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introducció

Aquest projecte no és producte d’una primera idea. Concretament
em van sorgir dues idees anteriors a la final que van ser descartades
per falta de motivació.
Des dels inicis de primer de batxillerat sempre rondava pel meu cap
la pregunta: “Quin tema trio pel meu treball de recerca?”. No tenia
gens clar en què volia dedicar la meva investigació. Això sí, tenia
una idea molt clara: el meu treball de recerca havia d’incloure un
projecte o una part pràctica.
La indústria del paper ha estat sempre present a casa: el meu pare
treballa des de fa uns 9 anys a una empresa de paper ben coneguda.
Es tracta de l’empresa Torras Papel de Sant Joan Les Fonts.
“4P: PREGUNTAR, PROJECTAR, PRODUIR: PAPER” és fruit d’hores
d’investigació, d’imaginació, de proves fallides, de temps de
producció i fabricació, d’ajudes d’experts en el tema i de moltes
qüestions que començaven amb un “per què”.
Amb un resultat molt satisfactori, desitjo que us amareu de nou
coneixement.

1.1 elecció del tema

A inicis de 1r de batxillerat se’ns demana escollir un tema per al nostre
treball de recerca. Estic estudiant el batxillerat tecnològic i curso
les optatives de matemàtiques, física, dibuix tècnic i tecnologia
industrial. M’interessa en especial tot allò que fa referència a
l’enginyeria i tenint, com he esmentat en la introducció, el “paper a
l’abast”, em decanto per estudiar a fons la industrialització d’aquest
producte i em sorgeixen uns dubtes. Seria possible replicar a petita
escala el procés industrial tan complex i convertir-lo en un senzill
procés manual?. És a dir, “desindustrialitzar” el paper per anar cap
a la “manualització” d’aquest producte.
Conscient que hauré de reconvertir els processos en manuals,
visito l’empresa i prenc nota per a descriure cadascuna de les fases
per a transformar-la en manual, si és possible.
La base fonamental de tot projecte és el fi. En el meu cas és realitzar
la meva pròpia agenda escolar d’una manera totalment manual.
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1.2. preguntes
d’investigació

El propòsit del projecte és doble: per una banda, conèixer
detalladament tot el procés industrial de fabricació de paper i per
altra banda, crear la meva pròpia tecnologia per obtenir aquest
producte de manera més ecològica.
1. Es poden dissenyar i construir els mecanismes per a la seva funció
específica: caixa d’entrada, premsa, assecatge...?
2. Es pot elaborar la pasta de paper sense reaccions químiques, d’una
manera més ecològica?
3. És possible la fabricació del paper de manera casolana en lloc del
procés industrial?
4. Es pot obtenir un producte similar als productes de les indústries?
5. Aquest producte resistirà la impressió?
6. Es pot obtenir suficient matèria primera per a la fabricació d’una
agenda #handmade(1)?
7. Sóc capaç de crear la meva pròpia agenda?

1.3. metedologia

Marc teòric
Realitzar un projecte implica la necessitat d’informar-se. En el meu
cas bona part d’aquesta informació ha estat extreta d’Internet. Tot i
això, s’ha contrastat amb la realitat mitjançant una visita a la Torras
Papel de Sant Joan les Fonts.
Aquesta informació s’ha repartit en tres grans grups:
- La matèria: la pasta de paper
- La fabricació: la indústria del paper
- El producte: el paper

Marc pràctic
Després d’entendre el procés industrial, ideo un procés manual.
A partir de quatre idees principals, desenvolupo el disseny de la
maquinària. Reuneixo tot el material necessari intentant reciclar el
màxim possible.
Un cop disposo de tot aquest material, comença l’elaboració del
projecte. Els resultats finals no corresponen als dissenys inicials
però en major part sí. Aquests canvis es deuen a les millores que
s’han fet, ja que durant les proves s’observen diferents errors.
Després de la fabricació de la maquinària comencen les proves
per obtenir un bon paper. Són un total de 4 proves. Després d’una
decisió comença la producció de paper.
Es dissenya una agenda i posteriorment es du a terme la impressió.
Finalment, s’obtenen conclusions del projecte.

(1)
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Terminologia utilitzada per designar que un producte està fet a mà.
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1.4. mètode
tecnològic

DEFINIR UN PROBLEMA,
NECESSITAT O OBJECTIU

Vull crear la meva pròpia agenda

INFORMAR-SE

M’informo sobre la indústria

escolar #handmade.

paperera actual per ser capaç
de dur a terme els següents
passos.

PROJECTAR UNA
SOLUCIÓ

A partir del coneixement que
he adquirit, creo i produeixo
una pasta de paper. Ideo una
maquinària seguint el model
industrial. Dissenyo una agenda.

APLICAR LA SOLUCIÓ

Elaboro una agenda escolar a
partir de la pasta que he creat
i utilitzo la maquinària que he
fabricat.

AVALUAR

Obtinc conclusions del projecte.

Observacions
S’adjunta:
- Les proves de paper.
- El producte final.
- Un vídeo on es pot observar la producció de paper i del producte
final.
- Un pdf amb el disseny interior d’elaboració pròpia de l’agenda.
- Un pdf amb el redisseny interior d’elaboració pròpia de l’agenda.

4P: Preguntar, Projectar, Produir: Paper
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2
2100 aC

història del paper

Tot i no ser considerat paper, el paper precolombí, inventat a
Perú, ja existia abans de la primera producció de paper (105 dC). Es
realitzava amb l’escorça de ficus. El paper actual més similar és el
paper amate.

247 - 195 aC

El xinès Han Hsin fou el primer home a aprofitar el teixit atapeït de
restes de capolls de seda per crear la boata(2).

105 dC

El xinès Tsai Lun crea el primer full de paper de la història a partir
de:
- Xarxes de pescar
- Escorça de morera
- Fibres vegetals provinents de draps de roba
- Bambú
- Rami
Per la fabricació d’aquest paper realitzaven el següent procés:
1. Els vegetals s’estovaven amb aigua amb calç. Es deixava fermentar.
2. Es triturava la mescla amb morters manuals.
3. La polpa obtinguda era barrejada amb aigua.
4. Mitjançant fibres de bambú o una tela retiraven la quantitat de
polpa necessària per crear un full del recipient on es trobava la
mescla.
5. Aquesta polpa es col·locava al Sol, sobre d’un forn.
6. Un cop seca, es polia el full amb una pedra llisa.
El full s’encolava perquè aquest augmentés la seva impermeabilitat.
Aquesta cola era formada per l’alga agaragar o per sabes com el
tororo o el nori.

751 dC

Batalla entre xinesos i musulmans, guanyen els últims. Retenen
un gran nombre de presoners xinesos. Entre ells hi havia alguns
artesans que van rebel·lar el producte que s’havia inventat a Xina,
el paper.
Posteriorment s’introdueix el paper a Europa a través de la
península Ibèrica.

(2)
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Actualment es coneix com a pelfa.
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1056 dC

És molt difícil establir quin any va introduir-se el paper a la
península Ibèrica, però a l’any 1056 es va construir el primer molí
de la península Ibèrica a Xàtiva.

1189-1230 dC

S’introdueix el paper a França i a Itàlia. L’expansió del paper a
Europa va ser lenta per dos motius:
-Elevat preu.
-La noblesa d’alguns països consideraven el paper indegut a causa
de ser fabricat per jueus i àrabs.

1634 dC

Creació del primer paper d’arròs. Per a la producció d’aquest tipus
de paper s’utilitzava la planta tetrapanax papyriferus. La seva
característica blancor va fer que els anglesos pensessin que aquest
paper provenia de l’arròs, d’aquí el nom designat.

finals s.XVIII

Fins a finals del segle XVIII no existia cap més paper que l’artesà.
Hi havia una gran quantitat de molins de paper, però, quan es van
començar a desenvolupar les primeres indústries papereres, molts
molins van veure’s obligats a tancar els seus tallers.

2016

Andrea Gonzalez Gifra dissenya i produeix una màquina de paper
per crear una agenda #handmade.
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3
3.1. cel·lulosa

Matèries primeres
per a la producció
de paper

La cel·lulosa és un compost orgànic amb fórmula C6H10O5. Al voltant
del 33% de tota la matèria de les plantes és cel·lulosa.
Existeixen dos tipus de cel·lulosa:

Cel·lulosa química.

Cel·lulosa mecànica.

