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L'Institut d'Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER) és una unitat bàsica de la Universitat
Politècnica de Catalunya, dotat d'estructura funcional i administrativa pròpia i que adreça les seves activitats a fomentar la
investigació i la cooperació industrial en tots aquells aspectes relacionats amb el sector tèxtil i afins.
Creat l'any 1954 fou declarat oficial per decret de 10 de juny de 1964 i l'any 1987 fou nomenat Laboratori Auxiliar de la
Junta de Sanejament de la Generalitat de Catalunya.
L'INTEXTER, per resolució de 20/XII/96 de la Generalitat de Catalunya, és una entitat col·laboradora del seu Departament
de Medi Ambient per la concessió d'etiquetes ecològiques de la UE en els següents productes:
a) roba de llit i samarretes i b) detergents per al rentat domèstic.

Nº 443 / LE1016

Nº 443 / LE737

L’Intexter està acreditat per a la realització d’assajos de productes tèxtils
(acreditació núm. 443/LE737) i per a la realització d’assajos d’aigües
(acreditació núm. 443/LE1016). Aquestes acreditacions es poden consultar
a la pàgina web.

Contempla dues àrees complementàries que abasten des del procés i desenvolupament de productes i tecnologia, fins a
l'establiment dels mecanismes més adequats per a obrir vies de transferència de tecnologia i de cooperació amb la indústria,
tot això per mitjà de projectes de R+D. Un altre objectiu de l'Institut és la formació de tècnics i investigadors per mitjà de la
docència amb cursos de tercer cicle universitari.
Es realitzen les següents activitats:
-Estudis i investigacions industrials
-Assistència tècnica
-Anàlisis i assaigs
-Control de qualitat
-Defectes de fabricació

-Peritacions, dictàmens i informes tècnics
-Normalització
-Cursos, simposis, conferències
-Publicacions i formació docent
-Relacions nacionals i internacionals

Participa en Projectes Europeus com: BRITE-EURAM, SPRINT, FORCE, LIFE, CRAFT, TEMPUS.
Pertany a les associacions internacionals de recerca i transferència de tecnologia següents:
GEDRT (European Group for the Development of Textile Research)
TEXTRANET (The European Textile Network for Technology Transfer)
AUTEX (Association of Textile Universities)
A l'àmbit nacional participa a Projectes CIRIT, Comissionat per a Universitats i Recerca, CICYT i DGICYT (MEC)
Un gran nombre dels seus professors i investigadors forma part de Comitès de Normalització (ISO, CEN, UNE).
Edita el "Boletín del INTEXTER" (publicació científica semestral).
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Els Laboratoris de l'INTEXTER són els següents:

Laboratori Parametria Física Tèxtil
Responsable: Prof. Dr. Eng. ARUN NAIK KARDILE
Serveis

Equipat per determinar els paràmetres més significatius de fibres, fils i teixits.
Fibres
Finor, diàmetre i llargada de les fibres. Grau de maduració i micronaire de la fibra de cotó. Dinamometria i
mòdul de deformació. Estudis microfotogràfics. Arrissament i percentatge de fibres medul·lades de llana.
Fils i Filats
Retracció de fils ocasionada per tractaments tèrmics. Dinamometria i mòdul d'elasticitat. Torsió i regularitat
(defectes periòdics). Càrrega electroestàtica, influència dels ensimatges. Estudis de tribocomportaments.
Dictàmens sobre els defectes de fabricació. Caracterització de fils texturats.
Teixits
Comportament a l'ús. Aspecte estètic i deficiències dels teixits. Dinamometria dels teixits. Recuperació postarrugat. Comportament al pilling, abrasió i estripament. Permeabilitat al pas de l'aigua i de l'aire. Rigidesa i
flexibilitat. Estudis de paràmetres estructurals i funcionals determinants de la qualitat dels teixits.
Confeccionabilitat de teixits.

Cursos

Línies de R+D

•

Tècniques modernes de la filatura.

•

Estructures tèxtils múltiples i la seva confeccionabilitat.

•

Fisiologia aplicada a la indumentària tèxtil.

