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Resum 

El diòxid de titani és un compost inorgànic, en pols fi i blanc on la seva principal utilitat 

és com a pigment blanc. Ha tingut altres utilitats durant el llarg dels anys, com a producte 

industrial en àmbits com pintures, adhesius, paper, plàstics... Aquest projecte s’ha 

realitzat a una empresa externa on utilitza el diòxid de titani com a pigment per elaborar 

pintures. 

Els diòxids de titani segons la classificació aprovada per la Unió Europea, són una 

substància sospitosa de causar càncer, però només aquells que en forma de pols sòlida 

continguin un 1% o més de partícules amb un diàmetre aerodinàmic més petit o igual a 

10 μm. En el cas dels productes comercialitzats per l’empresa, no entren dins d’aquest 

reglament, ja que amb un seguit de proves al laboratori van comprovar que la mida de 

les partícules superava el mínim establert. 

Com a principal bloc del treball, s’ha fet una recerca optimitzada de diferents 

formulacions d’empastat de diòxid de titani. En aquesta recerca, s’ha tingut en compte, 

a més de la cerca del procediment òptim de la seva realització, trobar els components 

més compatibles amb el pigment.  

Com a segon gran bloc d’aquest estudi, s’han realitzat un conjunt de proves 

comparatives amb l’objectiu de cercar un nou diòxid de titani amb característiques 

similars al diòxid de titani establert com a patró, per així poder obtenir un possible 

substitut. En aquesta comparativa s’han avaluat tres característiques físiques del 

producte, el color, l’opacitat i el poder de tinció, utilitzat un espectrofotòmetre, el qual 

s’ha configurat i estudiat per a saber interpretar els valors obtinguts en els seus informes. 

Finalment, s’ha aconseguit una formulació que compleix amb les característiques 

físiques establertes, a més d’un procediment d’empastat fàcilment reproduïble. Com a 

resultat obtingut de l’estudi comparatiu s’ha descobert un diòxid de titani amb 

característiques molt semblants al patró i amb un poder de tinció i una opacitat adients. 
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Abstract 

Titanium dioxide is an inorganic compost, in white and white powder form, whose main 

use is as a white pigment. It has had other uses over the years, as an industrial product 

in areas such as paints, adhesives, paper, plastics... This project has been carried out in 

an external company where titanium dioxide is used as a pigment to make paints. 

According to the classification approved by the European Union, titanium dioxides are a 

substance suspected of causing cancer, but only those that in solid powder form contain 

1% or more of particles with an aerodynamic diameter smaller than or equal to 10 μm. 

In the case of the products marketed by the company, they do not fall within this 

regulation, as a series of laboratory tests showed that the particle size exceeded the 

established minimum. 

As the main part of the work, an optimised research of different titanium dioxide paste 

formulations has been carried out. In this research, in addition to the search for the 

optimum procedure for its production, the most compatible components with the pigment 

were also taken into account.  

As a second major part of this study, a set of comparative tests have been carried out 

with the aim of finding a new titanium dioxide with similar characteristics to the titanium 

dioxide established as a standard, in order to obtain a possible substitute. In this 

comparison, three physical characteristics of the product, colour, opacity and tinting 

powder, have been evaluated using a spectrophotometer, which has been configured 

and studied in order to know how to interpret the values obtained in the reports. 

Finally, a formulation has been obtained that complies with the established physical 

characteristics, as well as an easily reproducible filling procedure. As a result of the 

comparative study, a titanium dioxide has been discovered with very similar 

characteristics to the patented one and with an adequate tinting power and opacity.  
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1. Introducció 

Actualment el titani és l'element més comú a la Terra, es pot trobar tant en plantes com 

en animals. A la natura interactua amb l'oxigen formant òxids de titani, el més comú és 

el diòxid de titani, un compost inorgànic, en pols fi i blanc on la seva principal utilitat és 

com a pigment blanc. 

Altres utilitats que ha tingut durant el llarg dels anys ha estat com a producte industrial 

en àmbits com pintures, adhesius, paper, plàstics, a més està present en un gran 

número de productes quotidians com per exemple cosmètics, sabons, productes 

farmacèutics, pastes dentífriques i cremes solars.[1] 

Aquest ampli rang d’aplicacions es deu a que té unes característiques ideals, com poden 

ser el seu elevat punt de fusió i d’ebullició, 1843 i 2972 ºC respectivament, que fan que 

a la natura sempre es trobi en estat sòlid i que sigui insoluble en aigua, fins i tot en forma 

de partícula. Altrament, gràcies aquests elevats punts, en moltes ocasions s’utilitza com 

a aïllant. 

Al 2006 l’Agencia Internacional per la Investigació sobre el Càncer (IARC), va avaluar el 

diòxid de titani com “possible cancerigen per als éssers humans” Grup 2B. Aquesta 

avaluació es va basar en estudis amb rates, exactament en exposicions per inhalació, 

on van donar efectes adversos pulmonars i de tumors pulmonars, però que aquests 

efectes no s’observaven en altres espècies com els éssers humans. (8 afirmació + 

TDMA IARC juliol de 2011). 

Per tant, van decidir que el diòxid de titani en forma de pols sòlida que contingui un 1% 

o més de partícules amb un diàmetre aerodinàmic més petit o igual a 10 μm, es 

consideraria producte cancerigen. 

En aquest estudi s’han utilitzat diòxids de titani que no entren dins d’aquest reglament, 

és a dir, les seves partícules són més grans de 10 μm. 
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2. Objectiu 

2.1. Objectius principals 

El principal objectiu d’aquest treball és cercar una fórmula d’empastat de diòxid de titani 

que compleixi amb les característiques que ha de tenir un empastat, és a dir, que no 

apareguin deformacions en l’extensió, que no tingui escuma i que la dispersió es realitzi 

correctament, per tant que els components de l’empastat siguin compatibles entre ells i 

que el procediment s’adeqüi per a tenir uns resultats òptims. 

D’altra banda és comparar diferents pigments de diòxid de titani, per tal d’aconseguir un 

ventall de diòxids de titani, d’orígens i procedències noves, que tinguin característiques 

similars al millor diòxid de titani que comercialitza l’empresa a on es realitza el treball. 

2.2. Objectius específics 

- Redactar els Procediments Normalitzats del Treball per a cada característica 

física que es necessita per a l’empastat, és a dir, per a la determinació del 

color, l’opacitat i el poder de tinció. 

- Desenvolupar un empastat a partir dels components necessaris i aconseguint 

el millor procediment. 

- Trobar el percentatge d’aglutinant i empastat necessari per a crear la pintura. 

- Posar en marxa l’espectrofotòmetre NX SpectraMagic CM-700d, comprenent 

el software i a partir de les dades obtingudes, saber utilitzar i interpretat els 

resultats de color, d’opacitat i de poder de tinció de l’espectrofotòmetre. 

Aquest estudi dels diferents pigments de diòxid de titani es va fer amb la col·laboració 

d’una empresa comercialitzadora de productes químics, la qual ha proporcionat material 

i maquinària de laboratori, productes químics i les seves instal·lacions per a dur a terme 

totes les proves necessàries.  
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3. Fonament teòric 

3.1. Diòxid de titani 

El diòxid de titani és un compost inorgànic de color blanc, que es troba a la naturalesa 

en fase sòlida i està format per la unió d’un àtom de titani i dos àtoms d’oxigen. La seva 

fórmula química és TiO2.  

El diòxid de titani és un òxid metàl·lic de transició que es pot produir oxidant 

industrialment a altes temperatures minerals de titani com la ilmenita, FeTiO3. Aquesta 

és un mineral poc magnètic, de color grisós, que es sol aconseguir a les roques 

metamòrfiques, un dels principals jaciments d’aquest mineral es troba a Rússia, a les 

muntanyes Ilmen. [2] 

 

 

 

 

 

El diòxid de titani es pot trobar en vuit formes diferents, les més comunes són el rútil, 

estructura tetragonal, l’anatasa, estructura octaèdrica i la brookita, estructura 

ortoròmbica. [3] En les fases de rútil i anatasa el diòxid de titani és un bon semiconductor, 

per tant, té una gran varietat d’aplicacions tecnològiques, com poden ser reaccions 

fotocatalítiques i fotoelectroquímiques.[4] Quan la forma anatasa s’escalfa per sobre 

dels 915ºC, es transforma en rútil. Les principals diferències entre aquestes dues formes 

són que l’anatasa no és tan dura i és menys densa que el rútil, i a més l’anatasa prové 

d’altres minerals portadors de titani.[5] 

El diòxid de titani es pot presentar de dues maneres diferents, com a pigment i com a 

producte ultrafí, és a dir, nano material. 

El pigment de diòxid de titani es caracteritza per les seves bones propietats en 

dispersions de la llum, és a dir, se sol utilitzar per a aplicacions que necessiten brillantor 

o opacitat de blanc. En canvi, el nano material, es fa servir quan l'objectiu és la 

transparència i la màxima absorció ultraviolada, molt necessari en productes com filtres 

solars o cosmètics.[6] 

 

Figura 1 Cristall de Ilmenita. 
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El pigment blanc del diòxid de titani, a diferència d’altres materials blancs que poden 

mostrar un to groguenc, aquest és pur gràcies a la seva activitat fotocatalítica sota els 

rajos ultraviolats. Així mateix, cal destacar que el seu elevat índex de refracció, superior 

fins i tot al del diamant, fa que sigui una substància molt brillant i idònia per a l’obtenció 

d’un producte final amb un disseny estètic extraordinari. 

Una altra característica física excel·lent són els elevats punt de fusió i el punt d’ebullició, 

1843 ºC i 2972 ºC, respectivament. Aquesta característica fa que sempre es trobi en 

estat sòlid i a més que sigui una substància insoluble en aigua, però que es pot dissoldre 

en àcid sulfúric concentrat, H2SO4, i en àcid hidrofluòric, HF.[6] A més el TiO2 és amfòter, 

és a dir, pot actuar com àcid o com a base segons el pH del medi. [5] 

El número CAS d’aquest pigment és 13463-67-7 [7], aquesta substància està registrada 

conforme el Reglament REACH i es fabrica o importa en més d’un milió de tones cada 

any per Europa. En l’annex 1 hi ha la fitxa de seguretat on s’indica les peculiaritats i 

propietats del diòxid de titani per al seu ús més adequat.  

