
 

Obtenció i 
avaluació de 
microcàpsules
a  fragàncies

Obtenció i 
avaluació de 
microcàpsules  
a  fragàncies  

Laura Novials Comasolivas

Director: Manel Lis Arias

Juny 2013  

 per 

Laura Novials Comasolivas  

Lis Arias  



 
 

i 
 

Resum 

La microencapsulació és una tècnica aplicada a diversos camps, com l’alliberament 

controlat de medicaments, aromes i sabors, fertilitzants i d’altres.  

En aquest projecte s’estudia la microencapsulació de la fragància de maduixa amb 

materials biodegradables mitjançant el mètode de coacervació complexa. 

Mitjançant el microscopi electrònic d’escombrat (SEM), s’estudia la seva morfologia i 

forma així com la quantitat de microcàpsules obtingudes. A través del residu sec 

s’analitza el rendiment del procés. 

 

Abstract  

The microencapsulation technique is applied in several areas, as control released of 

drugs, flavours and fragrances, fertilizers and others. 

This project studies the microencapsulation of strawberry fragrance with biodegradable 

materials using the complex coacervation method. 

By using a scanning electron microscopy to study the morphology and the shape as 

well as the quantity of microcapsules obtained. Through the dry residue the process 

performance is been studied.  

  



 
 

ii 
 

Agraïments 

Primer de tot m’agradaria donar les gràcies al meu tutor Manel Lis, per la seva valuosa 

guia i dedicació, pels consells rebuts al llarg de tot el projecte, donant una visió crítica 

dels temes coberts i de les conclusions arribades. 

A la Mercedes del departament d’enginyeria tèxtil i paperera, per la seva col·laboració 

en la realització de les proves del SEM. 

També als meus companys de laboratori, Carlos i Óscar García, per les seves 

explicacions,  per l’ajuda rebuda i pel recolzament durant la realització de les 

pràctiques al laboratori. Al Pau Coll per la seva col·laboració. 

Finalment a la meva família, per les seves paraules d’alè i suport, les quals donen un 

punt extra a la motivació. 

  



 
 

iii 
 

Índex 

1. Objectius ......................................... ..................................................................... 1 

2. Introducció ....................................... .................................................................... 2 

2.1. Microcàpsules ................................................................................................. 2 

2.1.1. Que és la microencapsulació? ................................................................. 2 

2.1.2. Tipus. ...................................................................................................... 3 

2.1.3. Metodologies d’obtenció. ......................................................................... 4 

2.1.4. Industrialment. ....................................................................................... 12 

2.2. Fragàncies. ................................................................................................... 14 

2.2.1. Tipus. .................................................................................................... 14 

2.2.2. Composició química. ............................................................................. 17 

2.2.3. Usos i aplicacions. ................................................................................. 25 

2.3. Microcàpsules de fragàncies ........................................................................ 31 

2.3.1. Metodologies. ........................................................................................ 31 

2.3.2. Aplicacions. ........................................................................................... 32 

2.3.3. Microcàpsules de gelatina - goma aràbiga amb maduixes. .................... 33 

3. Experimental ...................................... ................................................................ 34 

3.1. Metodologia d’obtenció ................................................................................. 34 

3.1.1. Descripció teòrica del procés ................................................................. 34 

3.1.2. Procés Experimental .............................................................................. 37 

3.2. Metodologia control experimental ................................................................. 49 

3.2.1. SEM ...................................................................................................... 49 

3.2.2. Rendiment del procés ............................................................................ 51 

4. Resultats experimentals i discussió ............... ................................................. 52 

4.1. Assaig 1 ........................................................................................................ 52 

4.1.1. Anàlisi dels resultats obtinguts. .............................................................. 53 



 
 

iv 
 

4.2. Assaig 2 ........................................................................................................ 56 

4.2.1. Anàlisi dels resultats obtinguts ............................................................... 57 

4.3. Assaig 3 ........................................................................................................ 61 

4.3.1. Anàlisi dels resultats obtinguts ............................................................... 62 

4.4. Assaig 4 ........................................................................................................ 65 

4.4.1. Anàlisi dels resultats obtinguts ............................................................... 66 

4.5. Assaig 5 ........................................................................................................ 70 

4.5.1. Anàlisi dels resultats obtinguts ............................................................... 71 

4.6. Assaig 6 ........................................................................................................ 73 

4.6.1. Anàlisi dels resultats obtinguts ............................................................... 74 

4.7. Assaig 7 ........................................................................................................ 76 

4.7.1. Anàlisi dels resultats obtinguts ............................................................... 77 

4.8. Rendiment del procés ................................................................................... 79 

5. Conclusions ....................................... ................................................................ 82 

6. Bibliografia ...................................... ................................................................... 83 

A. Frases R i S ...................................... .................................................................. 85 

A.1. Frases R .......................................................................................................... 85 

A.2. Frases S .......................................................................................................... 90 

B. Pictogrames ....................................... ................................................................ 93 

C. Diari de laboratori ............................... ............................................................... 96 

 

  



 
 

v 
 

Llista de figures 

2.1 Representació d’una microcàpsula. ........................................................................ 2 

2.2 Diferents tipus de microcàpsules ............................................................................ 3 

2.3 Esquema d’una emulsió polimèrica ......................................................................... 4 

2.4 Mecanisme de formació de les microcàpsules ........................................................ 5 

2.5 Esquema de la microencapsulació per extracció del solvent ................................... 6 

2.6 Representació del procés de coacervació. .............................................................. 7 

2.7 Spray drying a escala laboratori. ............................................................................. 8 

2.8 Esquema d'un recobridor de llit fluid. ...................................................................... 9 

2.9 Procés de co-extrusió ........................................................................................... 10 

2.10 Esquema d’una expansió ràpida del fluid supercrític. .......................................... 11 

2.11 Tipus de fragàncies ............................................................................................. 14 

2.12 Floral ................................................................................................................... 15 

2.13 Xipre ................................................................................................................... 15 

2.14 Oriental ............................................................................................................... 15 

2.15 Cítric ................................................................................................................... 16 

2.16 Fougère .............................................................................................................. 16 

2.17 Llaminer .............................................................................................................. 16 

2.18 Afruitat ................................................................................................................ 16 

2.19 Aquàtic ................................................................................................................ 17 

2.20 Exemple d’una reacció de formació de Schift base. ............................................ 25 

2.21 Separació de la fragància en una emulsió ........................................................... 27 

2.22 Separació de la fragància en un sistema amb tensioactiu ................................... 28 

2.23 Components d’un aerosol ................................................................................... 29 

2.24 Parts d’una espelma ........................................................................................... 30 

2.25 Crayola ® Magic Scent ....................................................................................... 32 

3.1 Esquema de les possibles formes del gluteraldehid en una solució aquosa.......... 36 

3.2 Reactius ................................................................................................................ 46 