S’obté a partir d’un procés de

S’obté a través d’un procés

cocció química de la fusta a

on

alta temperatura i pressió. Amb

mecànicament.

aquest

procés

la

fusta

és

triturada
Aquesta

s’aconsegueix

cel·lulosa es caracteritza pel

dissoldre la lignina (element

seu alt rendiment (entre 85% i

que produeix un to groguenc

95%) però té un inconvenient

al paper al llarg del temps) que

molt important: la lignina no

conté la fusta.

desapareix i això fa que el

Té un rendiment relativament

paper generi un color groguenc

baix, ja que només entre un 40%

al cap d’un temps. Aquest

i 60% del producte inicial és el

tipus

que obtenim al final del procés;

principalment pel paper de

la resta de producte és la lignina

diari, ja que és menys resistent

que moltes indústries utilitzen

que la cel·lulosa química.

de

cel·lulosa

s’utilitza

per generar energia tèrmica.
Aquesta
caracteritza

cel·lulosa
per

la

es
seva

resistència, per la seva facilitat
a ser blanquejada i per ser poc
propensa a perdre les seves
qualitats amb el temps.
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3.2. hemicel·lulosa

L’hemicel·lulosa representa un 20-30% del pes de la fusta.
Conjuntament amb la cel·lulosa i la lignina representen la major
part dels components que formen el paper.

Imatge: Estructura de la hemicel•lulosa. Font: www.scientificpsychic.com

Són estructures ramificades de baixa massa molecular. Són més
reactives i es degraden més ràpid que la cel·lulosa.
L’hemicel·lulosa és el material de suport de la paret cel·lular de la
fusta.

Imatge: Estructura de la fusta. Font: http://www.cerzos-conicet.gov.ar/

3.3. additius i
auxiliars

Normalment, en la fabricació de paper, no és suficient utilitzar
diferents tipus de mescles de fibres vegetals per aconseguir els
productes desitjats. Per això s’han d’afegir productes no fibrosos:

Additius
Són productes que s’agreguen al procés de fabricació per modificar
les característiques del paper. Els més utilitzats són:
- Les càrregues minerals són partícules de color blanc que
s’utilitzen per omplir l’espai buit entre les fibres. El seu objectiu
principal és millorar l’opacitat, la blancor i la qualitat d’impressió.
Les més utilitzades són: caolí, carbonat de calci, sulfat de calci i talc.
- Els colorants s’utilitzen per aconseguir el color desitjat. Amb un
colorant de color blavós s’aconsegueix el to blanc del paper.
- Els agents blanquejants òptics proporcionen una facilitat al
procés de detecció de defectes. El paper adquireix una lluminositat
blavosa quan està en presencia de llum ultraviolada.

4P: Preguntar, Projectar, Produir: Paper
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- Les resines són productes que s’afegeixen per conservar i millorar
la resistència del paper amb l’aigua.
- Els lligants són productes que s’agreguen perquè els pigments
quedin units entre si i quedin fixats a la superfície del paper.
- Els productes d’encolat són aquells que permeten que els líquids
no penetrin el paper. Sense ells les tintes d’impressió traspassarien
el paper i la impressió a doble cara no seria possible.
- Els productes per donar resistència en sec són matèries que
s’utilitzen per augmentar la força de les unions de les fibres ja que
creen ponts d’hidrogen.

Auxiliars
Són aquells que no modifiquen de manera important les propietats
del paper, sinó que el seu objectiu principal és facilitar el treball i
ajudar al procés de fabricació. Els més utilitzats són:
- Els antiespumants que impedeixen la formació de l’escuma.
- Els microbicides són productes que s’utilitzen per prevenir la
formació de colònies de bacteris o altres microorganismes.
- Els retentius s’agreguen al procés per millorar la fixació de
diferents additius.

18
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4
4.1. FABRICACIÓ
INDUSTRIAL. TIPUS DE
PROCESSOS

pasta de paper

Hi ha dos tipus de processos per a la fabricació de la pasta de paper.
Tots dos comparteixen una fase final: la mescla d’additius.

4.1.1. QUÍMIC
Pasta de paper Kraft

PREPARACIÓ DE LA FUSTA

COCCIÓ

FILTRACIÓ I CLASSIFICACIÓ

BLANQUEIG

ASSECAT I EMBALATGE

KRAFT
Esquema: Procés químic de la pasta Kraft. Font: pròpia
4P: Preguntar, Projectar, Produir: Paper
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PREPARACIÓ DE LA FUSTA
Es carreguen els troncs de fusta a les màquines escorçadores.
Aquestes consten de tambors rotatoris de grans dimensions que
giren a una velocitat de 6 a 10 revolucions per minut.
L’escorça es porta a una caldera de biomassa per produir energia.
Els troncs sense escorça es transformen en estelles.

COCCIÓ
Les estelles són humitejades amb vapor d’aigua per eliminar el
seu contingut d’aire i posteriorment s’envien al digestor continu.
El digestor continu és un gran dipòsit cilíndric amb una xarxa de
canonades a través de les quals s’agreguen o s’extrauen els líquids
de cocció. Disposa d’un eix vertical per remoure la mescla. La
cocció es fa a una temperatura d’entre 130°C i 170°C.
Al digestor continu les estelles són cuinades amb una substància
anomenada licor blanc a alta temperatura i pressió. El licor blanc és
una solució aquosa composta de sulfur de sodi (Na2S) i per hidròxid
de sodi (NaOH). La seva funció és trencar les unions de lignina i
alliberar les fibres de la cel·lulosa.
A mesura que les estelles van a la part inferior del digestor continu, la
mescla es va transformant en pasta de cel·lulosa. Al final de la cocció
es genera un residu anomenat licor negre. Aquesta substància es
recupera per ser tractada al Sistema de Recuperació de Productes
Químics i Energia. Aquest procés permet que un percentatge
minoritari de residus sòlids/líquids del digestor continus hagin de
ser abocats com a residus.

FILTRACIÓ I CLASSIFICACIÓ
La pasta de cel·lulosa és sotmesa a un rentatge a altes temperatures
amb aigua que elimina el licor negre. Seguidament, la pasta passa a
un dipòsit de bufament; la seva funció és reduir la pressió i alliberar
les fibres que encara siguin compactes. Aquest procés es fa amb
aigua freda per tal de baixar la temperatura de la pasta.
La pasta de cel·lulosa és classificada a través de diversos filtres.
Aquesta pasta té un important contingut de lignina que li dóna una
tonalitat de color cafè.

BLANQUEIG
S’agrega diòxid de clor, oxigen i peròxid d’hidrogen (H2O2) de forma
contínua per blanquejar la pasta de cel·lulosa i eliminar la lignina.
Una part de les fibres de cel·lulosa es degrada a causa dels agents
químics que intervenen en el procés. Normalment es perd entre un
5% i 9% de la pasta.
Es neteja la pasta al final de cada etapa per remoure els materials
orgànics solubles. Aquestes neteges es fan a dipòsits a alta
temperatura i en un ambient àcid (ph < 4).
El residu líquid de la planta de blanqueig és dirigit a la planta
de tractament amb l’objectiu de ser purificat i eliminar totes les
substàncies nocives pel medi ambient.
20

4P: Preguntar, Projectar, Produir: Paper

ASSECAT I EMBALATGE
El percentatge de fibres de la pasta a l’entrada de la màquina
assecadora és d’aproximadament 1-2%; és a dir, la pasta té un gran
contingut d’aigua. Es distribueix la pasta uniformement sobre la
taula que forma el full. Mitjançant diversos rodets s’extreu l’aigua
de la pasta i se l’hi dóna una forma de làmina.
Seguidament, la làmina és dirigida als pre-assecadors, que són
grans cilindres que contenen un vapor a alta temperatura al seu
interior. Després passa pels assecadors principals que condueixen
la làmina a través d’escalfadors per convecció i radiadors infrarojos.
A la sortida d’aquest procés la làmina té una consistència de
87-92%. Un cop seca, la làmina passa per una unitat talladora.
Aquesta àrea deixa la làmina en forma de plecs que s’apilen, es
premsen i s’embalen amb grups anomenats fardells. Finalment són
emmagatzemats.

Imatge: Fardells. Font: pròpia

Pasta de paper sulfit
La pasta de paper sulfit no pot ser considerada com una alternativa
a la pasta Kraft, ja que principalment només s’utilitza en la fabricació
de papers d’un sol ús. La pasta de paper sulfit és de color més clar i
té menor resistència. Actualment, només representa un 10% de la
producció mundial.
El procés d’elaboració d’aquesta pasta és molt similar al de la pasta
Kraft però es diferencien en el fet que, en vers d’utilitzar licor
blanc, utilitza diòxid de sofre combinat amb calci, sodi i magnesi.
En el cas de la pasta Kraft només existeix un tipus de procés (la
temperatura i el pH sempre són els mateixos), en canvi, en el cas de
la pasta sulfit, existeixen diversos processos:

procés

temp. de cocció
(ºC)

rendiment (%)

producció

Sulfit àcid

125 - 143

40-50

Paper d’impressió

Bisulfit

150-170

50-65

Paper d’impressió,
paper tissú

Sulfit neutre

160-180

75-90

Paper per ondular

Sulfit alcalí

160-180

45-60

Pasta molt similar al
del procés de Kraft

Taula: Processos de la pasta sulfit. Font: pròpia
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4.1.2. mecànic
S’obté a partir de troncs resinosos. Una mola cilíndrica s’encarrega
de trencar les fibres de la fusta i a causa d’això (del frec entre els
troncs i la mola) es produeixen temperatures d’uns 170ºC que
afavoreixen la separació de les fibres. Mitjançant aigua a pressió
a una temperatura de 75-100°C, es netegen les fibres. Després es
transporten fins a una planta de selecció.
Aquests tipus de pastes es produeixen per alimentar directament
la màquina de paper, és a dir, no hi ha transport de pasta. És per
això que aquest procés no és molt utilitzat per les indústries, ja que
implica la disponibilitat de més espai i matèria (boscos).