Segons la classificació aprovada per la Unió Europea, és una substància sospitosa de 

causar càncer. Aquesta sospita ve iniciada ara fa quinze anys pels estudis de l’Agència 

Internacional per a la Investigació del Càncer (IARC) de l’Organització Mundial de la 

Salut (OMS), en els que es declarava com a possible cancerigen per als humans Grup 

2B, basat en un estudi provat amb animals, exposats en un alt percentatge del producte 

per inhalació. Aquestes proves van provocar efectes adversos als pulmons fins a 

l’aparició de tumors pulmonars, tot i que aquests efectes no s’observaven en altres 

espècies com els éssers humans 

Per tant, es va decidir que el diòxid de titani en forma de pols sòlida que contingui un 

1% o més de partícules amb un diàmetre aerodinàmic més petit o igual a 10 μm, es 

consideraria producte cancerigen. 
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3.2. Teoria del color 

A la nostra vida diària estem envoltats per un nombre infinit de colors. Tot i que sigui 

molt important a les nostres vides, el coneixement del color i el seu control per utilitzar-

lo sol ser nul, aquest és un gran problema a l’hora de decidir el color d’un producte. 

Les comparacions de color són subjectives, ja que cada observador el pot percebre de 

diferents maneres, és una percepció visual, una sensació. Per aquest motiu s’han 

establert escales estàndards. 

3.2.1. Condicions que afecten l’aspecte del color 

Primer de tot s’ha de tenir en compte que hi ha una gran varietat de condicions que 

afecten l’aspecte del color. 

- Diferències de font de llum 

Depenent de la il·luminació que insereix fa que variï com es percep el color de 

l’objecte que s’observa. 

- Diferències de fons 

Quan es col·loca l’objecte en un fons clar, fa que aquest es vegi més fosc. Succeeix 

el contrari amb el fons fosc. 

- Diferències direccionals 

Hi ha diferents tipus de pintura, per exemple les pintures metal·litzades, que varien 

segons com l’observador mira l’objecte, per tant, són materials que tenen 

característiques altament direccionals. 

- Diferències de l’observador 

Cada observador té una lleugera distinció, fent que sigui altament possible que ningú 

vegi els colors exactament amb les mateixes tonalitats. 

- Diferències de mida 

Quan les mostres són petites, se solen veure més fosques que quan s’apliquen en 

espais més amplis.[8] 
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3.2.2. Classificació dels colors 

Per expressar els colors, es fa segons els termes del seu to (color), lluminositat (claredat) 

i saturació (vivesa). 

- Tonalitat 

La tonalitat fa referència al recorregut que té un determinat color pel cercle cromàtic 

i on adquireix diferents matisos, és a dir, és la propietat que diferencia un color d’un 

altre. Així mateix, tot i que el groc i el vermell són tonalitats completament diferents, 

la barreja entre ells dóna com a resultat el taronja. La barreja entre el groc i el blau 

dóna verd, i així successivament. Aquesta barreja de tonalitats de colors dóna com 

a resultat la següent roda:[9] 

 

 

 

 

 

 

- Claredat 

La claredat fa referència a com de fosc o clar és el color, és a dir, quan es compara 

la lluminositat del color, es poden dividir en colors clars o colors foscos, mesurant-la 

independentment de la tonalitat. En la següent figura es pot observar com la 

lluminositat augmenta cap a la part superior i disminueix cap a la part inferior.[9]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Evolució de la lluminositat. 

Figura 2 Barreja de tonalitats. 
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- Saturació 

La saturació fa referència a la intensitat cromàtica del color i està determinada per 

la quantitat de llum. És a dir, en aquest cas, no es té en compte ni la tonalitat ni la 

claredat, sinó la vivesa del color. Es pot tornar a observar la figura anterior, i es pot 

veure que el centre del cercle té colors més apagats i que a mesura que s‘apropen 

a l’exterior són colors més vius.[9] 

 

 

 

 

 

 

Quan s’ajunten les tres classificacions del color, és a dir, la tonalitat, la claredat i la 

saturació, es crea un sòlid tridimensional, on a la vora exterior hi ha les tonalitats i la 

lluminositat com a eix central i la saturació com els radis horitzontals, tal com es poden 

veure a la següent figura.[9] 

 

 

 

 

 

Un exemple d’aquest sòlid tridimensional podria ser: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Evolució de la saturació. 

Figura 5 Explicació sòlid tridimensional. 

Figura 6 Exemple sòlid tridimensional. 
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3.2.3. Espais de colors 

Al passat es van crear mètodes mitjançant unes fórmules molt complexes per a 

quantificar el color i expressar-lo numèricament amb l’objectiu de què tots poguéssim 

comunicar els colors amb un mètode més senzill i precís. L’any 1905 l’estatunidenc A.H. 

Munsell va crear el seu primer mètode, que anys més tard va evolucionar i és el que 

s’utilitza avui dia amb el nom sistema de notació de Munsell. Aquesta expressa 

qualsevol color amb una combinació de números i lletres, H per a la tonalitat, V per al 

valor i C pel croma, avaluats mitjançant el diagrama de color de Munsell. 

L’organització internacional de la llum i el color, la Commission Internationale de 

l’Eclairage (CIE), va desenvolupar altres sistemes per expressar el color numèricament. 

Els dos sistemes més coneguts són el sistema Yxy, creat el 1931 basant-se en els valors 

de XYZ definits per la CIE. I el sistema L*a*b*, creat el 1976 per a proporcionar 

diferències de color més uniformes en relació amb totes les diferències visuals. A més 

han anat apareixent altres espais de color com el L*C*h i l’espai de color de Hunter 

Lab.[10] 

3.2.3.1. Espai de color XYZ també anomenat Yxy 

L’espai de color Yxy associat als valors triestímuls XYZ, conformen la base dels espais 

de color CIE. El concepte de valors triestímuls XYZ es basa en la teoria dels tres 

components de la visió en color, que estableix que l’ull té receptors per a tres colors 

primaris, el vermell, el verd i el blau, i que, per tant, tots els altres colors són la barreja 

d’aquests. En aquest model Y significa lluminositat, Z és aproximadament igual a 

l’estímul de blau (cons S), i la X és una barreja tendent a la corba de sensibilitat del 

vermell al verd (cons L y M). Els valors triestímuls XYZ es calculen utilitzant les funcions 

de color de l’observador estàndard.[11] 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 Representació de l'espai de color Yxy. 
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3.2.3.2. Espai de color L*a*b* 

L’espai de color L*a*b*, també conegut com a CIELAB, és actualment un dels espais 

més populars per a mesurar color dels objectes i que s’utilitza àmpliament per a quasi 

tots els camps. Aquest espai corregia un dels principals problemes de l’espai Yxy 

original, les distàncies en el diagrama de cromaticitat x y, no es corresponien amb les 

diferències de color percebudes. 

L’espai L* indica la lluminositat i la a* i b* són les coordenades de cromacitat. En la 

següent figura es mostra el diagrama de cromacitat de a* i b*, indicant les direccions de 

colors. La +a* és la direcció cap al vermell, la -a* és la direcció del verd, la +b* del groc 

i la -b* és la del blau. El centre és acromàtic, per tant, cada cop que els valors de a* i b* 

augmenten i el punt se separa del centre, la saturació del color s’incrementa. [12] 

La següent figura és una representació de l’espai L*a*b*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.3. Espai de color L*C*h 

Per a l’espai de color L*C*h s’utilitza el mateix diagrama que per a l’espai CIELAB, la 

diferència és que utilitza coordenades cilíndriques en comptes de coordenades 

rectangulars. La L* continua representant la lluminositat, la C* és el croma i la h l’angle 

de la tonalitat. El valor del croma és zero al centre i augmenta quan s’allunya d’aquest. 

Es pot observar en la figura 9 com l’angle de la tonalitat es defineix començant en el 

mateix lloc on es troba la +a* i s’expressa en graus. Per tant, la posició de la +a* serien 

0º, el vermell. Als 90º seria +b*, el groc, així successivament.  

 

 

 

Figura 8 Representació de l’espai de 
color L*a*b*. 
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3.2.3.4. Espai de color de Hunter Lab 

Aquest espai va ser desenvolupat per R.S. Hunter, i és un espai de color més uniforme 

visualment que l’espai Yxy. És semblant al CIELAB, ja que els dos espais són derivats 

pel mateix creador, tot i això, el CIELAB es calcula utilitzant arrels cúbiques, i Hunter 

Lab es calcula usant arrels quadrades. Es continua fent servir en diversos camps, com 

pot ser a la indústria de les pintures als Estats Units. 

A la figura 11, estan representats els dos espais de color, el Hunter L,a,b i del CIELAB 

L*a*b*, on es poden veure les diferències entre ells.[13] 

 

 

 

 

 

Figura 9 Representació de 

l’espai de color L*C*h. 

Figura 10 Representació de l'espai de color Hunter L,a,b i del CIELAB L*a*b*. 
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3.3. Principis bàsics del color 

En l’apartat anterior es fa referència a com apareix el color i com expressar-lo, a 

continuació s’explicaran els principis bàsics del color. 

3.3.1. Llum, visió i objecte 

Quan no hi ha cap mena d’il·luminació l’ull humà no és capaç de percebre cap color, així 

doncs, es pot deduir que en l’obscuritat total no es poden distingir els colors. Però sense 

oblidar que si no hi ha objecte, el color és inexistent. Per tant, si no estan presents la 

llum, l’observador i l’objecte, el color no es podrà percebre.  

3.3.2. Longituds d’ona dels colors 

La llum es pot separar en diferents longituds d’ona1, creant un espectre. La separació 

del llum en un espectre es denomina dispersió espectral. La raó per la qual l’ull humà 

és capaç de veure l’espectre és perquè les longituds d’ona estimulen la retina de l’ull.[14] 

L’espectre es troba distribuït de la següent manera; vermell, taronja, groc, verd, blau, 

blau marí i violeta. La llum de les regions amb les longituds d’ona més llargues es veuen 

com a vermell i la llum de les regions amb les longituds d’ona més curtes es veuen com 

a violeta. La regió de llum que l’ull humà pot percebre es denomina regió de llum visible. 

Les regions que no pot veure l’ull humà són la infraroja, situada cap a les longituds d’ona 

més llargues, i la ultraviolada que es troba cap a les longituds d’ona més curtes. A més 

dels rajos X i els gamma, i les ones ràdio i microones. 

