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Resum 

En aquest treball s’ha avaluat la qualitat de l’estampació mitjançant un anàlisis colorimètric, 
per a teixits de polièster verge i polièster reciclat. S’ha treballat amb mostres de teixit 100% 
polièster verge (a partir d’ara anomenat ‘PES’), mostres de 100% polièster reciclat (a partir 
d’ara anomenat ‘PET’), mostres de PES 50% PET 50%, de PES 75% PET 25% i finalment 
mostres de PES 25% PET 75%, totes elles estampades amb un disseny d’un cercle de 
colors. 
A partir de la floca de les fibres de polièster, s’han elaborat fils i després teixits. Per dur-ho 
a terme, primer s’han  seguit els passos del procés  de filatura open-end, el qual demana 
la prèvia elaboració de cintes per, finalment, produir fils amb un títol de 30 tex i amb un 
coeficient de torsió de 140, per filatura Open-End rotor. Seguidament,  s’ha fet el procés de 
tissatge  utilitzant una tricotosa circular per crear mostres de punt en forma de màniga. Ha 
seguit una etapa de  termofixació per estabilitzar dimensionalment les mostres i, finalment, 
s’ha desenvolupat i optimitzat el procés d’estampació per sublimació, també conegut com 
a estampació per transferència. Per avaluar la qualitat dels motius estampats, s’ha elaborat 
un anàlisi colorimètric de totes les mostres 
Per últim, amb els resultats de l’anàlisi colorimètric, s’ha estudiat  el comportament dels 
colorants  estampats en relació amb el percentatge de material reciclat que incorpora cada 
una de les mostres.   
 

 

Abstract 

In this work, the quality of the printing has been evaluated by means of a colorimetric 
analysis, for green polyester and recycled polyester fabrics. We have worked with samples 
of 100% green polyester fabric (from now on called 'PES'), samples of 100% recycled 
polyester (from now on called 'PET'), samples of PES 50% PET 50%, of PES 75% PET 25% 
and finally samples of PES 25% PET 75%, all of them printed with a design of a circle of 
colours. 

From the flocking of the polyester fibres, threads and then tissues have been made. To do 
this, first the steps of the open-end spinning process were followed, which requires the prior 
elaboration of belts in order to finally produce yarns with a 30-tex count and a twist 
coefficient of 140, using the Open-End rotor procedure. Next, the weaving process was 
carried out using a circular knitting machine to create stitch samples in the shape of a cradle. 
This was followed by a thermofixing stage to stabilise the samples dimensionally and, finally, 
the sublimation printing process, also known as transfer printing, was developed and 
optimised. In order to evaluate the quality of the printed motifs, a colourimetric analysis of 
all the samples has been carried out. 

Finally, with the results of the colourimetric analysis, the behaviour of the printed dyes has 
been studied in relation to the percentage of recycled material incorporated in each of the 
samples.   
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 OBJECTE 

 

El principal objectiu del projecte és avaluar la influència que té la presència de 
polièster reciclat en la qualitat d’estampació d’un teixit tèxtil de polièster. 

Tenint en ment la reducció del impacte mediambiental que té utilitzar el polièster 
reciclat provinent de les ampolles de plàstic PET, en comptes del polièster verge, 
s’estudiarà la manera d’aconseguir la major qualitat d’estampació utilitzant el màxim 
percentatge de polièter reciclat possible en un teixit de polièster. 

1.2 ABAST 

 

El llistat de tasques, activitats i documents a lliurar que es desenvoluparan per tal 
d’assolir l’objectiu del projecte és el següent: 
 

- Estudi previ sobre teixits de polièster, polièster reciclat i les seves tècniques d’es-
tampació. 

- Producció de cintes de polièster, polièster reciclat i mescles entre ells. 
- Anàlisis de propietats i pèrdues de pes de les cintes. 
- Producció de fil, a partir de les cintes, mitjançant el mètode de filatura Open-End 

rotor. 
- Producció de mostres de teixit mitjançant el mètode de punt. 
- Preparació de les mostres mitjançant la termoestabilització. 
- Estampació de les mostres de teixit. 
- Estudi i anàlisis colorimètric de les mostres de teixit. 
- Estudi del funcionament de la maquinària utilitzada. 
- Lliurament dels documents de seguiment del projecte. 
- Presentació i defensa del projecte. 

 

1.3 REQUERIMENTS 

 

La llista d’especificacions tècniques i fites que satisfarán el projecte són: 
 

- Impedir canvis dimensionals entre els processos que estan sotmeses les mostres 
de teixit. 

- Mantenir una regularitat de títol de fil a 30 tex 
- Aconseguir una bona conformitat de color amb el disseny triat. 
- Aconseguir una bona igualació, rendiment i resistència d’estampat. 
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2 ANTECEDENTS  

 

2.1 CONTEXT HISTÒRIC DEL POLIÈSTER 

 
John Rex Whinfield i el Dr. James T. Dickson, van iniciar l’any 1940 l’estudi dels èsters 
dels àcids ftàlics, que els va portar a la preparació del tereftalat de polietilenglicol. 
Whinfield i Dickson van agafar com a matèria primera base l’etilenglicol i com a segon 
component el dimetilester de l’àcid tereftàlic. L’any 1941, finalment, van aconseguir 
combinar les dues parts a través de diverses fases de reacció, creant el tereftalat de 
polietilenglicol. Aquesta substància fon a 256ºC, i pot filar-se com el niló, i va ser la 
matèria primera de les fibres de polièster. [1] 
Mentrestant, DuPont Co., estava emprenent independentment un programa de 
recerca sobre polièster, i cap al 1945, havia desenvolupat un mètode pràctic per 
preparar poli (etilentereftalat) (PET) a partir de dimetiltereftalat (DMT) i etilenglicol 
(EG). Aquesta nova fibra de DuPont es va conèixer amb el nom de Dacron. 
L’any 1953 es va iniciar una planta per a la fabricació de PET  a Carolina del Nord.   
Després del treball realitzat per Whinfield i Dickson, i de la introducció de les fibres 
de polièster, es va realitzar un ampli treball d’exploració sobre les possibilitats del 
polímer en el camp de les fibres, films, plàstics i altres usos. [2] 

 

2.2 PROPIETATS FÍSIQUES DEL POLIÈSTER 

 
Les propietats més interessants del polièster són la seva elevada resistència a la 
tracció, a la calor, als agents químics i al fregament. Es pot encongir amb tractaments 
tèrmics, però és fàcil d’estabilitzar. No absorbeix l’aigua, essent un avantatge, ja que 
la humitat no l’influeix, tot i que també és un inconvenient per les dificultats que 
presenta la seva tintura. És fàcil de netejar i s’asseca ràpidament. [5] 
 
 
PROPIETATS DE TRACCIÓ 
 
Les seves propietats de resistència a la tracció i allargament a la ruptura depenen de 
la forma en la qual es presenta el polièster. Si aquest és un fil continu, les seves 
propietats de resistència a la tracció seran més elevades que si es tractés de la fibra. 
Tot i que el polièster en forma de fibra presenta un allargament a la ruptura clarament 
major. [3] 
Aquestes propietats de tracció del polièster s’indiquen a la Taula 1. 
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Taula 1. Paràmetres de tracció de les fibres de polièster [3] 

PARÀMETRES DE TRACCIÓ DE LES FIBRES DE POLIÈSTER 

 

FILAMENT FIBRA 

TENACITAT 
ALTA 

TENACITAT 
MITJA 

TENACITAT 
ALTA 

TENACITAT 
MITJA 

BAIX 
PILLING 

TENACITAT EN 
SEC (dN/tex) 

5,8-7,3 3,6-4,5 5-5,9 3,6-4,5 2,3-3,2 

TENACITAT EN 
HUMIT (dN/tex) 

5,8-7,3 3,6-4,5 5-5,9 3.6-4.5 2,3-3,2 

ALLARGAMENT 
DE RUPTURA (%) 

8-11 15-30 20-30 30-50 - 

MÒDUL INICIAL 
(dN/tex) 

100-120 90-105 75 25-55 - 

RIGIDESA MITJA 
(dN/tex) 

59 25 - 10,5 - 

TREBALL DE 
RUPTURA MIG 
(dN-cm/tex-cm) 

0,295 0,454 - 0,554 - 

 
 

RESISTÈNCIA AL FREGAMENT 
 
En el cas del polièster estàndard, la seva resistència al fregament és molt superior a 
la major part de les fibres tèxtils, sent sobrepassada tan sols per la poliamida. Tot i 
això, pel que fa a la variació de polièster de baix pilling, la resistència a l’abrasió és 
inferior a l’estàndard, igualant-se amb la de la llana. [3] 

2.3 PROPIETATS QUÍMIQUES DEL POLIÈSTER 

 

El polièster presenta una excel·lent resistència als àcids inorgànics corrosius a 
concentracions diluïdes, així com als àcids orgànics en condicions més energètiques. 
A més a més, la fibra de polièster posseeix una bona resistència als àlcalis, 
especialment als utilitzats en els processos de rentat, tot i que els àlcalis forts ataquen 
a la superfície de la fibra, i l’amoníac i algunes bases orgàniques penetren en el seu 
interior atacant-la i empitjorant les seves propietats físiques. 

Les fibres de polièster presenten una excel·lent resistència als productes utilitzats en 
el blanqueig tèxtil, als tensioactius utilitzats als processos de rentat i als agents 
reductors. Per acabar, el polièster també presenta una bona residència a quasi tots 
els dissolvents utilitzats en la neteja en sec. [5, 6] 
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2.4 POLIMERITZACIÓ 

 
El polièster (PET) comercial s’obté a partir del dimetiltereflat (DMT) o de l’àcid 
tereftàlic (AT) mitjançant un procés en la que es distingeixen clarament dues etapes. 
En la primera es forma el denominat monòmer per transesterificació del DMT amb 
glicol per esterificació de l’AT amb glicol. El resultat d’aquesta reacció consisteix en 
una mescla de bis-hidroxietilentereftalat (BHET) i oligòmers. [4] 
La segona etapa consisteix en la polimerització d’aquest monòmer fins que 
s’aconsegueix arribar al pes molecular desitjat. En aquesta reacció es separen 
etilenglicol i aigua com a productes secundaris (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Esquema d’obtenció del poli(etilentereftelat) [3] 

 
 

2.4.1 POLICONDENSACIÓ 

 

La policondensació del monòmer és una reacció d’equilibri que ha de conduir a un 
polímer d’alt pes molecular (10000-30000 kg/mol) i aconseguir-lo transformar 
posteriorment en fibres. Per fer això, és necessari una eliminació eficient de 
l’etilenglicol com a producte secundari i fer l’ús d’un catalitzador. 