Avantatges.

Inconvenients.

- Rendiment alt

- Baixes propietats elàstiques

- Instal·lació més petita que

- No elimina la lignina

amb el procés químic

- Difícil de blanquejar

- Papers amb bastant volum

- Baixa blancor inicial

- Bona pel paper de diari
Taula: Avantatges i inconvenients del procés mecànic. Font: pròpia
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fabricació industrial

El procés industrial ha patit pocs canvis des de la seva invenció.
Això sí, s’han millorat algunes tècniques al llarg del temps per
obtenir millors resultats.
Aquest procés es realitza íntegrament en un mateix lloc, ja que la
pasta té unes necessitats que no permeten fraccionar el procés.
Aquest fet té un inconvenient:
si una de les màquines de l’inici

lloc

del procés pateix una avaria,

Taula de fabricació

20%

s’ha de parar tot el procés i no

Premsat

60%

Secat

95%

Bobinatge

97-98%

s’obté producte fins que els
tècnics l’han arreglat.
Podem

dividir

la

fabricació

industrial de paper en 6 parts:

consistència

Taula: Consistència del paper als diferents
llocs. Font: pròpia

Podem dividir la fabricació industrial de paper en 6 parts:

caixa d’entrada

taula de fabricació

premsat

assecat

estucatge

bobinatge

tallat
Esquema: Procés industrial. Font: pròpia
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5.1. caixa d’entrada

Els fardells entren a la planta de producció de paper. Són abocats a la
caixa d’entrada a través d’unes cintes mecàniques. Aquí es mesclen
amb aigua i estan en continu moviment. La caixa distribueix la pasta
sobre la taula de fabricació en forma de làmina.

Imatge: Caixa d’entrada. Font: pròpia

5.2. taula de
fabricació

Té dos objectius principals:
- Deshidratar la pasta.
- Formar el paper.
Existeixen dues fases per a la
deshidratació de la pasta:
- 1a fase: als primers metres
de la taula, l’aigua s’elimina a

Imatge: Taula de fabricació. Font: pròpia

través de la tela gràcies a la força de la gravetat. Les fibres, que
posteriorment formaran el paper, queden retingudes a la part
superior de la tela.
- 2a fase: quan ja no és possible eliminar més aigua mitjançant la
força de la gravetat s’utilitzen elements al buit que eliminen l’aigua
que queda entra les fibres.

5.3. premsat

Les funcions principals del premsat són:
- Extreure la quantitat més gran d’aigua possible.
- Donar una major resistència mecànica al paper.
- Estalviar energia en el següent procés (assecat).
- Assegurar la llisor del paper.
El premsat compren quatre fases:

Compressió i saturació del full
Primer, es comprimeix el paper per aconseguir que tot l’aire surti
dels porus del paper. Seguidament, s’hi introdueix aigua fins que el
full queda saturat (conté més aigua de la que pot admetre).

Compressió i saturació del feltre
La pressió hidràulica provoca que l’aigua vagi del paper al feltre i
així es produeix la deshidratació del paper. El feltre absorbeix aigua
fins a la seva saturació.
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Expansió del feltre
La pressió hidràulica al paper és nul·la. La deshidratació del paper
continua fins que ha eliminat la quantitat major d’aigua possible.

Expansió del full
Amb aquesta última fase s’aconsegueix que el paper i el feltre es
separin. Això es produeix quan el paper es troba en el moment de
màxima sequedat. Aquesta acció s’ha de produir ràpidament, ja que
sinó hi hauria la possibilitat que l’aigua del feltre retornés al full.

5.4. ASsecat

El paper mai ha d’aconseguir
una consistència del 100%, ja
que perdria la característica
d’elasticitat.
Aquesta operació és la més cara
de tot el procés, ja que s’utilitza
una gran quantitat d’energia
elèctrica.

Imatge 2: Assecat Font: pròpia

En aquest punt és impossible eliminar l’aigua de forma líquida. És
per això que s’aplica calor per aconseguir que el paper tingui una
consistència de 95%.
Per assecar el full s’utilitzen dos tipus de transmissió de calor:
-La conducció: es dóna per contacte directe entre cossos a
temperatures diferents. La calor és transportada a través de les
molècules.
- La convecció: la part calenta del fluid té menys densitat i passa a
la zona més alta; el fluid més fred queda a la part baixa. És per això
que, en augmentar la calor, el fluid (aigua) tendeix a anar a la zona
més alta. Mitjançant la ventilació es retira el vapor d’aigua.
Existeixen 5 tipus d’assecat segons el paper que es fabrica:

Assecat per aire a través
Mitjançant aire calent que travessa el paper, s’aconsegueix que l’
estructura porosa del paper quedi sense fluids i això permet produir
paper per filtrar.

Assecat amb cilindre Yankee
El paper circula per un cilindre que conté vapor al seu interior.
Gràcies el contacte entre el cilindre i el paper s’aconsegueix el
assecat.

Assecat a través de raig d’aire
El raig d’aire s’aplica sobre la superfície del paper. Gràcies aquesta
tècnica s’aconsegueix especialment l’assecat de la part exterior del
full, no de l’estructura porosa del paper.

Assecat infraroig
Aquest procés s’utilitza com a complement d’un altre. Mitjançant
infraroigs es fa un pre-assecat del full i seguidament se li aplica un
altre procés.
4P: Preguntar, Projectar, Produir: Paper
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Assecat amb cilindres escalfats
És el mètode més utilitzat. Un conjunt de cilindres escalfats
mitjançant vapor fan circular el paper en un circuit. El paper toca
aquests cilindres amb les dues cares i això permet un assecat
d’ambdues cares. Moltes indústries utilitzen un filtre perquè el full
no estigui en contacte directe amb els cilindres, ja que poden agafar
temperatures molt elevades.
Durant l’assecat s’ha de tenir en compte el vapor d’aigua. L’aire
podria quedar saturat d’aigua i això comportaria un assecat no
eficient i una pèrdua d’energia. És per aquest motiu que existeix la
ventilació que extreu l’aire saturat de vapor i el substitueix per aire
sec i calent que influeix positivament en l’assecat.
També cal tenir en compte el vapor que circula per l’interior dels
cilindres. Com que el vapor perd calor, l’aigua es condensa. Cal
extreure les gotes d’aigua que es formen a l’interior del cilindre, ja
que poden perjudicar el funcionament de manera que:
- Augmenta el pes dels cilindres; augmenta el consum d’energia
perquè girin.
- Redueix l’efectivitat de transmissió de la calor.

5.5. ESTUCATGE

Aquest procés només s’utilitza quan es produeix paper per
impressió. Es cobreix la superfície de paper amb un material líquid
que dóna al full una sèrie de propietats que afavoreixen la impressió.
Aquestes propietats són:
- Major precisió en les imatges impreses
- Paper més opac
- Menys consum de tinta
- Alta resistència a l’aigua
- Superfície fina
Per realitzar l’estucatge són necessaris tres elements: el suport, la
salsa i l’estucadora.

Suport
El suport és el paper. Aquest paper ha de ser:
- Homogeni
- Resistent
- Opac
- Net
- Ambdues cares iguals
- Gruix uniforme

Salsa
La salsa és el compost que s’aplica sobre la superfície de paper.
Aquest compost està format per:
- Pigments
- Aglutinants
- Additius auxiliars
26
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Estucadora
Aquest mecanisme es compon de:
- Un cubell on s’hi diposita la salsa
- Un sistema de filtratge
- Un dispositiu per aplicar la salsa
- Un dispositiu per igualar la capa aplicada
- Un sistema d’assecat
Existeixen dos tipus d’estucatges: estucatge dins de la màquina i
estucatge fora de la màquina.
Estucatge dins de la màquina
L’estucadora està dins de la màquina de fabricació de paper. S’obté
paper estucat mate (utilitzat principalment per revistes, fulletons...).
avantatges

inconvenients

- No hi ha transport de la bobina de paper per
realitzar el procés.
- S’evita l’emmagatzematge intermedi de les
bobines de paper.
- Ocupa menys espai.
- Redueix la mà d’obra

- Menys llisor superficial.
- Menor capa.

Taula: Avantatges i inconvenients de l’estucatge dins de la màquina. Font: pròpia

Estucatge fora de la màquina
L’estucadora està fora de la màquina de fabricació de paper. S’obté
paper estucat tradicional (utilitzat principalment per etiquetes i
embalatges d’alta qualitat).
avantatges
- Gran flexibilitat; es poden fabricar diferents tipus de paper.
- En cas de parada per avaria de la màquina de paper, no afecta el procés d’estucatge.
- Major qualitat del paper final.