 

 

 

 

 

 

L’espectre electromagnètic cobreix un ampli rang, des de les ones elèctriques i ràdio 

amb longituds d’ona de milers de kilòmetres fins als rajos gamma, amb longituds d’ona 

de 10-13 metres. La llum visible és una regió molt petita entre aproximadament uns 380 

fins a 780 nanòmetres.[15] 

 
1  Distància entre dos punts corresponents a una mateixa fase en dues ones consecutives. 

Figura 11 Distribució de l’espectre electromagnètic. 
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3.3.3. Colorímetre 

L’ull humà no pot quantificar els colors de manera precisa, per tant, s’utilitza un 

colorímetre. Els colorímetres expressen els colors numèricament d’acord amb els 

estàndards internacionals, a més es pot configurar perquè faci les mesures utilitzant la 

mateixa font de llum i el mateix mètode d’il·luminació, fent que la mesura sigui tan 

precisa com sigui possible. 

Una de les utilitats més importants del colorímetre és per a detectar diferències de color 

mínimes. Quan es comparen dos colors molt semblants, mitjançant el colorímetre es 

poden comparar i obtenir un diferencial que donarà la informació de com és de diferent 

la mostra 1 enfront de la mostra 2. Aquests valors es donaran com a ΔE, ΔL, Δa i Δb, 

en l’espai CIELAB, per exemple.[16] 

3.3.4. Diferència entre la percepció de l’ull humà i el colorímetre 

La llum reflectida d’un objecte que reconeixem com a color és una barreja de llum a 

diferents longituds d’ona dins de la regió visible. 

L’ull humà rep la llum que es defineix com a la radiació que estimula la retina de l’ull, 

aquesta estimulació es transmet al cervell i aquí és on apareix el color, com a resposta 

per part del cervell a la informació rebuda procedent de l’ull. Els humans són capaços 

de veure-hi color perquè els objectes absorbeixen part del llum de la font lluminosa i 

reflecteix el llum restant. Aquesta llum reflectida entra dins l’ull humà i l’estimulació 

resultant de la retina és reconeguda com el color de l’objecte pel cervell. Cada objecte 

absorbeix i reflecteix el llum de diferents parts de l’espectre i en diferents quantitats. 

Aquestes diferències en l’absorbància i en la reflectància són les que fan diferents els 

colors dels diferents objectes. 

En canvi, el mètode utilitzat pel colorímetre es denomina mètode triestímul, és a dir, es 

mesura la llum aproximadament de la mateixa manera que l’ull humà la rep. Una altra 

manera d’utilitzar el colorímetre és calculant els valors triestímuls basant-se en 

equacions per a les funcions de l’observador estàndard de la CIE. Aquest últim mètode 

s’anomena espectrofotomètric, que permet presentar les dades espectrals 

instantàniament i fins i tot amb més informació. 
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3.3.5. Diferències entre el colorímetre i l’espectrofotòmetre 

Quan es mesura un objecte amb un colorímetre triestímul, s’obtindran únicament dades 

numèriques de color, que es podran interpretar en diferents espais de color. En canvi, 

si s’utilitza un espectrofotòmetre, no només s’obtindran els valors numèrics, sinó que 

també s’obtindrà el gràfic de reflectància espectral del color. 

El mètode triestímul mesura la llum reflectida des de l’objecte utilitzant tres sensors 

filtrats per a presentar la mateixa sensibilitat, que l’ull humà, i que, per tant, mesura 

directament els valors triestímuls X, Y i Z. Per altra banda, el mètode espectrofotomètric 

utilitza múltiples sensors per a mesurar la reflectància espectral de l’objecte en cada 

longitud d’ona o en cada rang estret de longituds d’ona. El microordinador de l’instrument 

calcula els valors triestímuls a partir de les dades de reflectància espectral mitjançant 

integració.[16] 

3.3.6. Canvi de color aparent amb el canvi de la font de llum 

Hi ha diferents fonts de llum que fan que els colors semblin diferents. Per mesurar el 

color, la CIE ha definit les característiques espectrals de diferents tipus de il·luminants 

típics. A l’instrument de mesura del color normalment es troba incorporada una font de 

llum. Aquesta font pot coincidir o no amb els il·luminants de la CIE, així doncs 

l’instrument determina les dades de les mesures sota el il·luminant seleccionat, a través 

de càlculs basats en dades realment mesturades sota la font de llum de l’instrument i 

les dades de distribució espectral del il·luminant emmagatzemats a la memòria de 

l’instrument.[17] 

Hi ha diversos il·luminants, els més utilitzats són els següents: 

- Il·luminant estàndard D65. Aquest simula llum diürna mitja, incloent-hi la regió 

de longitud d’ona ultraviolada. 

- Il·luminant estàndard C. Aquest simula llum diürna mitja, sense incloure la regió 

de longitud d’ona ultraviolada. 

- Il·luminant estàndard A. Llum incandescent, que se sol emprar per mesurar 

objectes que s’il·luminen mitjançant làmpades incandescents. 
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3.3.7. Metamerisme 

Un espectrofotòmetre pot reduir un dels problemes més comuns en els colorímetres, el 

metamerisme. Aquesta dificultat va relacionada amb l’il·luminant, els colors de dos 

objectes podrien semblar iguals sota la llum diürna però diferents colors amb una 

il·luminació interior. Pels objectes metamèrics, les característiques de reflectància 

espectral dels colors dels objectes són diferents, normalment sol ser en pigments. 

Per avaluar el metamerisme, és necessari mesurar els objectes sota dos o més 

il·luminants amb distribucions de potència espectral molt diferents, com per exemple 

utilitza el il·luminant D65 i el A. 

És cert que, tant els colorímetres triestímuls com els espectrofotòmetres només poden 

utilitzar una única font de llum, però els espectrofotòmetres poden calcular els resultats 

de la mesura basant-se en les dades dels il·luminants emmagatzemades a la memòria 

per a proporcionar dades de mesures sota més il·luminants, a més de representar les 

gràfiques de reflectància espectral dels diferents colors.[18] 
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4. Procés experimental 

4.1. Procés de producció de la pintura 

Els materials essencials que s’utilitzen en el procés de l’elaboració d’una pintura són els 

següents: 

- Pigments 

- Aglutinants 

- Dissolvents 

- Additius 

El pigment és un material que canvia el color de llum que reflecteix com a resultat de 

l’absorció selectiva del color. Ha de tenir propietats especials que els fan idonis per a 

canviar el color d’altres materials. El pigment ha de tenir una alta força tenyidora a més 

de ser estable en forma sòlida a temperatura ambient.[19] 

En aquest cas el pigment escollit i la base d’aquest treball, és el diòxid de titani, com ja 

s’ha esmentat anteriorment, és un pigment amb una alta capacitat de tinció i capaç de 

produir una pintura amb una opacitat molt elevada.[20] 

L’aglutinant és una substància orgànica, que te com a objectiu emulsionar els 

components i que un cop sec aconseguirà que es formi la capa de pintura adherida a la 

superfície pintada. En aquest cas s’afegeix l’aglutinant, és a dir la resina, amb proporció 

1:1 amb l’empastat per a poder fer l’estudi dels diòxids de titani amb l’extensió. 

Els dissolvents ajuden a que la pintura sigui mal·leable durant la seva aplicació. Amb 

ells aquesta guanya consistència, tot i que durant el procés d’assecament s’evapora, 

per tant, no determina cap peculiaritat.[21] 

Els additius són components que es troben en un percentatge molt baix, normalment en 

percentatges més petits al 2%. Però, tot i això, influeixen significativament en moltes de 

les propietats de la pintura, tant al final, com durant el procés de dispersió.[22] 

En aquest cas els additius que s’han afegit, han anat canviant a mesura que la fórmula 

evolucionava, fins a aconseguir-los amb un alt grau de compatibilitat amb la fórmula de 

l’empastat.[23] 

Un dels objectius principals de la recerca, és trobar una fórmula estable d’empastat. Cal 

definir que l’empastat és el producte previ a la pintura. El que els diferència és 

l’aglutinant. A la pintura hi haurà aglutinant, en canvi, a la fórmula de l’empastat no n’hi 

haurà. 
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4.2. Propietats físiques del procés de l’empastat 

Les propietats més importants que ha d’aconseguir l’empastat són, que tingui un 

percentatge de poder de tinció elevat i a més que el resultat final tingui una opacitatal 

voltant del 98%.[24] 

Les propietats físiques que es mesuraran seran: 

- Color 

- Opacitat 

- Poder de tinció 

4.2.1. Determinació del color 

La primera propietat en la qual es fixarà a l’hora de valorar l’empastat és el color. Per 

mesurar-lo s’utilitzarà l’espectrofotòmetre SpectraMagicNX, model CM-700d. Amb 

aquest aparell es poden mesurar les coordenades del color, podent arribar a valorar les 

diferències entre pigments. 

En aquest cas, el procediment normalitzat del treball (PNT) que s’ha establert va 

directament relacionat amb la determinació de l’opacitat, ja que s’utilitza la mateixa 

leneta2 per a determinar les dues característiques físiques. Aquest PNT es pot trobar a 

l’annex 2.1. 

4.2.2. Determinació de l’opacitat 

Una altra propietat que es pot mesurar amb l’espectrofotòmetre és l’opacitat. L’opacitat 

és la capacitat d’una pintura en ocultar uniformement les diferències del color de fons. 

Una mostra serà 100% opaca quan l’extensió d’aquesta no deixi passar la llum a través 

d’ella. 

Per a fer l’estudi de l’opacitat es fan extensions sobre cartolines negres i blanques, 

anomenades cartolines de contrast, amb la finalitat de comparar els dos colors i observar 

que l’opacitat en els dos extrems és aproximadament del 98%. Per a fer aquesta 

comparació, dins del software de l’espectrofotòmetre hi ha diverses plantilles, una d’elles 

compara l’opacitat d’una mostra patró amb l’opacitat de la mostra a estudiar. 

El procediment normalitzat del treball que s’ha redactat per a la determinació de 

l’opacitat es troba a l’annex 2.1, i es resumeix a continuació: 

 
2 Cartolina de contrast blanc i negre necessària per a fer l’extensió de la pintura, es pot veure un 
exemple en la figura 12. 
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S’ha de tenir en compte que en el mètode de l’opacitat, no es pot fer l’estudi sobre 

l’empastat, sinó que l’extensió s’ha de fer amb pintura. 

