indigo. [3]

L’augment de la demanda d’aquest tint, va fer
que cap al segle 19 es necessitessin altres fonts que poguessin donar abast. El químic
alemany Adolf von Baeyer, va trobar la manera de fer Índigo sintètic, atorgant-li aquest
descobriment un premi Nobel. [2]
Malgrat la millora en la producció gràcies als avenços en la química de l’Indigo, avui dia
per temes mediambientals, es reclama més l’obtenció de l’Indigo de fonts naturals i
sostenibles.

2.1.2. Procés de tint
2.1.2.1. Procés de reducció convencional
Els tints de tina com l’Indigo, són insolubles amb aigua, i són utilitzats especialment en
robes. Degut a aquesta insolubilitat, s’han de reduir per tal de poder impregnar les fibres
de teixit del tint. La raó per la qual se’ls anomena tints de tina, prové de la utilització del
conjunt de tines per a fermentar les plantes de la Indigosfera.
El tint d’Indigo reduït es anomenat compost leuco-indigo, provinent de la paraula grega
“leucos” que significa blanc, referint-se al canvi que experimenten els tints de tina en ser
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reduïts. Pel cas de l’indigo quan es reduït amb Ditionit Sòdic passa a ser de color verdgroguenc.
El Ditionit Sòdic o Hidrosulfit de Sodi, és un agent reductor fort. Durant el procés de
reducció s’utilitzen sals com l’Hidròxid de Sodi ja que necessitem que el procés de
reducció es doni en un medi alcalí alt (pH 11-14). El Indigo reduït arriba amb menys
color i és soluble en aigua, té una alta afinitat per les fibres cel·lulòsiques i entra als
espais oberts de les fibres. Les fibres tenyides s’exposen al aire i la molècula de tint
s’oxida retornant a la seva forma insoluble. Les partícules de tint insoluble son atrapades
dins de la fibra, impregnant-la permanentment del color blau Indigo. [4]
2.1.2.2. Procés de reducció electroquímic
2.1.2.2.1. General
Els agents reductors que són utilitzats en varis processos de tint de tina, no poden ser
reciclats un cop acaba el procés, el que genera un greu problema mediambiental amb
el qual ens hem de fer càrrec.
Pel cas del tint d’Indigo, trobem el Ditionit de Sodi (Na2S2O4), un dels agents reductors
més utilitzats en processos de tintura industrial amb els colorants de tina. Més enllà de
que aquest producte no pot ser reciclat, genera grans quantitats de sulfat de sodi i sulfits
tòxics. [5]
A arrel d’aquest problema, s’han realitzat estudis a diferents laboratoris i per part de
diferents centres d’investigació, per trobar-hi una solució més respectuosa amb el medi
ambient. I s’han trobat tres vies d’investigació basades en: a) agents reductors químics
més respectuosos amb el medi ambient; b) mètodes físics com ultrasons, camps
magnètics o UV, tot I que només resulten útils com acceleradors dels mètodes clàssics;
c) mètodes de reducció electroquímica, fins ara els més atractius. La reducció
electroquímica no només evita la addició d’agents reductors, sinó que evita la generació
de productes tòxics degut a la reacció entre les molècules de colorant i els reactius
afegits.
El únic requisit per part d’aquesta metodologia, és l’energia. La qual pot ser més o menys
sostenible depenent de la font que prové.
La reducció electroquímica dels colorants tèxtils pot dividir-se en directa o indirecta.
Schrott, va deduir que els colorants sulfurosos poden reduir-se directament, però en el
cas dels colorants de tina i el Indigo, la reacció probablement és per reducció indirecta
degut a la baixa solubilitat amb aigua.

Figura 2. Història del texà. [6]
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2.1.2.2.2. Reducció Indirecta
Degut a que la reducció directa de l’Indigo és complicada degut a la dificultat que hi ha
per transferir els electrons entre el elèctrode i la partícula de colorant, s’ha optat per a la
utilització de mètodes indirectes. La metodologia de reducció indirecta no contempla el
contacte directe entre el bany de tint i el càtode, sinó que es utilitzat un mediador que
es reduït pel contacte amb el càtode.
Durant aquesta metodologia, el agent reductor que redueix el tint de manera
convencional es afegit, tot i que en aquest procés la seva vida útil és més llarga. Per tal
de millorar el aspecte contaminant del reductor, el que es fa es realitzar un procés cíclic
per aquest. D’aquesta manera, el podem utilitzar tants cop com vulguem i no hi ha la
necessitat d’abocar-ne contínuament.
Quan afegim el agent reductor, aquest es oxidat un cop s’ha reduït el tint. Aquest es
torna a reduir a la superfície del càtode, de tal manera que el podem utilitzar
contínuament per anar reduint el tint de manera ciclica. Dins de la electroquímica, el
agent que passa per un cicle de reducció i oxidació conegut com una redox reversible,
es anomenat mediador. La funció principal del mediador es transportar els electrons del
càtode al tint. El mediador de la reducció de l’Indigo ha d’estar a un potencial negatiu
mínimament de -600mV amb solucions alcalines.
El objectiu d’aquest sistema amb mediador és principalment generar un potencial de
reducció constant en el bany de tint. Més enllà, l’addició d’agent reductor no és
necessària, el que fa que es redueixi la acumulació de productes de descomposició.
Quan s’acaba tot el cicle de tint, el tint es precipitat per oxidació amb l’aire i es eliminat
mitjançant ultrafiltració. Passada l’eliminació de tint, encara tenim un bany amb el
mediador i el producte alcalí el quals son reciclats i reutilitzats en les següents
operacions de tint.[7]
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2.2. Estat de l’impacte ambiental del tint
2.2.1. Impacte ambiental als ecosistemes
2.2.1.1 Breu introducció al problema
El procés de tint amb Indigo com el coneixem genera productes tòxics i contaminants
després d’haver estat reduït. Els sulfits i sulfats que se’n deriven de la seva reducció,
juntament amb el tint d’Indigo sobrant i altres residus, van a parar directament a molts
dels rius que envolten les fàbriques de producció.
A nivell mundial, la industria tèxtil i de tint, és la segona més contaminant després de la
industria del petroli. Els efectes contaminants més importants que causa aquesta
industria són materials perillosos altament contaminants, emissions a l’atmosfera,
residus sòlids i líquids, consums d’energia i generació de grans quantitats d’aigües
residuals altament acolorides i constituïdes per compostos difícilment biodegradables.
[8]
El problema amb el tractament de les aigües residuals dels tints és significatiu a molt
països en desenvolupament. Aquest es degut principalment, o bé pels costos que
comporta el tractament dels residus, ja que deixen menys marge de benefici, o bé
perquè la industria no hi te cap interès en tractar l’aigua, i no hi ha normatives
establertes, i són abocats els residus directament als rius.
En termes de població, el consum mitjà de colorants per persona està al voltant de 200
grams. Dels quals aproximadament un 60% esta destinat a la industria tèxtil. Mentre pel
qe fa al ús d’aigua, únicament per produir un pantaló texà, s’utilitzen milers de litres
d’aigua. [9]
2.2.1.2. Casos actuals d’aigües contaminades
Actualment, la majoria de països productors de Texans no compten amb depuradores
un cop han realitzat el procés de tint. Degut a aquesta mancança, tots els productes
tòxics derivats del tint, natural o sintètic, van directes a l’aigua de la població on són
fabricats, sense control. Sovint aquests rius són tenyits, fent que aquestes aigües arribin
a mar obert i en conseqüència a tot el mon.
Rius com el Citarum, a Indonesia, un dels més contaminats del món, conté quantitats
desproporcionades i catastròfiques de plom, mercuri, arsènic, nonilfenol i molts altres
productes químics tòxics, els quals són abocats diàriament per la industria tèxtil del país.
[10]
Al voltant de 200.000 tones d’aquests tints van a parar a l’aigua cada any per la
ineficiència dels processos de tint i acabat (entre un 10% I un 15%), molts eviten els
procediments convencionals de tractament hídric i persisteixen en l’entorn. [11]
Com a gran exemple de contaminació mundial hi ha la xina, on s’hi produeix un 65% del
tèxtil mundial. Segons el Institute of Public and Environmental Affairs (IPE), aquesta
industria descarrega 2,5 bilions de litres d’aigua als seus rius, molts contaminats.
El problema més gran esdevé quan la matèria col·loidal present juntament amb colors i
la escòria oliosa augmenta la terbolesa, donant a l’aigua un mal aspecte i una olor fètida.
Aquesta, evita la penetració de la llum solar necessària per al procés de fotosíntesis,
interferint amb el mecanisme de transferència d’oxigen a la interfase aire-aigua.
Provocant l’esgotament del oxigen dissolt, sense el qual no pot proliferar la vida marina.
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I alhora dificultant el procés d’autodepuració de l’aigua. A més a més, quan prolifera al
camp tota aquesta aigua, obstrueix els porus del terra provocant la pèrdua de
productivitat.
Malgrat els processos de tractament d’aigües que moltes fabriques ja tenen, la pèrdua
de colorant segueix present.

2.2.2. Possible solució a les aigües residuals del tint
La tecnologia de filtració mitjançant l’ús de membranes millora la qualitat de l’aigua,
allarga el seu us dins de circuits, ens permet estalviar aigua i recuperar components
útils. Es tracta d’una de les tècniques actuals amb major aplicació i desenvolupament.
La membrana funciona no només en funció de la grandària de la partícula, sinó que a
mes fa de paret selectiva. Algunes partícules hi queden atrapades i d’altres la travessen.
A aquesta part que travessa se l’anomena “filtrat” o “permeat”, mentre que la part que
queda retinguda és el “retingut” o “concentrat”.
En els processos de filtració per membranes hi destaquen:
1. Ultrafiltració:
a. Microfiltració (MF).
b. Ultrafiltració (UF).
2. Osmosi inversa:
a. Nano-filtració (NF).
b. Osmosi Inversa (OI).
Per tal de poder separar l’indigo de les aigües residuals es plantejaria un sistema de
microfiltració. El principi de la microfiltració es la separació física. La grandària de l’orifici
de la membrana és el que determina fins quin punt s’eliminen els sòlids dissolts, la
terbolesa i els microorganismes. Les substancies majors que els orificis de la membrana
es retenen totalment. Resumidament aquest tractament aporta aquests beneficis:
-

Consum d’energia relativament baix (sense canvis d’estat).
Processos continus i senzills.
Disseny específic de membranes per a cada necessitat.

En l’elecció de la tecnologia de membranes com a solució per al netejat de l’aigua també
cal tenir en compte els inconvenients que té:
-

Cost de les membranes relativament alt.
Problemes per la saturació de les membranes.
Vida útil curta.

Per tal de que tingui un bon rendiment, la freqüència en que es netegen les membranes
ha de ser elevada. Si no hi ha un manteniment continu, es perd eficàcia en el filtrat degut
a que es modifica la permeabilitat.
[12]
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2.3. Metodologia de l’Anàlisi del Cicle de Vida
2.3.1. Definició de l’anàlisi del cicle de vida
L’ACV és una tècnica que va néixer de la necessitat de tenir un control major sobre els
impactes que generen els nostres processos sobre el medi ambient. Amb l’ajuda dels
ACV, es va poder començar a controlar els impactes que van associats a diferents
productes mitjançant la reducció de l’ús d’energia, de matèria prima i d’emissions.
Per tal de saber amb més profunditat en que consisteix aquesta metodologia, cal que
ens n’assegurem de saber bé en que consisteix el cicle de vida d’un producte, ja que
tota la metodologia gira entorn a això. El cicle de vida dels productes consisteixen en el
conjunt d’etapes de la vida d’aquests, des de l’obtenció de la matèria prima amb la qual
elaborarem el producte, fins arribar a la seva eliminació o reciclatge, passant per les
etapes de producció i ús del producte. Cal tenir clara la idea de les fases que contempla
el cicle de vida, ja que en la realització de l’ACV es poden limitar aquestes de manera
que avaluem exactament la part que ens importa.
El esquema que tenim a continuació (Figura 3), ve a simbolitzar la quantitat de fases de
la vida d’un producte. Ens pot ajudar a entendre que durant la vida d’aquest es necessita
energia constantment en cada fase de la seva vida, i també comporten moltes emissions
i residus que no contemplem.

Figura 3. Esquema del cicle de vida d'un producte.
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En el nostre cas, es tracta de l’elecció de la metodologia de tint que menys perjudiqui,
per tant, l’ACV contemplarà les diferents fases del tint i tractament d’aigües, amb els
corresponents abocaments, emissions i despesa energètica que es fa, per tal d’arribar
a la conclusió sobre quin dels processos causa menys impacte mediambiental.
Ara bé, la realització d’un ACV no és aleatòria i els requisits de com s’ha de realitzar i
quines parts contempla un ACV venen detallats segons la normativa UNE-EN ISO
14040:2006. Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios y marco de
referencia. [13]
Els principis fonamentals que ha d’haver-hi a tots els ACV són: una apreciació general,
enfocament ambiental, unitat funcional, enfocament iteratiu, transparència, integritat i
enfocament científic.
Per a la elaboració del ACV, les corresponents fases que venen descrites a la normativa
ISO són:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La definició del objectiu i l’abast del ACV.
La fase d’anàlisi del inventari del cicle de vida (ICV).
La fase d’avaluació del impacte del cicle de vida (AICV).
La fase d’interpretació del cicle de vida.
El informe i la revisió crítica del ACV.
Les limitacions del ACV.
La relació entre les fases del ACVLes condicions d’utilització de judicis de valor i d’elements opcionals.

Aquesta normativa comprèn els estudis del anàlisi del cicle de vida (ACV) i els estudis
d’anàlisis del inventari del cicle de vida (ICV). No descriu la tècnica d’ACV en detall, ni
especifica metodologies per a les fases Individuals del ACV.