Taula: Avantatges de l’estucate fora de la màquina. Font: pròpia

Els defectes més freqüents que apareixen al paper durant el procés
d’estucatge són:

5.6. bobinatge

- Marques de rodets

- Taques de colorants

- Esquitxades que són visibles

- Ruptures i forats

- Capa mal estesa

- Olors estranyes

- Marques de fibres

- Mala dispersió del pigment

L’operació de bobinatge talla
i rebobina tot el paper per
obtenir bobines del diàmetre
i l’amplada que desitgin els
compradors.
bobinatge
assaigs

es

per

Després

del

realitzen

uns

comprovar

la

qualitat del paper. S’analitza la
duresa, el diàmetre i la densitat.
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Imatge: Bobina de paper. Font: pròpia
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5.7. TALLAT

Moltes empreses compren el paper en bobines, ja que l’utilitzen
segons la demanda. Tot i això, també hi ha demanda de paper tallat
amb diferents mides (com ho seria el paper que tots nosaltres
utilitzem per escriure).
Aquest procés consta de sis fases:

Desbobinat
El desbobinat s’ha de realitzar a una velocitat contínua. La màquina
treballa constantment, així que no pot existir cap interrupció.
Gràcies a un mecanisme es pot alimentar constantment la màquina;
quan una bobina de paper s’acaba, la substitueix per una altra.

Tall en dues fases
Existeixen dos tipus de tall: longitudinal (determina l’amplada del
full) i transversal (determina la longitud del full).
Longitudinal
Aquest

procés

mitjançant

unes

es

realitza
ganivetes

superiors i unes inferiors; això
produeix un tall com el d’unes
tisores.

Il·lustració: Representació de les ganivetes.
Font: pròpia

Transversal
El paper circula mitjançant un rodet que té integrat una ganiveta.
El perímetre d’aquest rodet i la velocitat a la qual circula el paper
determinaran la longitud del full.

Detecció de defectes
Actualment, s’utilitzen equips de control automàtics per realitzar
aquesta funció. Si algun full presenta algun defecte, es pot utilitzar
per a la fabricació de paper reciclat o, en algun cas, s’aboca a la
caixa d’entrada per utilitzar un altre cop el material.
A la imatge de l’equip de control
s’observa com la part dreta
del paper no presenta una
superfície prima, ja que conté
més gramatge de l’habitual. Això
podria comportar que aquesta
Imatge: Equip de control. Font: pròpia

part del paper no es pogués
utilitzar, ja que no tindria les

característiques finals necessàries per al seu comerç.
A la fase final, l’empaquetatge, observaríem que no es formaria un
tetràedre perfecte, sinó que la part superior presentaria una corba.

Il·lustració: Representació de l’empaquetatge de paper amb gramatge defectuós.
Font: pròpia
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Transport, apilament i operació de comptatge
Es transporta el paper mitjançant unes cintes transportadores que
són accionades amb rodets fins a la secció d’emmagatzematge.
Allà, els fulls s’agrupen pel seu embalatge i per ser comercialitzats.
L’operació de comptatge es duu a terme de forma mecanitzada.

Imatge: Secció d’emmegatzematge. Font: pròpia
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6

TIPUS DE PAPERS

Al mercat actual existeixen molts tipus de paper. Podem agruparlos principalment amb 3 grans grups:

6.1. PAPER PREMSA

El paper premsa, conegut per la població com el paper de diari;
utilitzat per imprimir els diferents diaris informatius, és el més
econòmic de tots. Es caracteritza per tenir una composició de més
del 70% de pasta mecànica i també pel seu baix contingut de cola
(fet que provoca que sigui molt absorbent i, com a conseqüència
favorable, el procés d’assecament sigui molt més ràpid).

6.2. PAPERERIA

Són papers no estucats, és a dir, que no han experimentat el procés
de l’estucadora. Dins d’aquest gran grup trobem:

6.2.1. OFFSET NATURALS
Aquests tipus de papers normalment són fabricats amb un 100% de
pasta química, tot i que existeixen empreses que utilitzen un mínim
percentatge de pasta mecànica. Normalment el gramatge d’aquest
paper oscil·la entre els 50g/m2 i els 250g/m2. Dins d’aquest tipus de
paper trobem el paper per fer fotocòpies, el paper de les factures i
el paper per fer mapes; aquest últim es caracteritza sobretot per la
seva alta resistència al plec.

6.2.2. CARTOLINES
Les cartolines presenten un alt
gramatge, normalment superior
als 160g/m2. Aquest tipus de
papers s’utilitzen per produir
postals,

targetes,

de llibre...

portades

Normalment es

fabriquen a partir de pasta

Il·lustració: Representació de les capes del
cartró.Font: pròpia

química blanquejada però, per exemple, el cartró, que també
pertany a aquest grup, està compost per capes de paper reciclat.
Les capes exteriors són de pasta química i les interiors o la interior
(les pintades de color negre a la il·lustració) són de paper reciclat.
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6.2.2. CARTOLINES
Generalment presenten dues
capes. Aquestes capes poden
ser sense blanquejar, és a dir,
amb un color marró clar, o
una d’elles (l’exterior) pot ser
blanquejada.

6.3. publicacions
comercials d’alta
qualitat

Imatge: Paper d’embalatge. Font: www.
carlin.es

6.3.1. ESTUCATS INDUSTRIAL
S’utilitzen principalment per la producció de revistes, llibres,
fulletons publicitaris... Normalment les empreses utilitzen un 100%
de pasta química, tot i que en alguns casos la combinen amb un
màxim de 20% de pasta mecànica. Els gramatges oscil·len entre els
70 i 350 g/m2.
Aquest tipus de paper també s’utilitza pel packaging de tabac,
xocolata, sabó...

6.3.2. ESTUCATS D’ALTA BRILLANTOR
S’utilitzen per la producció d’etiquetes. El gramatge no s’allunya
dels 180 g/m2. Per obtenir una superfície brillant s’aplica calor
durant el procés.

6.3.3. ESTUCATS ART
Durant el procés industrial suporten tres capes d’estucat: una
dins de la màquina i les altres dues fora. Normalment són papers
brillants. Tot i això, també existeix el paper amb acabat mate. Per
la producció d’aquest tipus de paper estucat s’utilitza un 100 % de
pasta química. El gramatge oscil·la entre els 112 i 350 g/m2. S’utilitzen
per la producció de llibres d’alta qualitat i per la publicitat.

6.3.4. ESTUCATS LLEUGERS
Es produeixen mitjançant l’estucatge dins de la màquina. La
pasta utilitzada pot ser un 100% de pasta química o un compost
de química i mecànica. El gramatge oscil·la entre els 80 i 150g/
m2. S’utilitzen principalment per la fabricació de llibres educatius,
fulletons, llibres d’instruccions...

6.3.5. AUTOCOPIADORS
S’utilitzen per produir talonaris. El gramatge oscil·la entre els 55 i
170 g/m2. S’utilitza un 100 % de pasta química. Existeixen tres tipus
de papers autocopiadors:
- CB: les microcàpsules es troben al dors.
- CFB: a una cara hi ha microcàpsules i a l’altra una capa reactiva.
- CF: les microcàpsules es troben a la cara superior.
Les microcàpsules són partícules que permeten la transmissió de
l’escriptura a un paper receptor. D’aquesta manera podem omplir
un talonari i obtenir-ne una còpia sense la necessitat de realitzar
un duplicat.
4P: Preguntar, Projectar, Produir: Paper
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6.3.6. PAPERS REVISTA
S’utilitzen per la producció de les pàgines interiors de les revistes.
Es fabriquen mitjançant l’estucatge dins de la màquina. El gramatge
no s’allunya dels 60 g/m2. Conten més d’un 50% de pasta mecànica;
per millorar l’opacitat.

6.4. segons la mida

El paper va esdevenir un suport molt famós, ja que era més lleuger i
econòmic que tots els materials que s’havien utilitzat anteriorment
per realitzar la funció que fa el paper. És per això que es va crear la
necessitat de definir unes normes o mides.
Al 1922, Walter Forstmann, un enginyer berlinès, va definir unes
mides de paper a través de Deutsches Institut für Normung (Institut
Alemany de Normalització). Aquestes mides es denominaven
DIN seguidament d’una lletra i un número. La ISO (Organització
Internacional per l’Estandardització) va admetre i aplicar aquestes
mides que no han patit mai cap canvi des del 1922. Això sí, s’han
afegit algunes mides de dimensions grans que no contenien les
normes de Walter Forstmann.
Les mides estan dividides en 5 sèries: A, B, C, D i E. Cada una de les
sèries té més d’una dimensió i són numerades.