El valor del grau de policondensació s’obté a partir de la viscositat del fos i, arribat 
al valor desitjat, la reacció s’atura fent servir nitrogen a pressió per conduir el fos 
per una ranura situada a la base de l’autoclau. El polímer es refreda ràpidament 
aplicant-l’hi aigua a mesura que surt de l’autoclau en forma de fil, el qual es talla en 
petits trossos per facilitar el transport i l’eliminació a les màquines de filar, després 
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d’haver-los assecat i d’haver-los aplicat a una adequada homogeneïtzació (Figura 
2). [3] 

 

 

Figura 2. Procés de policondensació [3] 

 

2.5 FILATURA 

 
PREPARACIÓ DEL FOS  
 

Els petits trossos de polímer passen a través d’una reixa de fusió formada per una 
espiral d’acer inoxidable escalfat amb un fluid transmissor de calor o mitjançant 
electricitat. El polímer fos es desplaça de la reixa a un dipòsit situat just a sota. El 
volum del fos mentre està al dipòsit es controla amb la posició de la reixa (Figura 3). 
[3] 

 

Figura 3. Preparació del fos [3] 



 
 

Estudi de la influència de la quantitat de matèria 
reciclada a la qualitat de l’estampació de teixits 

 

 

    

 

EXTRUSIÓ I FILATURA 

 

El fos passa del dipòsit de fusió a unes bombes d’engranatges dosificadores, i 
d’aquestes, a un equip de filtratge que consta d’una sèrie de tamisos metàl·lics fins 
(també es poden utilitzar capes de sorra). 

El polímer fos passa finalment a la filera. Aquestes solen estar formades per discs 
d’acer de 5-8 mm amb forats d’una certa mida i col·locació per assegurar un flux de 
la màxima regularitat i un refredament uniforme dels filaments.  

A l’entrar en contacte amb l’atmosfera el polímer es solidifica ràpidament. 

Una vegada solidificats, els filaments individuals s’ajunten tots en un punt, i passen 
a la zona d’aplicació de l’ensimatge abans de ser enrotllats al mecanisme de 
recollida (Figura 4). [3] 

 

 

Figura 4. Esquema de filatura de polièster [3] 

 

ESTIRAT 

 

En l’estirat s’aconsegueix l’orientació necessària fent passar el conjunt de filaments 
al voltant de rodets que giren a diferents velocitats. La relació de velocitats entre els 
rodets estiradors i alimentadors determina la relació d’estirat, la qual oscil·la entre 3 
i 6 per les diferents variants de fibra i fil continu. Quan es tracta de fil continu la relació 
d’estirat és de l’ordre de 3,5 i, en qualsevol cas, la relació triada dependrà de 
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l’elongació, tenacitat, mòdul, recuperació i resistència a l’abrasió del producte final, 
així com l’orientació prèviament impartida en el procés de filatura. [3] 

2.6 EL POLIÈSTER RECICLAT 

 
Com el polièster tradicional, el polièster reciclat és una fibra sintètica creada a partir 
fonts reciclades, com plàstics ja existents, residus de les plantes industrials que 
treballen amb polièster o inclús peces de vestir. Els teixits fets a partir d’aquest 
material conserven les característiques del polièster convencional, amb la diferència 
que els mètodes utilitzats per a la seva producció tenen un impacte mediambiental 
molt menor, a més a més d’evitar produir un producte derivat del petroli directament. 
El polièster reciclat que s’utilitzarà en aquest treball, és el que prové de la reutilització 
d’ampolles de plàstic PET. Aquest procés de reutilització consisteix en una selecció 
prèvia, que té com a objectiu obtenir un producte el més net possible, evitant certs 
colors i materials metàl·lics. El PET es tritura, que consisteix a reduir els envasos de 
plàstic fins a obtenir escames d’uns 10 mm i després, s’ha de dur a terme un rentat, 
utilitzant tensioactius, poden triar si es vol fer a temperatures fredes, a temperatura 
ambient o fins i tot a uns 90ºC. Aquest rentat té com a objectiu eliminar residus 
contaminants de tipus orgànic com terra o sorra. Una vegada secs, aquests xips es 
modifiquen mitjançant pressions i calor per a obtenir el producte final desitjat. [7, 8] 

 

 

2.7 TERMOFIXAT 

 
En l’operació de termofixat, les fibres de polièster aconsegueixen una fixació 
permanent quan se les aplica unes altes temperatures en una posició determinada. 
Aquest procés és d’extrema importància per la vida útil d’un teixit de polièster, ja que 
els teixits que no han estat termofixats, en un futur presentaran problemes 
d’encongiments després de ser assecats, planxats o en els processos de tintura o 
estampació. El procés de termofixació també pot comportar modificacions negatives 
en el tacte o un augment de rigidesa, a causa de la cristal·lització que es crea en la 
seva estructura durant el procés. 
 
El termofixat es pot realitzar mitjançant vapor o amb calor sec, i normalment s’efectua 
en un rang de temperatures d’entre 160ºC a 210ºC i entre 30 i 90 segons. [9] 

 

 

2.8 ESTAMPACIÓ PER SUBLIMACIÓ 

 
La sublimació tèxtil és una tècnica d’estampació relativament recent. Es tracta d’un 
mètode d’estampació per sublimació en el que, mitjançant la utilització de colorants 
dispersos sublimables i un sistema de calandrat, el teixit de polièster queda estampat. 
Durant el procés de transferència, el colorant, el qual està en un suport de paper, 
passa d’estat sòlid a gas (sublimació), per finalment condensar sobre el teixit. 
El procés d’estampació per sublimació comença per la impressió del disseny que es 
vol estampar en un paper de sublimació, utilitzant tinta de colorants dispersos 
especial per aquest mètode. Amb el disseny ja imprès, aquest és sotmès juntament 
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amb el teixit que es vol estampar, a temperatura i pressió durant un temps determinat, 
mitjançant una calandra o planxa tèrmica (Figura 5). 
La gran diversitat de colors en els quals es pot estampar, la bona transpirabilitat, i el 
fet que és un procés en sec són uns dels molts avantatges que té aquest mètode. [10]   

 

 

Figura 5. Procés sublimació per calandrat 

 

 

2.8.1 COLORANTS DISPERSOS 
 

Fets servir únicament en la tintura de fibres sintètiques, concretament el polièster, 
els colorants dispersos són compostos orgànics no-iònics insolubles que amb 
l’ajuda de certs tensioactius són capaços de mantenir les partícules del colorant en 
suspensió. Per aconseguir la tintura aquestes, el colorant s’ha de dissoldre en el 
seu estat mono-molecular, és a dir, que primer s’ha d’homogeneïtzar el màxim 
possible en el bany abans que sigui possible la penetració en el substrat tèxtil. 
L’estabilitat de les dispersions de colorant depenen majoritàriament de la 
concentració de colorant, de la temperatura i del temps. Com més alts siguin 
aquests valors major serà la possibilitat de formar agregats. També influeix el pH, 
els productes auxiliars i el nivell d’agitació de la solució. 

Per aconseguir tenyir el polièster, s’hauria de tenyir a una temperatura superior a la 
temperatura de transició vítria (Tg), perquè els pors de la fibra augmentin de 
dimensions i el colorant pugui penetrar a través d’ells, per després recuperar la mida 
original i atrapar el colorant a dins. Així  mateix, idealment és millor no treballar a 
altes temperatures per evitar la degradació de la fibra, per això que van aparèixer 
els “carriers”. Els “carriers” són elements auxiliars a la tintura que disminueixen la 
Tg del polímer i permeten realitzar el procés de tenyit a temperatures més baixes. 
Contràriament, són elements que poden ser nocius i actualment s’intenta minimitzar 
el seu ús. [11] 
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2.9 COLORIMETRÍA 

 
La colorimetria és la ciència que s’encarrega de quantificar el color. Mitjançant la 
mesura de la longitud d’ona, proporcionant coordenades del croma dels colors 
vermell, blau i verd de la mateixa manera que els ulls humans veuen el color. Per a 
percebre aquest color, necessitarem una font de llum, l’objecte que està il·luminat, i 
l’ull que percep el color. 
La colorimetria és una opció molt útil per a les indústries que elaboren productes 
iguals relacionats amb el color, com tints o cosmètics. 
 

• Font de llum: Una font de llum es caracteritza per la distribució d’energia 
relativa en diverses longituds d’ona. És el que s’encarrega d’emetre la llum en 
forma de calor que viatge en forma d’ones electromagnètiques.   
 
Degut a la gran varietat de fonts de llum la CIE, ha desenvolupat una sèrie 
d’estandarditzacions per poder descriure els colors amb més facilitat. El primer 
és el il·luminant A que es basa en la llum de la bombeta. El següent és el D50 
que simbolitza la lluminositat d’un migdia a Europa, i finalment ens trobem amb 
el D65, que fa referència a quan hi ha núvols al cel. També existeixen els 
il·luminats E, F1 i F12, que estandarditzen una llum equienergètica, una llum i 
un tub fluorescent respectivament. Aquests tres últims no són tan utilitzats. 
 
• Objecte: És la matèria on arriba la llum. Quan això passa es poden donar tres 
situacions diferents: la primera és l’absorció, és a dir, que la llum sigui 
absorbida per aquesta matèria. La segona és la reflexió, que significa que la 
llum es reflecteix per aquesta matèria, i l’última és quan la llum traspassa 
aquesta matèria, la transmissió. Per aclarir aquests fenòmens, si tenim un 
objecte de color vermell, aquest absorbirà les longituds d’ona verdes i blaves, 
i reflectirà les vermelles. Mentre que si un objecte és blanc reflectirà tota la llum, 
i al revés si és negre. 
 