2.3.2. Normativa
Als anys 90, la ISO (Organització Internacional de la Normalització), va generar una
estructura per tal de poder realitzar sistemàticament un anàlisi del cicle de vida.
D’aquesta estructura van sorgir les normatives ISO 14040 (**), 14041(**), 14042(**) i
14043(**). Anys més tard, foren revisades i reestructurades per definir finalment dues
normatives, les quals resultarien de la fusió de les altres, les ISO 14040(**) i 14044(**).
Aquest conjunt de normes va ser preparat pel Comitè Tècnic ISO/TC 207, Gestió
ambiental, Subcomitè SC 5, Anàlisis del Cicle de Vida. A continuació s’exposa una breu
explicació de les normatives redactades:
ISO 14040:2006 Gestió ambiental. Avaluació del cicle de vida. Principis i marc.
Aquesta normativa defineix els principis i marcs de referencia entre ells trobem:
-

La definició del objectiu i el abast.
L’anàlisi del cicle de vida (ICV).
La fase d’avaluació del impacte del cicle de vida.
L’informe.
La revisió crítica.
Les limitacions.
La relació entre fases del ACV.

Per altra banda, aquesta normativa esta limitada. No ens especifica la metodologia a
seguir per cadascuna de les parts individuals del ACV.
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ISO 14044:2006 Gestió ambiental. Avaluació del cicle de vida. Requisits i directrius.
Aquesta normativa especifica els requisits i mostra les directriu concretes per a realitzar
un ACV, entre els quals trobem:
-

La definició del objectiu i el abast.
L’anàlisi d’inventari del cicle de vida (ICV).
La fase d’avaluació del impacte del cicle de vida (AICV).
La fase d’interpretació del cicle de vida.
El informe final.
La revisió crítica.

2.3.3. Metodologia de l’anàlisi del cicle de vida
D’acord amb la metodologia establerta en la normativa ISO 14040, la realització d’un
ACV pot dividir-se en 4 fases (Figura 4): objectius i abast del estudi, anàlisi del inventari,
anàlisi del impacte i interpretació. En l’esquema que s’observa a continuació, hi podem
veure que totes les fases estan interrelacionades entre elles. Aquest interrelació de
fases ve a significar la necessitat d’iteració que comporta realitzar un ACV. D’aquesta
manera el ACV es converteix en un procés en que s’hi poden anar fent modificacions
per tal de millorar el procés que estiguem estudiant.

Figura 4. Marc de referència d'un ACV.

A continuació tenim una breu definició d’en que consisteixen aquestes 4 fases que
composen l’ACV:
2.3.3.1. Fase de definició de l’objectiu i l’abast.
En la definició del objectiu del ACV, s’hi exposaran els motius pels quals s’ha
desenvolupat aquest estudi, i quin us se’n pot fer dels seus resultats.
La definició de l’objectiu ha de incloure:
•

La aplicació prevista del estudi.
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•
•
•

Les raons per realitzar el estudi.
El públic previst, al qual se li comunicarà els resultats del estudi.
Si es preveu, la utilització del estudi en asseveracions comparatives.

Per altra banda hi ha l’abast del estudi. Aquest ha de deixar clara l’amplitud i nivell de
detall del estudi, i que aquests siguin compatibles amb els objectius d’estudi establerts.
El abast ha d’incloure:
•
•
•
•
•
•
•

El sistema del producte a estudiar.
Funció del sistema.
Unitat funcional.
Límits del sistema, els quals ens ajuden a limitar el ACV per a que no resulti tant
extens. Aixi podem identificar fàcilment els processos que queden dins l’estudi.
El procediment d’assignació de càrregues ambientals, les categories d’impacte
seleccionades, la metodologia d’avaluació del impacte i la interpretació.
Els requisits de les fonts de dades i de la qualitat de dades.
Les suposicions i les limitacions.

2.3.3.1.1. Funció, unitat funcional i fluxos de referencia
Funció del sistema: Hem de definir quina funció compleix el nostre sistema. Per tant,
per dir-ho d’altra manera, esmentar quin tipus de procés és el que realitzem. I quan es
tracta d’una comparació de varis processos, cal assegurar-se que la funció d’aquests
processos és la mateixa.
Unitat funcional: Fa referencia a la relació que hi ha entre entrades i sortides per tal
de poder comparar resultats del ACV, per tant ens dona la base de càlcul necessària
per obtenir resultats.
Flux de referencia: Es determina per tal de que el sistema compleixi amb la funció
prevista, osigui hi hagi la quantitat necessària de productes per a complir la funció.
2.3.3.1.2. Límits del sistema
Els límits del sistema defineixen els processos unitaris que seran inclosos en el sistema.
Els criteris que s’utilitzin per establir els límits del sistema són importants per al grau de
confiança amb els resultats obtinguts i les possibilitats d’assolir els objectius.
Quan s’estableixen els límits del sistema, es consideren varies etapes del cicle de vida,
com per exemple:
•
•
•
•
•
•
•
•

Adquisició de matèries primes.
Distribució i transport.
Entrades i sortides del processament principal.
Us i manteniment.
Disposició dels residus.
Recuperació de productes.
Energia utilitzada.
Altres.

2.3.3.1.3. Requisits de qualitat de dades
Els requisits de qualitat de les dades especifiquen, en termes generals, les
característiques de les dades necessàries per al estudi. Aquestes aniran lligades amb
la fiabilitat dels resultats i la correcta interpretació d’aquests.
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2.3.3.2. Fase d’anàlisi d’inventari del cicle de vida (ICV)
Aquesta fase implica la recopilació de les dades i els procediments de càlcul per a
quantificar les entrades i sortides pertinents del sistema. Es tracta d’un procés iteratiu,
a mesura que es recopilen les dades i s’aprèn més sobre el sistema, es poden identificar
nous requisits o limitacions.
Els sistemes en els quals hi ha varis productes, s’assignen fluxos de matèria i energia
així com emissions al medi ambient associades a cadascun dels productes.
Els fluxos materials i energètics poden procedir de la naturalesa o bé ser destinats cap
aquesta, mentre que altres fluxos tenen el seu origen i destí a la TECNOSFERA. A
continuació (Taula 1) hi ha alguns exemples:
FLUXE

ORIGEN/DESTÍ

MEDI

Aigua processada

Origen: Riu

Natural

Aigua residual tractada

Destí: Efluent

Natural

Residus sòlids

Destí: Processat de residus Tecnosfera
Taula 1. Taula d’exemples d'emissions al medi.

A continuació s’expliquen els passos a realitzar durant la fase d’ICV.
Primer pas: recopilació de dades
Les dades que hem de recopilar de cada procés es poden classificar segons:
-

Entrades d’energia, de matèria prima, entrades auxiliars i altres entrades
físiques.
Els productes, coproductes i residus.
Les emissions al aire, els abocaments a l’aigua i terra.
Altres aspectes ambientals.

Segon pas: càlcul de dades
Els procediments de càlcul seran els que generaran els resultats del inventari per a cada
procés unitari definit i per a cada unitat funcional del sistema. Aquests procediments són:
-

La validació de les dades recopilades.
La relació de les dades amb els processos unitaris.
La relació de les dades amb el flux de referencia de la unitat funcional.

Tercer pas: assignació de càrregues ambientals
En aquesta fase, s’han de distribuir les diferents emissions i abocaments
quantitativament segons la contribució de cadascun dels elements d’entrada i sortida
dels processos.
2.3.3.3. Fase d’avaluació del impacte ambiental del cicle de vida (AICV)
El propòsit és avaluar com de significants són els impactes ambientals potencials
utilitzant els resultats del ICV. El procediment implica l’associació de les dades del
inventari amb les categories d’impactes ambientals especifiques i amb els
corresponents Indicadors per tal de comprendre els impactes. Aquesta fase també ens
proporciona informació per a la fase d’interpretació del cicle de vida.
El esquema que es mostra a continuació (Figura 5) ens mostra els passos que es
segueixen durant la realització de l’AICV, amb els elements obligatoris i els optatius.
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Selecció categories d'impacte

Assignacio de resultats del ICV
(classificació)

Càlcul de resultats de l’Indigocador de
categoria (caracterització)

Elements optatius (normalització,
agrupació, ponderació)
Figura 5. Passos durant la fase d'AICV.

A continuació s’expliquen breument els elements que són obligatoris:
Selecció categories d’impacte:
Contemplant el inventari d’entrades i sortides, triem una sèrie de categories d’impacte,
les quals ens reflectiran els impactes que es poden generar segons el sistema al medi.
Com a categories ja conegudes tenim l’escalfament global, l’acidificació, l’eutrofització,
i moltes més. Les categories d’impacte venen caracteritzades per un Indicador. Per
exemple la categoria d’eutrofització, pel que fa a la DBO, podríem parlar de mg O 2/l –
equivalents per unitat funcional.
Classificació:
Aquesta fase tracta d’assignar a cada entrada i sortida diferents categories d’impacte
basades en el tipus d’impacte esperat sobre el medi ambient.
Cal tenir cura de no assignar el mateix resultat a dues categories d’impacte, i quan
aquesta afecti a dues categories d’impacte, fer-ne la correcta assignació. D’aquesta
manera podrem determinar quins, i en quina proporció, són els impactes mediambiental
que genera cadascuna de les entrades i sortides del sistema.
Principalment es tracta d’una descripció dels efectes potencials que genera cada
entrada i sortida, i avaluar la seva importància per definir quins seran els que es
consideraran.
Les tres grans categories que existeixen són Recursos Naturals, Salut Humana i Salut
Ecològica.
Caracterització:
Aquí, es avaluada la contribució relativa de cadascuna de les entrades i sortides a les
categories d’impacte corresponents. Un cop es tenen les parts relatives, es quantifica el
total de les contribucions dins de cada categoria d’impacte.
Tenint en compte que depenent del tipus d’emissió, si es CH4 o bé CO2 afectarà més
una que l’altre sobre el canvi climatic. Mitjançant aquests factor, es podrà ponderar
segons l’afectació que genera cadascuna i treure’n el impacte real generat.
Per tant obtindrem:
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-

Contribució potencial relativa d’una entrada o sortida als diferents impactes
mediambientals.
Contribució potencial total del sistema als diferents impactes mediambientals.

A continuació, es mostra un esquema (Figura 6) de les relacions que hi ha entre
intervencions ambientals, impactes d’efectes intermedis “midpoints”, impactes d’efectes
finals “endpoints” i àrees de protecció. Ens serveix per entendre millor com van
relacionats els diferents impactes.

Figura 6.Esquema de relació d’emissions, impactes midpoint i endpoint i zones protegides.[14]

2.3.3.4. Interpretació del Cicle de Vida.
Finalment, la última fase, la interpretació dels resultats, consisteix en la avaluació de les
necessitats i oportunitats per a reduir les carregues ambientals associades amb els
consums d’energia, matèries primes i el impacte ambiental que son generats durant el
cicle de vida d’un producte, procés o activitat. D’aquesta manera s’extrauen conclusions
i recomanacions que permetin la presa de decisions futures.
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2.3.4. Estat de l’art dels productes per a la realització d’un l’ACV
Les tecnologies de les quals es disposa actualment per a la realització d’un ACV faciliten
molt aquest procés. Totes les fases que comprèn, dades que es necessiten, entre moltes
altres parts que estan vinculades als ACV, han estat digitalitzades i es realitzen totalment
a partir de softwares informàtics.
2.3.4.1. Programari per a la realització de l’ACV
Per al nostre ACV sobre el tint amb colorant Índi del teixit texà, hem escollit el programa
GaBi. Es tracta del programa del qual disposa la universitat. En l’actualitat es tracta d’un
dels programes més potents que existeix per a la realització d’ACV.
GaBi modela cada element d’un producte o sistema des d’una perspectiva del cicle de
vida, ajudant a empreses i particulars en la presa de decisions sobre producció i el cicle
de vida de qualsevol producte.
També conté una base de dades que s’actualitza constantment, dins la qual s’hi poden
trobar detallats els costos, l’energia i l’impacte ambiental de la cerca i processat de cada
matèria prima o component processat d’un article manufacturat. A més a més, té en
compte el impacte mediambiental i presenta alternatives per a la fabricació, distribució,
reciclatge, contaminació i sostenibilitat.
Es tracta d’un programa que busca trobar solucions a la sostenibilitat amb un
assessorament molt potent en els cicles de vida.
Dins del mateix programa hi ha disponibles tres bases de dades per defecte, aquestes
ens aporten els recursos necessaris que necessitem per a realitzar l’ACV. Les bases
que dades que conté són:
-

GaBi Database.
Ecoinvent.
U.S. LCI.

Per altra banda el programa també dona la opció de realitzar una pròpia base de dades.
D’aquesta manera ens podem cobrir les nostres necessitats realitzant una base de
dades pensada pel nostre us personal.
Existeixen molts més programaris per a la realització d’ACVs, a continuació indiquem
alguns per a donar-los a conèixer:
-

Simapro (Holanda).
Boustead (Regne Unit).
KCL ECO (Finlàndia).
WISARD (Alemanya).

-

LCAit (Suècia).
Euklid (Alemanya).
Umberto(Alemanya).
TEAM (França).

[14]
2.3.4.2. Bases de dades
Les bases de dades consisteixen en conjunts d’informació ben estructurada,
normalment electrònicament dins d’un sistema informàtic. Aquestes estan controlades
per un sistema de gestió de bases de dades, normalment anomenats directament bases
de dades. [15]
Les dades estan ordenades en files i columnes dins la base, per tal de que el
processament i la consulta de dades sigui més eficient. Totes aquestes dades són
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fàcilment accessibles, administrables, modificables, actualitzables i controlables. La
majoria d’aquestes utilitzen llenguatge de consulta estructurat (SQL) per tal d’escriure i
consultar dades.
Actualment la majoria dels programes informàtics utilitzats per a realitzar un ACV
utilitzen bases de dades. Gràcies a aquestes es facilita la tasca del anàlisi d’inventari
del sistema. Pel que fa a aquestes bases de dades, algunes de les més conegudes i
utilitzades són:
-

Ecoinvent.
UVEK LCI Data.
The Evah Pigments Database.
GaBi.
Idea.

-

Agri-footprint.
soca
ARVI.
ESU World Food.
USDA.