SÈRIE - A
Número

mides (mm)

superfície (m2)

A0

841 x 1189

0,999

A1

594 x 841

0,499

a2

420 x 594

0,249

a3

297 x 420

0,124

a4

210 x 297

0,0623

A5

148 x 210

0,031

a6

105 x 148

0,0155

a7

74 x 105

0,0077

a8

52 x 74

0,0038

a9

37 x 52

0,00192

a10

25 x 37

0,00096

Taula: Mides sèrie A. Font: pròpia

La sèrie A té 3 normes:
- Les diferents mides de paper han de ser proporcionals.
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És a dir, si el costat A mesura 4 u, el costat B mesura 2 u i el costat
C mesura 2 u, el costat D ha de mesurar 1 u. Això ho obtenim de:

- Donat dues mides de paper successives, posem per exemple la 2 i
la 3, la més gran ha de tenir el doble de superfície que la petita. És a
dir, si la mida 3 és la petita i té una superfície de x, la mida 2 tindrà
una superfície de 2x.
- A0 té una superfície d’un metre quadrat.

Per què A0 té mesura 841 x 1189 mm?

4P: Preguntar, Projectar, Produir: Paper
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SÈRIE - B
Número

mides (mm)

superfície (m2)

B0

1414 x 1000

1,41

B1

1000 x 707

0,70

B2

707 x 500

0,35

B3

500 x 353

0,17

B4

353 x 250

0,062

B5

250 x 176

0,044

B6

176 x 125

0,022

B7

125 x 88

0,001

B8

88 x 62

0,0054

B9

62 x 44

0,0027

B10

44 x 31

0,0013

Taula: Mides sèrie B. Font: pròpia

Aquesta sèrie va néixer amb l’objectiu de satisfer les necessitats de
produir paper de diferents dimensions del paper de la sèrie A.

Com s’obtenen les mides de la sèrie B?
Les mides de la sèrie B es calculen a partir de la sèrie A. S’utilitza
el mateix número i el número anterior de la sèrie A. Per exemple,
si volem calcular les mides de B3, utilitzarem les mides d’A3 i d’A2.
Es calcula la mitjana geomètrica dels dos valors d’A i obtenim les
mides de B3.
Resolució:
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SÈRIE - C
Número

mides (mm)

superfície (m2)

C0

917 x 1297

1,12

C1

648 x 917

0,59

C2

458 x 648

0,29

C3

324 x 458

0,14

C4

229 x 324

0,074

C5

162 x 229

0,037

C6

114 x 162

0,018

C7

81 x 114

0,0092

C8

57x 81

0,0046

C9

40 x 57

0,0023

C10

28 x 40

0,001

Taula: Mides sèrie C. Font: pròpia

La sèrie C s’utilitza principalment per la producció de sobres i
carpetes.

Com s’obtenen les mides de la sèrie C?
S’utilitzen les mides del mateix número de les sèries A i B. Per
exemple, si volem saber les mides de C4, utilitzarem A4 i B4. Per
calcular les mides de C4 realitzarem la mitjana geomètrica de A4 i
B4. S’ha de tenir en compte les mides dels costats, ja que la mitjana
geomètrica dels costats grans de A i de B ens donaran el costat gran
de C. Si utilitzéssim el costat gran de A i el petit de B, el resultat
seria erroni.
Resolució:
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SÈRIES - D i E
Tot i ser normes vigents de l’ISO, aquestes sèries no són utilitzades
per gairebé cap empresa, ja que no hi ha demanda de mercat.
Número

mides (mm)

superfície (m2)

D1

545 x 779

0,42

D2

385 x 545

0,21

D3

272 x 385

0,1

D4

192 x 272

0,052

D5

136 x 192

0,026

D6

96 x 136

0,013

D7

68 x 96

0,0065

E3

400 x 560

0,22

E4

280 x 400

0,11

E5

200 x 280

0,0056

E6

140 x 200

0,028

Taula: Mides sèries D i E. Font: pròpia
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7
7.1. disseny i plànols

fabricació d’un
taller de paper
#handmade

Després de realitzar el marc teòric del treball i visitar la Torras
Papel, em comencen a sorgir idees de com podria ser el taller(3) de
paper #handmade. Decideixo quines fases seguirà el taller i quina
maquinària utilitzar:
- Caixa d’entrada
- Premsat
- Assecat
- Tallat
Es creen els primers esborranys dels mecanismes i, seguidament,
es dibuixen unes representacions bàsiques.

CAIXA D’ENTRADA

Il·lustració: Caixa d’entrada del taller de paper #handmade. Font: pròpia

La caixa d’entrada consta d’un recipient on s’hi abocarà la pasta
prèviament mixturada. Presenta uns orificis a una de les cares.
Aquests, es poden tapar mitjançant una cinta que se subjecta al
recipient amb imants; d’aquesta manera és possible treure i posar
la cinta ràpidament.
El recipient es troba a sobre d’una estructura elevatòria que permet
que la pasta caigui degut a la força de la gravetat.
(3)
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Entenem per taller tot el procés, pas a pas, de la fabricació de paper #handmade.
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PREMSAT

Il·lustració: Premsat de 1a fase del taller de paper #handmade. Font: pròpia

1a fase
Dues làmines constitueixen l’estructura i 14 rodets, agrupats en
parelles, estan col·locats paral·lelament. D’aquesta manera, una tela
de cotó circula per l’obertura que es forma entre els rodets. Hi ha la
possibilitat d’afegir-hi una manovella perquè el treball humà sigui
més lleuger.

2a fase
Per aconseguir un paper més fi, és necessari aplicar una pressió
manual extra. En el cas industrial, aquest procés no existeix, ja que
aconsegueixen aquesta pressió a través dels rodets premsadors que
estan col·locats al mil·límetre.
Com que els orificis per acoblar els rodets es realitzen manualment
amb un trepant, és gairebé impossible precisar correctament els
punts on s’hi produirà la pressió extra.
Si l’espai necessari entre els
rodets és 7 mm, un augment
o

disminució

espai,
o

8

com
mm

pressió

d’aquest

podrien

ser

comportaria

incorrecta.

6

una

Com

a

conseqüència, no s’obtindria el
gruix del paper desitjat.
Il·lustració: Premsat de 1a fase del taller de
paper #handmade. Font: pròpia

Per aquest motiu, al taller de paper #handmade, s’hi afegiran dues
làmines de superfície llisa a aquest procés de premsat. Mitjançant
la força exercida amb el mateix cos humà s’aconseguirà un paper
més prim i, alhora, un paper amb la superfície més fina.
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ASSECAT
El procés d’assecat utilitza energia elèctrica en les indústries. En el
cas del taller, s’utilitzarà el Sol com a font energètica. Una estructura
formada per dues barres arquejades i col·locades paral·lelament,
conjuntament amb diverses barres d’un diàmetre, ens permetran
estrendre les teles amb agulles d’estendre roba.

Il·lustració: Assecat del taller de paper #handmade. Font: pròpia

PREVISIÓ DE MATERIAL
Una vegada finalitzats els dissenys inicials, es crea un llistat del
material necessari, intentant reciclar tot allò que sigui possible.
- Recipient d’uns 20x20x10 cm que sigui perforable.
- 4 imants.
- 1 cinta plastificada.
- 4 barres d’una mateixa mida. Han de mesurar com a mínim 40 cm.
- 2 làmines de mínim 1 metre. L’amplada no pot ser superior a les 4
barres descrites anteriorment.
- 14 rodets.
- Tela de cotó.
- 10 varetes de la mateixa allargada.
- 4 barres d’una mateixa mida. Mida indefinida.
- 2 barres arquejades de la mateixa mida.

7.2. fabricació

CAIXA D’ENTRADA
Transcorren els dies destinats
a la recerca del material i no
trobo cap recipient adequat
per fabricar la caixa d’entrada.
Decideixo crear un recipient a
partir d’uns llistons de fusta. El
dia que em disposo a fabricar el
recipient, em demanen que vagi
a tirar les deixalles. Allà trobo
un verduler i se m’encén la
bombeta. Per què no convertir
aquell objecte oxidat en una
atractiva caixa d’entrada?
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Imatge: verduler. Font: pròpia
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Retiro les dues barres de la part inferior i mitjançant un esprai
d’acer inoxidable (saBesto Würth), l’estructura del verduler agafa
un color metàl·lic i desapareix el color d’oxidat. Traço una línia i
marco 5 punts a la part inferior d’una de les cares del recipient.
Seguidament, perforo els 5 punts amb la broca número 6 d’un
trepant. Pinto la caixa del verduler del mateix color que l’estructura.
Tallo un fragment de 7x40 cm de protector plastificat de calaixeres.
Aquest em serveix per crear la cinta que permetrà decidir en quin
moment la pasta de paper ha de sortir de la caixa d’entrada. Col·loco
un imant a cada extrem d’aquesta cinta. Encolo dos imants a la caixa
d’entrada vigilant que la cinta quedi totalment tensada (si no fos
així, no podríem regular la sortida de la pasta de paper).
Durant les proves inicials, s’observa que la cinta és innecessària, ja
que la pasta és bastant densa i, sense una força externa, no surt pels
orificis de la caixa d’entrada.