3.3 Escalfar l’aigua ..................................................................................................... 46 

3.4 Mescla de reactius ................................................................................................ 46 

3.5 Ultraturrax ............................................................................................................. 46 

3.6 Afegir al reactor .................................................................................................... 46 

3.7 Ajustar el pH 4-4.5 ................................................................................................ 46 

3.8 Addició de la fragància .......................................................................................... 47 

3.9 Reducció de la temperatura a 35ºC i augmentar l’agitació .................................... 47 

3.10 Addició d’aigua , disminució de la temperatura a 25ºC  i de les revolucions ........ 47 



 
 

vi 
 

3.11 Disminució de la temperatura a 13ºC .................................................................. 47 

3.12 Ajustar el pH a 9-9.5 ........................................................................................... 48 

3.13 Afegir el gluteraldehid ......................................................................................... 48 

3.14 Deixar agitant a 700 rpm durant tota la nit ........................................................... 48 

3.15 Mostra recoberta d’or .......................................................................................... 49 

3.16 SEM .................................................................................................................... 50 

3.17 Metal·litzador ...................................................................................................... 50 

4.1 Tots els assajos realitzats ..................................................................................... 52 

4.2 Resultat de l’assaig 1 ............................................................................................ 53 

4.3 Mostres extretes ................................................................................................... 53 

4.4 Assaig 1 part líquida ............................................................................................. 54 

4.5 Assaig 1 part líquida ............................................................................................. 54 

4.6 Assaig 1 part líquida ............................................................................................. 54 

4.7 Part sòlida ............................................................................................................. 55 

4.8 Part sòlida ............................................................................................................. 55 

4.9 Just acabat d’extreure del reactor ......................................................................... 57 

4.10 Després de reposar ............................................................................................ 57 

4.11 Mostra extreta del reactor ................................................................................... 57 

4.12 Mostra seca ........................................................................................................ 57 

4.13 Assaig 2 .............................................................................................................. 58 

4.14 Assaig 2 .............................................................................................................. 59 

4.15 Assaig 2 .............................................................................................................. 59 

4.16 Assaig 2 .............................................................................................................. 60 

4.17 Just acabat d’extreure del reactor ....................................................................... 62 

4.18 Després de reposar ............................................................................................ 62 

4.19 Mostra extreta del reactor ................................................................................... 62 

4.20 Mostra seca ........................................................................................................ 62 

4.21 Assaig 3 .............................................................................................................. 63 

4.22 Assaig 3 .............................................................................................................. 63 

4.23 Assaig 3 .............................................................................................................. 64 

4.24 Assaig 3 .............................................................................................................. 64 

4.25 Just acabat d’extreure del reactor ....................................................................... 66 

4.26 Després de reposar ............................................................................................ 66 

4.27 Mostra extreta del reactor ................................................................................... 66 

4.28 Mostra seca ........................................................................................................ 66 

4.29 Assaig 4 .............................................................................................................. 67 

4.30 Assaig 4 .............................................................................................................. 68 



 
 

vii 
 

4.31 Assaig 4 .............................................................................................................. 68 

4.32 Assaig 4 .............................................................................................................. 69 

4.33 Just acabat d’extreure del reactor ....................................................................... 71 

4.34 Després de reposar ............................................................................................ 71 

4.35 Mostra acabada d’extreure ................................................................................. 71 

4.36 Mostra seca ........................................................................................................ 71 

4.37 Assaig 5 .............................................................................................................. 72 

4.38 Assaig 5 .............................................................................................................. 72 

4.39 Just acabat d’extreure del reactor ....................................................................... 74 

4.40 Després de reposar ............................................................................................ 74 

4.41 Mostra acabada de extreure ............................................................................... 74 

4.42 Mostra seca ........................................................................................................ 74 

4.43 Assaig 6 .............................................................................................................. 75 

4.44 Assaig 6 .............................................................................................................. 75 

4.45 Just acabat d’extreure del reactor ....................................................................... 77 

4.46 Després de reposar ............................................................................................ 77 

4.47 Mostra acabada d’extreure ................................................................................. 77 

4.48 Mostra seca ........................................................................................................ 77 

4.49 Assaig 7 .............................................................................................................. 78 

4.50 Assaig 7 .............................................................................................................. 78 

4.51 Residu sec de l’assaig 1 ..................................................................................... 79 

4.52 Residu sec de l’assaig 2 ..................................................................................... 79 

4.53 Residu sec de l’assaig 3 ..................................................................................... 80 

4.54 Residu sec de l’assaig 4 ..................................................................................... 80 

4.55 Residu sec de l’assaig 5 ..................................................................................... 80 

4.56 Residu sec de l’assaig 6 ..................................................................................... 80 

4.57 Residu sec de l’assaig 7 ..................................................................................... 80 

 

  



 
 

viii 
 

Llista de taules 

2.1 Esters ................................................................................................................... 18 

2.2 Terpens lineals ..................................................................................................... 19 

2.3 Terpens cíclics ...................................................................................................... 20 

2.4 Amines .................................................................................................................. 20 

2.5 Aromàtics .............................................................................................................. 21 

2.6 Formulació de les colònies i perfums .................................................................... 26 

3.1 Materials de carcassa ........................................................................................... 37 

3.2 Principi a encapsular ............................................................................................. 38 

3.3 Emulsionants ........................................................................................................ 38 

3.4 Dissolucions per ajustar el pH ............................................................................... 39 

3.5 Agents reticulants ................................................................................................. 40 

3.6 Material de laboratori ............................................................................................ 41 

3.7 Procés experimental ............................................................................................. 46 

4.1 Residu sec teòric .................................................................................................. 79 

4.2 Residu sec experimental ....................................................................................... 79 

4.3 Rendiments de la microencapsulació .................................................................... 81 



 
 

1 
 

1. Objectius 

Els objectius d’aquest projecte són: 

• Desenvolupar una metodologia per poder encapsular fragàncies en base de 

gelatina i goma aràbiga. 

• Avaluar el procés mitjançant el rendiment del procés i el microscòpic 

d’escombrat electrònic.  
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2. Introducció 

Els processos de microencapsulació es van començar a desenvolupar als anys trenta i 

quaranta per a la National Cash Register, per l’aplicació d’un tint a base de gelatina 

amb un agent encapsulat. 

 

2.1. Microcàpsules 

2.1.1. Que és la microencapsulació? 

La microencapsulació és una tècnica on un sòlid, un líquid o un gas s’empaqueten 

amb un segon material amb l’objectiu de protegir l’ingredient actiu  de l’entorn que 

l’envolta. Aquest ingredient s’anomena material de cor (core) i el que l’envolta 

s’anomena carcassa (shell). A la Figura 2.1 es mostra com és una microcàpsula. 