Pel que fa a la realització d’aquest treball, s’ha utilitzat principalment la base de dades
de GaBi, a continuació s’explica una mica més sobre aquesta base:
GaBi Database
Aquesta base de dades ha estat creada per Thinkstep, de la mateixa manera que ho ha
estat el programa. Es tracta de la base de dades per a la realització d’ACV més gran
que es coneix, la qual conté més de 12.500 conjunts de dades. Com moltes altres bases
de dades, està en constant actualització, intentant donar sempre un inventari del cicle
de vida el més aproximat a les dades de la industria.
Tots els conjunts de dades que s’han obtingut provenen de la cooperació amb
companyies, associacions i organismes públics. Aquests conjunts de dades provenen
de vora 32.000 conjunts de dades de processos unitaris. A més a més, els usos d’aigua
i terreny estan contemplats dins les bases de dades de GaBi, organitzats segons les
dades de la regió on visquis.
Per altra banda, s’ha avançat notablement amb el compliment de la estandardització a
través de normatives com la ISO, EN, ILCD i EF, i es conte documentació dels conjunts
de bases de dades molt més detallada que anteriorment.
Les actualitzacions de la base de dades de GaBi es realitzen anualment, aportant les
dades més corrents del inventari de cicle de vida i les categories d’impactes.
[14]
2.3.4.3. Mètodes d’interpretació pels ACV
A la última fase del ACV, on cal interpretar resultats, necessitem d’una metodologia per
avaluar aquests resultats i treure’n els impactes mediambiental generats. Els assessors
d’impacte són la solució, GaBi disposa d’una varietat d’aquests assessors, que
transformen les emissions generades i els recursos utilitzats a impactes. Alguns dels
quals disposa GaBi són:
-

AADP.
CML 2001.
EDIP 2003.
Impact 2002+.
ReCiPe.
TRACI 2.1.

-

UBP 2013.
USEtox.
Eco-Indicator 99.
ILCD recommendations.
IPCC AR5.
ISO 14067.
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2.4 Estat de l’art d’aplicació de l’ACV als processos de tint
Mundialment ja fa anys que s’investiguen els impactes que generen els processos de
tint, o bé la pròpia peça de roba texana.
Un ACV realitzat el 2013 per la casa de texans Levi Strauss va analitzar quin era
l’impacte dels texans que produïen. L’abast de l’estudi anava des de les regions on es
produïa el coto, el procés productiu del texà, la distribució en un rang establert de filials,
i els hàbits del consumidor per mantenir la peça de roba.
Els resultats extrets d’aquest ACV van ser que durant la producció de la fibra de coto,
era quan es gastava més aigua. La part de producció i la neteja del consumidor eren les
que més contribuïen al canvi climàtic. Segons aquest mateix estudi, els residus de la
producció del texà no suposen un dels impactes més grans.
En quant a dades numèriques d’aquest mateix estudi, la producció de la peça de texà,
que va des de la confecció de la tela fins al tint, contribueix un 27% en el total de les
emissions del Diòxid de Carboni produïdes durant el cicle de vida. Pel que fa al consum
d’aigua, des de que es produeix la fibra fins que s’acaben uns texans, se’n gasten 11.000
litres. [16]
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3. INFORME DE L’ACV COMPARATIU DELS PROCESSOS DE TINT
3.1. Definició de l’objectiu i l’abast
3.1.1. Aspectes generals
Aquí comença l’anàlisi del cicle de vida comparatiu sobre les diferents alternatives de
tint amb colorant Indigo. El treball es realitza al departament d’enginyeria de projectes i
de la construcció de la facultat de l’ESEIAAT de la UPC de Terrassa, sota la tutela del
professor Victor Lopez, amb el suport de la cotutora Beatriz Amante.
Data: Curs acadèmic 2018-2019
L’estudi es realitzarà seguint la metodologia de les normatives UNE-EN ISO 14040:2006
i 14044:2006.

3.1.2. Objectiu de l’ACV
3.1.2.1. Objectiu
L’objectiu principal d’aquest anàlisi del cicle de vida, és la reducció de la contaminació
per part del procés convencional de tint amb Indigo, substituint aquest pel procés
electroquímic. No obstant, també es contemplen objectius secundaris. Aquest són
afavorir l’estat de l’aigua que s’aboca post tint mitjançant l’ajuda d’un tractament d’aigües
per microfiltració. El objectiu final és aconseguir obtenir un procés menys contaminant
mitjançant la reutilització d’aquestes aigües tractades i del tint d’Indigo que queda
sobrant.
3.1.2.2. Raons per fer l’estudi
La creixent conscienciació de conservar el medi ambient i reduir els efectes que esta
causant la societat actual, ha portat a realitzar estudis en varis camps de la industria on
les metodologies que s’empraven no havien estat actualitzades durant anys per facilitat
de les mateixes industries. Ara, ens trobem en una etapa, on degut als greus problemes
de contaminació i canvi climatic que estem patint, convé fer un canvi de mentalitat i
posar-se a investigar per trobar solucions més netes i sostenibles.
La industria tèxtil, és de les més contaminants mundialment. El fet de que països tinguin
processos d’aquesta industria, que estan contaminant sense miraments les seves
aigües fluvials, a més a més de que es generin molt residus provinents de tractaments
d’aigües d’indústries tèxtils, porta a la necessitat de descobrir processos de tint que
tinguin menys impacte i generin menys residus.
Per tal de justificar si els processos de tint electroquímics, en aquest cas el de l’Indigo,
són més sostenibles que no pas els convencionals, la realització d’un ACV com aquest
és interessant per tal d’esbrinar quina via comporta menys impacte ambiental.
També es vol avaluar si els tractaments d’aigües residuals en els processos
convencionals poden aportar una millora en la qualitat de les aigües sense generar un
impacte major al que es vol rectificar.
3.1.2.3. Aplicacions i públic previst
Principalment, l’ús d’aquest treball va destinat a la investigació en el camp de la industria
tèxtil i de tint amb els efectes sobre el canvi climàtic i la contaminació.
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Com a primera part interessada hi tenim la industrial tèxtil encarregada del tint de texans,
de la qual nosaltres citem a TEJIDOS ROYO, l’empresa que ha subministrat totes les
dades del procés. Altres empreses del mateix sector, també hi podrien estar
interessades.
Seguidament hi podríem trobar departaments de recerca que s’encarreguen de buscar
solucions més sostenibles en la industria del tint.
També hi podrien estar interessats estudiants de la pròpia escola que investiguin sobre
aquest camp.
I finalment hi trobaríem el consumidor preocupat per la sostenibilitat.

3.1.3. Abast de l’ACV
3.1.3.1. Descripció del sistema a estudiar
El sistema que volem estudiar és el tint de teixit amb colorant Indigo. On avaluarem les
diferents alternatives de tint, de la convencional a la electroquímica. I posteriorment
també seran avaluats els processos de tractament i reutilització d’aigües.
Els processos que es compararan seran:
1.
-

Tints sense tractament d’aigües:
CVS: Convencional.
MS: Convencional i electroquímic. Mixt.
EQS: Electroquímic.

2.
-

Tints amb tractament d’aigües:
CVT: Convencional.
MT: Convencional i electroquímic. Mixt.
EQT: Electroquímic.

3.
-

Tints amb reutilització d’aigües:
CVR: Convencional.
MR: Convencional i electroquímic. Mixt.
EQR: Electroquímic.

La diferencial principal entre els tints convencional, mixt i electroquímic és el sistema de
reducció de l’indigo emprat. En el tint convencional s’utilitza el Ditionit de Sodi, en el mixt
es combina Ditionit de Sodi amb l’electricitat, i en l’electroquímic només electricitat.
3.1.3.2. Funció del sistema
La funció que ha de complir el sistema és tenyir el teixit de cotó amb el colorant blau
índigo.
3.1.3.3. Unitat funcional
La unitat funcional del nostre estudi ha de ser un element clar i que ens permeti comparar
dades entre elles sense problemes. Ens donarà una relació entre entrades i sortides. I
a més ens permetrà comparar els escenaris diferents que es plantejaran en l’estudi.
Per al estudi, ha estat escollida com a unitat funcional: “1.000 kg de teixit tenyit”. El teixit
tenyit ha estat escollit ja que relacionat a aquest hi ha tot el procés de tint, per tant, per
cada unitat que es fa de teixit hi ha un relació directa amb totes les entrades i sortides
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que hi ha al procés. Per altra banda per facilitar la relació funcional, hem posat 1.000 kg,
ja que totes les entrades i sortides venen donades pel tint de 1.000 kg de teixit.
3.1.3.4. Limits del sistema
Els límits del sistema ens serviran per delimitar l’abast d’estudi del nostre ACV. En el
cas del nostre estudi ens centrem en la part del tint i del tractament d’aigües residuals,
per tant, totes aquelles parts que quedin externes a alguna d’aquestes dues fases no
seran avaluades, i conseqüentment, no es contemplaran cap dels impactes que pugin
generar per molt importants que poguessin arribar a ser en el cicle de vida del producte.
Per tal d’entendre millor els límits que conté el nostre sistema, s’ha utilitzat el diagrama
que hi ha a continuació. En aquest diagrama, hi ha els dos processos unitaris que
conformen el nostre sistema, i amb aquests hi ha tot el conjunt de dades que es tenen
en compte per a la realització del ACV.
El sistema parteix de la utilització de la matèria prima per a realitzar el tint, el colorant
Indigo, els diferents químics, el teixit i l’aigua. No es contemplen ni el procés d’obtenció
del colorant, ni dels diferents químics. Tampoc es tindrà en compte la procedència del
teixit ni els impactes que hagi generat.
Tan l’energia elèctrica del procés de tint, com l’energia elèctrica del tractament d’aigües
es tenen en compte en el nostre sistema. Tot i això, no donem importància en la font de
procedència de l’energia, i és més neta o no, i l’agafarem com a mix.
Els transports de matèries primes, i dels residus, no es consideren en cap dels casos ni
dels processos.
Les aigües es comptabilitzen en tots els casos, tan sigui l’aigua utilitzada durant el
procés de tint, com la que passa al procés de tractament i la que s’acaba abocant als
rius altre cop. L’única aigua que no es tindrà en compte, és la que s’evapora del teixit
tenyit.
A continuació es mostra un esquema amb els límits del sistema (Figura 7):

Figura 7. Limits del sistema.
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3.1.3.5. Categories d’impacte
Per tal d’avaluar les categories d’impacte en el ACV, podem escollir si agafa un model
d’avaluació “endpoint” o bé “midpoint”. Aquests dos en diferencien en que, les categories
d’impacte intermèdia o “midpoint”, es troben més properes a la intervenció ambiental
que es provoca. Aquestes ens donaran informació més detallada de la manera i en quin
punt és afectat el medi ambient. Mentre que les finals o “endpoint”, són variables que
afecten directament a la societat, i les seva utilitat és major quan l’estudi és a escala
global.
Per elaborar el nostre estudi, utilitzarem les categories “midpoint”, ja que volem destacar
els impactes mediambientals que genera el procés de tint, i veure com afecten en el
medi.
Considerant aquest tipus d’impactes que volem estudiar, a continuació es presenta una
taula (Taula 2) on s’observen les diferents categories d’impacte amb la seva escala
geogràfica i el mètode que s’utilitza per avaluar l’impacte.
Categories
d’impacte
Potencial
Escalfament
Global
Esgotament
Recursos
Abiòtics
Acidificació

Escala geogràfica
PEG

Global

Mètode
utilitzat
ILCD

ERA

Global

ILCD

Ac

Continental/Regional

ILCD

Eutrofització

Eu

Regional/Local

ILCD

Esgotament de la
Capa d’Ozó
Creació
d’Ozó
Fotoquímic
Eco-toxicitat
Aigua Fresca
Toxicitat Humana

ECO

Global

ILCD

COF

Continental/Regional/Local

ILCD

ET Af

Continental/Regional/Local

ILCD

Th

Continental/Regional/Local

ILCD

Eco-toxicitat
Aquàtica Marina
Radiació
Radioactiva
Eco-toxicitat
Terrestre
Esgotament del
recurs hídric

ET Am

Continental/Regional/Local

ILCD

RR

Continental/Regional/Local

ILCD

ET T

Continental/Regional/Local

ILCD

ERH

Continental/Regional/Local

ILCD

Taula 2. Categories d'impacte.

3.1.3.6. Metodologia d’avaluació de l’impacte i interpretació
El mètode d’interpretació escollit ha estat el ILCD. Ha estat escollit aquest per avaluar
totes les categories d’impacte, ja que contempla les categories “midpoint” que volíem
analitzar, i segueix la normativa ISO que s’està seguint per a realitzar el ACV.
A continuació expliquem una mica en que consisteix el mètode ILCD:
ILCD recommendations (International Reference Life Cycle Data Systems):
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-

Es tracta d’un interpretador que s’actualitza constantment, tan aviat com la
fiabilitat i robustesa de l’interpretador ho demanen.
Hi apareixen recomanacions sobre les categories d’impacte del canvi climatic,
esgotament de la capa d’Ozó, la toxicitat humana, les partícules, i moltes més...
En la mesura del possible i amb diferents nivells de recomanació, es recomanen
els mètodes aplicables a escala mundial, o si mes no, europea.
Degut a les categories d’impacte ofertes per aquest indicador, i la seva bona
fama com a un indicador reconegut internacionalment. Hem optat per escollir
aquest per a l’avaluació de l’impacte ambiental del nostre ACV.