Imatges: Caixa d’entrada del taller de paper #handmade. Font: pròpia

PREMSAT
Material:
- Dues làmines de plàstic metacrilat (100 x 30 cm)
- Set varetes d’acer inoxidable (diàmetre: 0,6 cm)
- Sis rodets (diàmetre: 3 cm)
- Tela de plàstic perforada (250 x 17 cm)
- Set femelles hexagonals autoasseguradores (diàmetre: 0,6 cm)
- Vint-i-una femelles hexagonals (diàmetre: 0,6 cm)
- Vint-i-vuit volanderes (diàmetre: 0,6 cm)
- Quatre caragols de cap hexagonal (diàmetre: 0,7 cm)
- Fil de cosir resistent (50 cm)
- Una agulla de brodar
- Dues làmines de fusta (40 x 40 cm)
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Il·lustració: Mides de les làmines de plàstic metacrilato. Font: pròpia

Mitjançant un trepant de broca 6 mm, perforo els punts marcats tal
com assenyala la il·lustració. Tots els orificis estan a una distància
de 2 cm des de l’extrem més pròxim; d’aquesta manera asseguro
que el plàstic no s’esquerdi durant el seu ús, ja que si el marge de
maniobra fos petit, el propi pes de la màquina podria provocar
esquerdes.

Il·lustració: Mides de les làmines de plàstic
metacrilato. Font: pròpia

Il·lustració: Mides de les làmines de plàstic metacrilato. Font: pròpia

Mitjançant un trepant de broca 12 mm, forado els punts de
diàmetre més gran com mostra la il·lustració. Aquestes obertures
permetran col·locar els rodets. Aquests orificis s’han situat de
manera estratègica: quan la pasta tingui contacte directe (sense
la tela de plàstic) amb els rodets, seran els punts on es realitzarà
menys pressió. Aquests, són els que trobem al centre. Com que la
distància vertical entre ells és petita, la pressió contra el paper és
menor que en els altres punts.
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Imatge: Femella hexagonal
autoasseguradora, femella hexagonal i
dues volanderes. Font: pròpia

Imatge: Dues femelles hexagonals i dues
volanderes. Font: pròpia

Instal·lo les varetes d’acer inoxidable als orificis de diàmetre de
6 mm. Col·loco les femelles hexagonals autoasseguradores a un
extrem i cargolo tres femelles hexagonals més a cada vareta. Perquè
les femelles no llisquin i danyin les làmines, instal·lo una volandera
al costat de cada femella.
A continuació, posiciono els rodets (reciclats de la Torras Papel
i que s’utilitzaven com a cinta transportadora) als seus llocs
corresponents. Per ajustar-los i per assegurar que durant el seu ús
no es moguin de lloc, instal·lo un cargol de cap hexagonal a un dels
extrems de cada rodet.

Imatge: Caragol de cap hexagonal. Font: pròpia

Seguidament, col·loco la tela de plàstic perforada al llarg del
recorregut dels rodets. Cuso els dos extrems de la tela de tal
manera que quedi un circuit tancat. Aquest procés s’ha de realitzar
cautelosament, ja que la tela ha de quedar totalment tibada.

Imatge: Premsat. Font: pròpia
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Per aconseguir un paper més fi i llis en ambdós costats, utilitzo
dues làmines de fusta que, mitjançant la força del pròpi cos humà,
em permetran obtenir uns bons resultats.
En un principi, instal·lo una
manovella a un dels rodets.
Durant

les

proves,

observo

que, amb el pes de la pasta de
paper, el rodet llisca sota de la
tela i no fa que aquesta avanci.
Decideixo que la tela avanci de
manera manual.

Imatge: Engranatge amb mecanisme
de pinyó-cremallera. Font: http://www.
beatransmision.com/

Una possible solució seria disposar o crear un sistema d’engranatges
amb mecanisme de pinyó-cremallera.
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ASSECAT
Després de la recerca fallida del material previst per crear el disseny
inicial d’un mecanisme d’assecatge, investigo noves opcions.
Aconsegueixo una reixa d’acer inoxidable; aquesta té diversos
avantatges respecte al disseny inicial:
- Permet que les teles amb fulls quedin subjectes, ja que si encaro la
reixa al vent, la mateixa pressió permet que aquestes no es moguin.
- No hi ha la possibilitat que les teles entrin en contacte unes amb
les altres i, com a conseqüència, quedin enganxades.
- Els costos són nuls, ja que la reixa és reciclada d’una tanca vella.
Mitjançant una radial, tallo la part inferior de la reixa amb l’objectiu
que hi quedin unes punxes que em permetran clavar l’eina
d’assecatge al jardí. D’aquesta manera, tinc la possibilitat de mourela per evitar les ombres i que sempre tingui contacte amb el sol.

Imatge: Reixa abans del tall amb la radial.
Font: pròpia
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Imatge: Reixa després del tall amb al radial. Font: pròpia
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7.3. comparativa
dels processos

Després de realitzar tota la part pràctica del projecte, analitzo i
comparo el procés del marc teòric, industrial, amb el procés del
marc pràctic, manual.
Per tenir una idea bàsica de les grans diferències, confecciono una
taula comparativa on es manifestaran les característiques del taller
#handmade respecte al procés industrial de la Torras Papel de Sant
Joan les Fonts.

Producció
Pasta de paper

Taller de paper #handmade

Procés industrial Torras Papel

4 fulls de paper cada hora

19 tones de paper cada hora

Paper de diari, aigua, cola

Cel·lulosa, aigua, midó, làtex i

blanca vinílica i tempera
Producte

altres additius i auxiliars

(4)

Fulls de paper

Bobines i paquets de fulls de
paper

Treballadors
Superfície
Energia

1

280

4 m2

17.000m2

Treball humà i energia solar

Energia

elèctrica,

energia

tèrmica i treball humà
Taula: Diferències entre el taller de paper #handmade i el procés industrial . Font: pròpia

Tal com s’observa a la taula, la producció de fulls de paper en el
cas del taller de paper #handmade és extremadament reduïda
comparada amb el procés que fan servir actualment les indústries.
Per aquest motiu, produir 45 pàgines (i cal sumar-hi unes 20
pàgines que s’han hagut d’excloure per errades i imperfeccions) ha
sigut fruit de, com a mínim, 17 hores.
En el cas de la pasta de paper, els dos casos també presenten una
gran diferència. No es pot obtenir cel·lulosa d’una manera casolana.
Per tant, la matèria principal de la pasta de paper #handmade, és
el paper de diari. Aquest tipus de paper és el menys tractat per
les indústries, per tant, ens donava una mínima base. Els únics
additius utilitzats són la cola blanca vinílica, per donar-li una millor
resistència, i la tempera, per donar-li un color més clar. Per altra
banda, la matèria principal de la pasta de paper del procés industrial
és la cel·lulosa pura. A més, se l’hi afegeixen additius que reaccionen
de manera química per obtenir el millor producte possible.
El nom del producte que s’obté dels dos processos pot ser el
mateix, però els resultats visibles mostren moltes diferències. La
més gran és que el procés industrial és capaç de produir bobines de
grans dimensions, en canvi, en el cas del procés del taller d’aquest
projecte, la màxima amplada és de 14 cm i la llargada màxima oscil·la
entre els 19 cm i 25 cm).
(4)
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Tipus de pintura més densa que l’aquarel·la.
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El taller de paper #handmade només precisa un treballador; això
vol dir que tant per produir paper com per la mateixa fabricació del
taller s’ha necessitat únicament dues mans. En el cas de la Torras
Papel, en tractar-se d’una gran empresa, es necessiten 560 mans, és
a dir, 280 treballadors. No tots ells són tècnics i enginyers, sinó que
també hi trobem administratius, encarregats, químics i operaris.
La superfície també és un tema important. Una fàbrica que
pot produir 470 tones de paper al dia necessita una superfície
determinada en un mateix perímetre. Aquest perímetre (17.000m2
en el cas de la Torras Papel de Sant Joan les Fonts) condiciona a
les empreses, ja que no moltes urbanitzacions tenen terrenys
edificables de dimensions tan grans. En canvi, el taller de paper
#handmade només necessita 4 m2 perquè l’operador pugui treballar
correctament.
Amb unes bones condicions climatològiques i el treball humà, el
taller de paper #handmade funciona correctament. Com que no
s’utilitza energia elèctrica, sinó humana, el cost energètic és nul. Al
cost de producció només si sumen els materials i, en el cas que fos
un operador, les hores de treball. En canvi, la maquinària de la Torras
Papel utilitza energia elèctrica i tèrmica. Aquí s’hi ha de sumar tot el
treball humà. Com que els costos de producció podrien ser bastant
elevats, aquesta empresa produeix la seva pròpia energia elèctrica a
partir d’energia hidràulica. Són capaços de produir 9 MW/h.
Fent referència a la maquinària, la caixa d’entrada del taller de paper
#handmade no té hèlixs que permetin mantenir en moviment la
pasta. Necessita ser netejada cada cop que vol ser utilitzada, ja
que la pasta es solidifica i tapona als orificis. En el cas industrial, la
màquina d’entrada es neteja un cop cada 15 dies.
El taller no té una taula de fabricació, sinó que la làmina de paper
és dirigida directament a la secció de premsat. El premsat presenta
3 diferències molt clares: la velocitat, la temperatura i la pressió.
Aquestes tres característiques són en grans dimensions en el
cas de la producció industrial, mentre que en el cas del taller la
temperatura no es pot controlar i la velocitat i la pressió aplicades
són mínimes.
L’assecat es du a terme a una temperatura de 1000ºC en el cas de
la producció industrial, en canvi, en el cas del taller, la temperatura
màxima de producció ha rondat als 32ºC.
El procés de tallat presenta una gran semblança entre els dos
processos: les ganivetes només tallen un paper cada cop. Mai
trobarem dos fulls units i una ganiveta tallant-los, ja que podria
provocar imperfeccions a causa de la fragilitat del producte.
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8