Aquesta estructura obtinguda s’anomena microcàpsula. (1) 

 

 

 

Figura 2.1 Representació d’una microcàpsula. 
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2.1.2. Tipus. 

Les microcàpsules es poden classificar segons la seva mida o la seva morfologia, tot i 

que totes tenen estructura esfèrica. 

Segons el seu diàmetre poden ser microcàpsules o nanocàpsules. Les microcàpsules 

són aquelles que mesuren des d’un micròmetre fins a uns quans mil·límetres i quan 

aquest és molt petit, s’anomenen nanocàpsules, per fer èmfasi en el seu petit tamany.  

Segons la morfologia es poden classificar en tres tipus, mononucli, polinucli i matriu. 

Les microcàpsules mononucli tenen una única cambra a l’interior de la càpsula. Les 

polinuclis tenen cambres de diferents mides al l’interior. Les microcàpsules tenen el 

principi actiu integrat a l’interior de la matriu formada pel material de carcassa. La 

morfologia interna de l’estructura depèn dels materials escollits i del mètode utilitzat. A 

la Figura 2.2 es poden observar les diferent morfologies. (1) 

 

 

Figura 2.2 Diferents tipus de microcàpsules 

 

  



 
 

 

2.1.3. Metodologies d’obtenció.

Tot i que hi ha gran varietat de tècniques d’obtenció de microcàpsules, aquestes es 

poden dividir principalment en dues categories. La primera

que són monòmers, en aquest

formació de les esferes. 

materials inicials són polím

només es dóna lloc a la formació de la microcàpsula.

Normalment l’elecció del mètode depèn de la naturales

de les característiques fisico

2.1.3.1. Emulsió polimèrica

En aquesta tècnica el monòmer s’afegeix gota a gota a un medi polimèric aquós, el 

qual conté el material a encapsular i un emulsionant,

continua. La polimerització comença

molècules polimèriques  al medi aquós per formar el nucli primari. 

polimerització avança, el nucli creix i captura el principi actiu per formar la 

microcàpsula final. A la Figura 

Figura 

4 

Metodologies d’obtenció. 

Tot i que hi ha gran varietat de tècniques d’obtenció de microcàpsules, aquestes es 

principalment en dues categories. La primera, inclou aque

aquests mètodes, les reaccions químiques intervenen en la 

formació de les esferes. En segona categoria es troben aquells mètodes 

aterials inicials són polímers, en aquests no hi ha reaccions químiques involucrades i 

només es dóna lloc a la formació de la microcàpsula. 

Normalment l’elecció del mètode depèn de la naturalesa del polímer/monòmer utilitzat i 

de les característiques fisico-químiques de l’espècie química a microencapsular

Emulsió polimèrica 

En aquesta tècnica el monòmer s’afegeix gota a gota a un medi polimèric aquós, el 

qual conté el material a encapsular i un emulsionant, el sistema es manté

a polimerització comença, i inicialment es produeix una precipitació de les 

molècules polimèriques  al medi aquós per formar el nucli primari. A mesura que la 

polimerització avança, el nucli creix i captura el principi actiu per formar la 

Figura 2.3 es pot veure un esquema. 

Figura 2.3 Esquema d’una emulsió polimèrica  

Tot i que hi ha gran varietat de tècniques d’obtenció de microcàpsules, aquestes es 

inclou aquells materials 

intervenen en la 

aquells mètodes on els 

o hi ha reaccions químiques involucrades i 

a del polímer/monòmer utilitzat i 

ímica a microencapsular. (1) 

En aquesta tècnica el monòmer s’afegeix gota a gota a un medi polimèric aquós, el 

el sistema es manté en agitació 

i inicialment es produeix una precipitació de les 

A mesura que la 

polimerització avança, el nucli creix i captura el principi actiu per formar la 
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2.1.3.2. Policondensació interfacial 

El terme interfacial implica que la tècnica inclou una policondensació de dos 

monòmers complementaris en la interfície d’un sistema de dues fases. Per preparar 

les microcàpsules, el sistema de dues fases es mescla sota unes condicions 

controlades  per formar petites gotes d’una fase a l’altre (una emulsió). El material a 

encapsular s’ha d’escollir de forma que aquest formi les gotes a la fase dispersa. 

També es necessari utilitzar un estabilitzant per tal de que les gotes no coagulin durant 

el procés de policondensació i de formació de la càpsula. 

Aquesta tècnica es pot utilitzar per produir tant microcàpsules mononúcli  com matriu, 

depenent de la solubilitat del policondensat a la fase de les gotes. Si el polímer es 

soluble en les gotes, es formen les microcàpsules de tipus matriu, però si aquest no ho 

és, precipita al voltant de les gotes, i es formen microcàpsules mononucli. A la Figura 

2.4 es pot observar el mecanisme de formació. 

 

Figura 2.4 Mecanisme de formació de les microcàpsul es matriu i mononucli per policondensació 
interfacial 

2.1.3.3. Suspensió de reticulació 

La formació de microcàpsules per aquest mètode implica una dispersió d’una solució 

aquosa del polímer, on hi ha contingut el material de nucli,  en un dissolvent orgànic 

immiscible (medi suspensió/dispersió) per formar petites gotes.  El medi de suspensió 

ha de contenir un estabilitzant per mantenir les gotes separades. Posteriorment 

s’endureixen les gotes per reticulació covalent  i directament es converteixen en les 

microcàpsules corresponents.  El procés de reticulació s’aconsegueix ja sigui 
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tèrmicament (T>500ºC) o per l’ús d’un agent reticulant com el formaldehid, 

gluteraldehid.... Per la versatilitat del mètodes es poden microencapsular materials 

solubles, insolubles, líquids o materials sòlids; i també l’obtenció tant de microcàpsules 

com de nanocàpsules. 

2.1.3.4. Evaporació /Extracció del solvent 

Aquest és un mètode molt similar a la suspensió de reticulació, però en aquest cas el 

polìmer normalment és un polièster hidrofòbic. 

El polímer es dissol en un dissolvent orgànic volàtil immiscible en aigua com el 

cloroform o el diclorometà, en el qual el material de nucli també es troba dissolt.  La 

solució resultant s’afegeix gota a gota a una dissolució aquosa en agitació que conté 

un estabilitzant com l’alcohol de polivinil, per formar petites gotes de polímer que 

contenen el material encapsulat. 

Amb el temps, les gotes s’endureixen per produir les microcàpsules, aquest procés va 

acompanyat de la separació del dissolvent ja sigui per extracció  o per evaporació. 

L’extracció produeix microcàpsules amb major porositat. 

 

Figura 2.5 Esquema de la microencapsulació per extra cció del solvent 

2.1.3.5. Coacervació 

La coacervació està extensament utilitzada per produir microcàpsules de gelatina i 

gelatina-acacia. Aquest procés es divideix en coacervació simple o complexa. 