[17]
3.1.3.7. Fonts de les dades i requisits de qualitat
El origen de les dades d’aquest estudi prové de diferents fonts segons el procés. Per
una banda tenim el procés de tint, les dades d’aquest procés han estat proporcionades
per una empresa. El nom d’aquesta empresa és Tejidos Royo, una empresa privada del
sector tèxtil. La seva seu es troba a València, i el seu objectiu és el desenvolupament
més sostenible dels seus productes.
Per altra banda hi tenim els processos de tractament d’aigües per filtració de
membranes, i la part de reutilització dels productes. Aquestes dades han estat aportades
pel departament de projectes i construcció de l’ESEIAAT. On cal mencionar que s’ha
utilitzat en aquest estudi, el estudi realitzat per la pròpia universitat politècnica, amb el
títol “Improving the sustainability of the indigo dyeing by applying an electrochemical
reduction process” com a base i punt de partida del l’estudi. [18]
Tan les dades proporcionades per la empresa, com les que ha proporcionat la
universitat, per a la realització de l’ACV, provenen de dues fonts fiables. No hi ha motiu
pel qual dubtar de la credibilitat i qualitat de les dades amb les quals realitzem el anàlisi.
Per tant donem per fiables les dades amb les quals s’elabora aquest ACV.
3.1.3.8. Suposicions i limitacions
Com a suposicions realitzades, partirem en l’estudi que les dades que utilitzem siguin a
nivell nacional. Per tant, les dades utilitzades d’electricitat, abocaments i altres que pugin
suggerir una procedència, s’indicarà que l’origen és Espanya.
3.1.3.9. Tipus de revisió crítica
No hi haurà revisió crítica perquè l’estudi ACV no serà usat en asseveracions
comparatives de divulgació al públic.
3.1.3.10. Tipus i format d’informe
L’informe es basarà en les normatives UNE-EN ISO 14040:2006 i 14044:2006, prenent
la estructura de quatre fases de la qual es composa un Anàlisi del Cicle de Vida.
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3.2 Anàlisi de l’inventari del cicle de vida
3.2.1. Recopilació de dades
La informació d’aquest apartat, tal i com hem comentat anteriorment, s’ha obtingut a
través de la universitat. Una part proporcionada pel mateix departament d’enginyeria de
projectes i construcció de l’ESEIAAT, mentre que l’altre part ve donada per part de la
empresa Tejidos Royo.
3.2.1.1. Dades del procés de tint
En l’estudi d’aquest procés es volen comparar tres escenaris diferents. Primer, es vol
analitzar el escenari convencional, el qual ve a ser el més contaminant pel que fa a la
contaminació d’aigües i ecosistemes. Després ja vindria la posada a prova dels
escenaris que comencen a utilitzar electricitat en el seu procés de tint. Començant per
l’escenari mixt, el qual combina la reducció química amb la electroquímic. I acabant per
l’escenari totalment electroquímic, on només s’utilitza electricitat com a reductor.
El procés de tint convencional, es basa en tenyir la tela de cotó amb el tint blau d’Indigo,
mitjançant el procés convencional de reducció per mitjà de la utilització del Ditionit de
Sodi (Na2SO4).
Després trobem el procés mixt, on es combina el tint convencional amb Ditionit de Sodi
com a reductor, i la incorporació d’electricitat per a seguir reduint. Es tracta d’iniciar el
procés de reducció mitjançant el Ditionit, i un cop el procés s’ha iniciat, es continua
mitjançant l’aplicació de voltatge entre els elèctrodes que es situen en el bany de tint.
D’aquesta manera es pot reduir la massa de Ditionit de Sodi fins una mica menys de la
meitat que s’utilitzava en el procés convencional.
Finalment, es realitza el procés únicament amb electricitat, sense necessitat de Ditionit
de Sodi per a reduir l’Indigo. Aquest procés es molt atractiu mediambientalment pel fet
de no contenir tants químics com a productes de la reacció que van a parar a les aigües
residuals, tot i això, no implica que pugi estar generant impactes derivats de l’ús
d’electricitat.
A més a més, es te en compte, que part de l’aigua que s’utilitza va a parar al teixit i
acaba sent evaporada. Aquesta fracció de l’aigua que va a parar al teixit són 3 m 3 .
Mentre que per altre banda, l’aigua restant que equival a 7 m3 , és aigua residual del
procés que va barrejada amb els químics i el colorant. De la mateixa manera passa amb
el colorant Indigo, només 22,5 kg de colorant queden absorbits per la roba. El que
suposa que 7,5 kg de colorant vagin a parar a les aigües residuals.
Per altre banda, degut a la reacció que es produeix, el Ditionit de Sodi genera com a
producte sulfit de Sodi, que es troba en les aigües residuals. A continuació es calcula la
quantitat de sulfits generada:
-

Per al primer escenari, on s’utilitzen 45 kg de Ditionit de Sodi:
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2 𝑆2 𝑂4
2 𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑁𝑎2 𝑆𝑂3 126,04𝑔 𝑁𝑎2 𝑆𝑂3
×
×
174,13𝑔 𝑁𝑎2 𝑆2 𝑂4 1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2 𝑆2 𝑂4
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2 𝑆𝑂3
= 65,147𝑘𝑔 𝑁𝑎2 𝑆𝑂3

45.000𝑔 𝑁𝑎2 𝑆2 𝑂4 ×

-

Per al segon escenari, on s’utilitzen 21 kg de Ditionit de Sodi:
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1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2 𝑆2 𝑂4
2 𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑁𝑎2 𝑆𝑂3 126,04𝑔 𝑁𝑎2 𝑆𝑂3
×
×
174,13𝑔 𝑁𝑎2 𝑆2 𝑂4 1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2 𝑆2 𝑂4
1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2 𝑆𝑂3
= 30,402 𝑘𝑔 𝑁𝑎2 𝑆𝑂3

21.000𝑔 𝑁𝑎2 𝑆2 𝑂4 ×

A continuació es disposa del diagrama del procés (Figura 8), amb les seves
corresponents entrades i sortides:

Figura 8. Diagrama procés convencional.

A la següent taula observem les dades dels processos de tint sense tractament:
Elements/Escenaris
Tint d’Indigo (kg)
Aigua (m3)
Ditionit de Sodi (kg)
Hidròxid de Sodi (kg)
Electricitat (kWh)
Tint d’Indigo
Residual (kg)
Aigua Residual (m3)
Sulfit de Sodi (kg)
Hidròxid de Sodi (kg)

Escenari CVS
Escenari MS
ENTRADES
30
30
10
10
45
21
40
40
185
SORTIDES
7,50
7,50
7
65
40

Escenari EQS
30
10
40
390
7,50

7
30
40

7
40

Taula 3. Dades sobre els diferents processos de tint.

3.2.1.2. Dades del procés de tractament d’aigües
En el procés de tractament d’aigües, la funció principal és netejar les aigües residuals
provinents del procés de tint. Aquesta aigua, normalment d’origen fluvial, haurà de ser
retornada al subministrament públic o a rius, i per tal de retornar-la en el millor estat
possible, es vol implementar un tractament de filtració per membranes per a eliminar-ne
el màxim de residus procedents del tint.
Aquesta fase es tracta d’una incorporació al procés de tint, el que es fa es afegir el
procés de tractament d’aigües a continuació del tint. Per tant, les dades inicials de tint,
són les mateixes que en els escenaris CVS, MS i EQS.
El procés de tractament de les aigües és el mateix pels tres casos, el que significa que
els elements utilitzats per a la neteja i la seva quantitat no varia. Per tal de que es netegin
les aigües, es necessiten 7 kg de EDTA i l’ús de 45kWh d’electricitat.
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Aquest procés de neteja consisteix en utilitzar EDTA (àcid Etilendiaminotetraacetic),
juntament amb electricitat, per tal d’eliminar tots els residus químics i orgànics que pugin
contenir les aigües. Tractant-se d’una filtració per membranes, on les partícules d’una
certa grandària, ja queden atrapades a la membrana i minimitzen el nombre de residus.
Després del tractament de les aigües, de l’eliminació del tint d’Indigo residual, els sulfits
de Sodi i altres components, s’obtenen 27 kg fangs residuals. I per altra banda s’obtenen
7 m3 d’aigua tractada per ser retornada al riu.
A continuació (Figura 9) es disposa del diagrama dels dos processos conjuntament, amb
les seves corresponents entrades i sortides:

Figura 9.Diagrama procés tint amb tractament d'aigües.

A les següents taules (Taules 4 i 5) observem les dades dels processos de tint amb
tractament d’aigües:
-

Procés de tint:

Elements/Escenaris
Tint d’Indigo (kg)
Aigua (m3)
Ditionit de Sodi (kg)
Hidròxid de Sodi (kg)
Electricitat (kWh)
Tint d’Indigo
Residual (kg)
Aigua Residual (m3)
Sulfit de Sodi (kg)
Hidròxid de Sodi (kg)

Escenari CVT
Escenari MT
ENTRADES
30
30
10
10
45
21
40
40
185
SORTIDES
7,50
7,50
7
65
40

Escenari EQT
30
10
40
390
7,50

7
30
40

7
40

Taula 4. Dades sobre els diferents processos de tint.

-

Procés de tractament d’aigües:

Elements/Escenaris
Tint d’Indigo
Residual (kg)

Escenari CVT
Escenari MT
ENTRADES
7,50
7,50

Escenari EQT
7,50
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Aigua Residual (m3)
Sulfit de Sodi (kg)
Hidròxid de Sodi (kg)
Electricitat (kWh)
EDTA (kg)

7
65
40
45
7

Aigua tractada (m3)
Fangs residuals (kg)

7
27

7
30
40
45
7

7
40
45
7

7
27

7
27

SORTIDES

Taula 5. Dades sobre el procés de tractament d'aigües.

3.2.1.3. Dades del procés de reutilització d’aigües
En el procés de reutilització d’aigües, la funció principal és la reutilització de l’aigua i
l’Indigo utilitzats en el procés de tint. Després d’haver realitzat el tractament de les
aigües residuals, es realitza aquest procés de reutilitzar aigua i tint per efectuar el
següent procés de tint. D’aquesta manera, reduïm els residus generats amb el colorant,
i s’evita malgastar aigua del tint. A més a més es necessita menys tint i aigua per a cada
nou procés, tot plegat comporta una reducció de costos i d’impacte mediambiental.
Aquest procés també és afegit després dels dos processos anteriors. Per tant, totes les
dades inicials de tint, i de tractament d’aigües, continuen sent les mateixes en els tres
escenaris que es plantegen.
Per altra banda, el procés de reutilització de les aigües, és el mateix pels tres diferents
escenaris. Aquesta coincidència de que els tres casos tinguin la mateixa reutilització, es
deu a que l’aigua i l’indigo corresponent a elements bàsics del procés que no han estat
substituïts per altres.
Per part de l’Indigo reutilitzat, es tracta dels 7,5 kg que no han estat adherits a la roba,
els quals són reutilitzats. El que comporta que en cada nou procés de tint, només es
necessitin 22,5 kg d’Indigo addicionals. Per altra banda amb els 7 m3 d’aigua reutilitzats,
comporta que cada cop que es realitza de nou el procés es necessitin només 3 m3
d’aigua.
A continuació (Figura 10) es disposa del esquema del procés, amb les seves
corresponents entrades i sortides:
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Figura 10. Diagrama dels processos de tint i tractament d'aigües amb la reutilització d'elements de tint.

A les següents taules (Taules 6, 7 i 8) observem les dades dels processos de tint amb
tractament d’aigües i reutilització:
-

Procés de tint.

Elements/Escenaris
Tint d’Indigo (kg)
Aigua (m3)
Ditionit de Sodi (kg)
Hidròxid de Sodi (kg)
Electricitat (kWh)
Tint d’Indigo
Residual (kg)
Aigua Residual (m3)
Sulfit de Sodi (kg)
Hidròxid de Sodi (kg)

Escenari CVR
Escenari MR
ENTRADES
30
30
10
10
45
21
40
40
185
SORTIDES
7,50
7,50
7
65
40

Escenari EQR
30
10
40
390
7,50

7
30
40

7
40

Taula 6. Dades sobre els diferents processos de tint.

-

Procés de tractament d’aigües.

Elements/Escenaris
Tint d’Indigo
Residual (kg)
Aigua Residual (m3)
Sulfit de Sodi (kg)
Hidròxid de Sodi (kg)
Electricitat (kWh)
EDTA (kg)

Escenari CVR
Escenari MR
ENTRADES
7,50
7,50
7
65
40
45
7

Escenari EQR
7,50

7
30
40
45
7

7
40
45
7

7
27

7
27

SORTIDES
3

Aigua tractada (m )
Fangs residuals (kg)

7
27

Taula 7. Dades sobre el procés de tractament d'aigües.
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-

Procés de reutilització d’aigües:

Elements/Escenaris

Escenari CVR
Escenari MR
ENTRADES
7
7

Aigua reutilitzada
(m3)
Indigo reutilitzat (kg)

7,50

Escenari EQR
7

7,50

7,50

3

3

3

22,50

22,50

22,50

SORTIDES
Aigua nou procés
(m3)
Indigo nou procés
(kg)

Taula 8. Dades sobre la reutilització de tint i aigua.

3.2.2. Càlcul de les dades
3.2.2.1. Validació de les dades recopilades
Aquest estudi disposa d’unes entrades de dades molt concretes. Com ja s’ha esmentat
anteriorment: per una part les dades del tint (proporcionades per la empresa tèxtil),
mentre que per altra banda les dades dels processos de tractament i reutilització
d’aigües (proporcionades pel pròpi departament de la universitat). Les dades podrien
variar segons l’empresa de tint segurament, tot i això els resultats que s’obtenen
segurament siguin molt similars.
Per altra banda hi trobem l’exactitud del programari GaBi, amb el qual s’ha realitzat el
anàlisi. Les dades d’aquest programa ja han estat avaluades i aprovades per la
comunitat científica, per tant les podem donar com a fiables. No obstant, en alguns casos
s’han hagut de fer aproximacions, degut a que les bases de dades també són limitades
i poden no contenir totes les dades que es necessiten. Es per aquest motiu, que la
qualitat de les dades obtingudes pot no ser del tot exacte, i poden tenir influència amb
els resultats. Per altra banda tampoc es poden tenir totes les dades procedents
d’Espanya, per tant s’han hagut d’agafar les més aproximades.
3.2.2.2. Relació de les dades amb el flux de referència de la unitat funcional
Cal que siguin referenciades totes les dades a la unitat funcional del estudi. Aquesta
com ja s’ha esmentat són els 1.000 kg de teixit tenyit de tal forma que siguin
comparables unes amb les altres.
Referencia a la unitat funcional:

30 𝑘𝑔 𝑡𝑖𝑛𝑡 𝑑′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑔𝑜
1.000 𝑘𝑔 𝑡𝑒𝑖𝑥𝑖𝑡 𝑡𝑒𝑛𝑦𝑖𝑡

= 0,03

𝑘𝑔 𝑡𝑖𝑛𝑡 𝑑′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑔𝑜
𝑘𝑔 𝑡𝑒𝑖𝑥𝑖𝑡 𝑡𝑒𝑛𝑦𝑖𝑡

S’aplica el mateix procediment per a totes les dades de tots els processos.
A les taules següents (Taules 9, 10 i 11) hi tenim totes les dades referenciades a la unitat
funcional:
-

Procés de tint:

Elements/Escenaris
Tint d’Indigo (kg/kg
teixit tenyit)
Aigua (m3/kg teixit
tenyit)

Escenari CVS
Escenari MS
ENTRADES
0,030
0,030
0,010

0,010

Escenari EQS
0,030
0,010
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Ditionit de Sodi (kg/
kg teixit tenyit)
Hidròxid de Sodi (kg/
kg teixit tenyit)
Electricitat (kWh/kg
teixit tenyit)

0,045

0,021

-

0,040

0,040

0,040

-

0,185

0,390

Tint d’Indigo
Residual (kg/kg teixit
tenyit)
Aigua Residual
(m3/kg teixit tenyit)
Sulfit de Sodi (kg/kg
teixit tenyit)
Hidròxid de Sodi
(kg/kg teixit tenyit)

0,0075

0,0075

0,0075

0,0070

0,0070

0,0070

0,065

0,030

-

0,040

0,040

0,040

SORTIDES

Taula 9. Dades sobre els diferents processos de tint.

