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Donem-li un xic de color a la vida 
L’objectiu	d’aquest	treball	consisteix	en	fabricar	colorants	a	partir	de	productes	
naturals,	com	poden	ser:	les	peles	de	les	cebes,	les	closques	de	nous,	la	col	llombarda,	el	
safrà,	la	remolatxa,	el	cafè	etc.	I	descobrir	la	millor	fibra	tèxtil	per	a	tenyir	amb	algun	
d’aquests.	Necessitarem:	
	

Dues	teles	diferents	 Café	

	

	

Aigua	 Un	pot	o	una	cassola	

	

	

Alguna	cosa	per	escalfar	
(la	vitroceràmica,	un	fogonet…)	

Alguna	cosa	per	agafar	les	teles	
	(una	cullera,	una	verta…)	

	

	

	 	



	

	

- Procediment:	
1. Escollim	dues	teles	diferents,	en	el	meu	cas	una	de	niló	i	l’altra	de	cotó.	
2. Posem	 aigua	 en	 una	 cassola	 i	 la	 farem	 bullir	 (imatge	 1),	 tot	 seguit	 hi	

introduirem	el	nostre	producte	natural	escollit,	en	el	meu	cas	el	café	i	ho	
remenem.		

	

Imatge	1.	Fem	bullir	l’aigua.	

3. Després	 introduïm	 les	 dues	 teles	 i	 les	 deixem	 dins	 durant	 uns	
minuts(imatge	2).		

	

Imatge	2.	Es	deixen	les	teles	en	l’aigua.	

4. Finalment,	treiem	les	teles	de	la	cassola	i	les	posem	en	aigua	per	a	observar	
els	resultats	obtinguts	(imatge	3).	

	

Imatges	3.	Es	renten	les	teles.	

- Resultats,	anàlisi	i	discussió:	



	

	

Tipus	de	tela	 Abans	de	l’experiment	 Després	de	l’experiment	

	
	
	

Niló	

	 	

	
	

Cotó	

	 	
	

Podem	observar	com	la	tela	de	cotó	ha	adquirit	una	tonalitat	marró	a	causa	del	
café,	però	en	el	niló	no	es	nota	pràcticament	el	canvi	de	color.	Per	tant,	per	a	tenyir	
amb	cafè,	és	millor	la	tela	de	cotó	que	la	de	niló.	

	
- Dades	extretes	de	:	

- Donem-li	un	xic	de	color	a	la	vida	[en	línia],	Disponible	a:	
<https://youtu.be/8NRRKKkAT_o>	[Accedit	el	26/04/2020]	

	
- Del	camp	al	cap	[en	línia].	Disponible	a:		

<https://youtu.be/20lj9m0u4uo>	[Accedit	el	26/04/2020].	
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1. Objectius:  
 

Els objectius d’aquest treball són dos: 

 

- El primer objectiu és obtenir colorants a partir de a partir de productes naturals.  
 

- El segon objectiu és emprar els colorants obtinguts en els experiments per tenyir 

porcions de fibres tèxtils.  



4 
 

2. Disseny experimental 
 

2.1. Descripció experiment 

Els objectius d’aquest experiment són, tal i com he explicat a l’apartat 2, tenyir porcions 
de teixits amb colorants naturals obtinguts d’aliments o condiments que són de fàcil 
accés. En el meu cas, he optat per fer l’experiment utilitzant safrà, remolatxa i closques 
de nous per preparar el colorant natural, i cotó i polièster per comparar l’eficàcia de la 
tinció entre teles naturals i sintètiques.  

2.2. Utillatge  

- Fogó 
- Olla amb aigua calenta 
- Cullera  
- Tisores 
- Porcions de cotó 
- Porcions de polièster 
- Recipients de vidre 
- Safrà 
- Remolatxa 
- Closques de nous 
- Guants  
- Pinces 

 

2.3. Muntatge 
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2.4. Procediment 

1. Encendre el fogó i posar una olla amb aigua a l’interior. Escalfar fins al punt 
d’ebullició.  

2. Quan l’aigua estigui bullint, apagar el fogó i abocar, amb molta cura, l’aigua 
escalfada en diferents recipients. El nombre de recipients dependrà del nombre 
de productes naturals i/o fibres tèxtils escollides.  

3. Introduir els productes escollits en l’interior dels recipients i barrejar amb una 
cullera. Deixar reposar una estona.  

4. Quan l’aigua de dins dels recipients s’hagi tenyit, introduir les porcions de fibra 
tèxtils. És important que aquestes siguin de mida inferior a la del recipient, de 
manera que quan s’introdueixin quedin completament submergides.  