La coacervació simple inclou un únic polímer com la gelatina o l’etil cel·lulosa en un 

medi aquós o orgànic, respectivament. La coacervació complexa  implica dos polímers 
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amb carregues oposades com la gelatina i l’acàcia, ambdós materials han de ser 

solubles en un medi aquós. En ambdós casos, la coacervació es provocada per 

desolvatació gradual de les molècules de polímer totalment solvatades. La 

microencapsulació  per coacervació, es du a terme per la preparació d’una dissolució 

aquosa del polímer (1-10%) a 40-50ºC en la qual el material del nucli es troba dispers. 

Per mantenir la individualitat de les microcàpsules finals s’afegeix un dispersant a la 

dissolució, s’introdueix gradualment un  agent desolvatant que lidera la formació de 

molècules polimèriques, i per tant, la seva precipitació sobre les partícules del nucli. La 

mescla es refreda fins als 5-20ºC i seguidament s’afegeix un reticulant per endurir la 

paret de la microcàpsula.Es pot observar un exemple del procés a la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 Representació del procés de coacervació.  (A) Dispersió del nucli al material d’escorça. 
(B) Separació del coacervat. (C) Revestiment del mat erial de nucli per les microgotes de coacervat. 
(D) Formació de la closca. Extret de (2) 

2.1.3.6. Spray drying 

La microencapsulació per spray drying és un procés comercial de baix cost, usat 

principalment per la microencapsulació de fragàncies, olis essencials i sabors. En 

aquest  procés, es prepara una emulsió per dispersar el material de nucli, normalment 
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un oli o un principi actiu immiscible en aigua, en una solució concentrada del material 

de paret. L'emulsió resultant s'atomitza en una polvorització de gotes mitjançant el 

bombament de la suspensió, a través d'un disc giratori, al compartiment calent d'un 

assecador de polvorització. Aquí la porció d’aigua s’evapora deixant càpsules seques 

amb el material de nucli al seu interior. 

Es pot observar el procés a la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 Spray drying a escala laboratori. (1) Entrada d’aire i filtració ; (2) Escalfament; (3) Cambra 
de dessecació; (4) Cicló; (5) Col·lector de microes feres; (6) Filtració i aire de sortida; (A) Solució,  
suspensió, emulsió; (B) Compressor o nitrogen; (C) Broquet de ruixat. Extret de (2) 

2.1.3.7. Recobriment de llit fluïditzat 

El recobriment de llit fluïditzat es du a terme per encapsular sòlids, incloent, líquids 

absorbits en sòlids porosos. Aquesta tècnica es molt utilitzada per encapsular 

medicaments. Les partícules sòlides es suspenen en un raig d’aire i, amb l’ajuda d’un 

aerosol, es recobreixen amb el material de paret. Després es duen les càpsules a una 
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àrea on les parets es solidifiquen, ja sigui per vaporització del solvent com per 

refredament. El procés de suspensió, polvorització i refredament es repeteixen fins 

que la paret de les càpsules tenen el gruix desitjat. 

 

Figura 2.8 Esquema d'un recobridor de llit fluid. (a ) ruixador superior, (b) ruixador inferior, (c) 
ruixador de polvorització tangencial. Extret de (2) 

2.1.3.8. Solidificació de fosos 

Les microcàpsules també es poden produir per la solidificació o precipitació de les 

gotes de polímer fos. Una dispersió, del polímer fos i del material de nucli, s’agiten en 

un oli de silicona per produir petites gotes de polímer i material de nucli. La mescla es 

refreda i com a resultat s’obtenen microcàpsules sòlides i separades de l’oli. 

2.1.3.9. Precipitació del polímer 

En el procés de precipitació del polímer, una solució aquosa del polímer que conté el 

material de nucli s’afegeix gota a gota a una solució la qual es troba en agitació 

continua, que actua com a medi precipitant. Així, les gotes de polímer amb material de 

nucli precipiten immediatament formant les microcàpsules. 

2.1.3.10. Procés de co-extrusió 

En aquest procés dos corrents de líquid, el material de carcassa i el de nucli, són 

bombejats a través d’uns tubs concèntrics per formar petites gotes sota la influencia 
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d’una vibració. Posteriorment la carcassa s’endureix ja sigui per reticulació, per 

refredament o per evaporació del solvent. 

 

Figura 2.9 Procés de co-extrusió 

2.1.3.11. Deposició capa a capa 

En aquest procés, les multicapes es preparen mitjançant, un procés cíclic on es 

submergeix un substrat en solucions carregades positivament i negativament de forma 

seqüencial.   

Les partícules de l’ingredient actiu, amb una mida i propietats adients, es preparen 

utilitzant partícules col·loïdals que serveixen com a plantilla sobre la qual es crearan 

les diferents capes. Es poden obtenir microcàpsules buides, de partícules orgàniques, 

inorgàniques o hibrides, dissolent el material de nucli. Aquesta tècnica és versàtil i 

simple, on el gruix de la carcassa es pot controlar, variant el nombre de capes 

dipositades, d’aquesta manera es poden afinar les propietats finals de la microcàpsula. 

2.1.3.12. Expansió del fluid supercrític 

Els fluid supercrítics són gasos molt comprimits, es troben a condicions per sobre de 

P0 i T0, que posseeixen grans propietats  tant els gasos com els líquids. Els gasos més 

utilitzats són el  diòxid de carboni (CO2) , els alcans de C2 a C4 i l’òxid nitrós (NO2). El 

CO2 és el més utilitzat per la seva baixa temperatura crítica, no és tòxic  i no és 

inflamable. També es fàcil d’aconseguir amb gran puresa i amb un cost assequible.  
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Diferents materials de nucli com pesticides, pigments, ingredients farmacèutics, 

vitamines i aromes han estat encapsulats amb aquest mètode. El CO2 supercrític 

ofereix una gran varietat de materials de carcassa  ja siguin solubles (cera de parafina, 

acrilats, polietilen glicol) o no solubles (proteïnes, polisacàrids) per encapsular 

materials de nucli. En aquest procés el fluid supercrític conté el principi actiu i el 

material de carcassa es manté a alta pressió i es va alliberant a pressió atmosfèrica a 

través d’un filtre. La gran caiguda de pressió provoca una desolvatació del material de 

carcassa el qual es diposita sobre el material de nucli i forma una capa de revestiment. 

La Figura 2.10 mostra un esquema del procés. 