-

Procés de tractament d’aigües:

Elements/Escenaris
Tint d’Indigo
Residual (kg/kg teixit
tenyit)
Aigua Residual
(m3/kg teixit tenyit)
Sulfit de Sodi (kg/kg
teixit tenyit)
Hidròxid de Sodi
(kg/kg teixit tenyit)
Electricitat (kWh/ kg
teixit tenyit)
EDTA (kg/kg teixit
tenyit)

Escenari CVT
Escenari MT
ENTRADES
0,0075
0,0075

Escenari EQT
0,0075

0,0070

0,0070

0,0070

0,065

0,030

-

0,040

0,040

0,040

0,045

0,045

0,045

0,0070

0,0070

0,0070

0,0070

0,0070

0,0070

0,027

0,027

0,027

SORTIDES
Aigua tractada
(m3/kg teixit tenyit)
Fangs residuals
(kg/kg teixit tenyit)

Taula 10. Dades sobre el procés de tractament d'aigües.

-

Procés de reutilització:

Elements/Escenaris
Aigua reutilitzada
(m3/kg teixit tenyit)
Indigo reutilitzat
(kg/kg teixit tenyit)

Escenari CVR
Escenari MR
ENTRADES
0,0070
0,0070
0,0075

Escenari EQR
0,0070

0,0075

0,0075

0,0030

0,0030

0,0030

0,0225

0,0225

0,0225

SORTIDES
Aigua nou procés
(m3/kg teixit tenyit)
Indigo nou procés
(kg/kg teixit tenyit)

Taula 11. Dades sobre la reutilització de tint i aigua.
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3.2.2.3. Ajust dels límits del sistema
Degut a la falta de dades no es podran avaluar els impactes de:
-

Tots aquells subprocessos que succeeixin entre fases de tint i tractament
d’aigües.
Tots aquells subprocessos que succeeixin degut a la reutilització de tint i aigües.
Procedència dels químics desconeguda, per tant es contemplarà únicament el
tipus de químic independentment de la indicació de la procedència a la base de
dades.

3.2.3. Assignació de fluxos, d’emissions i abocaments.
No hi ha necessitat d’aplicar assignació de fluxos perquè no hi ha productes múltiples
per a un procés.

3.2.4. Resultats de l’ICV
Són els que s’han obtingut a les diferents taules que hi ha dins l’apartat de càlcul de
dades.
Per altre banda, GaBi assigna automàticament totes les dades d’ICV mitjançant la fixació
de la unitat funcional.
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3.3. Avaluació de l’impacte ambiental del cicle de vida (AICV)
3.3.1. Selecció de categories, indicadors i models
Prèviament a la avaluació dels impactes que genera cadascun dels processos a avaluar,
cal tenir en compte les categories que s’han escollit per avaluar aquests impactes. El
propi procediment d’assignació de càrregues ambientals es realitza automàticament a
través del programari GaBi. Aquest programa ja disposa de les bases de dades
necessàries que categoritzen els impactes de cadascun dels processos que estas
avaluant. No obstant, s’explicarà en que consisteix cadascuna de les categories
d’impacte.
Per a aquesta avaluació, i com ja hem comentat, es utilitzat el interpretador ILCD
recommendations, el qual utilitza les categories d’impacte Midpoint.
A continuació s’expliquen les diferents categories d’impacte que seran avaluades.
3.3.1.1. Potencial d’escalfament global, PEG
El Potencial d’Escalfament Global (PEG) es una mesura que permet comparar el
escalfament global que produeixen diferents gasos. Aquesta mesura ens dona la
energia total que 1 tona de gas absorbeix en un període de temps, amb relació a les
emissions de 1 tona de Diòxid de Carboni. A major potencial d’escalfament global, més
escalfarà un gas l’atmosfera de la terra en comparació al escalfament produït pel CO2.
Els períodes agafats per a realitzar mesures normalment acostumen a ser de 100 anys.
A continuació expliquem els diferents gasos d’efecte hivernacle que contribueixen en el
PEG:
-

-

-

CO2: El seu potencial és de 1 ja que es el gas utilitzat com a referencia. Aquest
gas perdura dins l’atmosfera per un període molt llarg.
Metà (CH4): El seu potencial està entre 28 i 36 al llarg de 100 anys. El metà que
s’emet actualment perdura una dècada de mitja a l’atmosfera, molt menys temps
que el Diòxid de Carboni. Per contrari, el Metà absorbeix molta mes energia que
el diòxid de carboni, la qual cosa es veu reflectida en el seu potencial. A més a
més, també provoca efectes secundaris, com la creació d’Ozó atmosfèric, un
dels gasos d’efecte hivernacle.
Òxid de nitrogen (N2O): El seu potencial és d’entre 265 i 298 cops el del diòxid
de carboni per un període de 100 anys. Aquest gas roman més de 100 anys a
l’atmosfera.
Clorofluorocarbonis
(CFCs),
els
Hidrofluorocarbonis
(HFC),
els
Hidroclorofluorocarbonis (HCFC), els Perfluorocarbonis (PFC) i l’Hexafluorur de
sofre (SF6) són denominats gasos d’alt potencial d’escalfament global degut a
que escalfen molt més per la mateixa quantitat de massa que el CO2.

[19]
3.3.1.2. Reducció de la capa d’Ozó, RCO
La capa d’ozó està situada a la zona superior de l’Estratosfera. Aquesta capa ens
protegeix de la radiació solar ultraviolada, la qual cosa es fonamental per a la vida a la
terra. El motiu de la reducció d’aquesta capa són les emissions de gasos que
l’afebleixen. Tan el diòxid de nitrogen com els CFCs emesos per aeronaus, volcans,
etc.., arriben a zones de la Estratosfera on acaben sent dissociats per la llum solar. De
la seva dissociació se’n produeix entre d’altres clor lliure, el qual reacciona amb l’ozó
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produint oxigen i monòxid de clor. Cada cop que es redueix percentualment l’ozó, la
radiació ultraviolada que refracta es el doble. [20]
La gravetat del problema es tal, que el monòxid de clor torna a trencar-se fàcilment,
deixant lliure novament el clor que pot tornar a atacar una nova molècula d’ozó. De
manera que una sola molècula pot destruir milers de molècules d’ozó.
3.3.1.3. Toxicitat humana, TH.
La toxicitat humana, o bé, el potencial de toxicitat humana, és un índex que reflexa el
dany potencial d’una unitat de producte químic alliberada al medi ambient, basada tant
en la toxicitat inherent d’un compost, com en la seva dosi potencial.
Les emissions totals són avaluades amb benzens cancerígens equivalents i toluens
equivalents.
La toxicitat pot dependre de varis factors, com el temps d’exposició, el nombre de cops
d’exposició i la via d’administració. [21], [22]
3.3.1.4. Contaminació per partícules, CP.
La categoria de partícules contaminants o partícules en suspensió (PM) té en compte la
mescla de partícules solides i liquides de substàncies que es troben suspeses en l’aire.
Es classifiquen segons els seu diàmetre i en podem trobar de menys de 10 micres
(PM10), i de menys de 2,5 micres (PM2,5).
Els efectes de les partícules a la salut poden ser tan a curt com a llarg termini. On les
partícules més fines, són considerades les més perilloses ja que poden arribar a
considerar greus problemes respiratoris. [23]
3.3.1.5. Radiació ionitzant, RI.
La radiació ionitzant és qualsevol tipus de partícula i raig emesos per material radioactiu,
equips d’alt voltatge, reaccions nuclears i estrelles. Les més perjudicials per a la salut
són les partícules alfa i beta, els raigs X i els raigs gamma.
La exposició a altes dosis de radiació ionitzant pot provocar cremades cutànies, caiguda
de cabell, nàusees, defectes de naixement, malalties i la mort.
Els efectes depenen de la quantitat de radiació ionitzant rebuda i el temps, també poden
influir factors com el sexe, la edat a la que s’està exposat, el estat de salut i la nutrició.
[24]
3.3.1.6. Creació d’Ozó fotoquímic, COF.
Consisteix en la formació d’ozó a nivell troposfèric degut a la oxidació fotoquímica de
compostos orgànics volàtils (COVs) i monòxid de carboni (CO) amb presència de òxids
de nitrogen (NOx) i llum solar. El ozó troposofèric, comporta la creació del smog o boira
fotoquímica, la qual s’origina pels fums de vehicles a motor, i algunes fabriques que
emeten gasos. Nivells alts d’ozó troposfèric poden provocar danys a la salut humana, a
la vegetació, i a materials orgànics. [25]
3.3.1.7. Acidificació, Ac.
L’acidificació és un impacte que es originat com a conseqüència de la contaminació
atmosfèrica. Degut a les emissions de gasos com els òxids de sofre (SOx) i els òxids de
nitrogen (NOx), principals causants de la boira fotoquímica a grans ciutats, aquests són
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transportats grans distancies degut al moviment del aire i van a parar a zones verdes on
causen impactes sobre la vegetació I fauna de l’entorn.
Els òxids de sofre provenen principalment de la industria, i amb més proporció per part
de la del carbó i del petroli. Mentre que els òxids de nitrogen son causats per les
combustions, sobretot la dels motors d’explosió dels automòbils dièsel.
Els efectes que causa sobre la vegetació i ecosistemes aquàtics poden ser directes o
indirectes. Per una banda, de forma directa causa defoliació dels arbres, mentre que per
l’altra, indirectament augmenta l’acidesa del sòl, el que pot fer disminuir l’assimilació per
part de les arrels dels arbres i que aquests acabin morts. També es filtra cap a medis
aquàtics, on la disminució del pH causa la mort de multitud de microorganismes. Els
casos més extrems són els dels terres que ja són àcids de naturalesa, com poden ser
els que tenen pissarres o granits, on l’extrema acidesa provoca mobilització del alumini
dels silicats. Aquest alumini es pot filtrar fins a ecosistemes aquàtics, I degut a la toxicitat
d’aquest i al pH baix de les aigües poden provocar la mortalitat de peixos i altres
organismes.[20]
3.3.1.8. Eutrofització, Eu.
L’eutrofització consisteix en un procés on aigües que estan estancades són
contaminades degut a un enriquiment de nutrients. D’aquests nutrients els que més
influeixen són la matèria orgànica, els fosfats i els nitrats. Quan aquestes aigües reben
quantitats elevades d’aquesta matèria orgànica, l’oxigen que resideix en aquestes
disminueix en concentració dràsticament.
Aquestes causes esmentades que produeixen eutrofització són de procedència
antròpica, ja sigui residus provinents de fabriques o bé restes de fertilitzants agrícoles
entre d’altres.
De la mateixa manera que hem comentat abans, l’excés de nutrients i també
cianobacteris a les aigües, fan que es formi una capa cada cop major a la superfície de
l’aigua. Alhora que aquestes algues moren, realimenten la seva proliferació. Durant la
descomposició d’aquestes, hi ha un consum excessiu d’oxigen degut a bacteris aerobis,
el que provoca un esgotament de l’oxigen. A mesura que passa el temps les aigües es
queden sense oxigen, provocant la descomposició de matèria orgànica per part de
bacteris anaerobis. Aquests acaben alliberant compostos tòxics, com amoníac i sulfur
d’hidrogen.
Finalment un cop es va reproduint aquest cicle, hi ha tantes algues i cianobacteris que
no es possible l’arribada de llum i oxigen al fons d’aquestes llacunes. Això acaba
provocant l’esgotament de l’oxigen a l’aigua, l’alliberament de gasos (SH2, NH3, ..) i
substancies tòxiques que desprenen olors desagradables. I a més a més la desaparició
de qualsevol forma de vida animal, ja siguin insectes, peixos, amfibis,... [26][27]
3.3.1.9. Eco-toxicitat, ET.
Es tracta de l’avaluació de l’efecte que tenen les substàncies tòxiques sobre medi
ambient i els ecosistemes, veient el impacte que es produeix en els essers vius.
-

Eco-toxicitat aquàtica d’aigua dolça:

L’eco-toxicitat aquàtica d’aigua dolça contempla els efectes que causen les substancies
tòxiques presents en el medi sobre els ecosistemes aquàtics. Sovint els contaminants
han estat desplaçats d’altres medis acabant depositats en medis aquàtics .
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-

Eco-toxicitat marina aquàtica:

Aquesta categoria té molta semblança amb la d’aigua dolça, la única diferencia és que
aquesta contempla el impacte de substàncies tòxiques en ecosistemes marins.
-

Eco-toxicitat terrestre:

Aquesta categoria té molta semblança amb la d’aigua dolça, la única diferencia és que
aquesta contempla el impacte de substàncies tòxiques en ecosistemes terrestres.
3.3.1.10. Esgotament del recurs hídric, ERH.
El esgotament del recurs hídric, també anomenat petjada hídrica, fa referencia a tots els
usos que es fan de l’aigua dolça. Els quals provoquen una disminució de l’aigua dolça
consumible. Aquesta reducció d’aigua consumible és deguda a contaminació de les
aigües, el canvi climàtic i el consum immoderat d’aquest recurs. També es tracta d’un
impacte provocat per sequeres i fugues.
Per a calcular aquest impacte, es consideren tres tipologies d’aigua:
-

El volum d’aigua dolça consumida de les aigües superficials.
La evaporació que es experimentada durant els processos.
L’aigua que es contamina com a resultat dels processos.