Per tant, es comença preparant una pintura amb una composició d’un 50% de resina i 

un 50% d’empastat.[25] 

Un cop aconseguida la pintura, es realitza l’extensió sobre la cartolina de contrast, figura 

12. Aquesta es subjectarà al suport amb l’ajuda d’una pinça, assegurant-se que queda 

ben agafada, figura 13. Seguidament amb una pipeta Pasteur s’hi col·loquen 3 o 4 gotes 

de pintura, vigilant que no hi hagi bombolles, i que la pintura estigui repartida tan 

homogènia com sigui possible, i amb l’aplicador a 200 µm es realitza l’extensió, figura 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el moment que s’obté l’extensió, ràpidament s’introdueix a l’estufa a 40ºC per tal 

d’accelerar el procés d’assecament i per evitar-hi imperfeccions durant l’espera. 

Finalment, quan hagin passat 10 minuts, es retira de l’estufa i es poden fer les mesures 

amb l’espectrofotòmetre Spectra Magic NX, on s’obtenen valors d’opacitat i valors del 

color, L, a, b. 

 

Figura 14 Aplicador de pel·lícula. 

Figura 12 Cartolina de 
contrast. 

Figura 13 Suport cartolina de contrast. 
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4.2.3. Determinació del poder de tinció 

Per altra banda, es pot mesurar la capacitat que té un colorant o pigment per alterar el 

color d’una pintura. Aquesta es determina mitjançant una lectura de la longitud d’ona 

d’absorció màxima utilitzant l’espectrofotòmetre i comparant-la amb el patró.[26] 

El procediment normalitzat del treball que s’ha redactat per a la determinació del poder 

de tinció es resumeix a continuació: 

S’ha determinat en base a procediments interns de l’empresa, que indiquen que s’ha 

d’utilitzar la proporció 19:1, 19 grams d’empastat de diòxid de titani per cada gram 

d’empastat negre. 

Un cop pesat, s’ha de barrejar amb una espàtula durant 5 minuts amb moviments 

envolvents per evitar l’aparició d’escuma a l’extensió final. Quan s’aconsegueix un 

empastat homogeni, s’afegeix resina en proporció 1:1, sempre barrejant amb moviments 

envolvents. 

Un cop obtinguda la pintura, es realitzarà l’extensió sobre la cartolina de contrast, figura 

13. Aquesta es subjectarà al suport amb l’ajuda de la pinça, figura 14, assegurant-se 

que queda ben agafada. Seguidament amb una pipeta Pasteur s’hi col·loquen 3 o 4 

gotes de pintura, vigilant que no hi hagi bombolles, i que la pintura estigui tan homogènia 

com sigui possible, i amb l’aplicador a 200 µm, figura 15, es realitza l’extensió. 

En el moment que s’obtè l’extensió, ràpidament s’introdueix a l’estufa a 40ºC per tal 

d’accelerar el procés d’assecament i per evitar-hi imperfeccions durant l’espera. 

Finalment, quan hagin passat 10 minuts, es retira de l’estufa i es poden començar a fer 

les mesures amb l’espectrofotòmetre Spectra Magic NX, on s’aconsegueixen els 

diferencials dels valors del color i el valor de l’opacitat.[27] 

En l’annex 2.2 es recull el del Procediment Normalitzat del Treball sobre el poder de 

tinció. 

4.2.4. Fórmula de l’empastat 

L’empastat té com a objectiu la correcta dispersió del pigment en el dissolvent, amb 

l’ajuda d’additius, dispersants i antiescumants, per aconseguir la finor dels grans i 

assegurar una bona suspensió líquida i homogeneïtzada de l’empastat. [28] 

En aquesta part experimental del treball s’estudiaran diferents formulacions d’empastat 

amb l’objectiu final d’aconseguir una fórmula d’empastat que compleixi amb els objectius 

establerts, és a dir, que no apareguin deformacions en l’extensió, que no tingui escuma 

i que la dispersió es realitzi correctament, per tant que els components de l’empastat 
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siguin compatibles entre ells i que el procediment s’adeqüi per a tenir uns resultats 

òptims. La metodologia utilitzada serà la d’anar variant proporcions o components a 

mesura que es va avançant. 

En aquesta fórmula, com a pigment s’ha utilitzat el diòxid de titani i com a dissolvent 

l’aigua. A més d’altres components com; l’antiescumant, que s’han utilitzat cinc tipus, el 

dispersant, el biocida, la cel·lulosa i l’espessant, amb la finalitat d’augmentar la viscositat 

de l’empastat i l’agent reològic, amb l’objectiu d’evitar la sedimentació de l’empastat amb 

el pas del temps. 

A l’hora de preparar l’empastat, la maquinària que s’utilitza per a facilitar la divisió de les 

partícules és el Dispermix Cowless, figura 15 i esferes de zirconi, figura 16, a més del 

molí de boles de zirconi, figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Esferes de zirconi. 

Figura 15 Dispermix Cowless. 

Figura 17 Molí d’esferes de 
zirconi. 
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Per tal de determinar si la dispersió s’ha realitzat correctament s’utilitza un grindòmetre, 

figura 18, aquest serveix per a valorar la grandària de les partícules de l’empastat. Amb 

la grandària de les partícules es pot deduir si la dispersió s’ha realitzat correctament, 

perquè és directament proporcional. 

 

 

 

 

En aquest cas, l’empresa vol aconseguir un empastat del 70% de pigment, per tant, 

partint d’aquesta base, l’especificació del dispersant recomana afegir un 10% d’aquest i 

percentatges, tant de biocida, de cel·lulosa i d’agent reològic, a determinar, per acabar 

d’ajustar la fórmula. La resta serà aigua i per últim l’antiescumant 1 que segons 

l’especificació tècnica es recomana afegir entre 0,1 i 0,5% de la fórmula final. 

  

Figura 18 Grindòmetre. 
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4.3. Formulacions d’empastat experimentals 

A la part experimental s’han diferenciat dos grans apartats, per una banda s’han fet 

diversos estudis, a partir de diferents procediments per acabar d’elaborar la fórmula de 

l’empastat, tenint en compte les proporcions, els diferents components i la compatibilitat 

entre ells. Per altra banda, a la segona part de les proves experimentals, un cop 

aconseguida la fórmula estable d’empastat de diòxid de titani, s’han realitzat les 

comparacions amb la fórmula obtinguda dels diòxids de titani de diferents orígens i 

procedències. 

4.3.1. Formulació d’empastat amb diòxid de titani 

Les proves al laboratori, es van iniciar buscant informació sobre els productes 

necessaris per a elaborar l'empastat i es va decidir quin hauria de ser l’ordre de 

preparació, el temps de cada part del procés i les característiques que hauria de tenir 

tot el procediment de preparació de l’empastat. 

4.3.1.1. Procediment experimental núm. 1 

El procediment és el següent, pesar l’aigua en el mateix recipient on acabarà l’empastat 

final, deixant un 10% a part, que s’utilitzarà per ajustar la fórmula al final. En el mateix 

recipient afegir l’antiescumant. Barrejar-los durant uns 7 minuts i seguidament afegir el 

dispersant. Seguir barrejant 10 minuts fins que la mescla sigui homogènia. Un cop 

transcorregut el temps es comença a afegir el diòxid de titani lentament. Quan s’ha 

acabat d’afegir es deixa dispersant durant 30 minuts. En acabar s’observa l’empastat 

final, i s’ajusta segons és necessari, si s’observa una viscositat elevada s’afegeix l’aigua 

reservada. Un cop es valora en aspecte que el producte final és correcte, s’afegeix el 

biocida i es barreja durant 5 minuts, per finalment aconseguir l’empastat de titani. 

A continuació s’indiquen les fórmules que s’han preparat en aquest primer procediment, 

indicant les proporcions dels components utilitzats: 

 

 

 

 

 

 
3 Inicials que fan referència al pigment blanc de diòxid de titani. 

 
Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 22 220 

Antiescumant 1 0,2 2 

Dispersant 7,7 77 

PW.63 70 700 

Biocida 0,1 1 
  

 

TOTAL 100 1000 

Taula 1. Fórmula 1 amb el procediment experimental nº 1 
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En aquesta primera fórmula hi apareixien molts defectes en el grindòmetre i molta 

escuma, això indica que no tenia suficient antiescumant. Per tant, es decideix fer una 

segona fórmula augmentant l’antiescumant de 0,2% al 0,3%. 

 

 

 

 

 

 

Valorant aquesta segona fórmula, s’observen menys defectes i menys escuma, per tant, 

es decideix afegir l’agent reològic, ja que a més d’evitar que els components es separin 

en fases, també aporta estabilitat a l’empastat, a més de disminuir el percentatge de 

dispersant, fent que sigui exactament el 10% de la quantitat de pigment, com s’indica a 

la seva especificació tècnica. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.2. Procediment experimental núm. 2 

A partir dels resultats obtinguts a l’estudi anterior, es decideix canviar el procediment per 

a intentar reduir les imperfeccions obtingudes en l’empastat. 

En aquestes proves del laboratori, no s’utilitza el DisperMix, sinó que s’utilitza el molí 

d’esferes de zirconi, ja que amb la força de fricció que fan les esferes de zirconi, ajuden 

a que l’antiescumant s’incorpori millor amb la dissolució, per a que no hi hagi tantes 

imperfeccions. 

 
Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 21,9 219 

Antiescumant 1 0,3 3 

Dispersant 7,7 77 

PW.6 70 700 

Biocida 0,1 1 
  

 

TOTAL 100 1000 

Taula 2. Fórmula 2 amb el procediment experimental nº 1 

 
Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 22,1 110,5 

Antiescumant 1 0,3 1,5 

Dispersant 7 35 

PW.6 70 350 

Biocida 0,1 0,5 

Agent reològic 0,5 2,5 
  

 

TOTAL 100 500 

Taula 3. Fórmula 3 amb el procediment experimental nº 1 
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Es pesa l’aigua en el mateix recipient on acabarà l’empastat final, deixant un 10% apart, 

que s’utilitzarà per ajustar la fórmula al final. Afegir l’antiescumant i barrejar durant 7 

minuts aproximadament a 400 rpm. Un cop transcorregut el temps afegir el dispersant. 

Barrejar durant 10 min a 600 rpm fins que sigui homogeni. 

Quan s’aconsegueixi la textura correcte, afegir lentament el diòxid de titani. Deixar 

dispersant durant 30 minuts a 2600 rpm. En aquest moment s’observa l’empastat final, 

i s’ajusta segons sigui necessari, si s’observa una viscositat elevada s’afegeix l’aigua 

reservada. Un cop presa la decisió s’afegeix el biocida i l’agent reològic, deixant-los 

barrejar durant 5 minuts. 