 

Figura 2.10 Esquema d’una expansió ràpida del fluid supercrític. Extret de (2) 

 

2.1.3.13. Disc giratori  

 En aquest mètode, el material de nucli es suspèn utilitzant un disc giratori. Aquesta 

suspensió i el líquid el qual conté el material de carcassa, s’aboquen en un disc giratori 

i ,per l’acció de rotació del disc, les partícules es recobreixen amb el material 

d’escorça. Les partícules recobertes, juntament amb l’excés de material de carcassa, 

surten per l’exterior del disc degut a la força centrífuga. El material de carcassa es 

refreda i s’obtenen les microacàpsules. Aquesta tecnologia és ràpida, efectiva, senzilla 

i amb gran capacitat productiva.  
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2.1.4. Industrialment. 

Des de 1950 el nombre de processos de microencapsulació ha augmentat 

significativament, reflectint un augment de la recerca en aquest camp. Les nombroses 

aplicacions comercials han ajudat al desenvolupament de processos de fabricació. Els 

primers processos desenvolupats a escala industrial van ser els processos mecànics, 

spray-drying i pan coating. El desenvolupament de microcàpsules per paper auto-

copiant sense carbó per la National Cash Register Company va ser el primer procés 

de microencapsulació conegut. Avui en dia, hi ha un gran nombre de processos físics, 

químics i fisicoquímics i aquest es va incrementant, tal com mostra el gran nombre de 

patents, el nombre de documents sobre microencapsulació, al Chemical Abstract 

Database al 2002 era de 1500 i d’aquests, 1000 eren patents (2). Algunes d’aquestes 

patents contenen el procés original i d’altres que contenen millores o adaptacions de 

processos més antics. Aquest nombre de documents patentats dóna una prova del 

secretisme que  hi ha al voltant de les aplicacions comercials de la microencapsulació. 

Tot allò relacionat amb la fabricació de productes amb microencapsulació, es tendeix a 

amagar: informació sobre el scale up, el material necessari i la fabricació interna. (2) 

El scale up es defineix com el procediment d’augmentar l’escala de la producció. A 

vegades s’entén com aplicar el mateix procés per obtenir volums diferents. Hi ha 

diferencies entre les dues definicions: l’augment del reactor no significa un augment 

sistemàtic del procés. El scale up dels processos de microencapsulació s’aconsegueix 

per un increment del volum dels equipaments del laboratori fins a tal punt que aquest 

es puguin fer servir per a la producció en reactors bach. 

La metodologia de scale up ha estat emprada a la enginyeria química durant més de 

50 anys i s’ha guanyat el reconeixement de la indústria química. S’ha aplicat a les 

reaccions químiques en medis monofàsics (líquid o gas) o medis multifàsics 

(líquid/sòlid, líquid/gas,gas/sòlid i gas/líquid/sòlid).  

El procés de scale up es pot resumir en dues etapes: primerament caracteritzar el 

fenomen dominant del procés ( a escala de laboratori) amb un anàlisis dimensional del 

procés, i segon aplicar-les a les diferents escales per tal de mantenir la intensitat del 

fenomen principal.  

La metodologia de scale up es molt simple: expressar els processos emprats  utilitzant 

un complet grup de nombres adimensionals a baixa escala per fer-los encaixar a 

escales mes grans. 
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L’anàlisi dimensional del procés es du a terme amb números adimensionals per tal de 

caracteritzar completament el procés. Els nombres adimensionals apareixen de 

l’agrupació de paràmetres. Aquest anàlisis es pot aplicar encara que l’equació que 

governa el procés sigui desconeguda. Dos processos es poden considerar iguals si 

tots els números adimensionals necessaris per descriure el procés tenen el mateix 

valor. Utilitzant-los es simplifica la descripció del procés així com es redueixen el 

nombre de variables a tenir en compte. 

Entre dos processos s’aconsegueix una similitud quan s’arriben al mateixos objectius 

mitjançant el mateix mecanisme i s’obté el mateix producte amb les especificacions 

requerides. Dos processos es poden basar en el mateix procés operatiu dut a terme a 

escales diferents. En aquest procés de traspàs, els processos poden ser similars 

només si s'han seguit diferents tipus de semblances, algunes són absolutament 

necessàries com la geometria i la dinàmica del procés, per tal de mantenir la fluïdesa 

del procés i les forces internes al medi. Altres són més opcionals, com les similituds 

tèrmiques i químiques, i aquestes depenen dels requeriments del procés.  

L’objectiu del scale up és proposar algunes correlacions generals entre els paràmetres 

dels sistemes (procés i formulació) i les característiques de les partícules. Aquestes 

correlacions a vegades s’utilitzen per investigar els sistemes de producció a gran 

escala , però el segon pas de la metodologia de scale up no s’aplica realment. 

Recentment, aquest sistema de scale up s’aplica i s’evalua a tres tipus de 

microencapsulació. Aquest tres són: coacervació, spray drying i polimerització 

interfacial.   La coacervació i la polimerització interfacial inclouen una emulsió abans 

de la encapsulació. Aquest pas determina si s’aconsegueixen les partícules adients. 

L’elecció de la tècnica per emulsionar a escala de laboratori es la clau, ja que aquesta 

tecnologia s’ha d’implantar a escala industrial. Mantenir aquesta emulsificació, 

seleccionant les condicions adients, es crucial per tal d’obtenir una transferència de 

nivell de laboratori a nivell industrial satisfactòria.  
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2.2. Fragàncies. 

Les fragàncies són components químics que desprenen una olor agradable. Fan olor 

ja que tenen la suficient quantitat de composts volàtils com per que aquests arribin al 

sistema olfactori. 

Les fragàncies es poden trobar als aliments, vins, espècies, perfums i olis essencials. 

Per exemple, molts compostos es formen durant la maduració de les fruites i d’altres 

cultius. En els vins, la majoria apareixen com a subproductes de la fermentació. 

També es poden afegir aromes a les substàncies inodores perilloses, com el propà, el 

gas natural, o el hidrogen, per tal d’advertir la seva perillositat. A més, molts dels 

compostos aromàtics juguen un paper significatiu en la producció d’aromatitzants que 

s'utilitzen a la indústria alimentària per donar sabor i, en general, per augmentar 

l'atractiu dels productes. 

2.2.1. Tipus. 

Els diferents tipus de fragàncies es descriuen per la seva essència i els ingredients 

que les formen. A la Figura 2.11 es poden observar els diferents tipus de fragàncies, 

segons les seves connotacions. (3) 

 

Figura 2.11 Tipus de fragàncies 
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2.2.1.1. Floral 

Aquesta olor es caracteritza pel seu caràcter suau, romàntic i 

femení. És la família de fragàncies més popular, derivada de les 

flors. Perfums de rosa, flors, taronja, gessamí i aromes de gardènia 

han esta utilitzats durant segles. Alguns d'aquests perfums també 

se’ls combina amb elements picants o amb olor de fruita. Diferents 

aromes florals es poden combinar amb delicadesa per donar una 

aroma a bouquet. 