Durant el nostre anàlisi s’agruparan totes les tipologies en una sola, que directament
quantificarà el esgotament del recurs hídric. [28]
3.3.1.11. Esgotament de recursos abiòtics, ERA.
Els recursos abiòtics són recursos naturals considerats no vius, com els minerals, el vent
o el petroli. Per tant, el esgotament abiòtic fa referencia al esgotament de tots aquests
recursos degut al sobre us de la població.
Es tracta d’un impacte ambiental que no té una manera exacta de ser determinat, per la
qual cosa hi ha gran varietat de mètodes per a la seva quantificació. Per una part pot fer
referencia únicament a l’esgotament de recursos naturals en funció de les seves
reserves físiques, tot I que també es troben casos que s’utilitzen les reserves
econòmiques.[29]

3.3.2. Assignació dels resultats de l’ICV (classificació).
En la següent taula (Taula 12), s’indica la relació de cadascuna de les categories
d’impacte, amb els principals agents que la provoquen.
Categories d’impacte
Potencial d’escalfament global
Reducció de la capa d’Ozó
Toxicitat humana
Partícules contaminants
Radiació ionitzant
Creació d’Ozó fotoquímic
Acidificació

Resultats (Classificació)
Emissions a l’aire de gasos d’efecte
hivernacle.
Emissió de gasos d’esgotament d’ozó
estratosfèric.
Emissió de substancies tòxiques a l’aire,
l’aigua i sòl.
Concentració de partícules contaminants
a l’aire.
Emissions de partícules i rajos
radioactius.
Emissió de substancies COV, CO a l’aire.
Emissió de substàncies acidificants (NOx,
NH3 i SO2).
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Eutrofització
Eco-toxicitat
Esgotament recurs hídric
Esgotament de recursos abiòtics

Emissió de nutrients a l’aire, l’aigua i el
sòl (nitrats, nitrogen, DQO, N2O).
Emissió de substancies tòxiques a l’aire
aigua i sol.
Sobre us de l’aigua com a recurs.
Extracció de minerals i combustibles
fòssils.

Taula 12. Assignació dels resultats ICV.

3.3.3. Elements optatius.
En aquest estudi no es realitzaran elements optatius. Per part de la normalització, no es
disposen dels valors de referencia. Tampoc es realitzarà ni l’agrupació ni la ponderació.

3.3.4. Limitacions de l’AICV.
Les limitacions de l’AICV venen definides dins la pròpia normativa ISO amb la qual es
realitzen els ACV, les UNE-EN ISO 14040/14044.
En resum, aquestes limitacions són:
-

-

No sempre es poden demostrar diferencies significatives entre les categories
d’impacte i els resultats dels seus corresponents indicadors per a diferents
alternatives dels sistemes del producte.
Es tracten només els assumptes ambientals especificats dins de l’objectiu i
l’abast.
Hi ha incertesa dins dels resultats de l’ICV degut a l’absència de dimensions
espacials i temporals.
No hi ha una metodologia potent per poder relacionar categories d’impacte
directament als resultats d’inventari.
Tots els elements que no es contenen dins les bases de dades del programari
de GaBi no podran ser estudiats per a l’AICV.

3.3.5. Resultats de l’AICV.
A continuació es mostren les taules dels diferents escenaris, amb les corresponents
comparacions ambientals de cadascun dels escenaris.
Pel que fa a les gràfiques que s’han obtingut de l’estudi amb el programari GaBi les hem
afegit al apartat d’annexes de la memòria.
Dins dels Annexes on trobem les gràfiques dels resultats obtinguts amb GaBi, podrem
observar com apareix el cotó. Aquest només ha estat utilitzat per a fixar la unitat
funcional del sistema dins del programa. Els resultats que han donat totes les categories
respecte el cotó no han estat considerats.
-

La primera taula de resultats (Taula 16), mostra la comparació dels diferents
escenaris amb el processos sense tractament.

Categoria
d’impacte
Potencial
d’escalfament
global
Reducció de la
capa d’Ozó

Unitat
kg CO2 eq.

kg CFC-11 eq.

Químic

Mixt

Electroquímic

90

130

220

-1,14E+05

5,81E-12

9,54E-12
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Toxicitat
humana
(cancerígena)
Toxicitat
humana (no
cancerígena)
Partícules
contaminants
Radiació
ionitzant
Creació d’Ozó
fotoquímic
Acidificació
Eutrofització
terrestre
Eutrofització
aigua dolça
Eutrofització
aigua marina
Eco-toxicitat
aigües
Esgotament
recurs hídric
Esgotament de
recursos
abiòtics

CTUh

6,40E-06

2E-07

3E-07

CTUh

8,00E-05

-1420

-1420

kg PM2,5eq.

0,033

0,022

0,037

kBq U235 eq.

8,37

19,27

35,97

kg NMVOC eq.

0,33

0,27

0,44

mols de H+ eq.

0,37

0,37

0,67

mols de N eq.

1,30

1

1,70

kg P eq.

0

0

0

kg N eq.

0,10

0,10

0,20

CTUe

246

6

10

m3 eq.

0

0

0

kg sb eq.

0,028

0,00031

0,00056

Taula 13. Anàlisis d'impacte per als processos sense tractament.

-

La segona taula de resultats (Taula 17), mostra la comparació dels diferents
escenaris amb el processos amb tractament.

Categoria
d’impacte
Potencial
d’escalfament
global
Reducció de la
capa d’Ozó
Toxicitat
humana
(cancerígena)
Toxicitat
humana (no
cancerígena)
Partícules
contaminants
Radiació
ionitzant
Creació d’Ozó
fotoquímic
Acidificació
Eutrofització
terrestre
Eutrofització
aigua dolça

Unitat

Químic

Mixt

Electroquímic

90

30

290

kg CFC-11 eq.

3,26E-12

8,31E-12

1,274E-11

CTUh

1,00E-03

0,0000061

0,004022

CTUh

8,29E-03

0,00007

0,03312

kg PM2,5eq.

0,011

0,024

0,050

kBq U235 eq.

7,77

4,17

50,57

kg NMVOC eq.

0,16

0,21

0,60

mols de H+ eq.

0,19

0,24

0,87

mols de N eq.

0,60

0,90

2,30

kg P eq.

1,36

-0,0020

5,43

kg CO2 eq.
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Eutrofització
aigua marina
Eco-toxicitat
aigües
Esgotament
recurs hídric
Esgotament de
recursos
abiòtics

kg N eq.

11,40

0,10

45,60

CTUe

47296

236

189196

m3 eq.

-6000

0

-22000

kg sb eq.

0,00013

0,00053

0,00079

Taula 14. Anàlisis d'impacte per als processos amb tractament.

-

La tercera taula de resultats (Taula 18), mostra la comparació dels diferents
escenaris amb el processos amb tractament i reutilització.

Categoria
d’impacte
Potencial
d’escalfament
global
Reducció de la
capa d’Ozó
Toxicitat
humana
(cancerígena)
Toxicitat
humana (no
cancerígena)
Partícules
contaminants
Radiació
ionitzant
Creació d’Ozó
fotoquímic
Acidificació
Eutrofització
terrestre
Eutrofització
aigua dolça
Eutrofització
aigua marina
Eco-toxicitat
aigües
Esgotament
recurs hídric
Esgotament de
recursos
abiòtics

Unitat

Químic

Mixt

Electroquímic

530

330

250

kg CFC-11 eq.

-2,36E-07

1,11002E07

1,034E-11

CTUh

1,01E-02

0,0040

0,0010

CTUh

8,31E-02

0,033

0,0083

kg PM2,5eq.

0,097

0,061

0,040

kBq U235 eq.

49,87

38,17

39,67

kg NMVOC eq.

1,13

0,71

0,50

mols de H+ eq.

1,27

0,87

0,67

mols de N eq.

4,10

2,60

1,90

kg P eq.

13,57

5,44

1,36

kg N eq.

113,90

45,60

11,50

CTUe

474196

189196

47296

m3 eq.

-56000

-22000

-6000

kg sb eq.

0,059

0,028

0,00062

kg CO2 eq.

Taula 15. Anàlisis d'impacte per als processos amb reutilització.
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3.4. Interpretació del cicle de vida
3.4.1. Avaluació general
3.4.1.1. Processos convencionals
L’avaluació únicament dels processos convencionals, sense cap mena de tractament
d’aigües, serveix per determinar si l’aplicació del procés electroquímic ja ens pot aportar
grans millores mediambientals. Malgrat que en l’avaluació dels impactes ambientals hi
ha varies categories d’impacte, es farà primer un comentari general sobre els resultats i
després s’incidirà directament en aquelles categories que tenen més impacte.
Pel que fa a les categories d’impacte a nivell global, com serien el potencial
d’escalfament global, l’esgotament de recursos abiòtics i la reducció de la capa d’Ozó,
s’hi observa tan canvis positius com negatius passant del químic a l’electroquímic. En
l’esgotament del recurs hídric no hi apareix cap resultat, tot i això, es tracta de tres
processos on tota l’aigua utilitzada és la mateixa i no se’n treu profit un cop realitzat el
tint.
Les categories més a nivell local i regional en general empitjoren pel procés
electroquímic.
Si entrem més en profunditat en algunes categories es pot deduir que:
-

-

-

Resultats del Potencial Escalfament Global: El procés electroquímic
comporta un major potencial d’escalfament global degut a l’ús d’electricitat.
Resultats de la Toxicitat Humana: En general cap dels escenaris resulta molt
perjudicial per la salut humana. Més aviat alguns resultats donen més aviat que
són favorables i causen menys morbiditat humana.
Resultats de la Radiació Ionitzant: Els nivells de radiació augmenten per la
incorporació d’electricitat en els processos.
Resultats de l’Acidificació: En aquesta categoria hi ha un augment de 0,3 mols
de H+ que fa del escenari electroquímic el més perjudicial.
Resultats de l’Eutrofització: Els nivells d’eutrofització són més destacats pel
que fa al procés electroquímic, tot i això, el procés mixt es manté amb els mínims,
així que la combinació dels dos mètodes de reducció podria afavorir més aquesta
categoria.
Resultats de l’Eco-toxicitat Aquàtica: Els processos amb ús elèctric milloren
notablement el impacte.
Resultats de l’Esgotament dels Recursos Abiòtics: Els processos amb ús
d’electricitat beneficien el sobre ús dels recursos abiòtics.

3.4.1.2. Processos amb tractament
En l’avaluació dels processos amb tractament d’aigües residuals, l’objectiu és
determinar si hi ha millores pel que fa als efectes contaminants dels ecosistemes pel
que fa al abocament de residus tant aquàtics com terrestres.
Tot i que un dels objectius es reduir l’impacte generat per les aigües, ens podem trobar
per altra banda que amb l’ús d’electricitat pugin seguir empitjorant aquestes categories,
degut a les fonts d’energia més brutes i contaminants.
Es farà primer un comentari general sobre els resultats i després s’incidirà directament
en aquelles categories que tenen més impacte.
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Les categories que van lligades als impactes a nivell global tenen major impacte quan
es tracta del procés totalment electroquímic, el motiu segueix estant sobretot lligat al fet
de l’ús d’energia elèctrica.
Tampoc s’hi observa millora en les categories que tenen impacte sobre ecosistemes i
sobre la salut humana.
Si entrem més en profunditat en algunes categories es pot deduir que:
-

-

-

-

-

-

-

Resultats Potencial Escalfament Global: El potencial d’escalfament global, té
la mateixa tendència, en el procés mixt disminueix, però degut al ús al 100%
d’electricitat en el electroquímic, fa que aquest augmenti. Per altra banda
l’electricitat dels tractaments hauria de suposar el mateix tipus de potencial en
els 3 escenaris.
Resultats de la Toxicitat Humana: Pel que fa als nivells de Toxicitat Humana
han tingut un augment respecte als escenaris sense tractament, el que suposa
un augment en la morbiditat humana degut al tractament d’aigües.
Resultats de les Partícules Contaminants: Pel que fa als nivells d’aquestes
partícules, es multipliquen gairebé per 5 respecte al procés convencional, el que
significa 50 mg de partícules emeses per 1.000 kg de teixit tenyit. Les
concentracions d’aquest tipus de partícules poden arribar a ser molt perjudicials,
per tant segons on siguin emeses aquestes podran resultar en reducció de la
qualitat de vida dels habitants que estan a prop dels nuclis d’emissió.
Resultats de la Radiació Ionitzant: els escenaris amb més ús d’electricitat
segueixen sent els més perjudicial per aquesta categoria.
Resultats de la Creació d’Ozó fotoquímic: l’escenari electroquímic és tres cop
més perjudicial que el químic en aquesta categoria, fet degut també a la
generació d’energia elèctrica.
Resultats de l’Acidificació: En l’acidificació hi ha un gran augment en l’escenari
electroquímic, ja que es 4 cops més alta que en el químic.
Resultats de l’Eutrofització: Per als nivells d’eutrofització, resulten més
perjudicials pel tractament electroquímic, tot i això, el procés mixt es manté amb
els mínims, així que la combinació dels dos mètodes de reducció podria afavorir
més aquesta categoria.
Resultats de l’Eco-toxicitat Aquàtica: Els nivells d’eco-toxicitat també
augmenten, de fet, es disparen amb el escenari electroquímic, potser es degut a
un problema del programa. Els nivells en comparació al químic es multipliquen
per quatre.
Resultats de l’Esgotament del Recurs hídric: En el esgotament del recurs
hídric, el escenari electroquímic resulta ser més beneficiós que els altres dos.