Laboratori Polímers Tèxtils
Responsable: Dra. DIANA CAYUELA MARÍN

Serveis

Equipat per a la realització de les tècniques que permeten la determinació de les característiques de
l'estructura dels polímers naturals i sintètics. Especialment: grau de polimerització, pesos moleculars i
variació de la cristal·linitat, tan significativa quan es volen detectar degradacions o comportaments tintoris
irregulars.
Anàlisis qualitativa i quantitativa de fibres i les seves mescles
Fibres cel.lulòsiques. Grau de polimerització. Deteccció d'oxicel.luloses i de hidrocelul.loses. Capacitat de
reducció. Imbibició de l'aigua. Grups acetil
Llana. Contingut d'àcid o àlcali i pH de l'extracte aquós. Extracció amb diclorometà i control de desengreixat.
Solubilitat alcalina i solubilitat en urea-bisulfit. Contingut de cistina, cisteina, àcid cisteic i triptòfan.
Polímers sintètics. Anàlisi qualitativa de plàstics. Pes molecular. Temperatures de fusió i de transició vítrea.
Temperatura efectiva de termofixat. Calor específic a pressió constant i entalpies de fusió i cristal·lització.
Percentatge de cristal·linitat (Calorimetria diferencial i densitats per flotació). Oligòmers. Grups terminals en
poliamides i polièsters. Caracterització de l'estructura fina en fibres de polièster, poliamida i acríliques i la
seva relació amb el comportament tintori.

Cursos

Línies de R+D
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•

Polímers i la seva transformació en fibres.

•

Polímers tèxtils

•

Microestructura de la fibra de polièster.

•

Calorimetria diferencial de fibres de polímers sintètics.

•

Blanqueig oxidant, reductor i combinat de la llana.

Laboratori Tecnologia
Tèxtil
Físico-Química
defibres
la químiques
Tinturadei cel.lulosa.
Acabats
•
Relació
entreQuímica:
el grau de polimerització
i la tenacitat en
Responsable: Prof. Dra. Eng. ASCENSIÓ RIVA JUAN

Serveis

Equipat per a l'estudi físico-químic dels processos de tintura i acabats. Utilització habitual de tècniques
espectrofotomètriques, conductimètriques, colorimètriques i de control bioenzimàtic. Instal·lacions de dispositius
pilot per a la tintura, que permetin el control de totes les variables que puguin influir en el seu procés. Optimització
de processos per a minimitzar el seu impacte ecològic.
Tintura
Cinètiques de l'adsorció, difusió i/o reacció a la tintura; influència dels tipus de colorants utilitzats; influència
d'auxiliars tintoris. Estudis d'aplicació de nous auxiliars per tintura i acabats. Determinacions de la influència dels
paràmetres de procés com gradient tèrmic, pH, concentracions de productes, característiques dels cicles de
circulació dels banys en presència de adjuvants sobre el rendiment de les operacions.
Espectres
Espectres d'absorció i de transmissió (líquids i materials transparents) a UV-Visible.
Espectres de remissió de sòlids en UV-Vis i IR pròxim.
Color
Coordenades cromàtiques, diferències de color, grau de blanc, índex de metameria.
Llana
Estudis especials del comportament de llana. Aplicacions enzimàtiques en l'obtenció de llana inencogible i/o
augment de l'afinitat tintòria.

Cursos

Línies de R+D

•

Colorimetria tèxtil.

•

Preparació, tintura i acabats tèxtils.

•

Físico-química de tintura i acabats.

•

Tintura a baixa temperatura amb productes auxiliars.

•

Estudi físico-químic de diferents acabats de fibres cel·lulòsiques protèiques i sintètiques.

•

Biotecnologia: aplicacions enzimàtiques.

Laboratori Tecnologia Tèxtil Química: Tecnologia i Control de Qualitat
Responsable: Prof. Dr. Eng. JOSEP VALLDEPERAS MORELL

Serveis

Equipament adequat a les determinacions de solidesa de les tintures a tota mena d'agents agressius catalogats
i normalitzats. Reproducció de tots els procediments industrials de tintura a escala laboratori o semi-industrial
(plantes pilot).
Tintura
Optimització dels processos industrials de tintura. Tintura per integració. Processos amb bany reduït.
Reutilització de banys i reducció de la contaminació.
Controls de qualitat
Control de processos; control de qualitat del color, on-line i off-line.
Solideses
Solidesa a la llum (Xenotest, Fadeometer). Casos especials de solidesa a la llum dels plàstics auxiliars
d'automoció o tapisseries d'automòbil. Solidesa als agents propis de l'ús d'un teixit i/o a les operacions de
fabricació.