producció de paper
#handmade

8.1. proves

Conec informació bàsica de la pasta:
- Ha d’estar en estat totalment líquid. No pot contenir grumolls.
Aquests, podrien provocar un paper sense una superfície llisa.
- La cola és necessària si volem un paper resistent.
A partir d’aquests dos punts, comencen les proves per aconseguir
la millor pasta possible.

prova 1

Imatge: Mostra 1. Font: pròpia

00:00

Imatge: Mostra 2. Font: pròpia

Aboco 50 g paper de diari (prèviament tallat en
fragments d’una mida aproximada de 1,5x3 cm) i
1,5 l d’aigua en un cossi. Amb l’ajuda de les mans
enfonso tot el paper amb l’objectiu que tots els
fragments quedin molls. Ho deixo reposar a una
temperatura ambient (≈24°C).

00:04

Amb un escorredor trec tota l’aigua bruta i
diposito el paper dins d’un nou recipient. Aboco
2 l d’aigua neta i 25 ml de cola blanca vinílica
GIOTTO. Amb l’ajuda d’un pal de fusta barrejo
tota la cola amb l’aigua i els fragments de paper.

4P: Preguntar, Projectar, Produir: Paper
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00:24

Mixturo la barreja amb la batedora de braç durant
3 minuts. Aconsegueixo una pasta bastant líquida
però amb molts de grumolls. Estenc la pasta sobre
una tela de cotó. Repeteixo aquesta última acció
per obtenir dues mostres. A la segona mostra hi
estenc més quantitat de pasta, ja que quan he
realitzat la primera he observat que quedaven
forats a la superfície.

00:46

Amb l’ajuda d’una fusta llisa premso les dues
mostres aconseguint que la superfície quedi una
mica més llisa. Estenc al sol les dues mostres.

03:36

Retiro les mostres del sol. Desadhereixo el paper
de la tela de cotó.

Observacions
- La mostra 1 té un gruix
perfecte però presenta molts
errors: forats al llarg de tota
la superfície i una de les dues
bandes té un tacte rugós. També
es poden observar diferents
fragments de paper que no han
quedat del tot dissolts.
- La mostra 2 té un gruix

Imatge: Imperfeccions de la mostra 1. Font:
pròpia

excessiu; això fa que presenti rigidesa. Es manifesta rugositat a les
dues bandes.
- Les dues mostres tenen un color gris. Per tant, en les pròximes
proves s’haurà d’utilitzar algun tipus de colorant per blanquejar el
producte.
- La quantitat de pasta obtinguda és molt elevada. Com que la
pasta no està en continu moviment, aquesta va formant grumolls.
És millor realitzar menys pasta i crearne quan s’utilitzi que produir
una quantitat molt gran al principi, ja que així ens estalviem haver
de mixturar regularment.

Imatge: Mostres 1 i 2 de la prova 1. Font: pròpia
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prova 2

Imatge: Prova 2. Font: pròpia

00:00

Imatge: Prova 2. Font: pròpia

Aboco 5 g de paper de diari (prèviament tallat en
fragments d’una mida aproximada de 1,5x3 cm)
i 380 ml d’aigua en un cossi. Amb l’ajuda de les
mans enfonso tot el paper amb l’objectiu que tots
els fragments quedin molls. Al cap de dos minuts
aboco 10 ml de cola blanca vinílica Giotto.

00:10

Amb l’ajuda de la batedora de braç, creo una pasta
de paper molt més líquida que la de la prova 1.

00:12

Afegeixo 7,5 ml de pintura blanca (tempera Milan).
Continuo mixturant la barreja.

00:15

Estenc la pasta de paper sobre una tela de cotó.
Aquesta acció s’ha de realitzar amb molta cautela,
ja que la pasta és més líquida i no volem que el
resultat final presenti forats. Amb l’ajuda d’una
fusta llisa premso el paper, aconseguint que la
superfície quedi més llisa. Estenc al sol la tela de
manera que la cara no unida a la tela quedi a la
part d’ombra.

04:05

Retiro la tela del sol. Desadhereixo el paper de la
tela de cotó.

Observacions
- El paper té una flexibilitat i un gramatge perfecte.
- S’ha aconseguit que no s’observi cap fragment de paper de diari.
- La característica que cal millorar és la textura perforada que
presenta. Aquests orificis no es veuen a ull nu però, si es col•loca el
paper a contra llum, es poden observar.
- Al tenir una pasta més líquida que la de la prova 1, el procés
d’assecat ha necessitat més temps.
4P: Preguntar, Projectar, Produir: Paper
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proves 3 i 4

Imatge: Prova 3. Font: pròpia

Imatge: Prova 4. Font: pròpia

Per realitzar la prova 3 s’ha seguit el mateix procediment que la
prova 2. L’única diferència és el color de la tempera, ja que en
aquest cas s’ha utilitzat un color vermell. Com que el resultat final
és positiu, hi ha la possibilitat d’utilitzar aquest tipus de paper en
llocs destacats.
Per realitzar la prova 4 s’ha seguit el mateix procediment que la
prova 2. L’única diferència és que s’han abocat 7,5 g de paper de
diari. S’ha obtingut un paper més rígid i gruixut que els papers de
les proves 2 i 3 però, conseqüentment, no presenta tants orificis.

Imatge: Prova 3. Font: pròpia
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Imatge: Prova 4. Font: pròpia
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decisions . producte final: AGENDA PERSONALITZaDA

Imatge: Proves. Font: pròpia

Després de realitzar totes les proves, cal prendre una decisió sobre
el tipus de paper a utilitzar en la creació de l’agenda personalitzada.
El millor producte final ha set els resultats de les proves 2 i 3. Els
papers són resistents, fins, de baix gramatge i suporten la impressió.
El producte de la prova 4 augmenta la resistència i no presenta
tants orificis però perd flexibilitat. El gramatge del full també és
més gran i això comportaria una agenda de dimensions més grans.
Així doncs, s’estableix que la pasta de paper estarà composta per:
- 5 grams de paper de diari
- 380 ml d’aigua
- 7,5 ml de tempera blanca
- 10 ml de cola blanca vinílica
Aquesta quantitat de material permet produir dos fulls de paper. Els
fulls de paper mesuraran 13 x 18 cm. Aquesta no és cap de les mides
reglamentàries. Les mides de la màquina de premsat no permeten
produir paper més ample, ja que s’ha deixat un marge d’error. La
llargada s’ha establert segons l’amplada del mecanisme.
Per tant, es seguirà aquest procediment(5):
Es mixturarà la pasta durant 5 minuts. Aquesta s’abocarà a la caixa
d’entrada i, seguidament, caurà sobre la maquinària del premsat.
Cada full de paper realitzarà un cop el circuit. Tot seguit, s’estendrà
el full sobre les làmines de fusta i s’hi aplicarà la pressió. Al cap
de 10 minuts, es col·locarà la pasta al procés d’assecat. Més o
menys 4 hores més tard, segons les condicions climatològiques, es
desadherirà el paper de la tela de cotó. Posteriorment, es tallarà
amb una cisalla i se li aplicaran forats per a la seva enquadernació.
La producció de paper de color s’haurà de realitzar individualment,
ja que la tempera tenyeix les teles de cotó. També s’hauran de
netejar tots els mecanismes, ja que els rodets i la caixa d’entrada
queden tenyits a causa de l’aigua restant de la pasta de paper.
(5)
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S’adjunta un vídeo del procés d’elaboració pròpia.
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9

disseny de l’agenda

9.1. disseny iinterior
inicial

Aquest disseny interior(6) de vista setmanal es complementa amb
un espai per les notes i el calendari del mes. També inclou unes
pàgines de notes, un calendari anual, una presentació, un horari i 3
pàgines pels resultats del curs.
Juga només amb un color: el negre. S’utilitzen les fonts: Century
Gothic, Calibri i Courier New.
No conté cap enginy personalitzat; el mateix disseny es repeteix
cada setmana sense cap variació
El disseny inicial conté molta superfície de tinta negra. Durant les
primeres impressions, observo que queden moltes imperfeccions.
Com que la superfície del paper no és llisa com un paper produït en
una fàbrica, la tinta no s’escampa per tota l’àrea.
A causa d’això, cal projectar un nou disseny.