•Observador: l’ull humà, mitjançant el cervell, és el que s’encarrega de detectar 
i integrar les dades visuals de la interacció d’una font de llum amb l’objecte 
il·luminat. Es podria dir que l’ull humà en el seu interior hi ha un conjunt de 
receptors, un sistema de lents i un sistema nerviós que condueix els impulsos 
generats a l’àrea adequada del cervell. [12] 

 
 

2.9.1 SISTEMA CIE 

 
La CIE (Comissió Internacional d’Il·luminació) va introduir a l’any 1931 un sistema 
per quantificar els colors mitjançant números matemàtics. L’espai de color CIELab 
proporciona una útil representació tridimensional dels estímuls preceptuats del 
color. Mitjançant un sistema d’eixos, és possible quantificar el color. Com es mostra 
a la Imatge x, l’eix vertical (L*) representa la lluminositat, i els seus valors van del 
0, que representa el negre al 100 que defineix el blanc. Els eixos de color a* i b*, 
es basa en el fet que un color no pot ser vermell i verd, ni blau i groc, ja que aquests 
colors s’oposen entre si. En cada eix els valors van de positiu a negatiu del -300 al 
299. A l’eix a*, els valors positius indiquen la quantitat de vermell mentre que els 
valors negatius indiquen la quantitat de verd. A l’eix b* el groc és el positiu i el blau 
és el negatiu. Per als dos eixos el zero és el gris neutre (Figura 6). [12] 
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Figura 6. Eixos de colors model CIELab [12] 

 

 

Figura 7. CIELab en coordenades polars [12] 

Fent referència en les equacions vistes a la Figura 7, la C* indica el croma, i la H* 
fa referència al matís. 

 

2.9.2 INTENSITAT DE LA TINTURA 

 
La intensitat de tintura es pot estudiar a través del mètode Kubelka-Munk. Aquest 
mètode consisteix en la predicció del color d’un material opac a partir del 
percentatge de reflectància per cada longitud d’ona de l’espectre visible (380-780 
nm), ja que aquest percentatge és funció de la llum absorbida i dispersada per les 
partícules dels pigments que es troben en el substrat. Això significa que per cada 
freqüència de l’espectre visible, cada component d’una formulació de color 
posseeix un coeficient d’absorció i un coeficient de dispersió. [13] 

 

𝑓(𝑅) =
𝐾

𝑆
= (1 − 𝑅)2/2𝑅  

 
Sent K el coeficient d’absorció, i S el coeficient de dispersió. 
Per tant es podria dir, que els valors de K/S estan relacionats linealment amb la 
concentració de colorants i pigments en substrats sòlids.[14]  
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3 PROCÉS EXPERIMENTAL 

3.1 MATERIAL I MAQUINÀRIA  

 

3.1.1 MATERIAL 

 
- Fibres de polièster verge 
- Fibres de polièster reciclat PET 
- Balança de precisió 
- Bobines de fil buides 
- Colorants dispersos sublimables 

 
 

3.1.2 MAQUINÀRIA 

 

USTER MDTA 3 

L’aparell USTER MDTA 3 forma part d’un conjunt de màquines creades per fer 
proves de filatura. Juntament amb el MDTA 3 es troba el USTER QuickSpin, aquest 
sistema pretén ajudar als filadors a analitzar i comprovar la qualitat de diferents 
tipus de fils amb més eficiència i velocitat. El MDTA 3 té la funció de la carda, mentre 
que el QuickSpin representa una màquina Open-End. 

Durant el meu treball només vaig utilitzar el MDTA 3 (Imatge 1), per a la producció 
de les cintes. Aquest aparell transporta les fibres tèxtils mitjançant una cinta 
mecànica i les condueix a una sèrie de cilindres disgregadors amb diferents 
velocitats i sentits, fins que surt la cinta, i s’emmagatzema en un tambor circular. La 
seva simplicitat no implica un resultat de mala qualitat, i aprofita la seva poca 
capacitat de treball, només pot suportar un màxim de 5 g de fibra, per compensar-
ho amb una rapidesa i flexibilitat molt pràctiques per l’anàlisi.  

 

 

Imatge 1. Màquina USTER MDTA 3 
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OPEN-END 

La màquina utilitzada per filar és una de tipus open-end rotor Spintester de 
Schlafhorst amb box de filatura SE10. Les màquines open-end tenen com a objectiu 
transformar les cintes en fils mitjançant una sèrie d’elements molt automatitzats. 
Entre aquests elements podem citar el disgregador, que té unes guarnicions que 
provoquen l’obertura, disgregat i neteja de les fibres que estan presents a les cintes. 
Gràcies a aquest mètode de filatura s’han pogut eliminar molts passos que 
contribuïen a realitzar l’operació de filar pel mètode convencional. A la sortida del 
disgregador les cintes es passen a un rotor, on es produeixen velocitats 
extremadament altes el que provoca la cohesió i entrelligat de les fibres creant el fil 
amb la torsió òptima. Aquest fil és bobinat en cons de cartró prèviament programats. 
Amb aquesta operació ja tenim el fil definitiu.[15] 

 

 

Imatge 2. Màquina open-end 

 

TRICOTOSA CIRCULAR 

La tricotosa circular és una màquina que realitza teixits de gènere de punt per trama. 
L’estructura d’una tricotosa circular és en forma de cercle. La fontura està formada 
per un cilindre i és recorreguda per un capçal de forma circular, sempre en el mateix 
sentit, creant el teixit. Com que el moviment del carro és circular, el resultat final 
serà un teixit en forma de tub sense extrems. A diferència de les tricotoses rectilínies, 
les circulars no han de parar cada vegada que arriben a un extrem, sinó que tenen 
un recorregut constant sempre en el mateix sentit, això permet un moviment més 
eficaç, i és menys propensa a fallar. Tot i que, la tricotosa rectilínia pot produir teixits 
de diferents amplades, amb gran varietat de puntades i formes, mentre que les 
tricotoses circulars tenen un ample fixe, que es defineix segons el diàmetre del 
cilindre on estan les agulles. 

La tricotosa utilitzada en aquest projecte és un prototip de tricotosa circular, d’una 
sola fontura de diàmetre 3’54’’ (90 mm), i galga E15. 
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RAME SECADORA  

La rame és la màquina més utilitzada per a la termofixació. Mitjançant la 
transferència de calor sec amb infrarojos, la rame treballa de forma continua en 
temps reduïts. Les temperatures en les quals es pot termofixar varien entre els 
160ºC i els 220ºC. 

La rame utilitzada durant aquest treball és la rame de la marca Ernst Benz AG 
Textilmaschinen (Imatge 3).  

 

Imatge 3. Rame Ernst Benz AG 

 

IMPRESSORA EPSON SC F501 

La Epson SC F501 (Imatge 4) és la impressora de sublimació que he utilitzat per 
imprimir els dissenys en paper sublimable. És fàcil ús gràcies a la seva solució de 
tinta recarregable mitjançant ampolles de tinta de 140 ml. Està dissenyada per evitar 
l’entrada de pols, així que evita les impressions incompletes per obstruccions i té 
un sistema de neteja ràpid. Inclou connectivitat Wi-Fi per a major facilitat d’ús, com 
també el software Accounting. 

 

Imatge 4. Impressora Epson SC F501 
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PLANXA TÈRMICA BELICE 

Planxa especialitzada per la sublimació, de la marca Beinsen (Imatge 5), és una 
planxa de premsa tipus sandwich, amb tancat i obertura semiautomàtica i controls 
digitals de temperatura i temps. La pressió s’ajusta manualment mitjançant una 
rosca, té un gran angle d’obertura que permet realitzar les tasques amb facilitat. La 
mida de les plaques d’acer sòlid és de 38x38 cm. És capaç d’arribar fins als 225ºC 
i té un rang de temporitzador de 0 a 999 s. 

 

 

Imatge 5. Planxa tèrmica Beinsen 

 

COLORÍMETRE DataColor SP-600 

Un colorímetre és un aparell que s’utilitza per mesurar i analitzar els colors. Aquest 
serveix per conèixer el valor numèric i determinar la intensitat i matisos d’un color. 

A través d’una mostra de llum, pot ser tant per reflexió com per emissió, es podrà 
determinar el valor tenint en compte una il·luminació estàndard. S’encarrega de 
mesurar les propietats de reflexió d’un color fent servir funcions de longituds d’ona. 

Té com a objectiu principal la recepció exacta i precisa del color. Per aconseguir-ho 
recull les mesures en funció dels valors CIELab, de manera que seleccionen les 
dades de forma objectiva. 
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3.2 PROCESSOS  

 
Els processos seguits consten de la producció de cintes, filatura open-end, tissatge, 
termofixació, estampació i anàlisi colorimètric. 

 

3.2.1 PRODUCCIÓ DE CINTES 
 

Aquest procés es divideix en dues seccions. La primera és la de producció de cintes 
de PES, la qual es va dur a terme al laboratori de l’Intexter, les fibres de polièster 
amb les següents característiques; PES 1,3 dtex 38 mm BR. 

Es va realitzar una àmplia producció utilitzant la maquinària del laboratori de filatura. 
Allà vam utilitzar la obridora, on vam tirar la fibra de polièster perquè s’obrís. La fibra 
disgregada passava a la carda, on es paral·lelitzaven les fibres i es pentinaven fins 
la cinta que en resultava. El tercer i últim pas era a la manuar (Imatge 6), on 
convergien les cintes de la carda i es paral·lelitzaven i sortia la cinta final, la qual 
era lo que buscava. 

 

Imatge 6. Pas pel manuar del procés de producció de cintes 

 

El primer procés al final va resultar ser un complement del segon i principal, ja que 
les cintes de PES van tornar a ser passades per la màquina de fer cintes USTER 
MDTA 3, per tant, la primera producció va servir només per aconseguir unes fibres 
de polièster completament lliures d’impureses per agilitzar el procés (Imatge 7).   
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Imatge 7. Fibres de polièster abans de convertir-se en cintes 

 

 

Així que utilitzant el USTER MDTA 3, es produirà la següent quantitat de cintes: 

- 4 cintes de PES 100% per realitzar les proves 
- 6 mostres de PET 100% 
- 6 mostres de PES 50% PET 50% 
- 4 mostres de PES 75% PET 25% 
- 4 mostres de PES 25% PET 75% 

 

Cal afegir que totes les cintes, a excepció de les de PES 100% han estat passades 
2 vegades per la màquina, equivalent a un cardat industrial per a fibres químiques, 
per aconseguir la màxima homogeneïtat possible i controlar la pèrdua de matèria 
(Taula 2). Les cintes es van formar a partir de pesar 5 g de fibra (Imatge 8).  