Cursos

Línies de R+D



Colorimetria tèxtil



Tintura i estampació tèxtil



Tecnologia i control de qualitat del color a la indústria tèxtil.



Tecnologies netes aplicades als processos d'ennobliment tèxtil.
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Laboratori Sistemes i Processos Tèxtils Mecànics
Responsable: Prof. Dr. Eng. JOSEP VALLDEPERAS MORELL

Serveis

Laboratori de 1.200 m2 dotat amb tallers de mecànica, electrònica-informàtica i màquines-pilot.
Bona part dels dispositius i instrumentació són resultat de desenvolupaments tècnics originals del laboratori.
Matèries tèxtils
Estudis d'adaptació i millora del comportament de les fibres en els processos de filatura i teixeduria de punt i
de calada. Obtenció rendible d'articles i productes d'alta qualitat.
Tecnologies de la producció
Desenvolupament de les utilitats potencials de les noves tècniques de filatura i teixeduria. Automatització,
versatilitat en la fabricació, processos i organitzacions de resposta ràpida. Aplicacions informàtiques de
control i gestió dels processos productius (tècniques CAM), sistemes d'assegurament de la qualitat segons
norma ISO 9000 (tècniques CAQ); producció integrada per ordinador (tècniques CIM). Desenvolupament i
aplicació de sistemes experts en l'optimització automàtica. Estudis de manteniment preventiu dels processos
productius.

Cursos

Línies de R+D

•

Tècniques CAQ d'assegurament de la qualitat, CAM de producció integrada per ordinador,
aplicades als processos tèxtils de filatura i teixeduria.

•

Tècniques modernes de filatura corresponents al pla de formació permanent de la UPC.

•

Aplicació de la fluïdo-dinàmica en els sistemes i processos tèxtils en general.

•

Desenvolupament de les noves tècniques de filatura (filatura pneumàtica per a llana i cotó, filatura
OE-rotor d'alta velocitat).

•

Desenvolupament de sistemes experts per a l'optimització automàtica dels sistemes i processos
tèxtils.

•

Aplicacions mecàniques i informàtiques destinades al desenvolupament de tecnologies netes
(reciclatge, recuperació de productes i regulació de banys).

•

Metrologia tèxtil.

Laboratori Tensioactius i Detergència
Responsable: Prof. Dr. Eng. FRANCISCO JAVIER CARRIÓN FITÉ

Serveis

Productes tensioactius
Mesura de les seves propietats físico-químiques (micelarització, humectació, espumositat, emulsificació,
dispersió, etc.)
Aplicació d'aquests productes a processos tèxtils d'ennobliment tèxtil. Canvis de les matèries tèxtils durant el
seu ennobliment mitjançant aquests productes, estabilitat dimensional, tacte, capilaritat, suavitat, diferències
de color, blancor, engroguiments, cinètiques d'absorció, angles de contacte, poder d'imbibició, poder
absorbent d'aigua per capilaritat, etc.
Matèries tèxtils
Processos de rentat tèxtil, estudis electrocinètics (potencial zeta). Degradació per rentat.
Detergència tèxtil
Paràmetres relatius a l'ús del detergent i als additius coadjuvants, a les condicions de rentat, i les operacions
complementàries de secat, planxat i suavitzat com són: eficàcia detersiva, incrustacions, blancor, color,
variació dimensional, tacte, redeposició d'impureses, assaigs "wash and wear"
Estabilitat i tamany de partícula d'emulsions, microemulsions i dispersions
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Cursos

Línies de R+D

•
•
•
•
•

Aplicació dels tensioactius a la indústria tèxtil.
Físico-química de productes tensioactius
Detergència tèxtil
Físico-química col·loidal
Físico-química dels productes tensioactius i de la detergència tèxtil

•
•
•
•

Avaluació de detergents i optimització de processos de rentat
Aplicació dels tensioactius als processos d'ennobliment tèxtil
Formació de dobles capes elèctriques, fenòmens electrocinètics
Caracterització dels tensioactius i les seves aplicacions als fenòmens interfacials

Laboratori Toxicologia Ambiental
Responsable: Dra. M. CARME RIVA JUAN

Serveis

Equipat per a la utilització de tècniques d'anàlisis d'halurs orgànics i que permeten les determinacions més
significatives en l'estudi dels efectes dels contaminants en el medi aquàtic; recinte per a biossaigs de toxicitat
aguda i crònica amb cultius vius, en estadis de vida latent i per estudis cel.lulares in vitro.
Toxicologia
Assaigs ecotoxicològics amb organismes aquàtics i (in vivo/in vitro). Estudis de bioacumulació de metalls,
colorants, halogenats, etc.
Determinació de compostos orgànics halogenats adsorbibles (AOX). Determinació de pesticides per
tècniques d'immunoassaig. Avaluació dels efectes fisiològics i histològics en peixos. Estudis de toxicitat in
vitro en línies cel.lulars de peixos. Desenvolupament de nous mètodes de valoració toxicològica.