3.4.1.3. Processos amb tractament i reutilització
En l’avaluació dels processos amb reutilització d’aigües residuals i l’Indigo residual,
l’objectiu és determinar si hi ha millores mediambientals mitjançant la reutilització de les
aigües, i en quina quantitat.
Malgrat que segueix havent-hi el problema que genera l’ús d’electricitat, el fet de
reutilitzar pot comportar importants reduccions pel que fa a l’ús de matèries primes. El
que es deriva directament en la generació de menys impacte ambiental.
Amb la primera observació directament dels resultats gràfics ja es poden treure
conclusions positives sobre aquesta metodologia. En general a totes les categories
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d’impacte, la balança ha canviat de zona, i l’escenari electroquímic ha esdevingut el
menys perjudicial en la majoria de les categories.
Si entrem més en profunditat en algunes categories es pot deduir que:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resultats del Potencial Escalfament Global: En la categoria d’escalfament
global, l’escenari electroquímic té una millora considerable respecte al químic, la
qual cosa resulta molt beneficiosa per aplicar aquest tipus de procés.
Resultats de la Toxicitat Humana: La toxicitat humana és més baixa, tan la
cancerígena com la no cancerígena, en l’escenari electroquímic, fet molt
interessant ja que en els altres escenaris anteriors no era així. I això comporta
una millora en salut que es un aspecte molt important a tenir en compte per a
l’elecció del procés més sostenible.
Resultats de les Partícules Contaminants: En les partícules contaminants,
s’ha aconseguit que aquestes es redueixin més per l’escenari electroquímic, fet
també molt beneficiós. Ja que anteriorment en els escenaris previs, el
electroquímic havia resultat més perjudicial en aquesta categoria. La salut
humana també se’n beneficia d’aquests resultats.
Resultats de la Radiació Ionitzant: Les radiacions ionitzants, són menors pels
escenaris amb electricitat, pel que fa a la comparativa entre químic i
electroquímic, hi ha una millora considerable, resultant l’electroquímic menys
contaminant.
Resultats de la Creació d’Ozó fotoquímic: En la creació d’Ozó fotoquímic
també s’ha millorat respecte escenaris previs. Aquest cop, els escenaris amb ús
d’electricitat han resultat ser més beneficiosos. Havent-hi una diferencia
considerable entre el químic i el electroquímic.
Resultats de l’Acidificació: L’acidificació també ha millorat respecte escenaris
anteriors, aquest cop l’electroquímic ha resultat ser el que menys acidificació
provoca. Mentre que el químic és el que més.
Resultats de l’Eutrofització: L’eutrofització de tots els tipus, millora en els
escenari amb ús elèctric. El que fa que l’escenari electroquímic resulti ser el que
menys eutrofització provoca.
Resultats de l’Eco-toxicitat Aquàtica: En l’escenari d’eco-toxicitat de les
aigües, també es millora significativament en el escenari electroquímic respecte
al químic. Reduint molt els nivells d’eco-toxicitat.
Resultats de l’Esgotament del Recurs hídric: Pel que fa al esgotament del
recurs hídric, aquest cop ha empitjorat en l’escenari electroquímic.

3.4.2. Avaluació comparativa entre escenari químic convencional vs. escenari
electroquímic amb reutilització
En aquesta avaluació, es vol comparar més intensivament els dos escenaris més
oposats. Per una banda l’escenari químic convencional, el qual és el que es vol acabar
substituint. I a l’altra banda, l’escenari electroquímic amb reutilització d’aigües i colorant,
el qual és el millor partidari per a substituir-lo.
Es volen deixar alguns aspectes clar abans de l’avaluació, aquests són:
-

Per a dinamitzar la avaluació, es consideraran aquells impactes que creiem més
perjudicials en aquest procés. Per tant, només compararem intensivament part
dels impactes.
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-

-

Un aclariment en quant a les gràfiques comparatives, l’escenari químic
convencional està mostrat com el Convencional. Mentre que, l’escenari
electroquímic amb reutilització es mostra com la Reutilització.
Hem agrupat la toxicitat humana cancerígena i no cancerígena en una categoria,
per tal de simplificar-ne l’avaluació, ja que en aquest estudi no està dins l’abast
l’estudi per separat d’aquestes categories.

Les categories escollides per a realitzar la comparació, i per tant, les que es consideren
més importants són:
-

El potencial d’escalfament global.
Toxicitat humana.
Acidificació.
Eutrofització.
Eco-Toxicitat.
Esgotament recurs hídric.

Anàlisi de les categories d’impacte més destacades:
1. Potencial d’escalfament global:

kg CO2 eq.

Potencial d'escalfament global
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
Procés tint

Procés
neteja

Total

Convencional

132,27

0

132,27

Reutilització

209,48

39,80

249,28

Figura 11. Potencial escalfament global.

Pel que fa al procés de tint, com podem observar al gràfic (Figura 11), l’escenari
electroquímic amb reutilització genera un major potencial d’escalfament global, situantse un 88% més per sobre en les emissions de kg de CO2 eq. Fet que es pot traduir
principalment a l’ús d’electricitat.
Evidentment, al procés de neteja o tractament d’aigües, només hi tenim impacte al
tractament electroquímic, malgrat que això només significa un 16% de les emissions
totals d’aquest escenari. Tot i ser més perjudicial en aquesta categoria l’escenari de
reutilització, el fet de contenir un procés de neteja, pot ser molt més beneficiós en altres
categories d’impacte que afectin més als ecosistemes marítims i terrestres.
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2. Toxicitat humana:

Toxicitat humana
1,00E-02
8,00E-03

CTUh

6,00E-03
4,00E-03
2,00E-03
0,00E+00
Procés tint

Procés
neteja

Total

Convencional

1,82E-04

0

1,82E-04

Reutilització

4,96E-06

0,0093

9,32E-03

Figura 12. Toxicitat humana.

En quant a toxicitat del procés de tint segons el que podem observar en el gràfic (Figura
12), s’ha obtingut que l’escenari que conté tractament d’aigües resulta ser més
perjudicial per la salut humana. El que significa que genera una taxa de morbiditat més
gran, concretament estem parlant de 50 vegades la morbiditat del convencional.
Mentre que per altra banda, al no tenir tractament de neteja, el tractament convencional
no genera toxicitat en el que seria el procés de tractament.
3. Acidificació:

mols de H+ eq.

Acidificació
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
Procés tint

Procés
neteja

Total

Convencional

0,64

0

0,64

Reutilització

0,64

0,068

0,71

Figura 13. Acidificació.

En el procés de tint (Figura 13) trobem que els dos escenaris tenen els mateixos valors
de mols de H+ eq.. Cal considerar que l’acidificació, és principalment deguda al CO2.
Juntament amb l’augment de les emissions per part de les industries d’òxids de Sofre i
Nitrogen ( NOx i SOx). Per una banda en l’escenari químic, les emissions provenen més
aviat de la industria química per a l’elaboració dels components. Mentre que per l’altra,
en el de reutilització, les emissions tenen més a veure amb la producció d’energia
elèctrica amb combustible fòssils.
En el procés de tractament, al necessitar-se menys electricitat, es veu reduït el nombre
de mols de H+ eq.. Això evidencia en part, que el ús de fonts d’energia brutes,
poden ser en gran part les generadores de l’acidificació.
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4. Eutrofització:

kg P eq.

Eutrofització aigua dolça
1,6E+00
1,4E+00
1,2E+00
1,0E+00
8,0E-01
6,0E-01
4,0E-01
2,0E-01
0,0E+00
Procés tint

Procés
neteja

Total

Convencional

5,5E-04

0

0,00055

Reutilització

0,00042

1,39

1,39

Figura 14. Eutrofització aigua dolça.

kg N eq.

Eutrofització aigua marina
14
12
10
8
6
4
2
0

Procés tint

Procés neteja

Total

Convencional

0,22

0

0,22

Reutilització

0,16

11,32

11,48

Figura 16. Eutrofització aigua marina.

Eutrofització terrestre
mols de N eq.

2,5
2
1,5
1
0,5
0

Procés tint

Procés neteja

Total

Convencional

2,37

0

2,37

Reutilització

1,73

0,18

1,91

Figura 15. Eutrofització terrestre.

Primer, la eutrofització terrestre, per una banda observem com el procés convencional
està per sobre de la reutilització. Mentre que en el convencional estem parlant de 2,37
mols de H+, en el de reutilització es situa un 27% per sota en nombre de mols. Això és
degut principalment a l’ús de Ditionit de Sodi, el que implica que el dessús d’aquest
químic genera millores en aquesta categoria. No obstant, el mix elèctric d’Espanya, fa
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que en l’escenari de reutilització, hi hagi un nivells de mols de N eq. semblants al
convencional. Malgrat això en el global l’escenari electroquímic es situa un 19% per sota
del convencional.
Seguidament, a l’eutrofització de les aigües, tan dolça com marina, el que destaca és
l’escenari amb reutilització. Això podria ser degut a que el tractament d’aigües del procés
de reutilització pot estar abocant molts fosfats i nitrats. Degut al procés de tractament
d’aigües estem parlant que aquest escenari és 50 cops més contaminant que el
convencional. Pel que s’hauria d’avaluar si els tractament d’aigües escollits estan basats
en la filtració per membranes.
5. Eco-toxicitat aigües:

Eco-Toxicitat aigües
50000

CTUe

40000
30000
20000
10000
0
Procés tint

Procés
neteja

Total

Convencional

502

0

502

Reutilització

9,50

47301,12

47310,62

Figura 17. Eco-Toxicitat aigües.

Aquesta gràfica (Figura 17) mostra una gran diferencia entre un procés i l’altre pel que
fa a la part de tractament. Degut als coproductes que es deuen derivar del tractament
d’aigües hi ha una impacte molt elevat en eco-toxicitat per l’escenari de reutilització.
Aquest impacte situa a l’escenari amb tractament d’aigües vora els 100 cops més
contaminant que el convencional, una xifra molt exagerada pel que fa a un tractament
d’aigües que hauria d’estar millorant la condició d’aquestes.
6. Esgotament recurs hídric:

m3 eq.

Esgotament recurs hídric
0
-1000
-2000
-3000
-4000
-5000
-6000
Procés tint

Procés
neteja

Total

Convencional

-316

0

-316

Reutilització

-72,53

-5499,08

-5571,61

Figura 18. Esgotament recurs hídric.

Com a punt concloent d’aquesta comparació d’escenaris (Figura 18) hi tenim el
esgotament del recurs hídric, el que ve a ser el ús de l’aigua. En tots dos escenaris, no

P á g i n a 55 | 65

Estudi de l’impacte ambiental de la tintura
industrial de texans amb colorant índigo.
es genera cap impacte negatiu sinó positiu. Més que esgotament del recurs hi ha una
reutilització per part de l’aigua.
Tot i això, cal destacar el procés amb tractament. Gràcies al tractament d’aigües, fa que
se’n pugi reutilitzar vora a 20 cops més que sense tractament. No sabem com contempla
la recuperació d’aquest recurs el programa, ja que podria ser en forma d’aigua
contaminada en part. Tot i això, és bastant evident que gracies al tractament i a la seva
reutilització, és genera un estalvi molt important pel que fa a l’ús del recurs hídric.

3.4.3. Conclusions i recomanacions
3.4.3.1. Conclusions
En definitiva s’ha arribar a la conclusió de que aquest ACV comparatiu entre els diferents
processos de tint amb colorant Indigo ens indiquen que:
-

Processos convencionals:

De la manera en com s’han avaluat cadascun dels processos convencionals, amb l’ús
dels recursos disponibles, i deixant de banda les limitacions, l’escenari mixt ha acabat
destacant per sobre els altres en general. Comportant-se tenint en compte totes les
categories d’impacte, com el més beneficiós de cara a que provoca un impacte medi
ambiental menor. En comparació amb el químic i l’electroquímic, el que fa del mixt el
més respectuós, és que té la mitja de tots els impactes o bé per sota d’algun dels altres
dos processos o bé força igualada. El que amb el conjunt d’impactes generats resulta
millor.
Pel que fa a l’escenari electroquímic ha resultat ser massa perjudicial. Es l’escenari que
genera més impacte en més categories. El que en fa que resulti incoherent l’aplicació
d’aquest mètode, si més no, sense haver-ne estudiat les possibilitats de tenir un
tractament d’aigües i un procés de reutilització.
-

Processos amb tractament:

En els escenaris amb tractament d’aigües, destaca especialment l’escenari
electroquímic. En la gran majoria de categories d’impacte, aquest escenari ha resultat
ser el més perjudicial. Amb valors molt per sobre de les dues altres categories, com per
exemple, en el potencial d’escalfament global, eco-toxicitat de les aigües, eutrofització i
radiació ionitzant. El que en fa impossible la decantació per un tipus d’escenari com
aquest, ja que no hi ha cap mena de millora respecte al mètode convencional segons
les dades utilitzades. No obstant, l’escenari mixt, en molts casos resulta més satisfactori
que el convencional. Provocant una incertesa entre quin dels dos resulta més favorable.
Probablement caldria normalitzar les categories d’impacte, i d’aquesta manera observar
com de millor podria arribar a ser l’escenari mixt.

-

Processos amb reutilització:

Pel que fa als processos amb tractament i reutilització d’aigües i tint, hi ha un canvi
sobtat pel que fa als resultats. En tots els escenaris avaluats, menys la radiació ionitzant,
el procés electroquímic és el més beneficiós pel que fa a impactes ambientals. El que
significa un canvi important tal i com s’havien anat obtenint resultats d’altres processos.
Això voldria dir, que aplicant aquest tipus de procés, no només tindrem menys impacte
ambiental, sinó que es tracta del mètode electroquímic tant qüestionat, i del seu posterior
tractament i reutilització. Amb l’obtenció d’aquests resultats, el que podem interpretar,
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és que amb l’encadenament d’aquests processos (electroquímic, tractament i
reutilització), si que és possible obtenir menys impacte que en el procés convencional.
-

Comparativa entre escenari químic convencional vs. escenari electroquímic amb
reutilització.