5. Deixar reposar uns minuts fins que les porcions introduïdes s’hagin impregnat del 
colorant natural. 

6. Extreure les porcions de fibres tèxtils fent ús de pinces, i aclarir-les sota aigua 
freda en la pica per assegurar la fixació de colors en les teles.  

7. Observar i comparar els resultats.  
 

2.5. Resultats obtinguts, anàlisis i discussió (fotos 

cromatografia) 

En la imatge inferior, podem observar a la fila superior les teles de cotó i a la fila inferior,  

les de polièster.  

En la columna esquerra s’hi troben les fibres tèxtils que han estat tenyides amb el 

colorant proporcionat per el safrà. Tal i com es pot observar, la tela de cotó s’ha tenyit  

més que la de polièster, atès que la primera presenta un color groc molt visible mentre 

que en la segona quasi bé no s’ha fixat el color. 

En la columna del mig, s’hi troben les 

fibres tèxtils tenyides amb el colorant 

proporcionat per la remolatxa. Tot i 

que en la imatge no pot apreciar-se 

amb claredat, el cotó ha estat tenyit 

d’un color més vistós comparat amb el 

polièster qui, quan ha estat aclarit 

sota aigua freda, ha perdut el color 

que semblava haver adquirit 

prèviament.  

Finalment, en la primera fila, s’hi troben les fibres tèxtils que han estat tenyides utilitzant 

closques de nous. Com podem veure, ambdós, tant la tela de cotó com la de polièster, 

no s’han tenyit gaire. Això és degut a que les closques de nous no han produït quasi bé 

tint i al ser aclarides sota aigua, han perdut el poc color que es era visible en un principi. 
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3. Conclusions  
 

A partir dels resultats analitzats en el punt 2.5, podem fer dues afirmacions: 

- Primerament, podem afirmar que entre les dues fibres tèxtils utilitzades en 

l’experiment, la més eficaç per ser tenyida amb colorants naturals és el cotó, i per 

tant, les fibres tèxtils naturals.  

 

- En segon lloc, podem afirmar que entre els tres productes naturals utilitzats per 

obtenir colorants naturals; la remolatxa, el safrà i les closques de nous, aquelles 

que produeixen un colorant que és fixa més en les teles són el safrà i la remolatxa.  

 

VALORACIÓ PERSONAL 

Primer de tot, trobo que aquest treball ha estat molt interessant perquè donada la 

situació que estem vivint, ens ha permès d’alguna manera tornar a apropar-nos a la 

química, i personalment crec que ho ha fet de la millor manera: experimentant. A més, 

aquest experiment m’ha permès adonar-me de que en realitat, els colorants naturals són 

una bona alternativa per tenyir teles naturals perquè permet, entre moltes coses, reduir 

la contaminació. 

Tot i així, una de les dificultats que he tingut al llarg d’aquest treball, ha estat en obtenir 

el colorant de les closques de nous. Possiblement pel tipus de nous o pel procediment 

utilitzat, no l’he pogut obtenir. Així que crec que seria interessant fer un altre experiment 

per poder esbrinar quin ha estat el motiu d’aquest error.  
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Introducció: 
 

 

 

 

 

 

 

En aquest treball veurem com apartir de productes natural com vegetals o fruites podem 

obtenir colorants naturals que serviran per tenyir diferents teixits. També podrem observar 

com cada teixit, com cotó o poliester, agafa el color del tint. Mostrarem com es pot fer a casa 

mateix i pot ser una bona alternativa per aquella roba que s’ens queda descolorida i no la 

volem llençar, utilitzan només productes que tenim a casa podem tornar a donar-li una nova 

vida a la nostra roba o bé canviar-les de color.   

Abstract: 

 

This is a work where we show how to obtain dyes 

from natural products that will serve to dye different 

fabrics. 
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Objectius: 
 

1. Obtenir colorants naturals a partir de productes naturals. 

 

2. Veure quin es el millor tint. 

 

3. Trobar el teixit que s’ha tenyit millor. 
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Disseny experimental: 

Utillatge: 
 Trossos de tela com cotó, llana,... 

 Productes naturals per tenyir com cafè, peles de ceba,... 

 Tisores 

 Llapis 

 Regla 

 Ganivet 

 Trituradora de cuina 

 

Procediment: 
1. Trobar teixits diferents, jo a casa meva he trobat teles de cotó, de polièster i de 

viscosa.  

2. Trobar productes naturals per poder tenyir, jo he escollit el cafè, peles de ceba, 

pastanagues i taronges.  

 

3. Tallar trossos de 5cmx5cm de cada tela. Jo he fet 4 trossos de cada tela perquè tenia 4 

productes amb el que podia tenyir.  

 

 

4. Trèiem les peles de la ceba, tallem 2 pastanagues a trossos fins  i tallem 1 taronja amb 

pela a trossos petits.  