Cursos

Línies de R+D

•

Cursos tècnics sobre contaminació i medi ambient corresponent al pla de formació permanent de la
UPC.

•

Postgrau en toxicologia ambiental: Toxicologia experimental. Ecotoxicologia. Estadística aplicada.
Anàlisis de tòxics i contaminants.

•

Ecotoxicologia dels productes contaminants i aigües

•

Efectes fisiològics i histo-patològics amb organismes aquàtics.

•

Desenvolupament de mètodes de toxicitat in vitro amb cèl·lules i sistemes alternatius a l'ús
d'animals de laboratori.

•

Estudis bioquímics i enzimàtics relacionats amb la presència de xenobiòtics i situacions de
contaminació.

Laboratori Control de la Contaminació Ambiental
Responsable: Prof. Dr. Eng. MARTÍ CRESPI ROSELL
INTEXTER (UPC)

Serveis

Equipaments adequats per a realitzar tota mena d'anàlisis químiques i determinacions micro-biològiques que
des de l'any 1986 li han permès de funcionar com a Laboratori Auxiliar de la Junta de Sanejament de la
Generalitat de Catalunya. També disposa de plantes pilot de depuracions biològiques o físicoquímiques.
Anàlisi en general
Valoració de cations per absorció atòmica. Valoració d'anions. Grasses i olis. Carboni orgànic i total.
Acidesa/alcalinitat. Nitrogen amoniacal i total. Fòsfor, nitrits i nitrats, sulfurs, etc.
Aigua industrial
Color. Conductivitat. Residu sec i sòlids en suspensió, terbulesa. Duresa. Oxígen disolt. Microorganismes
patògens. Presència dels contaminants més freqüents, TA i TAC, Clorurs i Sulfats.
Aigües residuals
•
DBO i DQO. Volum decantat de fangs. Matèries inhibidores, MES conductivitat. Metalls
components orgànics. Microorganismes totals: fongs estreptococos, clostridis, coliformes.
•
Estudis dels contaminants totals d'un abocament.
•
Contaminació produïda en un procés tèxtil.
•
Depuració d'aigües residuals. Processos físico-químics, neutralització, decantació, filtració,
absorció (carbó actiu o resines).
•
Processos d'oxidació.
•
Depuracions biològiques: Processos anaerobis i aerobis. Selecció de microorganismes específics.
Fangs activats. Filtres percoladors. Velocitat de consum del O2.
•
Conducció d'estacions depuradores. Planificació. Assaig en la planta pilot. Efecte inhibidor d'alguns
efluents. Reciclatge d’efluents un cop depurats.
Assaigs tèxtils varis
•
Atac de tèxtils per larves i insectes: atagenus, tinya, lepisma.
•
Assaig microbiològic sobre teixits o primeres matèries. Avaluació d'acabats i additius: urea/formol,
fungicides, antimicrobians. Imputrescibilitat.
•
Biodegradabilitat de productes químics. Recuperació de colorants residuals per microfiltració
tangencial.
•
Matèria activa dels auxiliars tèxtils.
•
Fulls de seguretat.
•
Identificació de les causa de males olors sobre teixits per CGL-EM.

Cursos

Línies de R+D

•

Control de la contaminació a la indústria tèxtil i química.

•

Control microbiològic dels fangs activats.

•

Curs sobre tècniques de separació sòlid líquid aplicades a la depuració d'aigües residuals.

•

Curs sobre tècniques de separació sobre membranes minerals.

•

Enginyeria del medi ambient.

•

Processos físico-químics i biològics.

•

Anàlisis químiques i microbiològiques d'aigües residuals i de procés.

•

Control de matèries primeres utilitzades a la indústria tèxtil i de productes químics sobre articles
tèxtils.

•
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Reutilizació i reciclat d'efluents industrials.