En quant a la comparativa entre l’escenari més convencional, el químic convencional, i
el més desenvolupat, l’escenari electroquímic amb reutilització, s’obtenen resultats poc
decisius. S’evidencia que l’escenari electroquímic resulta ser més perjudicial en la
majoria de les categories. Probablement la falta de dades i de matisos dins l’estudi no
ajuden a donar prou força a aquest tipus de procés per resultar viable en front al procés
convencional. Pel que fa al procés convencional, al ser més reduït i només constar de
la fase de tint, els impactes que ens apareixen produïts per aquest escenari són menors.
El fet que significa que en la decisiva sobre quin escenari escolliríem per a la realització
del tint seria el convencional segons els resultats obtinguts.
Com a conclusió final dels resultats obtinguts pels diferents tractaments i segons el
objectiu que es volia assolir, s’ha determinat finalment que l’escenari electroquímic amb
tractament d’aigües aconseguiria reduir el impacte mediambiental. Primerament
substituint el Ditionit de Sodi, com a reductor de l’Indigo, per electricitat. Seguidament
ajudant a reduir la contaminació de les aigües residuals mitjançant un tractament
d’aigües, on els resultats mostren que pel tractament electroquímic podria resultar molt
beneficiós aquest tipus de tractament de les aigües. A més a més, el fet de reutilitzar el
residus del tint, afavoriria en la necessitat de menys matèries primes i redueix també
l’impacte.
3.4.3.2. Recomanacions

-

-

Es recomana l’ús de font més renovables per a generar electricitat. Després
d’observar les categories d’impacte quines són les parts del procés que més
afecten, es veu clarament com l’origen poc sostenible de l’energia elèctrica a
Espanya comporta un gran impacte pel medi ambient.
Tenir en compte el tipus de tractament d’aigües, ja que degut a aquest, la salut
humana i la salut medi ambiental han empitjorat pel que fa a l’avaluació de
categories com la toxicitat, l’eutrofització i el eco-toxicitat.
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4. COMPARACIÓ ECONÒMICA
L’aplicació d’una nova metodologia de tint cal que sigui avaluada també econòmicament
per tal de saber si és factible econòmicament aplicar un nou procés. En el cas del tint
amb Indigo s’ha realitzat una comparativa del cost per produir 1.000 kg de teixit tenyit, i
així tenir una idea del cost que té.
Abans de poder realitzar qualsevol comparació econòmica dels escenaris de tint, es
necessita saber quin es el cost de la matèria prima i l’energia consumida durant els
processos de tint i de tractament d’aigües. A continuació podem veure una taula (Taula
19) on hi apareixen els costos dels diferents elements que són necessaris en els tres
tipus de tints.
Element
Aigua [30]
Colorant Indigo [31]
Ditionit de Sodi [32]
Hidròxid de Sodi [33]
Electricitat tint [34]
EDTA [35]
Electricitat tractament

Preu (*)
1,15 €/m3
280,00 €/kg
144,40 €/kg
4 €/kg
0,1198 €/kWh
3,388 €/kg
0,1198 €/kWh

Taula 16. Preus de les matèries primes del tint.

(*)L’origen dels preus, el podem trobar a la bibliografia.
Tots els preus que s’han establert per a cada element han estat extret de dades originals
d’internet, comparant entre diferents punts de compra. Mentre que els preus de
l’electricitat s’han extret d’una pàgina de tarifes d’electricitat a Espanya, i s’ha
seleccionat el preu a València ja que la empresa que ens va proporcionar les dades és
d’allà.
Dins dels Annexos hi hem ajuntat totes les taules amb els càlculs dels costos de
cadascun dels escenaris de tint. Per comparar aquí posarem només les dades del cost
de cadascun dels escenaris (Taula 20) i una gràfica (Figura 19) on sigui més evident
quin és l’escenari més econòmic.
Escenari
Químic convencional
Químic tractament
Químic reutilització
Mixt convencional
Mixt tractament
Mixt reutilització
Electroquímic convencional
Electroquímic tractament
Electroquímic reutilització

Cost (€)
15.069,50
15.095,61
12.987,56
11.626,06
11.655,17
9.547,12
8.618,22
8.647,33
6.539,28

Taula 17. Cost dels diferents escenaris.
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Comparativa cost escenaris
15069,5 15095,61
12987,56
11626,06 11655,17
9547,12

8618,22 8647,33
6539,28

CVS

MS

EQS

CVT

MT

EQT

CVR

MR

EQR

Figura 19. Comparativa cost escenaris.

Els resultats un cop comparats tots els escenaris mostren una clara diferencia i variació
de preus segons la tipologia d’escenaris.
Els escenaris convencionals, els quals no incorporen ni tractament ni reutilització, són
els que resulten ser més cars. On el més car es situa als 15.095,61€ pel tint amb ús de
Ditionit i electricitat.
Mentrestant els escenaris amb tractament d’aigües, els costos es redueixen de mitja
3.441,44€. On passem als 11655,17€ per l’escenari més car que és el convencional.
Mentre que aquí el que té un cost més reduït també és l’electroquímic amb només
9.547,12€. Es tracta d’una diferencia de 5.522,4 respecte l’escenari convencional sense
tractament. Això suposa una reducció en el cost pel tint de teixit de cotó amb colorant
Indigo d’un 36,65%, la qual cosa és una xifra molt significativa. Amb la fabricació de
milers de texans , on podríem estar parlant d’un estalvi de més de mig milió d’euros per
cada 100 tones de texans fabricats.
Per acabar hi tenim els escenaris amb la reutilització de les aigües i l’Indigo. En aquest
escenaris hi ha una reducció mitja dels costos respecte al tint convencional de
9.322,02€, mentre que en comparació amb el tint amb tractament és de 5.880,58€. Tots
dos són estalvis molt significatius tenint en compte que no només redueixes costos, sinó
que a més a més pots estar reduint impacte ambiental. Tenint en compte que la
diferencia del cost entre l’escenari convencional i el electroquímic amb reutilització és
d’un 61,86%, és molt més rentable econòmicament l’escenari amb reutilització.
Feta aquesta breu avaluació econòmica es pot destacar que la viabilitat econòmica pel
que fa a les matèries primes utilitzades en els processos electroquímics de tint és molt
alta en comparació a les tecnologies utilitzades convencionalment.
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5. CONCLUSIONS I TREBALL FUTUR
5.1 Conclusions
5.1.1. Conclusions sobre l’estudi
En aquest treball de fi de grau s’ha realitzat un ACV sobre diferents alternatives de tint
amb colorant Indigo. Tres escenaris de tint diferents, tint amb reducció química, tint amb
reducció mixta i tint amb reducció electroquímica. I després afegint tractament d’aigües
als tres tints, i finalment reutilització d’aigües i colorant.
Les dades de tint utilitzades han procedit d’una empresa del sector tèxtil espanyola,
mentre que les dades del tractament i reutilització han estat proporcionades per la
universitat.
S’han avaluat primer més per sobre totes les categories d’impacte. I després s’han
comparat el dos processos més distants, el convencional i l’electroquímic amb
reutilització. On en aquesta comparació només s’han estudiat cinc categories d’impacte:
el potencial d’escalfament global, la toxicitat humana, l’acidificació, l’eutrofització, l’ecotoxicitat i l’esgotament del recurs hídric.
En resum es conclou que l’ACV mostra que:
-

-

Quan es comparen els escenaris convencionals, la millor alternativa resulta ser
l’escenari mixt. Això és degut principal al seu ús més reduït de la electricitat que
comporta un gran impacte. Pel que fa als escenaris amb tractament d’aigües,
queda més indecisa la decisió de quin procés es el que causa menys impacte.
Finalment pels processos amb tractament d’aigües, el procés electroquímic amb
reutilització esdevé el que causa menys impacte ambiental. Per tant, l’objectiu
del treball en trobar quin escenari és el més respectuós amb el medi ambient,
escolliríem l’escenari electroquímic amb reutilització de les aigües. Aquest
escenari ha demostrat que afegint un procés de tractament d’aigües despres del
tint, i reaprofitant tot el tint i aigües residuals, comportaria un menor impacte
ambiental que no pas l’escenari químic convencional.
Es dedueix dels estudis dels diferents escenaris, que els processos que
incorporen electricitat de fonts de mixt elèctric, són més perjudicials que els

Després de l’obtenció d’aquest resultats per part de l’estudi s’arriba a la conclusió:
-

-

-

Per tal d’aconseguir resultats més decisius seria necessari disposar del tint
d’Indigo en la base de dades del programa, o bé d’un tint de tina o semblant, de
manera que poguéssim quantificar els impactes ambientals generats per part
d’aquest element.
Els resultats també serien més fiables si s’incorporés la base de dades
necessària que conté el Ditionit de Sodi, i o bé elements essencials per generarlo dins el programa. Degut els pocs arxius de dades que conté la base de dades
que ve per defecte en el programa, no podem acabar de determinar del tot
acuradament quin és el total del impacte generat pel Ditionit de Sodi.
Es necessitaria per últim el procés de formació de l’EDTA, ja que tampoc s’ha
pogut determinar el seu impacte generat.
Amb aquest comentaris sobre diferents elements, s’arriba a la conclusió que no
sempre es possible determinar tots els impactes en un ACV, ja que molts
elements encara no han estat creats o no es disposa d’ells en les bases de dades
que es tenen.
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-

-

Els sulfits que es generen un cop s’ha reduït el tint, no poden ser avaluats. El
programa tampoc disposa de la base de dades necessària per a determinar els
impactes d’aquests sulfits.
No sempre es poden detectar diferencies quantitatives en algunes categories
d’impacte pels diferents escenaris avaluats.

Recomanacions
-

-

-

-

-

Es recomana deixar d’utilitzar fonts d’energia no renovables per a realitzar
processos electroquímics degut al seu gran impacte. Si es possible escollir
electricitat de font més netes i renovables millor.
Es recomana investigar sobre la reutilització del medi alcalí que s’ha de generar
en el bany per a realitzar el tint, ja que es malgasten molts quilograms d’Hidròxid
de Sodi, la producció del qual genera molts impactes.
Es recomana investigar en la possibilitat de tenyir més teixit a la vegada. Ja que
per cada 1 tona de teixit, 7,5 kg de tint d’Indigo no s’impregnen a aquest, i es
necessita reutilitzar-lo per acabar de gastar-se. Si es gastes tot l’Indigo es podria
estalviar dins amb consum energètic, i el tractament d’aigües seria menys
costós.
Ampliar la informació sobre les categories d’impacte en quant a les unitats que
s’obtenen d’aquestes.
Normalitzar, a ser possible, els resultats obtinguts de manera que es pugin
establir comparacions d’impacte medi ambiental entre escenaris, sense que
hagin d’estar limitades a ser comparacions entre categories d’impacte.
Tractar més intensivament les unitats de les categories d’impacte, per poder
analitzar més amb profunditat els resultats obtinguts.

5.1.2. Conclusions respecte la metodologia de l’ACV
Després d’haver utilitzat la metodologia de l’Anàlisi del Cicle de Vida per a realitzar
aquest estudi ambiental, se’n deriven les següents conclusions:
-

-

-

-

La realització d’un ACV és un procés molt extens i complet, ja per una banda
s’analitza punt per punt el cicle de vida del producte i totes les fases i
intermediaris que hi apareixen, i a més a més
Per a realitzar correctament l’estudi es necessari l’ús de les normatives UNE-EN
ISO 14040/14044, on primer es necessita mitjans per aconseguir les normatives,
i un cop s’està fent l’estudi, es necessita informació addicional sobre els ACV ja
que moltes parts estan poc documentades com per realitzar un estudi per primer
cop impecable.
En alguns punts de l’estudi de l’ACV, es necessita contrastar informació per
corroborar el que s’està demanant, ja que es tracta de text formal i molt tècnic.
Si es vol que un ACV tingui validesa, s’han de complir que els diferent paràmetres
de localització de dades, escala geogràfica, factors de caracterització, dades del
procés, tinguin un origen local o regional, depenent de com es vol enfocar
l’estudi.
Per a que un estudi pugi ser jutjat per un tribunal científic, tota la informació que
es utilitzada ha de ser d’un origen conegut, on la qualitat de les dades sigui el
suficientment fiable. A més a més, tots i cadascun dels apartats de l’estudi ha
d’haver estat realitzat amb molta cura per no mal interpretar un resultat, o no
generar resultats amb error de localització.
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-

-

Tot estudi d’un ACV ha d’estar supervisat per un tècnic en aquest tema, ja que
s’ha de verificar que cadascun dels punts i fases de l’estudi compleixen la
normativa i s’estan realitzant adequadament.
La utilització d’un programari d’ACV requereix coneixements mínims, els quals
necessiten temps per assolir-se ja que s’ha d’entendre pas a pas com funciona
el programari. No saber utilitzar correctament aquest pot conduir a cometre
errors, els quals ens poden generar resultats no satisfactoris degut a una mala
gestió del programari.

5.2. Treball futur
Per tal de continuar amb un treball futur seguint aquest estudi, es recomana:
-

-

-

-

Tractar d’aconseguir els elements necessaris per a determinar els impactes de
l’Indigo, o si més no, del EDTA i el Ditionit de Sodi, que són d’alt interès per a
l’avaluació de l’impacte ambiental.
Limitar el nombre d’escenaris, i analitzar amb més profunditat aquells de major
interès científic. En aquest cas vindria a ser l’electroquímic.
Limitar més les categories d’impacte a analitzar si es vol realitzar un anàlisi molt
profund en certes categories. Si no es limiten aquestes, a l’hora de realitzar
l’anàlisi dels resultats, resulta massa extensa la comparació. D’aquesta manera
en podem entrar més amb detall si ens interessen molt alguns escenaris en
concret.
Informar millor sobre els resultats i les unitats d’aquests resultats de les diferents
categories d’impacte, de manera que el lector pugi entendre millor les diferents
unitats de mesura a que fan referencia.
Normalitzar els resultats obtinguts de manera que es pugi realitzar una
comparació ambiental més intensiva.
Es recomana tractar amb més precisió la part dels tractaments d’aigües.
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ANNEXES
ANNEX. RESULTATS I DADES SOBRE ELS ESCENARIS DE L’ACV.
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