 
Proporció (%) Pes (g) Pes x2 (g) Final (g) 

Aigua 21,2 106 212 318 

Antiescumant 1 0,3 1.5 3 4.5 

Dispersant 7,9 39.5 79 118.5 

PW.6 70 350 700 1050 

Biocida 0,1 0.5 1 1.5 

Agent reològic 0,5 2.5 5 7.5 
  

   

TOTAL 100 500 1000 1500 

Taula 4. Fórmula 4 amb el procediment experimental nº 2 

En aquesta quarta fórmula s’observa que en fer el canvi de maquinària, perquè les 

esferes de zirconi del molí funcionin correctament es necessita una quantitat d’empastat 

molt elevat. Per a trobar la formulació de l’empastat, necessitar tant producte en les 

proves experimentals, no serà el procediment més adequat. Així doncs, es proposa un 

tercer procediment. 

 

4.3.1.3. Procediment experimental núm. 3 

Amb l’ajuda de personal extern professional en l’àmbit de la pintura, es recomana 

canviar el procés de l’empastat i en comptes d’utilitzar el molí d’esferes de zirconi i 

quantitats tan grans, utilitzar el Dispermix i a més afegir esferes de zirconi, per a facilitar 

la dispersió de l’empastat i que un cop hagin fet la seva funció s’extrauran de l’empastat. 

A més, es recomana afegir una cel·lulosa per a eliminar possibles defectes en la textura 

final de l’empastat. 

S’inicia la fórmula pesant l’aigua, l’antiescumant, el dispersant, el biocida i la cel·lulosa. 

Es deixa barrejar durant 10 minuts a 400 rpm. Quan finalitza la barreja s’afegeix 

lentament el pigment, augmentant la velocitat de la dispersió a mesura que s’afegeix el 
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diòxid de titani, intentant aconseguir l’efecte dònut4 que es busca per a una bona 

dispersió. Aquest procés es deixa uns 10 minuts. En acabar s’afegeixen les boles de 

zirconi i s’ajusta la velocitat a unes 500 rpm i es deixa dispersant durant 30 minuts. Un 

cop finalitzat el temps, s’obté l’empastat de titani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observant l’empastat, apareixen cràters, senyal que possiblement hi ha una sobre 

dosificació d’antiescumant. Per tant, es decideix disminuir la quantitat d’antiescumant 

per a la fórmula 6, de 0,3% a 0,2% i mantenint els altres components. 

 

 

 

 

 

 

 
4 Efecte que es dóna quan l'empastat s'està dispersant correctament. S'observa una forma de 
dònut al voltant de l'agitador, es pot veure un exemple en la figura 20. 

 Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 21,9 43,8 

Antiescumant 1 0,3 0,6 

Dispersant 7 14 

PW.6 70 140 

Biocida 0,1 0,2 

Agent reològic 0,5 1 

Cel·lulosa 0,2 0,4 

   

TOTAL 100 200 

Taula 5. Fórmula 5 amb el procediment experimental nº 3 

 Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 21,8 43,6 

Antiescumant 1 0,2 0,4 

Dispersant 7 14 

PW.6 70 140 

Biocida 0,1 0,2 

Agent reològic 0,5 1 

Cel·lulosa 0,2 0,4 

   

TOTAL 100 200 

Taula 6. Fórmula 6 amb el procediment experimental nº 3 

Figura 19 Exemple d'efecte dònut en 
l’empastat. 
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L’empastat final continua tenint imperfeccions i es vol comprovar que no sigui a causa 

d’algun element de la fórmula que sigui incompatible amb les altres components, per 

tant, es decideix eliminat l’agent reològic en la següent fórmula. Aquest és un component 

que ajuda a fer que l’empastat amb el temps no sedimenti, així doncs per a la fórmula 7 

es pot prescindir d’ell mentre s’estigui cercant la formulació de l’empastat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el producte obtingut amb la fórmula 7 segueixen apareixen cràters, per tant, a la 

següent fórmula s’augmenta la proporció d’antiescumant fins a arribar a la quantitat 

màxima recomanada a la especificació tècnica de l’antiescumant per a observar com 

actua sobre aquest defecte, passant de 0,2% a 0,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest cas, al grindòmetre i a l’extensió s’aprecia una quantitat d’imperfeccions molt 

elevada. Per tant, es descarta que es necessiti una proporció tant elevada, i es conclou 

que és un antiescumant incompatible amb l’empastat i es decideix canviar-lo per 

l’antiescumant 2 i en una proporció del 0,2% a la fórmula 9. 

 

 

 Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 22,3 44,6 

Antiescumant 1 0,2 0,4 

Dispersant 7 14 

PW.6 70 140 

Biocida 0,1 0,2 

Cel·lulosa 0,2 0,4 

   

TOTAL 100 200 

Taula 7. Fórmula 7 amb el procediment experimental nº 3 

 Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 22,2 44,4 

Antiescumant 1 0,5 1 

Dispersant 7 14 

PW.6 70 140 

Biocida 0,1 0,2 

Cel·lulosa 0,2 0,4 

   

TOTAL 100 200 

Taula 8. Fórmula 8 amb el procediment experimental nº 3 
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En aquest últim empastat, la textura s’observa amb menys imperfeccions que amb 

l’antiescumant 1, ja que no apareix pell de taronja, però segueixen apareixent alguns 

cràters a la extensió. Per tant, es decideix disminuir l’antiescumant 2 a la fórmula 10 per 

a observar com actua. 

 

 

 

 

 

 

Els resultats obtinguts amb la fórmula 10 són semblants al de la fórmula 9. Així doncs, 

es decideix provar una concentració d’antiescumant de 0,15% en la següent fórmula. 

 

 

 

 

 

 

En el producte obtingut amb la fórmula 11, en el mateix grindòmetre i sense fer 

l’extensió, ja s’observen moltes imperfeccions, així que es decideix tornar a utilitzar 

l’antiescumant 1, i variant les quantitats d’antiescumant i cel·lulosa per a la fórmula 12. 

 Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 22,5 45 

Antiescumant 2 0,2 0,4 

Dispersant 7 14 

PW.6 70 140 

Biocida 0,1 0,2 

Cel·lulosa 0,2 0,4 

   

TOTAL 100 200 

Taula 9. Fórmula 9 amb el procediment experimental nº 3 

 Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 22,6 45,2 

Antiescumant 2 0,1 0,2 

Dispersant 7 14 

PW.6 70 140 

Biocida 0,1 0,2 

Cel·lulosa 0,2 0,4 

   

TOTAL 100 200 

Taula 10. Fórmula 10 amb el procediment experimental nº 3 

 Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 22,55 45,1 

Antiescumant 2 0,15 0,3 

Dispersant 7 14 

PW.6 70 140 

Biocida 0,1 0,2 

Cel·lulosa 0,2 0,4 

   

TOTAL 100 200 

Taula 11. Fórmula 11 amb el procediment experimental nº 3 
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A la fórmula 12 s’observen imperfeccions causades per l’antiescumant i a més la 

viscositat és elevada. Per tant, es decideix disminuir l’antiescumant a més de la 

cel·lulosa per a la fórmula 13, amb les mateixes proporcions que a la fórmula 11 però 

amb l’antiescumant 1. 

 

 

 

 

 

 

Observant l’empastat, les imperfeccions no desapareixen així que es decideix eliminar 

de la fórmula el biocida, per a tenir els mínims components possibles i trobar quin és el 

que no és compatible amb l’empastat. A més, per a la fórmula 14 també es canvia a 

l’antiescumant 3 i amb un 0,4% segons l’especificació tècnica del producte. 

 

 

 

 

 

 

 Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 22,1 44,2 

Antiescumant 1 0,3 0,6 

Dispersant 7 14 

PW.6 70 140 

Biocida 0,1 0,2 

Cel·lulosa 0,3 0,6 

   

TOTAL 100 200 

Taula 12. Fórmula 12 amb el procediment experimental nº 3 

 Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 22,55 45,1 

Antiescumant 1 0,15 0,3 

Dispersant 7 14 

PW.6 70 140 

Biocida 0,1 0,2 

Cel·lulosa 0,2 0,4 

   

TOTAL 100 200 

Taula 13. Fórmula 13 amb el procediment experimental nº 3 

 Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 23,85 47,7 

Antiescumant 3 0,4 0,8 

Dispersant 7 14 

PW.6 70 140 

Cel·lulosa 0,25 0,5 

   

TOTAL 100 200 

Taula 14. Fórmula 14 amb el procediment experimental nº 3 
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Un cop realitzats tots els canvis, encara no s’aconsegueix un resultat òptim amb aquest 

antiescumant, fins i tot s’observa més incompatibilitat que amb els antiescumants 

anteriors, així que per a la següent fórmula es decideix repetir la fórmula 13, però 

canviant de nou l’antiescumant, al 4 amb una proporció de 0,5%. 

 

 

 

 

 

 

A partir d’aquí s’han realitzat 10 fórmules més canviant antiescumants, proporcions, 

quantitats, que es troben a l’annex 3 però no s’aconsegueixen resultats correctes. A 

més, observant els empastats amb les formulacions que tenen cel·lulosa, es detecta 

que la viscositat amb el pas del temps és massa elevada, així que es decideix canviar a 

un espessant soluble en alcalí, hidrològicament modificat. 

 

 

 

 

 

 

Un cop realitzada la fórmula 25, s’observa una millora de la textura amb el nou 

espessant, però segueixen havent-hi imperfeccions. Per tant, es decideix variar el 

procediment. 

 

 

 

 

 Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 22,2 44,4 

Antiescumant 4 0,5 1 

Dispersant 7 14 

PW.6 70 140 

Biocida 0,1 0,2 

Cel·lulosa 0,2 0,4 

   

TOTAL 100 200 

Taula 15. Fórmula 15 amb el procediment experimental nº 3. 

 Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 21,6 43,2 

Antiescumant 1 0,4 0,8 

Dispersant 7 14 

PW.6 70 140 

Espessant 1 2 

   

TOTAL 100 200 

Taula 16. Fórmula 25 amb el procediment experimental nº 3 
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4.3.1.4. Procediment experimental núm. 4 

Finalment, es decideix canviar el procés de l’empastat. Es continua utilitzant el 

Dispermix i les esferes de zirconi, però en comptes d’usar un sol antiescumant, se 

n’afegiran dos.  