(6)
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S’adjunta amb pdf.
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9.2. redisseny
interior

Davant de la necessitat de crear un nou disseny(7), parteixo de cap i
de nou per crear-ne un de més original i efectiu.
Aquest nou disseny presenta una vista setmanal. En aquest cas,
però, no hi consten els dissabtes i diumenges, ja que no utilitzo mai
aquest espai de les agendes. Tot i això, opto per destinar aquest
espai per donar un toc d’originalitat pròpi a l’agenda. Hi incloc frases
motivadores, dibuixos inspiradors i diferents llistes per omplir.
Per crear el model setmanal he tingut present els de Mr Wonderful
(marca comercial d’agendes i altres productes). Utilitzo la font
Arsenal White per escriure els noms dels mesos i la font My Little
Jewels per escriure els dies i els numeros. Els dies setmanals es
presenten amb unes fletxes índies. Cada dia inclou sis ratlles que
permeten apuntar les tasques d’aquell dia. Les ratlles estan bastant
distanciades unes d’altres, ja que m’agrada escriure amb majúscules
i veure les anotacions clares i separades.
Aquest disseny, més net que l’anterior, supera perfectament les
proves d’impressió. Els missatges i totes les lletres es distingeixen
clarament.

Imatge: Un full de l’agenda. Font: pròpia
(7)

4P: Preguntar, Projectar, Produir: Paper

S’adjunta amb pdf.

53

9.2.1.Pàgines extres
- La portada: en aquest cas utilitzo un full de color rosat (ja que
durant el procés de producció he utilitzat tempera vermella).
Pel disseny d’aquesta portada utilitzo una frase cèlebre de Pablo
Picasso. També incloc el títol d’ “AGENDA 2016-2017”.

Imatge: Full de la portada. Font: pròpia

- La presentació: amb la idea de crear una presentació minimalista
dissenyo una pàgina on només es presenta el meu nom mitjançant
la introducció: “sóc propietat de:”.

Imatge: Full de la presentació. Font: pròpia
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- Els resultats: una de les pàgines que sempre trobo a faltar a les
agendes convencionals és un apartat on apuntar tots els resultats
del curs. En aquest cas, dissenyo dos tipus de pàgines diferents:
una pels resultats finals de curs i una altra pels resultats de cada
trimestre.

Imatge: Full dels resultats. Font: pròpia

- L’horari: és l’única pàgina de l’agenda amb un disseny horitzontal.
Segueix el model minimalista, ja que no conté dies ni hores.

Imatge: Full de l’horari. Font: pròpia
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- L’espai per notes: aquest disseny consta només d’un títol a la part
superior de la pàgina. D’aquesta manera dono total llibertat a l’hora
d’escriure o dibuixar anotacions al llarg del curs. Aquest disseny
l’imprimeixo sobre un full diferent. Aquest full s’ha produït amb una
pasta de paper que contenia fragments d’herba. D’aquesta manera
s’ha aconseguit un paper amb un estil més #handmade.

Imatge: Full de les notes. Font: pròpia

Com a extra, i donant un toc molt personal, incloc els aniversaris
dels amics i familiars.
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9.3. disseny exterior

En un principi, volia complementar l’agenda amb una funda de tela.
Després de la producció i de veure el resultat final, observo que
la funda trencaria l’harmonia natural de l’agenda. És per això que
busco un tipus de paper de gramatge molt alt i amb una rigidesa
elevada que em permeti crear una contraportada que protegeixin
els fulls de l’agenda.
Finalment, utilitzo un tipus de cartolina d’alt gruix d’un color negre
amb un estampat que s’allunya de la monotonia d’un únic color.

Imatges: Producte final. Font: pròpia
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10

conclusions

Per la realització d’unes conclusions fidedignes, em baso en les
preguntes d’investigació que em vaig qüestionar a l’inici del projecte.
Es poden dissenyar i construir els mecanismes per a la seva
funció específica: caixa d’entrada, taula de fabricació, premsat,
assecat...?
Després de l’elaboració del treball, es verifica que construir uns
mecanismes per dur a terme els processos de caixa d’entrada, de
premsat i d’assecat és possible. De manera rodimentària i senzilla es
poden simular les màquines del procés industrial mitjançant estris
que realitzin la mateixa funció. Sí que és veritat que no són capaços
de realitzar exactament la mateixa producció que els mecanismes
dels processos industrials; el producte final no té cap similitud
amb al perfecció del producte industrial. Suplir l’energia elèctrica
i utilitzar una energia manual implica diferències en els resultats.
Es pot elaborar la pasta de paper sense reaccions químiques,
d’una manera més ecològica?
La resposta a aquest punt és, efectivament, sí. Gràcies a aquest
projecte s’ha obtingut un nou tipus de pasta de paper produïda a
partir de: paper de diari, aigua i cola blanca vinílica. L’únic producte
que podríem considerar contaminant és la cola blanca vinílica, ja
que el paper de diari s’ha obtingut a través del reciclatge dels diaris
d’un bar. S’han evitat tots els additius que s’utilitzen a les indústries,
fet que permet afirmar que la pasta de paper #handmade és més
ecològica que la pasta utilitzada per les indústries.
És possible la fabricació del paper de manera casolana en lloc del
procés industrial? Puc obtenir un producte similar als productes
de les indústries? Aquest producte pot resistir la impressió?
La possibilitat es confirma amb els resultats del projecte. El
problema és la qualitat o la semblança d’aquests resultats amb els
productes de les indústries. Més aviat, el paper #handmade té una
major semblança amb el paper dels orígens que amb el paper actual.
Això es deu al fet que no s’han utilitzat auxiliars o additius forts
químicament, ja que es volia aconseguir una pasta més ecològica.
El meu producte és totalment resistent a la impressió, tot i no
poder-se imprimir superfícies molt grans. També és resistent a
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l’escriptura, ja que es pot utilitzar el bolígraf i el llapis i s’obté un
resultat amb una qualitat excel·lent.
Es pot obtenir suficient matèria primera per a la fabricació d’una
agenda #handmade?
Per la producció de l’agenda #handmade s’ha necessitat uns 100
fulls A3 de paper de diari, 350 ml de cola vinílica i 290 ml de tempera.
Així que sí, s’ha obtingut suficient matèria primera.
Com que no hi ha hagut una gran necessitat de productes bàsics, el
cost del producte ha sigut mínim, ja que amb 10,55€ s’ha comprat
el material necessari.
Puc crear la meva pròpia agenda?
Després de la llarga producció de paper, de tallar-lo amb les mides
corresponents, de dissenyar íntegrament una agenda i de dur a
terme la impressió, el foradat i l’enquadernació, he complert aquest
propòsit. Tinc la meva pròpia agenda escolar 2016-2017 realitzada
d’una forma #handmade.

10.1. opinió personal

Després de diversos mesos de realització del Treball de Recerca,
m’enorgulleix el fet de:
INVESTIGAR sobre un tema del que no en tenia un coneixement
profund.
SABER demanar ajuda a experts.
PROJECTAR un producte a partir d’un altre.
PRODUIR el producte dissenyat.
FER diferents proves fins aconseguir l’objectiu.
DEFINIR quin vull que sigui el meu projecte.
DISSENYAR una agenda en la seva totalitat.
REALITZAR el meu propi projecte.
Tot i que s’han anat produint petits canvis durant l’executació del
projecte, aquest ha set un èxit. S’han complert tots els objectius
definits i amb un resultat molt gratificant.
Preguntar i preguntar-me han set els dos pilars fonamentals pel
treball. Iniciar el projecte amb un coneixement bàsic sobre el tema
va ser com un repte personal. Gràcies a ser una persona exigent,
no he canviat mai radicalment el projecte, tot i rebre propostes de
gent externa al veure tot el temps que comportava produir tants
fulls de paper. Suposo que és per aquest mateix fet que, al veure el
resultat, em satisfà ser persistent i no haver abandonat el projecte
inicial.
Finalment, tot i que durant la realització d’aquest treball de recera
no me’n he adonat, dur a terme un projecte a llarg termini (d’uns
3 mesos), requereix un esforç en autonomia i planificació. Així
doncs, crec que si ara mateix hagués de realitzar un altre Treball
de Recerca, em seria més fàcil, ja que he adquirit tant hàbits de
treball; seguiment, estructuració, com noves tècniques en un marc
tecnològic.
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