 

 

Imatge 8. Pes de fibres de polièster 
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Taula 2. Dades pesos fibres amb percentatges de pèrdues 

MOSTRA 
PES DE 
FIBRES 

(PES) (g) 

PES DE 
FIBRES 
(PET) (g) 

PES 
INICIAL 

TOTAL (g) 

PES FINAL 
TOTAL (g) 

% PÈRDUES 

PES 100% 1 5,026  5,026 5,014 0,243 

PES 100% 2 5,021  5,021 5,019 0,040 

PES 100% 3 5,022  5,022 5,017 0,089 

PES 100% 4 5,006  5,006 4,972 0,697 

PET 100% 1  5,043 5,043 5,023 0,412 

PET 100% 2  5,001 5,001 4,991 0,189 

PET 100% 3  5,008 5,009 4,999 0,194 

PET 100% 4  4,997 4,997 4,988 0,174 

PET 100% 5   5,019 5,019 5,013 0,114 

PET 100% 6  5,003 5,003 4,996 0,156 

PES 50% PET 50% 1 2,512 2,490 5,003 5,001 0,052 

PES 50% PET 50% 2 2,508 2,504 5,012 5,009 0,063 

PES 50% PET 50% 3 2,511 2,506 5,017 5,015 0,036 

PES 50% PET 50% 4 2,500 2,507 5,008 5,003 0,102 

PES 50% PET 50% 5  2,503 2,501 5,005 4,999 0,108 

PES 50% PET 50% 6 2,503 2,503 5,006 5,004 0,040 

PES 75% PET 25% 1 3,751 1,260 5,012 5,003 0,175 

PES 75% PET 25% 2 3,761 1,240 5,001 4,998 0,056 

PES 75% PET 25% 3 3,747 1,257 5,004 5,008 0,024 

PES 75% PET 25% 4 3,755 1,248 5,004 5,000 0,062 

PES 25% PET 75% 1 1,266 3,747 5,014 5,011 0,066 

PES 25% PET 75% 2 1,265 3,760 5,026 5.021 0,097 

PES 25% PET 75% 3 1,261 3,750 5.011 5,001 0,211 

PES 25% PET 75% 4 1,248 3,758 5.006 5,001 0,094 

 

Com es pot veure a la Taula 2, el material que produïa més residus, i que per tant 
tenia més impureses o perdia més material, són les fibres de polièster reciclat PET, 
tot i que no representava una gran quantitat, ni s’allunyava molt dels valors del 
polièster convencional.  

 

3.2.2 FILATURA OPEN-END 
 

Aquest procés començava amb la tria dels elements de la màquina. Fixats els 
paràmetres del fil de sortida que es volia aconseguir, és a dir, un títol de 30 tex i un 
coeficient de torsió mètric de 140 amb la màquina funcionant a 40.000 rpm, els 
elements seleccionats amb l’ajuda del manual de l’equip van ser: 

- El rotor és el T-256 D 
- El disgregador és el S21DN 
- La boquilla és la KN4F 
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- Torque-Stop de color verd 

Una vegada muntats els elements de la màquina, aquesta s’ha de posar en 
funcionament. Tot i això la màquina no és capaç de crear el fil directament amb les 
dades adequades de control de velocitats, sinó que primer s’ha d’estandarditzar i 
començar a crear un fil d’una cinta disponible i unes dades de velocitats ja 
conegudes (Imatge 9). Per tant primer, s’ha de col·locar la cinta acompanyadora 
que és de color verd, posar la màquina a les condicions estàndards, i esperar que 
comenci a filar. 

 

 

Imatge 9. Procés de filatura open-end 

 

Les dades de les condicions estàndards vénen establertes per l’equip. Seguidament, 
es fixen les condicions finals per aconseguir un fil amb les propietats desitjades. A 
la Taula 3 es poden trobar aquestes. 

 

Taula 3. Consignes de condicions estàndards i desitjades màquina open-end 

 
CONDICIONS 
ESTÀNDARDS 

CONDICIONS 
DESITJADES 

VELOCITAT DE ROTOR 210 407 

VELOCITAT D’ALIMENTACIÓ 22 31 

VELOCITAT DE PRODUCCIÓ 71 184 

VELOCITAT DE DISGREGADOR 125 125 

 

A partir d’aquestes consignes, s’aconsegueixen les velocitats desitjades i l’estiratge 
i torsió finals del fil (Taula 4): 
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Taula 4. Velocitats desitjades, estiratge i torsió finals 

VELOCITAT DE ROTOR  40.000 rpm 

VELOCITAT D’ALIMENTACIÓ  0,29 m/min 

VELOCITAT DE PRODUCCIÓ 49,49 rpm 

ESTIRATGE 166,67 

TORSIÓ  808,29 v/m 

 

La velocitat del rotor ve donada, però els altres valors es troben a partir de les 
següents fórmules: 

 

𝑉𝐴𝐿𝐼𝑀 =
𝑉𝑃𝑅𝑂𝐷

𝐸
 

𝑉𝑃𝑅𝑂𝐷 =
𝑉𝑅𝑂𝑇

𝑇
 

𝐸 =
𝑇í𝑡𝑜𝑙 𝑐𝑖𝑛𝑡𝑎

𝑇í𝑡𝑜𝑙 𝑓𝑖𝑙
 

𝑇 = 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó ∗ (
1000

𝑇𝑖𝑡𝑜𝑙 𝑓𝑖𝑙
)

2

 

Sent “E” l’estiratge i “T” la torsió. 

 

Es van elaborar fils a partir de les cintes de composició nominal: 

- Fil de PES 100% 
- Fil de PET 100% 
- Fil de PES 50% PET 50% 
- Fil de PES 75% PET 25% 
- Fil de PES 25% PET 75% 

 

3.2.3 TISSATGE 
 

El següent pas del procés va ser teixir les mostres a la tricotosa circular. Primer 
s’introdueix el fil a la tricotosa i es comença a teixir, després s’ha d’estabilitzar la 
màquina fins a trobar la constant de separació d’agulles que es necessita per a les 
mostres de teixit. Aquesta constant es regula amb un rodet de la màquina.  

Un problema que es va donar va ser que el teixit es desenganxava constantment, 
ja que els fils no corrien adequadament per les agulles. Aquest problema era degut 
a una diferència de diàmetre de fils entre els fils de polièster convencional que són 
els que vaig utilitzar en les proves, amb la resta de fils de les altres composicions. 
Els fils de PES 100% eren més prims que els altres, i això els permetia teixir mostres 
amb més longitud de malla (constant de 600) mentre que els altres fils necessitaven 
més distancia entre agulles (constant de 800).  

Els valors anomenats com a constants, indiquen la longitud de fil alimentat per 
revolució de la màquina. Aquests valors es relacionen amb la longitud de la malla. 
En el cas de longitud de fil de 600 mm/rev, la longitud de malla seria igual a 3,614 
mm, mentre que en el de longitud de fil de 800 mm/rev seria igual a 4,82 mm. 
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Fins que no vam trobar el valor adequat per les altres mostres de teixit, la tricotosa 
fallava contínuament, fet que va reduir la quantitat de material disponible de fil. 

Després de retirar la màniga de teixit de la tricotosa, i tallar mostres amb la mida 
necessària per a dur a terme l’estampació, vaig aconseguir teixir el nombre següent 
de mostres: 

- 2 mostres de PES 100% 
- 2 mostres de PET 100% 
- 4 mostres de PES 50% PET 50% 
- 2 mostres de PES 75% PET 25% 
- 4 mostres de PES 25% PET 75% 

 

3.2.4 TERMOFIXACIÓ 
 

Aquest procés es duu a terme a la rame. La termofixació és a 190ºC, i les mostres 
estaran sotmeses a aquesta temperatura durant 1 minut. 

Es necessita termofixar a una temperatura major que la temperatura d’estampació, 
si no després d’aquesta la mostra podria patir canvis dimensionals. 

La Imatge 10 mostra el panell de control de la rame. 

 

 

Imatge 10. Panell de control de la rame 

 

Les mostres es col·loquen en un marc d’agulles (Imatge 11) que transporta la 
mostra dins de la rame. Abans de començar, per això la rame necessita un interval 
de temps vol per estabilitzar la temperatura. 
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Imatge 11. Mostres col·locades al marc d’agulles 

 

Les mostres termofixades es retiren de la rame i ja estaran preparades per a la seva 
estampació. 

 

3.2.5 ESTAMPACIÓ 
 

L’estampació per sublimació requereix un material de suport i el substrat final on 
s’estampa, en aquest el paper de sublimació amb el disseny imprès i les mostres 
teixides respectivament. Per tant el primer pas és la impressió del disseny a 
estampar.  

Aquest procés es realitza a l’Epson F-501, imprimint sobre paper per a sublimació. 
El disseny escollit ha sigut un cercle de colors que ha permès veure i analitzar 
fàcilment la qualitat de l’estampat (Imatge 12). 
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Imatge 12. Disseny estampació abans i després de ser estampat, respectivament 

 

Es necessita imprimir el mateix nombre de dissenys que el nombre de mostres que 
es vol estampar, ja que aquest paper és d’un sol ús. Aquesta impressió es realitza 
amb els colorants que es mostren a la Imatge 13. 

 

 

Imatge 13. Colorants dispersos per sublimació 

 

Es van realitzar diverses proves prèviament per trobar el temps i temperatura òptims 
per a l’estampació. Estava clar que la temperatura havia de ser inferior als 190ºC 
de la temperatura del termofixat, però pel que fa al temps, es va provar els 3 i 4 
minuts, però l’estampació no donava els resultats esperats. Finalment es va definir 
que l’estampació es realitzés a 180ºC durant 6 minuts. La planxa tèrmica conté un 
temporitzador automàtic programable igual que el control de temperatura. 
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3.2.6 ANÀLISI COLORIMÈTRIC 
 

L’anàlisi colorimètric es realitza al colorímetre, utilitzant el il·luminant D65 i 
observador 10º.  

Primer s’identifica els colors del disseny que es volen quantificar, per utilitzar el 
mateix per cada una de les mostres i poder fer una comparativa adequada (Imatge 
14). Es trien els següents colors, perquè són els més semblants als colors de 
l’escala RGB, és a dir, vermell, verd i blau. 