2.2.1.2. Xipre 

Aquesta olor es caracteritza per la seva olor a cuir, molsa i aire 

fresc. 

Aquesta fragància va ser nomenada per Francois Coty pel seu to 

enfustat i a molsa. Per al creador aquest a fragància reflecteix 

l'estat d'ànim de l'illa de Xipre. Aquesta família de fragàncies té una 

qualitat cítrica, amb fusta, barreja animalic, així com de  molsa del 

roure i làdan. La fragància és càlida i llenyosa i també te un toc a olor a cuir, i es pot 

combinar amb notes florals o afruitades. 

2.2.1.3. Oriental 

Aquesta olor es caracteritza per la seva sensualitat, el to picant i 

la seva naturalesa exòtica. 

Aquesta fragància està feta per a dones, ja que és càlid, exòtic i 

picant. Té una qualitat sensual que la fa sentir molt femenina, són 

més pesats i duren més. També disposa d’almesc, bàlsam, molsa 

de roure i tons de vainilla. Els tipus florals també hi són, però els 

més picants, com la nou moscada, la canyella i el clau. 

  

Figura 2.12 Floral  

Figura 2.13 Xipre  

Figura 2.14 Oriental  
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2.2.1.4. Cítric 

Aquesta olor es caracteritza per la seva naturalesa energitzant , 

fresca i lleugera. 

Tal com suggereix el nom, aquest aroma té gran quantitat 

d’extractes de cítrics com la llimona, la llima, la mandarina i la 

tangerina. Aquests elements li donen una aroma fort i picant, 

gairebé brusc, que és refrescant. Per donar-li un toc exòtic a la 

fragància se li pot afegir oli de neroli i flor de taronger. 

2.2.1.5. Fougère 

Aquests olor es caracteritza per el seu caràcter floral, fresc i 

herbaci. 

Fougère significa falguera en francès, aquesta família inclou una 

fragància floral, fresca, llenyosa i herbàcia. Té un aroma 

semblant al del bosc. Es pot barrejar amb la bergamota, la 

lavanda, la cumarina, el sàndal i el gerani. 

2.2.1.6. Llaminer 

Aquesta olor es caracteritza per la seva inspiració en el menjar i té 

un to dolç.  

Pot estar fet per cafè, cupcakes, ametlla, whiskey, xocolata, 

vainilla i caramel. Pot ser dolç o picant i té gran qualitat relaxant. 

2.2.1.7. Afruitat 

Aquest olor es caracteritza per la seva naturalesa fresca i picant. 

Aquesta fragància té tons molt refrescants i també té cítrics, meló 

i préssec. 

 

Figura 2.15 Cítric  

Figura 2.16 Fougère  

Figura 2.17 Llaminer  

Figura 2.18 Afruitat  
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2.2.1.8. Aquàtic 

Aquest olor es caracteritza per la seva frescor i lleugeresa. 

La família aquàtica dóna una sensació de neteja i té notes florarls 

així com una mescla de fruites. 

 

2.2.2. Composició química. 

Els perfumistes moderns utilitzen una gran paleta d’elements químics naturals i 

sintètics. Però no va ser fins a finals del segle XIX quan va explotar la industria de la 

química orgànica que es van aconseguir nous materials, fins aquest moment els 

perfumistes treballaven amb un número reduït d’elements provinents de les diferents 

famílies florals i cítriques. Fins aleshores les fragàncies es creaven per mitja del 

mètode prova - error. Després es va considerar que la volatilitat era la clau alhora 

d’escollir l’element aromàtic més adient. Cada material s’avaluava durant un període 

de temps , aquells materials que es volatilitzaven ràpid se’ls anomena top notes, 

aquells que tenien una volatilitat mitja middle notes i els de menor volatilitat i 

constituents dels productes s’anomenen base notes. Per una bona mescla, els ratis 

són els següents: 25% de top notes, 20% de middle notes i un 55% de base notes. (4) 

A continuació es presenta una llista dels diferents elements que s’utilitzen per a la 

fabricació de les fragàncies, aquest estan classificats segons la seva estructura 

química. (5) 

  

Figura 2.19 Aquàtic  



 
 

 

Nom  Fragància

Acetat  de 

geranil 

Gust de fruita

rosa 

Formiat  de 

metil 
Eteri 

Metil acetat 
Dolç, dissolvent 

d’esmalt d’ungles

Propinoat  de 

metil 
Dolç, afruitat

Buirat de metil  

Butanoat de 

metil 

Afruitat, poma, 

pinya 

Acetat d’etil Dolç 

Butirat  d'etil  

Butanoat d'etil 

Afruitat, taronja

pinya 

Acetat  

isoamílic 

Afruitat, b

pera 

Pentil  butirat  

Pentil 

butanoat 

Afruitat, pera,

albercoc 

Pentil  

pentanoato 
Afruitat, poma

Acetat d’octil Afruitat, taronja
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Taula 2.1 Esters 

Fragància  
Procedència 

Natural  
Estructura Química

Gust de fruita, Rosa, 

floral 

 

dissolvent 

d’esmalt d’ungles  
 

Methyl propanoate

afruitat 
 

 

poma, 
Pinya 

Vi  

 

taronja, 

 

banana, 
Banana 

pera, 

  

Afruitat, poma 
 

Afruitat, taronja 
 

 

 

Estructura Química  

 

 

 

Methyl propanoate 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nom  Fragància

Mirceno  Llenyós 

Geraniol  Rosa, floral

Nerol  Dolç, rosa, floral

Citral , lemonal  

Geranial, 

neral 

Llimona 

Citronelal  Llimona 

Citronelol  Llimona 

Linalol  

Floral, dolç

llenyós, lavanda

Nerolidol  

Llenyós, 

fresca 
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Taula 2.2 Terpens lineals 

Fragància  
Procedència 

Natural  
Estructura Química

 Fulla de llorer 

Rosa, floral Gerani, llimona 

Dolç, rosa, floral 
Neroli, 

Lemongrass 

Llimona murta, 

Lemongrass 

Lemongrass 

Lemongrass, rosa 

pelargonium 

dolç 

lavanda 

Coriandre, 

alfàbrega dolça, 

lavanda 

, escorça Neroli, ginebra, 

gessamí 

 

 

Estructura Química  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nom  Fragància

Limonè Taronja 

Càmfora Càmfora 

Terpineol  Lila  

Alfa-ionona  Violeta, llenyós

Thujone  Menta 

Nom  Fragància

Trimetilamina  Peix amoníac

Putrescina  

Diaminobutà 
Carn podrida

Cadaverina  Carn Podrida

Piridina  Olor a peix

Indole  Florit fecal

Escatol  Fecal 

 

20 

Taula 2.3 Terpens cíclics 

Fragància  
Procedència 

Natural  
Estructura Química

Taronja, llimona 

 