Viscosa 

Cotó 

Polièster 

Imatge 1. Aliments 

que utilitzaré per la 

tinció de teixits.  

Imatge 2. Traçar el 5cmx5cm que tallarem. 
Imatge 3. Trossos de tela tallades.  Imatge 4. Teixits diferents 

Imatge 5. Peles de ceba Imatge 6. Tallant la pastanaga Imatge 7. Tallant la taronja 
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5. Fiquem les peles de ceba en una caçola amb mig litre d’aigua i el deixem a foc lent 

durant 30 minuts. Així extreurem els seus pigments. 

 

6. Posem aigua a bullir en una caçola i li fiquem 2 cullerades soperes de cafè quan acabi 

de bullir l’aigua. 

 

7. Triturem la pastanaga amb menys de mig got d’aigua en un recipient fins que ens 

quedi una pasta. 

 

 

8. Triturem la taronja sencera en un recipient fins que es formi una pasta homogenia.   

Imatge 8. Peles de ceba al foc 

Imatge 9. Cafè ja preparat 

Imatge 10. Menys de mig got d’aigua Imatge 11. Triturem la pastanaga 

Imatge 12. Pasta 

formada de la 

pastanaga 

tritirada.  
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Passada mitja hora, l’aigua de les peles de ceba es torna d’un color morat o granat: 

9. Fiquem un tros de tela de cada material en els recipients que hem preparat, o sigui tre 

trossos de tela diferents en cada recipient de tinció.  

 

 

 

10. Deixem els texits en el recipients durant 2 hores.  

 

11. Passades les dues hores treiem els teixits dels 

recipients. 

12. Per ultim, remten els teixits amb aigua per treure el tint 

sobrant.  

Imatge 13. Trtiturem la taronja Imatge 14. Resultat de la taronja triturada 

Imatge 15. Resultat de bullir l’aigua amb peles de ceba  

Imatge 16. Teixits en l’aigua de peles de ceba  Imatge 17. Teixits en cafè.  Imatge 18. Teixits en la pasta de 

pastanaga.  

Imatge 19. Teixtis en el 

preparat de taronja.  

Imatge 21. Treiem els 

teixits.  

Imatge 20. Teixtis en els 

tints diferents. 

Imatge 22. Remtem els 

teixits.  
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Resultats: 

 

 

 

 

  

 PELES DE CEBA CAFÈ PASTANAGA TARONJA 

SENSE RENTAR 

    
DESPRES DE 
RENTAR-LES 

    

Taronja Pastanaga Cafè Peles de ceba 

Cotó 

Polièster 

Viscosa 



8 
 

Conclusions: 
 

1. Hem pogut obtenir colorants a partir de productes naturals com de fruites com la 

taronja, de vegtals com la ceba i la pastanaga i de cafè soluble.  

 

2.  Els millors tints crec que han sigut la taronja i les peles de ceba, ja que han els seus 

colors han quedat més vius i més impregnats als teixits, fins i tot despres d’una 

rentada.  

 

3. En general tots s’han tenyit bé, peró crec que el que més color ha agafat es el cotó, ja 

que els colors dels tints es veuen millor.  

 

 

*Les taques blanques que es veuen en alguns teixits, sobretot en els de la taronja, es 

degut a que al ficar la tela al recipient, la tela s’ha doblegat i noha estat en contacte 

amb el tint.  
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INTRODUCCIÓ 
 

ABSTRACT: 
In this work we want to carry out an experiment, in which consists of obtaining dye from 
natural products with the aim that we can dye the hair, a wool etc.... and where we can 
compare which of the products you choose to get dyes which one dyes the least. 

 

En aquest treball el professor ens ha proposar fer un treball que consisteix en obtenir 
colorant a partir de productes naturals, productes que normalment tenim  a casa 
sempre, amb això el que volem aconseguir es que amb aquest colorant obtingut 
poguéssim tenyir fibres tèxtils ja sigui el cabell, llana, coto etc......  

També alguna cosa que trobo interesant es que depèn dels dos productes que agafi 
veure quin tenyeix mes i quin tenyeix menys. 

  

OBJECTIUS 
En aquest treball ens plantejarem els objectius principals que volem esbrinar al fer 
aquest experiment , que són els següents: 

1- A partir de quins productes naturals obtenim colorants 
 

2- De quin producte natural obtenim un colorant que tenyeix mes i de quin tenyeix 
menys  
 

3- Quin producte pot tenyir diferents tipus de teixits  
 

MARC TEÒRIC 
 

Història dels colorants 

De primeres civilitzacions, l'home va utilitzar materials de tenyit natural. Els pigments o 
substàncies de colors s'extreuen de plantes, animals i minerals. Aquests materials es 
van utilitzar per tenyir la roba, pintar pells i fer objectes religiosos i recreatius. 