S’inicia el procés pesant l’aigua, l’antiescumant 1 i el dispersant. És mescla a 400 rpm. 

Seguidament, s’afegeix lentament el diòxid de titani, aconseguint l’efecte dònut que es 

busca per a una bona dispersió. Es deixa durant 10 minuts. En acabar s’afegeixen les 

esferes de zirconi, s’ajusta la velocitat a 1000 rpm i es deixa dispersant durant 30 minuts. 

Un cop finalitzat el temps, s’afegeix l’antiescumant 4 i l’espessant, es barreja durant 10 

minuts, i s’obté l’empastat de titani. 

 

 

 

 

 

 

 

Amb aquest últim procediment, les millores en el producte final són evidents, no hi ha 

defectes de dispersió en el grindòmetre, la textura és correcte i l’extensió té molt poques 

imperfeccions, però s’observa una lleugera incompatibilitat amb un dels antiescumants, 

així que es canvia per un de nou. 

 

 

 

 

 

 

Aquesta última fórmula és la més compatible, amb una o dues imperfeccions a l’extensió 

i el resultat del grindòmetre és correcte. Finalment es decideix assignar aquesta com la 

fórmula final de l’empastat. 

 Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 21,6 43,2 

Antiescumant 1 0,25 0,5 

Antiescumant 4 0,15 0,3 

Dispersant 7 14 

PW.6 70 140 

Espessant 1 2 

   

TOTAL 100 200 

Taula 17. Fórmula 28 amb el procediment experimental nº 4 

 Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 21,65 42,9 

Antiescumant 1 0,25 0,5 

Antiescumant 5 0,3 0,6 

Dispersant 7 14 

PW.6 70 140 

Espessant 1 2 

   

TOTAL 100 200 

Taula 18. Fórmula 29 amb el procediment experimental nº 4  
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4.3.2. Resultats dels assajos amb la fórmula d’empastat final de diòxid de titani 

Un cop realitzades totes les proves al laboratori, s'han obtingut un total de 30 fórmules 

de l'empastat de diòxid de titani, a partir de quatre procediments diferents. Aquests han 

anat evolucionant amb els coneixements obtinguts a mesura que es comprenien millor 

les característiques del producte. 

La fórmula escollida és amb la que s’obtenen uns resultats més uniformes i uns 

components compatibles entre ells. A més, el procediment que s’ha establert com 

definitiu és fàcilment reproduïble, tot i que hi ha diversos paràmetres que s’han de tenir 

en compte, com són el diàmetre del recipient on es durà a terme la dispersió, seguit del 

el diàmetre de les esferes de zirconi i del diàmetre del disc que tingui el Dispermix. 

Aquests tres diàmetres han de tenir relació entre ells, és a dir, amb un diàmetre molt 

gran de recipient no s’aconseguirà una bona dispersió, si el diàmetre del disc del 

Dispermix és massa petit i les esferes de zirconi massa grans. 

La fórmula final és la següent: 

 

 

 

 

 

 

El procediment final s’inicia pesant l’aigua, l’antiescumant 1 i el dispersant. Es barreja a 

400 rpm. Seguidament s’afegeix lentament el diòxid de titani, aconseguint l’efecte dònut 

que es busca per a una bona dispersió. Aquest procés es deixa 10 minuts. A l’acabar 

s’afegeixen les esferes de zirconi i s’ajusta a 1000 rpm i es deixa dispersant durant 30 

minuts. Un cop finalitzat el temps, s’afegeix l’antiescumant 4 i l’espessant, es barreja 

durant 10 minuts i s’obté l’empastat final. 

 

 

 

 

 

 Proporció (%) 

Aigua 21,65 

Antiescumant 1 0,25 

Antiescumant 5 0,3 

Dispersant 7 

PW.6 70 

Espessant 1 

  

TOTAL 100 

Taula 19. Fórmula final de l'empastat de diòxid de titani. 
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Els resultats obtinguts al grindòmetre i l’extensió de la pintura amb l’empastat són els 

següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es pot observar que no hi ha imperfeccions en el grindòmetre, ja que no apareixen ni 

escuma ni cràters, i a més en l’extensió feta amb la pintura, tampoc s’observen 

imperfeccions ni rugositats, sinó que s’observa una dispersió ben realitzada i uniforme. 

 

 

 

  

Figura 21 Cartolina de contrast amb la 
fórmula final de l’empastat. 

Figura 20 Grindòmetre amb la fórmula final de l’empastat. 
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4.3.3. Configuració espectrofotòmetre 

Un cop finalitzades les proves de la cerca de la formulació final de l'empastat, cal saber 

quina configuració s'escull per a poder fer les mesures de color, opacitat i poder de tinció 

amb l'espectrofotòmetre. 

L’espectrofotòmetre utilitzat a la part experimental és el model CM-700d, amb el 

software NX SpectraMagic. És un instrument dissenyat per avaluar el color i l’aparença 

de qualsevol tipus de mostres. Aquest instrument d’alta precisió i confiable, permet als 

usuaris avaluar, reproduir i controlar el color dels pigments amb un procés efectiu i 

organitzat. Per tant és ideal per a un anàlisi de color, formulació, inspeccions de control 

de qualitat de color i processos de control dins d’ambients com la investigació o la 

fabricació.[29] 

 

 

 

 

 

 

Els tres paràmetres que s’han d’escollir per fer les mesures són el component especular, 

l’observador i l’il·luminant. 

- El component especular 

El component especular SCI5, és el que s’usa el 95% de les vegades, és per mostres 

que necessiten la brillantor inclosa. També hi ha l'opció de SCE6, per mostres que tinguin 

una brillantor molt elevada, on fa que hi hagi interferències en la mesura de la mostra. I 

per últim SCI+SCE, per mostres que per exemple estan fetes sobre vidre, per a poder 

comparar els valors amb brillantor i sense, per a valorar si el vidre utilitzat influeix o no 

en els resultats obtinguts amb l'espectrofotòmetre. 

En el cas d’aquest estudi, com es vol mesurar l'opacitat de la mostra, només es poden 

marcar les opcions SCI i SCE, no les dues juntes, ja que el software no ofereix l’opció. 

 

 
5 Component especular inclòs 
6 Component especular exclòs 

Figura 22 Espectrofotòmetre NX 
SpectraMagic CM-700d 
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- L'observador 

La sensibilitat de l'espectrofotòmetre canvia depenent de l'angle en la que es realitza la 

mesura, hi ha dos observadors estàndards, el de 2º, per a cercles amb un diàmetre d'1,7 

cm i que es fa servir per a angles de visualització d'1 a 4º. I el de 10º, per a un cercle de 

8,8 cm de diàmetre i per a angles de visualització majors de 4º. 

- L'il·luminant 

Diferents fonts de llum fan que els colors semblin diferents. Per mesurar el color la CIE 

ha definit les característiques espectrals de diferents tipus d’il·luminants típics, el D65, 

llum diürna amb la regió de la llum ultraviolat, el C, llum diürna sense incloure la regió 

de l’ultraviolat i l’A, llum incandescent. 

Amb totes aquestes dades, es conclou que per les mostres obtingues amb la formulació 

es mesuraran utilitzant: 

- Component especular: SCI 

- Observador: estàndard de 2º 

- Il·luminant: D65 
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4.3.4. Comparació de diòxids de titani 

Els diòxids de titani segons la classificació aprovada per la Unió Europea, són una 

substància sospitosa de causar càncer, però només aquells que en forma de pols sòlida 

continguin un 1% o més de partícules amb un diàmetre aerodinàmic més petit o igual a 

10 μm. En definitiva, els diòxids de titani que comercialitzen a l’empresa no entren dins 

de la classificació de la Unió Europea, per tant no es classifiquen com a cancerígens. 

Així doncs, amb l’objectiu d’aconseguir un ventall de diòxids de titani, d’orígens i 

procedències noves, que tinguin característiques similars al millor grau de diòxid de titani 

que comercialitza l’empresa, ja que aquest té risc de deixar-se de comercialitzar, amb 

la fórmula final de l’empastat, la fórmula 29, es volen comparar entre ells per a trobar 

possibles productes que tinguin característiques semblants. 

S’ha treballat amb dotze diòxids de titani. El procediment que s’ha seguit ha estat el 

següent: 

4.3.4.1. Procediment per a la comparació de diòxids de titani 

Primer es va decidir quin seria el patró, en el que es basarien els estudis i en el que es 

compararien les diferents mostres de diòxids de titani. D’aquest patró es van mesurar 

els valors d’opacitat, a, b, L i E i els mateixos valors per al poder de tinció. 

Per a fer la comparativa i fer aquestes mesures s’ha de fer la pintura amb l’empastat, és 

a dir, fer la barreja amb una proporció al 50% de resina i 50% d’empastat. 

Un cop aconseguida la pintura es fa una extensió a una cartolina de contrast, amb 

l’aplicador i amb l’ajuda del suport, com es mostra a la figura següent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23 Muntatge utilitzat per a 
fer l'extensió de la pintura. 
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Quan s’ha passat l’aplicador, ràpidament s’introdueix a l’estufa, per tal que en el procés 

d’assecament no es creïn esquerdes en l’extensió com es pot observar en la figura 24. 

Al cap de deu minuts, s’obté una cartolina de contrast semblant a la figura 25 o 26. 

 

 

 

 

 

 

Finalment, es fa la lectura amb l’espectrofotòmetre a la cartolina de contrast, i fa el càlcul 

dels diferencials a, b, L, E i opacitat, que després s’interpreten, per concloure quin dels 

diòxids de titani és més semblant al patró. 

  

Figura 25 Exemple d'extensió de 
la comparativa de diòxids de 
titani. 

Figura 24 Exemple d'esquerdes en l'extensió de la pintura. 

Figura 26 Exemple d'extensió de 
la comparativa del poder de 

tinció en els diòxids de titani. 
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4.3.5. Resultats de l’estudi comparatiu dels diòxids de titani 

Per a interpretar els resultats de l’estudi dels diferents diòxids de titani, s’han de 

comparar els diferencials de a, b, L i E, i el valor de l’opacitat de les extensions amb 

només l’empastat, i amb els del poder de tinció, per a poder extreure una conclusió de 

si és compatible o no amb el diòxid de titani patró. 