 

 

Imatge 14. Colors escollis per l’anàlisi colorimètric 

 

Per cada una de les mostres es realitza un anàlisis del color del teixit, del vermell, 
verd i blau mitjançant el colorímetre. Per fer-ho es col·loca en teixit sobre la placa, 
de tal forma que l’objectiu de la màquina estigui alineat amb la zona on hi ha el color 
que es vol analitzar. Amb el programari de l’ordinador es controla el colorímetre, i 
aquest realitza 4 captures de color per cada un d’ells. Aquest ens donarà els 
resultats en diferents formes utilitzant el mètode d’anàlisi CIELab. Es determinaran 
els següents paràmetres: 

- Coordenades L*, a*, b* de cada un dels colors seleccionats 
- Dades reflectància 
- Dades generals d’intensitat de color 
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4 RESULTATS I ANÀLISIS 

4.1 COMPARATIVA ENTRE MOSTRES PES 100% I PET 100% 

 

4.1.1 REFLECTÀNCIA 
 

En aquest apartat s’analitzarà i compararà els valors de reflectància de les mostres 
PES 100% i PET 100% dels colors estampats i de la zona no estampada, que ha 
estat sotmesa a les mateixes condicions de temperatura i temps. 

 

Gràfic 1. Resultats reflectància PES 100% 
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Gràfic 2. Resultats reflectància PET 100% 

 

ANÀLISI DEL COLOR DE FONS DELS TEIXITS 

A la Gràfica 1 i 2, observant la línia negre, és a dir, el color de la zona sense 
estampar, però sotmesa a les mateixes condicions de temperatura i pressió que la 
zona estampada, es pot comprovar que les mostres de PES 100% tenen un grau 
de blanc major que en PET 100%, ja que aquestes mantenen gairebé el mateix 
nivell de reflectància en totes les longituds d’ona. Els valors de reflectància es 
troben al voltant del 70%, per tant, un grau de blanc elevat, tenint en compte que ni 
les fibres ni el teixit no han passat per cap procés blanquejant.  

Observant la Gràfica 2, els valors de reflectància del color de la zona no estampada 
de les mostres de PET 100%, oscil·len entre el 40% i el 70%, mantenint un nivell 
de reflectància considerablement més irregular al llarg de totes les longituds d’ona. 
Aquests valors mostren que el teixit de PET 100% és més fosc que el de PES 100%, 
ja que en comptes de reflectir en totes les longituds d’ona com fa la mostra PES 
100%, aquesta, té valors de reflectància més elevades en algunes zones de 
longitud d’ona. On es troben els valors més alts de reflectància és a la zona de 
longituds d’ona d’entre 600 i 700 nm, és a dir, on es troben el groc i el vermell, fet 
que afirma el color cru/marronós del blanc original en les mostres de PET 100%. 

ANÀLISI DELS COLORS ESTAMPATS 

Com era d’esperar, els colors en les mostres de PET 100% no són tan vius com a 
les mostres de PES 100%, i això és degut al fet que l’estampació s’ha efectuat sobre 
un substrat amb un grau de blanc menor que en les mostres de polièster estàndard.  

Aquesta diferència de valors de reflectància es veu als Gràfics 1 i 2. Les dades de 
reflectància del color vermell, de la mostra PES 100%, en l’interval de longituds 
d’ona de 600 nnm a 700 nm, que representen el vermell, oscil·len entre el 85% i el 
115%, mentre que els de PET 100%, oscil·len entre el 75% i el 90%, fet que indica 
que el vermell del PES 100% és més clar i viu. El color vermell de la mostra PES 
100% supera el 100%, ja que el colorant groc utilitzat en l’estampació de sublimació 
és fluorescent. 

El mateix passa amb els colors verd i blau tal com s’indica a les Taules 5, 6 i 7: 
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Taula 5. Mitjana de valors de reflectància (%) color vermell PES 100% I PET 100% 

DADES VALORS REFLECTÀNCIA MOSTRES PES 100% I PET 100% (%) 

COLOR VERMELL 

LONGITUDS D’ONA 
(nm) 

MOSTRA PES 
100% 

MOSTRA PET 
100% 

% DIFERÈNCIA 

600 106,74 85,68 21,06 

620 108,96 93,48 15,48 

640 104,38 90,26 14,12 

660 96,21 85,87 10,34 

680 87,95 79,00 8,95 

700 86,72 78,50 8,22 

 PROMIG 13,03 

 

Taula 6. Mitjana de valors de reflectància (%) color verd PES 100% I PET 100% 

DADES VALORS REFLECTÀNCIA MOSTRES PES 100% I PET 100% (%) 

COLOR VERD 

LONGITUDS D’ONA 
(nm) 

MOSTRA PES 
100% 

MOSTRA PET 
100% 

% DIFERÈNCIA 

480 31,14 17,46 13,68 

500 37,42 29,34 8,08 

520 27,49 24,34 3,15 

540 18,82 17,52 1,30 

560 12,72 12,23 0,49 

 PROMIG 5,34 

  

Taula 7. Mitjana de valors de reflectància (%) color blau PES 100% I PET 100% 

DADES VALORS REFLECTÀNCIA MOSTRES PES 100% I PET 100% (%) 

COLOR BLAU 

LONGITUDS D’ONA 
(nm) 

MOSTRA PES 
100% 

MOSTRA PET 
100% 

% DIFERÈNCIA 

400 23,80 18,75 5,05 

420 34,15 26,05 8,10 

440 44,42 33,11 11,31 

460 43,88 34,11 9,77 

480 34,00 28,50 5,50 

500 22,84 20,61 2,23 

 PROMIG 6,99 
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Així doncs, els valors de reflectància de tots els colors són menors en les mostres 
de PET 100%, fet que afirma que els colors en les mostres de polièster reciclat són 
més foscos que en el polièster estàndard. 

 

4.1.2 INTENSITAT DE COLOR 
 

En aquest apartat s’analitzarà i compararà els valors d’intensitat de color de les 
mostres PES 100% i PET 100% dels colors estampats i de la zona no estampada,  
que ha estat sotmesa a les mateixes condicions de temperatura i temps, mitjançant 
els valors obtinguts a partir de l’equació de Kubelka-Munk. 

 

 

Gràfic 3. Resultats K/S PES 100% 
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Gràfic 4. Resultats K/S PET 100% 

 

A través dels resultats de K/S de les dues mostres PES 100% i PET 100% (Gràfics 
3 i 4) es pot comprovar com el color blanc estàndard de la mostra PET 100% és 
més fosc que el PES 100%, ja que té uns valors K/S lleugerament més elevats. El 
mateix passa amb els colors verd i blau, la mostra PET 100% resulten uns valors 
de K/S lleugerament més elevats, i per tant un to més fosc. 

La diferència més evident es troba en el color vermell, on en la mostra de PET 100%, 
es mostren valors molt més alts de K/S, fins a una diferència entre 4 punts entre els 
pics més alts. Aquest fet ens diu que el color vermell en la mostra de polièster 
reciclat és molt més fosc que el color vermell en la mostra PES 100%. 

 

4.1.3 DADES COLOR CIELab 
 

A continuació es torna a fer un anàlisi colorimètric, però aquest cop utilitzant els 
valors de les coordenades L*, a*, b* de cada un dels colors per les mostres de PES 
100% i PET 100% (Taules 8, 9 i 10). 

 

Taula 8. Mitjana valors coordenades L*, a*, b*, color vermell mostres PES 100% I PET 100% 

COLOR VERMELL 

MOSTRA L* a* b* 

PES 100% 69,90 53,31 29,62 

PET 100% 62,42 51,77 43,85 
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Taula 9. Mitjana valors coordenades L*, a*, b*, color verd mostres PES 100% I PET 100% 

COLOR VERD 

MOSTRA L* a* b* 

PES 100% 48,93 -35,53 -10,22 

PET 100% 45,52 -35,67 5,48 

 

Taula 10. Mitjana valors coordenades L*, a*, b*, color blau mostres PES 100% I PET 100% 

COLOR BLAU 

MOSTRA L* a* b* 

PES 100% 41,47 3,43 -48,31 

PET 100% 39,62 -2,57 -39,50 

 

 

En el color vermell (Taula 8), les diferències més clares entre les dues mostres són 
en les dades L* i b*. El valor de L* com més proper a 100, més blanc serà el color. 
En el cas del color vermell hi ha una diferència de 7 unitats entre PES 100% i PET 
100%, sent el PES 100% el més gran i per tant el que més s’apropa al blanc. Els 
valors de a*, que mostren el grau de blanc, són gairebé iguals, en canvi en els valors 
de b*, que en positiu indiquen el grau de groc, hi ha una diferència de gairebé 15 
unitats, sent el PET 100% major, és a dir, que el color vermell en la mostra reciclada 
té un to més groguenc, fet que pot anar relacionat amb el fet que el color cru de la 
mostra de PET 100% també és un blanc amb un to més elevat de groc que en la 
mostra PES 100%. 

Els resultats CIELab del color verd (Taula 9) mostren un comportament 
lleugerament diferent. Tant els valors de L*, com els de a* són gairebé iguals entre 
les dues mostres, sent el color verd de la mostra PES 100% una mica més clar. Tot 
i així, en els valors de b*, hi ha una diferència d’unes 15 unitats, tenint el color verd 
de la mostra PES 100% un to més blavós, que la mostra PET 100% que té un to 
més groc, tot i que si tenim en compte que els rangs van de -300 a 299, les 
diferències no arriben ni al 5%. 

Pel que fa als valors del blau (Taula 10), tots ells mostren diferències mínimes entre 
mostres sent el valor de b* la més significativa amb una diferència de 9 unitats, que 
indica que la mostra PET 100% té un to de blau més fort. 