Càmfora llorer 

 

Lila, Cajuput 

 

llenyós Violeta 

 

Ajenjo, lila, ginebra 

 
 

Taula 2.4 Amines 

Fragància  
Procedència 

Natural  
Estructura Química

Peix amoníac 
 

 

Carn podrida Carn podrida 

Carn Podrida Carn podrida 

Olor a peix Belladona  

 

Florit fecal Femta, gessamí 

 

Femta 

 

 

Estructura Química  

Estructura Química  

 

 



 
 

 

Nom  Fragància

Benzaldehid  Ametlla 

Eugenol  Clau  

Cinamaldèhid Canella  

Etil maltol  

Fuita cuita, sucre 

caramel·litzat

Vanilina Vainilla  

Anisol  Anís 

Anetol  Anís 

Estragol  Estragó 

Timol  Farigola 
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Taula 2.5 Aromàtics 

Fragància  
Procedència 

Natural  
Estructura Química

Ametlla amarga 

 

Clau  

Càssia, canella 

Fuita cuita, sucre 

caramel·litzat  
 

Vainilla  

 

Anís 

 

Anís, alfàbrega 

dolça 

Estragó 

Farigola 

 

 

Estructura Química  
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Altres components aromàtics  

Alcohols 

• Furanol (maduixa). 

• 1-Hexanol (herbaci, llenyós) 

• cis-3-Hexen-1-ol (herba acabada de tallar). 

• Mentol (menta). 

Aldehids 

Altes concentracions d’aldehids tendeixen a ser penetrants i acaparadores, però en 

baixes concentracions poden evocar a una gran varietat d’aromes.  

• Acetaldehid (picant). 

• Hexanal (herba verda). 

• cis-3-Hexenal (tomàquets verds). 

• Furfural (civada cremada). 

• Hexil cinàmic. 

• Isovarealdehid  (nou, fruita, cacau). 

• Aldehid anísic (floral,dolç, arç blanc). Component crucial a la xocolata, vainilla, 

maduixa, gerd, albercoc i altres. 

• Cuminaldehid (4-propan-2-il benzaldehid) (picant,comí). 

• Esters 

• Fructone (afruitat, poma). 

• Acetat d’hexil (poma, floral, afruitat). 

• Etil metilfenilglicidat (maduixa). 

Cetones 

• Ciclopentadecanona (cetona d’almesc).  

• Dihidrojasmona (afruitat, llenyós, floral). 

• Oct-1-en-3-one (sang, metàl·lic, xampinyons).  

• 2-Acetil-1-pirrolina (pa fresc, arròs de gessamí). 

• 6-Acetil-2,3,4,5-tetrahidropiridina (pa fresc, truites, crispetes). 
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Lactones 

• Gamma-decalactona (intens sabor préssec). 

• Gamma-nonalactona (olor a coco, popular a locions bronzejadores). 

• Delta-Octalactona (cremosa). 

• Gessamí lactona (gust de préssec i albercoc). 

• massoia lactona (coco cremòs). 

• Vi lactona (olor a coco) 

• Sotolon (xarop d’auró, curri, fenigrec) 

Tiols 

• Lil tiol (2-propenetiol; alil mercaptà; CH2=CHCH2SH) (volàtils d’all alè a all). 

• (metiltio) metanotiol (CH3SCH2SH), el "ratolí tiol", que es troba en l'orina dels 

ratolins i funciona com un semioquímic per ratolins femella.  

• Etanotiol, comunament anomenat etil mercaptà (afegit al propà o altres gasos 

liquats del petroli, utilitzats com gasos combustibles). 

• 2-Methyl-2-propanetiol, comunament anomenat terc-butil mercaptà s’afegeix 

als components de gas natural.  

• 2-metil-2-propanotiol, comunament anomenat terc-butil mercaptà s'afegeix com 

una barreja d'altres components de gas natural utilitzat com a gas combustible. 

• Mercaptà d’aranja (aranja). 

• Metanotiol, comunament anomenat metil mercaptà (Durian o porro). 

• Furan-2-ylmetanetiol, també anomenat furfuril mercaptà (cafè torrat). 

Compostos diversos 

• Metilfosfina i dimetilfosfina (all-metàl·lic, dues del odorant més potents 

coneguts). 

• Nerolin (flors de taronger) 

• Tetrahidrotiofè (s’afegeix al gas natural) 

• 2,4,6-Trichloroanisol (gust a suro) 
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2.2.2.1. Composició química de l’aroma a maduixa. 

Sucres, àcids i components aromàtics contribueixen a les característiques del sabor de 

maduixa.  S’han identificat aproximadament 360  components volàtils en les maduixes  

(4). L’aroma de maduixa es composa, predominantment, per esters (25-90% del total 

de la massa volàtil d’una maduixa madura) amb alcohols, cetones, lactones i aldehids 

en petites quantitats. Els esters donen un aroma fruital i floral característics, però els 

aldehids i furanonas també contribueixen a l’aroma. Els  components terpenoids i 

sulfúrics poden tenir un impacte significatiu en la seva caracterització tot i que 

normalment només representen una petita proporció dels components volàtils. Els 

components sulfúrics com el metanotiol dimetil sulfur i el dimetil disulfur també són 

considerats components importants. Els components més importants inclouen aquelles 

amb connotacions dolces, afruitades i verdes, com per exemple: l’etil butanoat, el metil 

butanoat, el metil hexanoat, l’etil hexanoat, l’etil 3-metilbutanoat, l’hexil acetat, (E)-2-

hexen-1-il acetat i aquells amb notes a caramel dolç, per exemple, el furaneol, 

mesifurà i linanol.  La concentració dels components claus del sabor depenen de la 

maduresa de la fuita i del nivell de llum,  a baix nivell la concentració de glucosa i 

sacarosa es veu reduïda. 

Els components químics presents en l’aroma de maduixa són els següents: acetat de 

metil, acetat d’etil,  propanoat de metil, acetat d’isopropil, propanoat d’etil, butirat de 

metil, (E)-2-pentenal, àcid butíric, isovalerat de metil, 3-hexanone (IS), butirat d’etil, n-

hexanal, acetat de butil, pentanoat de metil, 2-metil butanoic, butanoat isopropílic, 

acetat de 2-metilbutanoat, acetat de 3-metilbutanoat, (E)-hexanal, (E)-2-hexen-1-ol, 1-

hexanol, acetat de isoamil, acetat  de 2-metil-butil, 2-heptanona, butirat de propil, 

pentanoat d’etil, 2-heptanol, acetat d’amil, (E,E)-2,4-hexadienal, hexanoat de  metil, 

àcid hexanoic, benzaldehid, butirat de butil, etilhexanoat, acetat de (Z)-3-hexenil , 

acetat d’hexenil, acetat  (E)-2-hexenil , hexanoat d’isopropil, etil-2-hexenoat, d-

limonene, butirat d’amil, furaneol, àcid heptoic, mesifurane, propil d’hexanoat, linalool, 

nonanal, octanoat de metil, àcid octanoic, ocimenol, acetat de benzil, benzoat d'etil, 

hexanoat de butil, acetat d’octanoat, acetat d’octil, alfa-terpineol, hexanoat d'isoamil, 

àcid nonanoic, butirat d’octil, acetat de decanoat,  acetat de decil, isovalerat d’octil , 

beta-farnesè, gamma-decalactona, alfa-farnesè, (E)-nerolidol, hexanoat d'octil, decil 

butirat, gamma-dodecalactona.  
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2.2.3. Usos i aplicacions. 