Els valors del diòxid de titani patró són els següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els resultats anteriors són els obtinguts per les mostres patró tant de l’empastat amb 

diòxid de titani com el de poder de tinció. Per a fer la comparació s’utilitzaran els 

diferencials de L, a, b dels valors obtinguts de cada mostra. A més el mateix 

espectrofotòmetre donarà la diferencia de color total entre els valors del patró i del diòxid 

de titani que s’estiguin comparant, que s’indica amb el valor de dE*ab. Aquest es calcula 

mitjançant una fórmula en l’espai CIELab, aquesta fórmula és la següent:[30] 

𝑑𝐸∗𝑎𝑏 = √𝑑𝐿∗2 + 𝑑𝑎∗2 + 𝑑𝑏∗2 

Per a donar per vàlid el grau de diòxid de titani que es compararà es posen toleràncies 

de ± 0,80, per tant, els resultats que es trobin dins d’aquest interval es donaran per 

correctes. 

Resultats empastat patró 

 Patró 

L* (White) 96,29 

a* (White) -0,40 

b* (White) 1,87 

L* (Black) 95,75 

a* (Black) -0,81 

b* (Black) 1,07 

Resultats poder de tinció patró 

 Patró 

L* (White) 46,01 

a* (White) -0,55 

b* (White) -5,35 

L* (Black) 46,11 

a* (Black) -0,53 

b* (Black) -5,25 

Taula 20. Valors de L, a, b de l’empastat 

de diòxid de titani patró. 
Taula 21. Valors de L, a, b amb el poder de 
tinció de l’empastat de diòxid de titani patró. 

Resultats empastat patró 

 Patró 

Opacitat 98,57 

Resultats poder de tinció patró 

 Patró 

Opacitat 100,50 

Taula 22. Valor d'opacitat de l’empastat de 

diòxid de titani patró. 

Taula 23. Valor d'opacitat amb el poder 
de tinció de l'empastat de diòxid de titani 
patró. 
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A continuació, es compararan els resultats obtinguts amb l’espectrofotòmetre dels onze 

diòxids de titani. 

 

 

 

En les taules anteriors estan recollits els resultats obtinguts amb l’espectrofotòmetre, i 

remarcats els valors que s’apropen més al zero, és a dir, els valors que són més 

semblants al patró. 

Observant els valors remarcats, el pigment de diòxid de titani que té resultats més 

favorables és el número 7, però si ens hi fixem, tots els valors marcats són a la zona del 

poder de tinció. Per a poder concloure que aquest és el diòxid de titani que podria 

substituir al patró, primer cal mirar i comparar els valors de l’empastat blanc. 

En l’empastat blanc, les diferències no es troben gaire allunyades del zero ni es troben 

a prop del límit assignat per a les toleràncies, així doncs, per molt que no tingui els millors 

valors en el blanc es podria confirmar que és el millor substituent per al diòxid de titani 

patró. 

Altres diòxids de titani que també podrien ser un bon substituent observant els resultats, 

serien el diòxid de titani número 1 i el número 8. 

Taula 24. Resultats dels diferencials L, a, b, E de l’empastat dels diòxids de titani 

Diòxids de titani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

dL* (White) 0,01 -0,08 0,18 -0,01 -0,28 0,62 0,35 -0,55 0,04 0,28 0,36 

da* (White) -0,10 -0,01 -0,16 -0,04 0,07 -0,30 -0,16 0,12 -0,15 -0,11 -0,12 

db* (White) 0,24 0,69 0,37 0,44 0,60 -0,78 0,19 0,06 -0,42 -0,11 0,12 

dE*ab (White) 0,26 0,69 0,44 0,44 0,67 1,04 0,42 0,57 0,44 0,32 0,40 

dL* (Black) 0,06 -0,05 0,19 -0,06 -0,15 0,03 0,46 -0,35 0,16 0,37 0,57 

da* (Black) -0,05 0,07 -0,05 -0,02 0,17 -0,45 -0,10 -0,05 -0,12 -0,09 -0,08 

db* (Black) 0,27 0,84 0,51 0,44 0,87 1,33 0,31 0,27 -0,24 -0,03 0,29 

dE*ab (Black) 0,29 0,84 0,55 0,44 0,90 1,40 0,57 0,29 0,31 0,38 0,65 

Opacitat 98,71 98,65 98,61 98,45 98,91 97,03 98,88 99,10 98,90 98,63 98,97 

Diòxids de 
titani 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

dL* (White) 0,07 0,73 0,40 -0,51 0,95 0,75 0,31 1,58 0,17 0,33 -0,64 

da* (White) -0,20 -0,28 -0,22 -0,26 -0,11 -0,10 -0,21 -0,15 -0,20 -0,23 -0,08 

db* (White) -0,71 0,83 1,45 0,50 1,18 -0,87 0,01 0,49 -0,76 -0,59 -0,72 

dE*ab (White) 0,74 1,14 1,52 0,76 1,52 1,16 0,37 1,66 0,80 0,71 0,97 

dL* (Black) 0,03 0,81 0,40 -0,05 0,90 0,59 0,26 1,39 -0,01 0,41 -0,68 

da* (Black) -0,21 -0,32 -0,25 -0,27 -0,14 -0,12 -0,22 -0,18 -0,20 -0,28 -0,11 

db* (Black) -0,76 0,70 1,32 0,54 1,06 -0,97 -0,03 0,28 -0,78 -0,73 -0,78 

dE*ab (Black) 0,79 1,12 1,40 0,61 1,40 1,15 0,34 1,43 0,81 0,88 1,04 

Opacitat 100,30 100,88 100,51 102,73 100,26 99,74 100,25 99,61 99,64 100,85 100,29 

Taula 25. Resultats dels diferencials L, a, b, E del poder de tinció dels diòxids de titani 
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5. Conclusions 

Com a tancament cal remarcar que s'ha assolit l'objectiu principal del treball. Per una 

banda, s'ha optimitzat la formulació de l'empastat de diòxid de titani a partir de 

l'elaboració d'un total de 30 formulacions que han anat evolucionant fins a cercar-ne una 

que compleix amb les característiques que es van establir, és a dir, que no tingués 

deformacions en l'extensió, que no tingués presència d'escuma i que la dispersió es 

realitzés correctament, per tant, s'ha trobat una fórmula on els components de l'empastat 

són compatibles entre ells. Per a la cerca d'aquesta formulació s'han provat un total de 

quatre procediments diferents. 

El procediment que s'ha establert com definitiu és fàcilment reproduïble, tot i que hi ha 

diversos paràmetres que s'han de tenir en compte, com són el diàmetre del recipient on 

es durà a terme la dispersió, seguit del diàmetre de les esferes de zirconi i del diàmetre 

del disc que tingui el Dispermix. Aquests tres diàmetres han de tenir relació entre ells, 

és a dir, amb un diàmetre molt gran de recipient no s'aconseguirà una bona dispersió, 

si el diàmetre del disc del Dispermix és massa petit i les esferes de zirconi massa grans. 

Com un dels resultats més rellevants de l'estudi, el procediment escollit com a definitiu, 

s'inicia pesant l'aigua, l'antiescumant 1 i el dispersant. Es barreja a 400 rpm. 

Seguidament, s'afegeix lentament el diòxid de titani, obtenint l'efecte dònut que es busca 

per a una bona dispersió. Aquest procés es deixa 10 minuts. En acabar s'afegeixen les 

esferes de zirconi i s'ajusta a 1000 rpm i es deixa dispersant durant 30 minuts. Un cop 

finalitzat el temps, s'afegeix l'antiescumant 4 i l'espessant, es barreja durant 10 minuts i 

finalment s'obté l'empastat final, que s'utilitzarà per a la comparació de diòxids de titani. 

D'altra banda, en la comparació de diferents pigments de diòxid de titani, per tal 

d'aconseguir-ne un ventall d'orígens i procedències noves, que tinguin característiques 

similars al millor diòxid de titani que comercialitza l'empresa amb qui es fa el treball, s'ha 

treballat amb un total de dotze pigments de diòxid de titani. 

Primer es va decidir el patró, en el que s'han basat els estudis i en el que s'han comparat 

els pigments de diòxids de titani. D'aquest patró s'han mesurat els valors d'opacitat, a, 

b, L i E i els mateixos valors per al poder de tinció. 

Per a la interpretació dels resultats, s'han comparat els diferencials de a, b, L i E, i el 

valor de l'opacitat de les extensions amb només l'empastat, i amb els del poder de tinció. 

Per a donar per vàlid el pigment de diòxid de titani que s'ha comparat s'han determinat 

toleràncies de ± 0,80, per tant, els resultats que es troben dins d'aquest interval s'han 

donat per vàlids. 
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Observant els resultats de l'espectrofotòmetre, el pigment de diòxid de titani que té 

resultats més favorables és el número 7, però, tots els valors estan a la zona del poder 

de tinció. Per a poder concloure que aquest és el diòxid de titani que podria substituir al 

patró, primer cal mirar i comparar els valors de l'empastat blanc. 

En l'empastat blanc, les diferències no es consideren gaire allunyades del zero ni es 

troben a prop del límit assignat per a les toleràncies, així doncs, per molt que no tingui 

els millors valors en el blanc es podria confirmar que és el millor substituent per al diòxid 

de titani patró. 

Altres diòxids de titani que també podrien ser un bon substituent observant els resultats, 

són el diòxid de titani número 1 i el número 8. En definitiva es pot assenyalar que la 

recerca de l'empastat de diòxid de titani no ha estat una tasca fàcil, que ha requerit 

temps per a la realització de totes les proves al laboratori, però sobretot temps per a 

poder arribar a comprendre les necessitats del producte principal, el pigment, i 

aconseguir productes tan compatibles com sigui possible. Sense oblidar tot el temps 

necessitat per a acabar d'aconseguir un mètode adient i estàndard per a la reproducció 

de la formulació de l'empastat. 

Un altre aspecte a destacar ha estat la dificultat que ha tingut comprendre i aplicar 

correctament totes les informacions i coneixements apresos sobre els colorímetres i 

espectrofotòmetres, a com configurar i finalment interpretat els resultats obtinguts.  
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Annex 2: Procediments normalitzats de treball 

Annex 2.1: Determinació de l’opacitat 

PROCEDIMIENT NORMALITZAT 
DE TREBALL 

DETERMINACIÓ DE L’OPACITAT 

1. OBJECTIU           

L’objectiu del següent procediment normalitzat de treball és establir el procés de la 

determinació de l’opacitat. 