 

4.2 COMPARATIVA ENTRE LES MOSTRES PES50% PET50% I PES 100% 

 

4.2.1 REFLECTÀNCIA 
 

Com en l’apartat anterior, s’utilitzaran els valors de reflectància de les mostres PES 
100% i PES 50% PET 50% dels colors estampats i de la zona no estampada, que 
ha estat sotmesa a les mateixes condicions de temperatura i temps, per a dur a 
terme una comparació de les dues mostres. 
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Gràfic 1. Resultats reflectància PES 100% 

 

 

Gràfic 5. Resultats reflectància PES 50% PET 50% 
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ANÀLISI DEL COLOR DE FONS DELS TEIXITS 

Primer es comparen els resultats del blanc del teixit de cada una de les mostres. Es 
pot observar com el color original de la mostra PES 50% PET 50% no té el mateix 
nivell de regularitat que el PES 100%, tot i que és significativament més elevats que 
el PET 100% analitzat anteriorment. Aquest oscil·la entre el 55% i el 75%, apropant-
se molt és als valors del PES 100% que es mantenen a 70%, per tant puc afirmar 
que el color original de la mostra PES 50% PET 50% es troba entremig dels dos 
teixits analitzats anteriorment, com era d’esperar (Gràfics 1 i 5). 

 

ANÀLISI DELS COLORS ESTAMPATS 

A les Taules 11, 12 i 13 es mostren els valors de reflectància en les longituds d’ona 
pertanyents a cada color de les mostres PES 100% i PES 50% PET 50%, amb una 
comparació dels resultats obtinguts l’apartat anterior. 

Taula 11. Mitjana de valors de reflectància (%) color vermell PES 100% I PES 50% PET 
50% 

DADES VALORS REFLECTÀNCIA MOSTRES PES 100% I PET 100% (%) 

COLOR VERMELL 

LONGITUDS D’ONA 
(nm) 

MOSTRA PES 
100% 

MOSTRA PES 
50% PET 50% 

% DIFERÈNCIA 

600 106,74 93,36 13,38 

620 108,96 97,06 11,9 

640 104,38 92,88 11,5 

660 96,21 87,10 9,11 

680 87,95 80,15 7,8 

700 86,72 79,28 7,44 

 PROMIG 10,19 

 PROMIG PET 100% 13,03 

 

Taula 12. Mitjana de valors de reflectància (%) color verd PES 100% I PES 50% PET 50% 

DADES VALORS REFLECTÀNCIA MOSTRES PES 100% I PET 100% (%) 

COLOR VERD 

LONGITUDS D’ONA 
(nm) 

MOSTRA PES 
100% 

MOSTRA PES 
50% PET 50% 

% DIFERÈNCIA 

480 31,14 24,53 6,61 

500 37,42 31,88 5,54 

520 27,49 27,16 0,33 

540 18,82 17,96 0,86 

560 12,72 12,69 0,03 

 PROMIG 2,67 

 PROMIG PET 100% 5,34 
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Taula 13. Mitjana de valors de reflectància (%) color blau PES 100% I PES 50% PET 50% 

DADES VALORS REFLECTÀNCIA MOSTRES PES 100% I PET 100% (%) 

COLOR BLAU 

LONGITUDS D’ONA 
(nm) 

MOSTRA PES 
100% 

MOSTRA PES 
50% PET 50% 

% DIFERÈNCIA 

400 23,80 19,89 3,91 

420 34,15 28,17 5,98 

440 44,42 36,50 7,92 

460 43,88 36,95 6,93 

480 34,00 29,88 4,12 

500 22,84 21,11 1,73 

 PROMIG 5,05 

 PROMIG PET 100% 6,99 

 

Els valors de reflectància de les mostres PES 50% PET 50%, per cada un dels 
colors és menor que els valors de les mostres PES 100%, tot i que aquests a la 
vegada són majors que els de les mostres PET 100%, ja que el percentatge de 
diferència ha disminuït en tots els casos. 

 

4.2.2 INTENSITAT DE COLOR 
 

En aquest apartat s’analitzarà i compararà els valors d’intensitat de color de les 
mostres PES 100% i PES 50% PET 50% dels colors estampats i de la zona no 
estampada,  que ha estat sotmesa a les mateixes condicions de temperatura i 
temps, mitjançant els valors obtinguts a partir de l’equació de Kubelka-Munk. 

 

Gràfic 3. Resultats K/S PES 100% 
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Gràfic 6. Resultats K/S PES 50% PET 50% 

 

A través dels resultats de K/S de les dues mostres PES 100% i PES 50% PET 50%, 
es pot comprovar com el color blanc estàndard de la mostra PES 50% PET 50% és 
més fosc que el PES 100%, ja que té uns valors K/S lleugerament més elevats. El 
mateix passa amb els colors verd, blau i vermell, de la mostra PES 50% PET 50% 
que resulten uns valors de K/S lleugerament més elevats, i per tant un to més fosc 
(Gràfics 3 i 6).  

 

 

4.2.3 DADES COLOR CIELab 
 

A les Taules 14, 15 i 16, es mostren els valors de les coordenades CIELab de les 
mostres PES 100%, PES 50% PET 50% i PET 100% dels colors vermell, verd i blau. 

 

Taula 14. Mitjana valors coordenades L*, a*, b*, color vermell mostres PES 100%, PES50% 
PET50% i PET 100% 

COLOR VERMELL 

MOSTRA L* a* b* 

PES 100% 69,90 53,31 29,62 

PET 100% 62,42 51,77 43,85 

PES 50% PET 50% 64,76 50,53 38,95 
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Taula 15. Mitjana valors coordenades L*, a*, b*, color verd mostres PES 100%, PES50% 
PET50% i PET 100% 

COLOR VERD 

MOSTRA L* a* b* 

PES 100% 48,93 -35,53 -10,22 

PET 100% 45,52 -35,67 5,48 

PES 50% PET 50% 46,48 -31,75 -1,72 

 

Taula 16. Mitjana valors coordenades L*, a*, b*, color blau mostres PES 100%, PES50% 
PET50% i PET 100% 

COLOR BLAU 

MOSTRA L* a* b* 

PES 100% 41,47 3,43 -48,31 

PET 100% 39,62 -2,57 -39,50 

PES 50% PET 50% 40,24 0,08 -42,15 

 

 

Pel color vermell (Taula 14) es pot observar com el valor L*, que indica el grau de 
lluminositat, la mostra PES 50% PET 50% es troba entremig dels valors dels teixits 
anteriors, sent més lluminós que la mostra PET 100%, però menys que la mostra 
PES 100%. El valor a* de les mostres PES 50% PET 50%, que indica la quantitat 
de vermell en el cas positiu, en canvi, mostra un lleuger descens respecte a els 
valors de PES 100% i PET%, indicant que conté menys quantitat de vermell encara 
que sigui en poca mesura. El valor de b*, segueix la dinàmica de la coordenada L*, 
mostrant que el vermell de la mostra PES 50% PET 50%, té més quantitat de groc 
que la mostra PET 100%, però menys que la PES 100%, trobant-se just entremig 
d’elles. 

En el cas del color verd (Taula 15), les coordenades de les mostres de PES 50% 
PET 50% segueixen trobant-se entremig dels valors de les mostres PES 100% i 
PET 100%, amb l’excepció de la coordenada a*, que el seu valor menys negatiu 
indica que té menor intensitat de verd, que el d’altres mostres, tot i que seguirà 
tenint més lluminositat que en la mostra PET i un to menys blavós, més proper al 
groc. 

En el cas del color blau (Taula 16), per tots els valors de coordenades, la mostra 
PES 50% PET 50%, es troba entremig de les mostres analitzades anteriorment, 
sent un blau més lluminós que el del PET 100% i amb una quantitat de blau major. 
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4.3 COMPARATIVA ENTRE LES MOSTRES PES75% PET25% i PES 100%  

 

4.3.1 REFLECTÀNCIA 
 

En aquest apartat s’analitzarà i compararà els valors de reflectància de les mostres 
PES 100% i PES 75% PET 25% dels colors estampats i de la zona no estampada, 
que ha estat sotmesa a les mateixes condicions de temperatura i temps. 

 

 
 
Gràfic 1. Resultats reflectància PES 100% 

 

Gràfic 7. Resultats reflectància PES 75% PET 25% 
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ANÀLISI DEL COLOR DE FONS DELS TEIXITS 

La mostra de PES 75% PET 25% (Gràfic 7), ja mostra la regularitat pel que fa a 
valors al llarg de les longituds d’ona, com fa la mostra PES 100%, tot i que uns 5 
punts més avall.  

 

ANÀLISI DELS COLORS ESTAMPATS 

La diferència de valors dels colors, al que s’ha observat pel color original del teixit 
de fons. Comparant la gràfica PES 75% PET 25% amb la PES 100%, es veu com 
els valors de reflectància dels colors verd i blau són més alts els de la mostra PES 
100%, tot i que en poca mesura, que els de la mostra PES 75% PET 25%, més 
diferència hi ha entre els valors del color vermell. 

Els valors recollits a les Taules 17, 18 i 19 corroboren les afirmacions anteriors: 

 

Taula 17. Mitjana de valors de reflectància (%) color vermell PES 100%, PES 75% PET 25% 

DADES VALORS REFLECTÀNCIA MOSTRES PES 100% I PET 100% (%) 

COLOR VERMELL 

LONGITUDS D’ONA 
(nm) 

MOSTRA PES 
100% 

MOSTRA PES 
75% PET 25% 

% DIFERÈNCIA 

600 106,74 95,33 11,41 

620 108,96 94,72 14,24 

640 104,38 91,30 13,08 

660 96,21 86,36 9,85 

680 87,95 80,80 7,15 

700 86,72 80,47 6,25 

 PROMIG 10,33 

 PROMIG PET 100% 13,03 

 PROMIG PES 50% PET 50% 10,19 
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Taula 18. Mitjana de valors de reflectància (%) color verd PES 100%, PES 75% PET 25% 

DADES VALORS REFLECTÀNCIA MOSTRES PES 100% I PET 100% (%) 

COLOR VERD 

LONGITUDS D’ONA 
(nm) 

MOSTRA PES 
100% 

MOSTRA PES 
75% PET 25% 

% DIFERÈNCIA 

480 31,14 31,05 0,09 

500 37,42 36,65 0,77 

520 27,49 27,16 0,33 

540 18,82 18,69 0,13 

560 12,72 12,39 0,33 

 PROMIG 0,33 

 PROMIG PET 100% 5,34 

 PROMIG PES 50% PET 50% 2,67 

 

Taula 19. Mitjana de valors de reflectància (%) color blau PES 100%, PES 75% PET 25% 

DADES VALORS REFLECTÀNCIA MOSTRES PES 100% I PET 100% (%) 

COLOR BLAU 

LONGITUDS D’ONA 
(nm) 

MOSTRA PES 
100% 

MOSTRA PES 
75% PET 25% 

% DIFERÈNCIA 

400 23,80 23,72 0,08 

420 34,15 33,92 0,23 

440 44,42 42,95 1,47 

460 43,88 42,96 0,92 

480 34,00 35,44 -1,44 

500 22,84 23,35 -,051 

 PROMIG 0,13 

 PROMIG PET 100% 6,99 

 PROMIG PES 50% PET 50% 5,1 
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4.3.2 INTENSITAT DE COLOR 

 

En aquest apartat s’analitzarà i compararà els valors d’intensitat de color de les 
mostres PES 100% i PES 75% PET 25% dels colors estampats i de la zona no 
estampada,  que ha estat sotmesa a les mateixes condicions de temperatura i 
temps, mitjançant els valors obtinguts a partir de l’equació de Kubelka-Munk. 