Les substàncies vegetals més utilitzades són: Campeche Stick, cúrcuma, Indigo 
natural. Els cotxineals s'utilitzaven d'animals. 

En 1856 va començar l'era dels colorants sintètics, començant el descobriment de 
William Henry Perkin (1838-1907), que va aconseguir obtenir el tint porpra per 
l'oxidació de l'anilina amb àcid cròmic. 

El primer tint obtingut va ser l'àcid pyoric, preparat per Woulfe el 1771. 



DISSENY EXPERIMENTAL 
EXPERIMENT I 
UTILLATGE 
Per fer aquest experiment farem servir materials que podem trobar en casa 

 Cabell                                                                                                     teixit de coto  

cafè    Aigua i casserola  

PROCEDIMENT 
Primer posem en una casserola aigua, després la posem a foc alt,  a continuació esperem a que 
bulli una mica i li posarem 2 o 3 culleretes de cafè , ho barrejarem i després apaguem el foc. 
Fet tot això posarem coto dins el cafè y ho  barregem una estona, lo mateix farem amb el 
cabells , esperen una mica i per últim rentarem els cabell y el teixit de coto  amb aigua freda. 

       

RESULTATS OBTINGUTS. ANÀLISI I DISCUCIÓ 

 Aquest ha sigut el resultat, podem veure que s’ha tenyit molt be. 



CONCLUSIONS 
En conclusió podem veure que en aquest cas es nota la diferencia i el cafè tenyeix be.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPERIMENT II 
UTILLATGE 
Per fer aquest experiment farem servir materials que podem trobar en casa 

 Cabell                                                                                                     teixit de coto  

 peles de ceba  Aigua i casserola  

PROCEDIMENT 
Primer posem en una casserola aigua, després la posem a foc alt,  a continuació esperem a que 
bulli una mica i li posarem les peles de la ceba , ho barrejarem i després apaguem el foc, 
aquest cas tindrem que barrejar una mica mes. Fet tot això posarem coto dins de la barreja y 
ho  barregem una estona, lo mateix farem amb el cabells , esperen una mica i per últim 
rentarem els cabell y el teixit de coto amb aigua freda. 

 

RESULTATS OBTINGUTS. ANÀLISI I DISCUCIÓ 

 Aquest a sigut el resultat com podem veure s’ha tenyit 

CONCLUSIONS 
En aquest cas el color també tenyeix però menys que l’altre. 



 

CONCLUSIONS  
En conclusió podem veure que el cafè tenyeix molt mes que les peles de la ceba. 

 En el costat esquerre no es veu molt be, però ha sigut tenyit 
per el cafè i ha quedat me notori a diferencia del costat dret que podem veure que ha quedat 
un color mes suau. 

BIBLIOGRAFIA 
Marc teòric - https://www.monografias.com/docs/Historia-de-los-colorantes-FKPU5CUFJ8UNZ 



Donem-li un xic de color a la vida 
 

La finalitat d’aquest treball és obtenir colorants a partir de productes naturals, 
com poden ser: peles de ceba, clasques de nous, col llombarda, cafè, etc. 
Posteriorment, seleccionar el millor colorant per a tenyir les fibres tèxtils. 
 
En aquest cas, jo he decidit provar-ho amb peles de ceba amb quatre tipus 
diferents de teixits: 

 
         
Primerament posem a bullir aigua.  
Seguidament introduïm les peles de ceba i deixem que poc a poc l’aigua es 
vagi tenyint. 

  
Quan l’aigua comença a canviar de color, podem començar a introduir els 
nostres teixits, poc a poc, podem comprovar que cada teixit va adquirint una 
tonalitat diferent de groc. 

 
Podem comprovar que la viscosa és el teixit que menys color ha agafat, en 
canvi, la poliamida ha absorbit molt el color. 
 
En aquest cas, jo he decidit provar-ho amb clasques de nous amb quatre 
tipus diferents de teixits: 



 
         
Primerament posem a bullir aigua.  
Seguidament introduïm les clasques de nous i deixem que poc a poc l’aigua 
es vagi tenyint. 

 
En aquest cas, vaig deixar bullir l’aigua amb les clasques de nous durant mitja 
hora i l’aigua no adquiria cap color. Al cap d’una hora vaig decidir introduir els 
teixits dins l’aigua amb les clasques de nous però no van adquirir cap color. 
Així que vaig decidir deixar en repòs els teixits dins l’aigua. 
Al cap de dos dies vam poder comprovar que el cotó orgànic és el que ha 
absorbit més, la viscosa sol una mica i la poliamida la que menys. 
El resultat va ser aquest: 

 
 
 