 

2. MATERIAL NECESSARI         

- Espectrofotòmetre Spectra Magic NX 

- Leneta de contrast, blanc i negre 

- Suport de lenetes 

- Aplicador per l’extensió 

- Empastat 

- Pipeta Pasteur 

- Estufa 

 

3. ESQUEMA DEL PROCEDIMENT        

3.1. PROCEDIMENT PER A FER L’EXTENSIÓ 

Per a fer l’extensió de la pintura sobre la cartolina de blanc i negra se seguiran els 

següents passos: 

1. Col·locar la leneta sobre el suport i subjectar-lo amb la 

pinça. 

2. Posar un paper per sota de la plantilla blanca i negra, 

para recollir les restes de la pintura en acabar l’extensió. 

3. Agafar l’aplicador i col·locar-lo al principi de la plantilla 

com es pot observar a la imatge. 

4. Per acabar, amb l’ajuda d’una pipeta, es deixa la 

quantitat de pintura necessària, vigilant de no deixar cap 

bombolla a la pintura, per poder tenir una mostra 

homogènia al realitzar l’extensió.  

5. Un cop col·locada la pintura ja es podrà realitzar l’extensió fins al final, deixant 

l’aplicador sobre el paper de sota.  
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6. Finalment, s’haurà de deixar l’extensió dins de l’estufa durant uns 10 minuts i 

esperar fins que la mostra estigui completament seca per a poder realitzar la 

mesura de l’opacitat. 

 

3.2. LECTURA DE L’OPACITAT AMB L’ESPECTROFOTÒMETRE 

Un cop aconseguida una extensió homogènia, es realitza la mesura amb 

l’espectrofotòmetre a la cartolina blanc i negra. 

S’obtenen els resultats al software i ens dóna el valor de l’opacitat de la mostra. 

 

4. DOCUMENTS, LLISTATS Y REGISTRES DERIVATS     

Un cop acabada la mesura de l’opacitat es guardaran els resultats obtinguts amb 

l’espectrofotòmetre en format informe en PDF. 
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Annex 2.2: Determinació del poder de tinció 

PROCEDIMIENT NORMALITZAT 
DE TREBALL 

DETERMINACIÓ DEL PODER DE TINCIÓ 

1. OBJECTIU           

L'objectiu del procediment normalitzat del treball és establir el procediment a seguir per 

a realitzar la determinació del poder de tinció en l'empastat. 

 

2. MATERIAL NECESSARI         

- Espectrofotòmetre Spectra Magic NX 

- Leneta de contrast, blanc i negre 

- Suport de paper 

- Aplicador per a l'extensió 

- Empastat 

- Mostra empastat negre 

- Pipeta Pasteur 

- Espàtula 

- Estufa 

 

3. ESQUEMA DEL PROCEDIMENT        

3.1. PROCEDIMENT MESCLA EMPASTAT TIO2 I NEGRE 

1. Cal seguir la proporció 19:1, 19 grams d'empastat per cada gram d'empastat 

negre. 

- Si es necessita per a realitzar una sola extensió es recomana pesar en un got de 

cartó 9,5 grams d'empastat i 0,5 grams del negre. 

2. Una vegada pesades les quantitats en el mateix got, s'agafa una espàtula i es 

barreja durant uns 5 minuts amb moviments envolvents per a evitar crear més 

escuma, que ens farà tenir defectes en l'extensió. 

3. Quan ja s'observa un empastat homogeni, afegim resina a l'empastat amb 

proporció 1:1. En el cas de tenir 10 grams dels dos empastats, s'afegeixen 10 

grams de resina. I es torna a barrejar amb ajuda de l'espàtula i seguint amb 

moviments envolupants, fins que es vegi homogeni. 
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4. Agafar l'aplicador i col·locar-lo al principi de la plantilla 

com podem observar en la imatge.  

5. Per a acabar, amb l'ajuda d'una pipeta, es va deixant la 

quantitat de pintura que sigui necessària, anant amb 

compte de no deixar cap bombolla en la pintura, per a 

poder tenir una mostra homogènia en realitzar 

l'extensió. 

6. Una vegada col·locada la pintura ja es podrà realitzar 

l'extensió fins al final, deixant l'aplicador sobre el paper 

de sota. 

7. Finalment, caldrà deixar l'extensió dins de l'estufa durant uns 10 minuts i esperar 

que la mostra s'assequi per a poder realitzar la mesura del poder colorant. 

 

3.2. LECTURA DEL PODER DE TINCIÓ AMB L’ESPECTROFOTÒMETRE 

Un cop aconseguida una extensió homogènia, es realitza la mesura amb 

l’espectrofotòmetre a la cartolina blanc i negra. 

S’obtenen els resultats al software i ens dóna els valors del color de la mostra a més 

de l’opacitat per a poder comparar-los. 

 

4. DOCUMENTS, LLISTATS Y REGISTRES DERIVATS     

Un cop acabada la mesura del poder de tinció es guardaran els resultats obtinguts amb 

l’espectrofotòmetre en format informe en PDF. 
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Annex 3: Recull de les formulacions que s’han realitzat per a la recerca de la 

formulació de l’empastat de diòxid de titani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula 16 

 Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 22,35 44,7 

Antiescumant 1 0,25 0,5 

Dispersant 7 14 

PW.6 70 140 

Biocida 0,2 0,4 

Celulosa 0,2 0,4 

   

TOTAL 100 200 

Fórmula 17 

 Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 21,9 43,8 

Antiescumant 4 0,7 1,4 

Dispersant 7 14 

PW.6 70 140 

Biocida 0,2 0,4 

Celulosa 0,2 0,4 

   

TOTAL 100 200 

Fórmula 18 

 Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 22,4 44,8 

Antiescumant 1 0,3 0,6 

Dispersant 7 14 

PW.6 70 140 

Biocida 0,2 0,4 

Celulosa 0,1 0,2 

   

TOTAL 100 200 mL 

Fórmula 19 

 Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 22,3 44,6 

Antiescumant 1 0,4 0,8 

Dispersant 7 14 

PW.6 70 140 

Biocida 0,2 0,4 

Celulosa 0,1 0,2 

   

TOTAL 100 200 

Fórmula 20 

 Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 22,2 44,4 

Antiescumant 1 0,5 1 

Dispersant 7 14 

PW.6 70 140 

Biocida 0,2 0,4 

Celulosa 0,1 0,2 

   

TOTAL 100 200 

Fórmula 21 

 Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 22,5 45 

Antiescumant 6 0,2 0,4 

Dispersant 7 14 

PW.6 70 140 

Biocida 0,2 0,4 

Celulosa 0,1 0,2 

   

TOTAL 100 200 
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Fórmula 22 

 Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 22,1 44,2 

Antiescumant 3 0,6 1,2 

Dispersant 7 14 

PW.6 70 140 

Biocida 0,2 0,4 

Celulosa 0,1 0,2 

   

TOTAL 100 200 

Fórmula 23 

 Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 27,6 55,2 

Antiescumant 3 0,6 1,2 

Dispersant 7 13 

PW.6 70 140 

Biocida 0,2 0,4 

Celulosa 0,1 0,2 

   

TOTAL 100 200 

Fórmula 24 

 Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 22 44 

Antiescumant 4 0,6 1,2 

Dispersant 7 14 

PW.6 70 140 

Biocida 0,2 0,4 

Celulosa 0,2 0,4 

   

TOTAL 100 200 

Fórmula 26 

 Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 22,4 44,8 

Antiescumant 1 0,3 0,6 

Dispersant 7 14 

PW.6 70 140 

Celulosa 0,2 0,4 

   

TOTAL 100 200 

Fórmula 30 

 Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 21,5 43 

Antiescumant 1 0,25 0,5 

Antiescumant 5 0,25 0,5 

Dispersant 7 14 

PW.6 70 140 

Espessant 1 2 

   

TOTAL 100 200 

Fórmula 27 

 Proporció (%) Pes (g) 

Aigua 22,3 44,6 

Antiescumant 4 0,5 1 

Dispersant 7 14 

PW.6 70 140 

Celulosa 0,2 0,4 

   

TOTAL 100 200 
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Annex 4: Recull dels resultats obtinguts amb la recerca de la formulació de 

l’empastat de diòxid de titani 

Grindòmetre: 
    

Fórmula 3 Fórmula 4 Fórmula 5 Fórmula 6 
    

Fórmula 7 Fórmula 8 Fórmula 9 Fórmula 9 TiO2 Patró 
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Fórmula 10 Fórmula 11 Fórmula 12 Fórmula 13 
    

Fórmula 14 Fórmula 16 Fórmula 18 Fórmula 27 
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Fórmula 28 Fórmula 29 TiO2 Patró Fórmula 30 

 

Lenetes de contrast: 

    

Fórmula 3 Fórmula 5 Fórmula 6 Fórmula 7 

    

Fórmula 8 Fórmula 9 Fórmula 19 Fórmula 20 
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Fórmula 25 Fórmula 28 Fórmula 29 Fórmula 30 
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Annex 5: Recull dels resultats obtinguts amb la comparació dels diferents graus 

de diòxid de titani 

Grindòmetre: 

    

Diòxid de titani 1 Diòxid de titani 2 Diòxid de titani 3 Diòxid de titani 4 

  

  

Diòxid de titani 5 Diòxid de titani 6 Diòxid de titani 7 Diòxid de titani 8 

 

 

 



Estudi de pigments de diòxid de titani i 

optimització d’una formulació d’empastat 
  

XXII 
 

  

  

Diòxid de titani 9 Diòxid de titani 10 Diòxid de titani 11 Diòxid de titani Patró 

 

Lenetes de contrast empastat diòxid de titani: 

    

Diòxid de titani 1 Diòxid de titani 2 Diòxid de titani 3 Diòxid de titani 4 

    

Diòxid de titani 5 Diòxid de titani 6 Diòxid de titani 7 Diòxid de titani 8 
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Informes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Diòxid de titani 9 Diòxid de titani 10 Diòxid de titani 11 

1 
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3 
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5 
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7 
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Lenetes de contrast poder de tinció de diòxid de titani: 

    

Diòxid de titani 1 Diòxid de titani 2 Diòxid de titani 3 Diòxid de titani 4 

    

Diòxid de titani 5 Diòxid de titani 6 Diòxid de titani 7 Diòxid de titani 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Diòxid de titani 9 Diòxid de titani 10 Diòxid de titani 11 
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Informes:  
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