 

 
 
Gràfic 3. Resultats K/S PES 100% 
 

 

 

Gràfic 8. Resultats K/S PES 75% PET 25% 
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Al Gràfic 8 es pot observar una anomalia per la mostra de PES 75% PET 25%, en 
el que els colors verd i vermell estan dos punts per sota que els de la mostra PES 
100% (Gràfica 3), i el color blau es troba fins a 5 punts per sota, molt per sota del 
que s’esperava tenint en compte que només un 25% del material és reciclat, i per 
tant les diferències haurien d’estar més reduïdes. 

 

4.3.3 DADES COLOR CIELab 

 
Seguidament s’analitzen els valors de les coordenades CIELab de les mostres PES 
100%, PES 50% PET 50%, PET 100% i PES 75% PET 25% dels colors vermell, 
verd i blau (Taules 20, 21 i 22). 

 

Taula 20. Mitjana valors coordenades L*, a*, b*, color vermell mostres PES 100%, PES50% 
PET50%, PET 100%, PES 75% PET 25% 

COLOR VERMELL 

MOSTRA L* a* b* 

PES 100% 69,90 53,31 29,62 

PET 100% 62,42 51,77 43,85 

PES 50% PET 50% 64,76 50,53 38,95 

PES 75% PET 25% 71,91 40,24 24,86 

 

Taula 21. Mitjana valors coordenades L*, a*, b*, color verd mostres PES 100%, PES50% 
PET50%, PET 100%, PES 75% PET 25% 

COLOR VERD 

MOSTRA L* a* b* 

PES 100% 48,93 -35,53 -10,22 

PET 100% 45,52 -35,67 5,48 

PES 50% PET 50% 46,48 -31,75 -1,72 

PES 75% PET 25% 50,49 -27,73 -12,41 

 

Taula 22. Mitjana valors coordenades L*, a*, b*, color blau mostres PES 100%, PES50% 
PET50%, PET 100%, PES 75% PET 25% 

COLOR BLAU 

MOSTRA L* a* b* 

PES 100% 41,47 3,43 -48,31 

PET 100% 39,62 -2,57 -39,50 

PES 50% PET 50% 40,24 0,08 -42,15 

PES 75% PET 25% 45,81 -0,54 -40,35 
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Pel color vermell (Taula 20) podem observar com els valors L*, a* i b* que els valors 
de les mostres PES 75% PET 25%, no segueixen la tendència de mantenir-se entre 
el PES 100% i PES 50% PET 50%, tenint més lluminositat que el PES 100%, menys 
grau de vermell i groc que totes les altres mostres. 
 
En el color verd (Taula 21) passa exactament el mateix que en color vermell, tot i 
que les diferències entre PES 75% PET 25% i les altres mostres no és tan 
exagerada. 
 
Amb el color blau (Taula 22), les dades de les mostres PES 75% PET 25% es 
segueixen mostrant superiors a les de PET 100%, però per sota de PES 50% PET 
50%. 

4.4 COMPARATIVA ENTRE LES MOSTRES PES 25% PET 75% i PET 100%  

 

4.4.1 REFLECTÀNCIA 
 

En aquest apartat s’analitzarà i compararà els valors de reflectància de les mostres 
PES 100% i PES 25% PET 75% dels colors estampats i de la zona no estampada, 
que ha estat sotmesa a les mateixes condicions de temperatura i temps. 

 

 

Gràfic 9. Resultats reflectància PES 25% PET 75% 
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Gràfic 2. Resultats reflectància PET 100% 

 

ANÀLISI DEL COLOR DE FONS DELS TEIXITS 
 
La mostra PES 25% PET 75% (Gràfic 9), segueix la tendència d’irregularitat de 
valors al llarg de les longituds d’ona, com fa la mostra PET 100%, tot i que amb una 
reflectància major, uns 5 punts més. 

 
 
ANÀLISI DELS COLORS ESTAMPATS 

Comparant les Gràfiques 2 i 9 de PES 25% PET 75% i PET 100%, s’observa 
exactament la mateixa tendència que mostrava en el color original de les mostres, 
és a dir una diferència d’uns 5 punts, sent major les reflectàncies de la mostra PES 
25% PET 75%. 

Els valors recollits a les Taules 23, 24 i 25 corroboren les afirmacions anteriors: 

 

Taula 23. Mitjana de valors de reflectància (%) color vermell PES 100%, PES 25% PET 75% 

DADES VALORS REFLECTÀNCIA MOSTRES PES 100% I PET 100% (%) 

COLOR VERMELL 

LONGITUDS D’ONA 
(nm) 

MOSTRA PES 
100% 

MOSTRA PES 
25% PET 75% 

% DIFERÈNCIA 

600 106,74 88,85 17,89 

620 108,96 91,93 17,03 

640 104,38 90,40 13,98 

660 96,21 85,58 10,63 

680 87,95 78,55 9,40 

700 86,72 78,39 8,33 
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 PROMIG 12,88 

 PROMIG PET 100% 13,03 

 PROMIG PES 50% PET 50% 10,19 

 PROMIG PES 75% PET 25% 10,33 

 

Taula 24. Mitjana de valors de reflectància (%) color verd PES 100%, PES 25% PET 75% 

DADES VALORS REFLECTÀNCIA MOSTRES PES 100% I PET 100% (%) 

COLOR VERD 

LONGITUDS D’ONA 
(nm) 

MOSTRA PES 
100% 

MOSTRA PES 
25% PET 75% 

% DIFERÈNCIA 

480 31,14 24,88 6,17 

500 37,42 29,82 6,83 

520 27,49 25,44 1,72 

540 18,82 17,14 1,55 

560 12,72 11,97 0,42 

 PROMIG 3,34 

 PROMIG PET 100% 3,15 

 PROMIG PES 50% PET 50% 2,67 

 PROMIG PES 75% PET 25% 0,33 

 

 

Taula 25. Mitjana de valors de reflectància (%) color blau PES 100%, PES 25% PET 75% 

DADES VALORS REFLECTÀNCIA MOSTRES PES 100% I PET 100% (%) 

COLOR BLAU 

LONGITUDS D’ONA 
(nm) 

MOSTRA PES 
100% 

MOSTRA PES 
25% PET 75% 

% DIFERÈNCIA 

400 23,80 18,86 4,86 

420 34,15 26,53 7,39 

440 44,42 34,07 8,88 

460 43,88 34,81 8,15 

480 34,00 28,32 7,12 

500 22,84 20,18 3,17 

 PROMIG 6,60 

 PROMIG PET 100% 6,99 

 PROMIG PES 50% PET 50% 5,1 

 PROMIG PES 75% PET 25% 0,13 
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4.4.2 INTENSITAT DE COLOR 

 

En aquest apartat s’analitzarà i compararà els valors d’intensitat de color de les 
mostres PES 100% i PES 75% PET 25% dels colors estampats i de la zona no 
estampada,  que ha estat sotmesa a les mateixes condicions de temperatura i 
temps, mitjançant els valors obtinguts a partir de l’equació de Kubelka-Munk. 

 

 

Gràfic 10. Resultats K/S mostra PES 25% PET 75 

 

 
 

Gràfic 4. Resultats K/S mostra PET 100% 
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Es pot observar com, a mesura que augmenta la presència de polièster reciclat, 
augmentarà la foscor dels tons de cada un dels colors (Gràfics 4 i 10). Aquesta 
dinàmica es manté, sent els colors de la mostra de PET 100% els més foscos, 
seguits pels de la mostra de PES 25% PET 75%. 

 

4.4.3 DADES COLOR CIELab 
 

Seguidament s’analitzen els valors de les coordenades CIELab de les mostres PES 
100%, PES 50% PET 50%, PET 100%, PES 25% PET 75% i PES 25% PET 75% 
dels colors vermell, verd i blau (Taules 26, 27 i 28). 

 

Taula 26. Mitjana valors coordenades L*, a*, b*, color vermell mostres PES 100%, PES50% 
PET50%, PET 100%, PES 75% PET 25% i PES 25% PET 75% 

COLOR VERMELL 

MOSTRA L* a* b* 

PES 100% 69,90 53,31 29,62 

PET 100% 62,42 51,77 43,85 

PES 50% PET 50% 64,76 50,53 38,95 

PES 75% PET 25% 71,91 40,24 24,86 

PES 25% PET 75% 64,17 50,07 38,54 

 

Taula 27. Mitjana valors coordenades L*, a*, b*, color verd mostres PES 100%, PES50% 
PET50%, PET 100%, PES 75% PET 25% i PES 25% PET 75% 

COLOR VERD 

MOSTRA L* a* b* 

PES 100% 48,93 -35,53 -10,22 

PET 100% 45,52 -35,67 5,48 

PES 50% PET 50% 46,48 -31,75 -1,72 

PES 75% PET 25% 50,49 -27,73 -12,41 

PES 25% PET 75% 45,17 -33,36 0,39 

 

Taula 28. Mitjana valors coordenades L*, a*, b*, color blau mostres PES 100%, PES50% 
PET50%, PET 100%, PES 75% PET 25% i PES 25% PET 75% 

COLOR BLAU 

MOSTRA L* a* b* 

PES 100% 41,47 3,43 -48,31 

PET 100% 39,62 -2,57 -39,50 

PES 50% PET 50% 40,24 0,08 -42,15 

PES 75% PET 25% 45,81 -0,54 -40,35 

PES 25% PET 75% 39,52 -0,92 -40,12 
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Pel color vermell (Taula 26) podem observar com els valors L*, a* i b* de les mostres 
PES 25% PET 75%, són molt similars als obtinguts a la mostra PES 50% PET 50%, 
sent la mostra PES 25% PET 75% menys lluminosa, amb un to més verdós i menys 
to de blau. 

 
En el color verd (Taula 27) passa exactament el mateix que en color vermell, tot i 
que amb una diferència més amplia. 
 
Pel color blau (Taula 28), les coordenades de les mostres PES 25% PET 75%, 
segueixen estant entre PET 100% i PES 50% PET 50%, tot i que en el cas de la 
lluminositat, les dades de PET 100% són unes dècimes superiors que les de PES 
25% PET 75%. 
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5 ANÀLISI I VALORACIÓ DE LES IMPLICACIONS AMBIENTALS I 
SOCIALS 

 

El desenvolupament d’aquest projecte tenia com a objectiu principal avaluar com 
influeix a la qualitat d’estampació per sublimació la proporció de polièster reciclar a un 
teixit de polièster verge.  

En tot moment s’ha tingut present la reducció de l’impacte mediambiental que té utilitzar 
el polièster reciclat provinent de les ampolles de plàstic PET, en comptes de fer servir 
el polièster verge, per tant s’ha estudiat forma d’aconseguir la major qualitat 
d’estampació, utilitzant el màxim percentatge de polièster reciclat possible. 

L’ús del polièster reciclat en la indústria tèxtil significa disminuir la quantitat de residus 
plàstics en el medi ambient. Es pot convertir 1 kg de residus de plàstics de l’oceà en 1 
kg de material reciclat. Al fer servir aquesta quantitat de material reciclat, estem 
estalviant en recursos naturals, ja que procés de producció de polièster reciclat no 
depèn del petroli com a matèria primera, es podrà estalviar un total de 1L de petroli per 
cada kilogram de matèria reciclada.  

 A més a més, l’ús de polièster reciclat, condueix a un estalvi d’energia al llarg de tots 
els processos de producció en un 50% comparat amb el polièster verge, i genera un 
70% menys d’emissions de CO2.  

Així que si es pogués demostrar que un teixit, per exemple de PES 50% PET 50%, 
tingués unes qualitats d’estampació molt semblants a les d’un teixit de polièster verge, 
es podria crear un impacte mediambiental molt positiu reduint en gran quantitat 
consums de petroli, energia i emissions de CO2 que són molt presents en la indústria 
tèxtil i requereixen solucions immediates. 
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6 CONCLUSIONS 

 

En aquest projecte s’ha avaluat la qualitat de l’estampació de mostres de polièster i 
polièster reciclat mitjançant l’anàlisi colorimètric de tres colors diferents: el vermell, el 
verd i el blau, i de la zona no estampada que ha estat sotmesa a les mateixes condicions 
de temperatura i temps que el color estampat. 

Els diferents teixits avaluats tenen les següents composicions: PES 100%, PES 75% 
PET 25%, PES 50% PET 50%, PES 25%PET 75% i finalment, PET 100%. 

Totes les mostres de teixit han estat creades a partir de fils de 30 tex amb un coeficient 
de torsió mètric de 140, que han passat a ser teixits, que han estat sotmesos a un 
procés de termofixació igual, a 190ºC durant 1 minut. Finalment s’han estampat 
mitjançant la sublimació tèxtil en una planxa tèrmica, a 180ºC durant 6 minuts.  

A través de l’anàlisi colorimètric, i comparant els valors de les mostres amb els obtinguts 
a la mostra PES 100%, considerada la més bona pel que fa a qualitat d’estampació, 
s’ha demostrat que la mostra que conté la màxima quantitat de material reciclat, i que 
a la vegada mostra els millors resultats colorimètrics possibles és la mostra PES 50% 
PET 50%. 

La mostra PES 50% PET 50% (Gràfic 5) presenta valors de reflectància de fins al 97% 
en el color vermell, valors iguals als de la mostra PES 75% PET 25% (Gràfic 7). El 
mateix passa amb els resultats obtinguts de reflectància de la zona no estampada.  

Tot i així, els valors de reflectància del color verd i blau són lleugerament inferiors, un 
5% per sota.  

Comparat amb els valors de la mostra PES 100% (Gràfic 1), la mostra PES 50% PET 
50%, s’apropa al 110% del color vermell, i té una diferència d’un 8% en total respecte 
al color de la zona no estampada, i una diferència de tan sols un 5% pels colors verd i 
blau. Tot i que té valors inferiors de reflectància respecte la mostra PES 75% PET 25%, 
la pèrdua de qualitat és poca tenint en compte l’increment de material reciclat que conté. 

També, observant els valors de la Taula 29 on es mostra el gramatge de cada un dels 
tipus de mostra, es pot observar com tot i tenir el menor gramatge entre tots, és a dir, 
tenint menys material tèxtil per centímetre de fil, segueix mantenint una elevada qualitat 
d’estampació, fet que també va a favor de declarar-lo com la millor opció. 

 

Taula 29. Valors de gramatge de les mostres estudiades 

VALORS DE GRAMATGE (g/m2) 

Nº DE 
MOSTRA 

PES 100%  PET 100%  
PES 50% 
PET 50%  

PES 75% 
PET 25%  

PES 25% 
PET 75% 

1 155,55 166,67 122,22 133,33 133,33 

2 144,44 166,67 122,22 133,33 144,44 

3 144,44 155,55 133,33 133,33 144,44 

4 144,44 155,55 133,33 133,33 144,44 

PROMIG 147,22 161,11 127,77 133,33 141,66 

  



 
 

Estudi de la influència de la quantitat de matèria 
reciclada a la qualitat de l’estampació de teixits 

 

 

    

 

7 BIBLIOGRAFÍA 

1. Polyester: HISTORIA POLYESTER. (n.d.). Retrieved June 8, 2021, from 
http://todopolyester.blogspot.com/2013/02/historia.html 
 

2. Poliéster - EcuRed. (n.d.). Retrieved June 21, 2021, from 
https://www.ecured.cu/Poliéster 
 

3. Carrion Fite, F. j. (2005). Materials Pel Disseny De Productes Tèxtils. Materials Pel 
Disseny De Productes Téxtils, 1–24. https://ocw.upc.edu/sites/all/mod-
ules/ocw/estadistiques/download.php?file=320076/2014/1/54816/poliester-
5467.pdf 
 

4. Polimerización de Poliésteres | Textos Científicos. (n.d.). Retrieved June 8, 2021, 
from https://www.textoscientificos.com/polimeros/polimerizacion-de-poliesteres 
 

5. Polyesters: Characteristics and Applications. (n.d.). Retrieved June 10, 2021, from 
https://www.ukessays.com/essays/biology/what-are-the-characteristics-and-uses-
of-polyesters-biology-essay.php 
 

6. Properties of Polyesters. (n.d.). Retrieved June 12, 2021, from https://polymerdata-
base.com/polymer classes/Polyester type.html 
 

7. Mansilla-Pérez, L., & Ruiz-Ruiz, M. (2009). Reciclaje de botellas de PET para obte-
ner fibra de poliéster. Ingeniería Industrial, 0(027), 123. 
Https://doi.org/10.26439/ing.ind2009.n027.627 
 

8. Tereftalato de polietileno - Wikipedia, la enciclopedia libre. (n.d.). Retrieved June 
22, 2021, from https://es.wikipedia.org/wiki/Tereftalato_de_polietileno 
 

9. Cayuela Marín, D., Manich, A. M., Gacén Esbec, I., & Gacén Guillén, J. (2004). 
Determinación de la temperatura de termofijado del poliéster mediante análisis ter-
momecánico. Boletin Intexter Del Instituto de Investigacion Textil y de Cooperacion 
Industrial, 125, 43–47. 
 

10. Stojanović, S., Geršak, J., Trajković, D., & Ćirković, N. (2021). Influence of sublima-
tion transfer printing on alterations in the structural and physical properties of knitted 
fabrics. Coloration Technology, 137(2), 108–122. 
https://doi.org/10.1111/cote.12508 
 

11. Cayuela, D. (2018). Clases de colorants según la clase tintorea. 
 

12. Martinez-Uriegas, E. (2003). Fundamentos de colorimetría. Color Research & Ap-
plication, 28(6), 480–481. https://doi.org/10.1002/col.10201 
 

13. Vargas, W. E. (2011). Difusión y absorción de luz en materiales no homogéneos: 
Modelo de Kubelka-Munk. Optica Pura y Aplicada, 44(1), 163–183. 
 

14. Vista de Aplicación del modelo de color kubelka - munk en esmaltes de cerámica 
tradicional | REVISTA POLITÉCNICA. (n.d.). Retrieved June 18, 2021, from 
https://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/article/view/384/549 
 

http://todopolyester.blogspot.com/2013/02/historia.html
https://www.ecured.cu/Poliéster
https://ocw.upc.edu/sites/all/modules/ocw/estadistiques/download.php?file=320076/2014/1/54816/poliester-5467.pdf
https://ocw.upc.edu/sites/all/modules/ocw/estadistiques/download.php?file=320076/2014/1/54816/poliester-5467.pdf
https://ocw.upc.edu/sites/all/modules/ocw/estadistiques/download.php?file=320076/2014/1/54816/poliester-5467.pdf
https://www.textoscientificos.com/polimeros/polimerizacion-de-poliesteres
https://www.ukessays.com/essays/biology/what-are-the-characteristics-and-uses-of-polyesters-biology-essay.php
https://www.ukessays.com/essays/biology/what-are-the-characteristics-and-uses-of-polyesters-biology-essay.php
https://polymerdatabase.com/polymer%20classes/Polyester%20type.html
https://polymerdatabase.com/polymer%20classes/Polyester%20type.html
https://doi.org/10.26439/ing.ind2009.n027.627
https://es.wikipedia.org/wiki/Tereftalato_de_polietileno
https://doi.org/10.1111/cote.12508
https://doi.org/10.1002/col.10201
https://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/article/view/384/549


 

  

 

49 
 

15. PROCESOS DE HILATURA OPEN END – MÉTODOS DE HILADO. (n.d.). Re-
trieved June 18, 2021, from https://menavanessa.wordpress.com/procesos-de-hila-
tura-open-end/ 

 

 

 

 

 

 

https://menavanessa.wordpress.com/procesos-de-hilatura-open-end/
https://menavanessa.wordpress.com/procesos-de-hilatura-open-end/