Cada vegada amb més freqüència, les fragàncies fines han inspirat la creació 

d’ambientadors i, fins i tot, fragàncies institucionals. Per tant, un dissenyador de 

fragàncies pot evolucionar i crear productes per la pell i el cabell, ambientadors i 

espelmes, rentavaixelles i detergents per a la roba, i en última instància per productes 

de neteja. (4) 

2.2.3.1. Hidroalcohòlic 

L’ús típic de les fragàncies  són les aplicacions d’hidroalcohòlics com perfums, 

colònies i eau de toilette. Aquest sistemes, que es basen en etanol aquós, són l’entorn 

menys hostil on s’utilitzen les fragàncies. Encara que  els hidroalcohòlics són els 

exemples més simples  de l’ús de les fragàncies per als consumidors, també hi ha 

certes consideracions a prestar-hi atenció, un simple ingredient d’un perfum pot 

canviar durant el temps d’emmagatzematge , com per exemple l’oxidació del 

benzaldehid a àcid benzoic. Els aldehids polimeritzen a temperatura ambient i els 

cítrics s’oxiden fàcilment. Poques reaccions tenen lloc entre el perfum i el material, 

però si Schiff base, les quals produeixen una nova molècula per la combinació d’un 

aldehid o cetona amb una amina primària. (Figura 2.20) 

 

Figura 2.20 Exemple d’una reacció de formació de Sch ift base. 

 

El additius s’utilitzen comunament per millorar l’estabilitat de la fragància. Per als 

hidroalcohòlics hi ha altres elements com  absorbidors radiació ultraviolada com el 2-

benzofenona millora la estabilitat en front a la llum. Agents quelants com l'àcid 

etilendiamintetraacètic (EDTA) i les seves sal, són útils per treure el ferro i altres 

metalls que puguin provocar la decoloració de les fragàncies. Antioxidants com el butil-

hidroxitoluè (BHT), cítric, tartàric o l’àcid oxàlic ajuden a prevenir la ranciesa. Aquest 
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elements es poden afegir al perfum si són solubles en solvents no polars. Els solubles 

en aigua s’han afegir al final. Es millor incorporar el estabilitzants tan aviat com sigui 

possible, ja que moltes de les reaccions són irreversibles i no es pot fer res quan el 

dany ja s’ha produït. 

La millor solubilitat s’obté si s’afegeix primer l’alcohol i després l’aigua. Quan s’afegeix 

el perfum a la solució hidroalcohòlica, el procés d’envelliment comença. 

La fórmula típica de la colònia i del perfum seria: 

Taula 2.6 Formulació de les colònies i perfums 

 Colònia  Perfum  

Alcohol  79.60 79.60 

Fragància  8.00 20.00 

Aigua destil·lada  12.00 - 

2-Benzofenona  0.4 0.4 

 100 100 

Els aftershaves són els menys prestigiosos del hidroalcohòlics. L’alcohol contingut 

esta restringit al 60-65%per evitar la coïssor en les petites ferides produïdes durant 

l’afaitat. Olis emol·lients solubles en aigua, són la glicerina o el propilen glicol 

s’afegeixen per modificar el tacte. L’addició de mentol o esters derivats per donar 

efecte de frescor.   

2.2.3.2. Aplicacions de cura personal 

Tradicionalment, és habitual trobar fragàncies en els cosmètics i en els elements de 

cura personal.  

2.2.3.2.1. Emulsions 

La majoria de productes de cura personal són emulsions com cremes i locions. 

El primer efecte de barrejar un perfum (oli) en una emulsió és un canvi en l’aroma que 

desprèn. Si s’olora una fragància en una ampolla o en una mescla hidroalcohòlica, no 

serà igual olor si aquest s’introdueix en un emulsió. L’olor canvia a mesura que passa 

el temps, incloent la pèrdua de força i de caràcter, i desenvolupa certes connotacions 

ràncies, particularment a temperatures altes. També es poden apreciar trets àcids.  A 
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més a més la fragància no olorarà igual un com aquesta s’hagi aplicat sobre la pell, 

quan la emulsió es trenqui, i la olor de cada individu i els lípids de la pells es 

converteixin en factors. 

La qualitat dels materials que formen la emulsió tenen un gran impacte en la solubilitat 

i l’estabilitat de l’emulsió. Emol·lients amb baixa puresa tendeixen tornar-se rancis 

abans que els d’alta puresa. Els problemes d’olors tendeixen a ser més notables amb 

l’augment de les temperatures. Aquest problema es pot soluciona mitjançant l’addició 

d’antioxidants com el BHT. Una altra variable de les emulsions és el pH; la fragància 

pot estar en un pH de 7, però comença a ser inestable a pHs inferiors. La hidròlisi dels 

esters és molt comú en medis àcids.  La fragància també por desencadenar canvis en 

la viscositat , aquest fenomen es més 

acusat quan s’augmenta la 

concentració de  fragància. En casos 

extrems, pot provocar el trencament de 

la emulsió. 

L’emulsió més comú  és oli-en-aigua 

(O/W), formulada tan per emulsionants 

aniònics com catiònics. L’emulsió té 

una fase amb petites gotes d’oli 

cobertes per molècules emulsionants 

(micel·les), una fase externa , i petites 

estructures cristal·lines a la fase 

aquosa.  Quan la fragància es barreja 

amb la emulsió, els components 

individuals de la fragància es separen 

uns graus segons les diferents 

estructures del producte. La Figura 2.21 

mostra les àrees on els components 

de la fragància es concentren 

preferentment, tot i que la separació no és absoluta. 

 

  

Figura 2.21 Separació de la fra gància en una emulsió  
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2.2.3.2.2. Tensioactius 

Els productes de cura personal més comuns formats per sistemes de tensioactius són 

els xampús i gels de bany, ambdós tenen una estructura similar.  La fórmula principal 

conté un tensioactiu primari, un tensioactiu secundari, potenciadors de l’escuma, 

formadors de viscositat i additius especials. El tensioactiu primari normalment és 

aniònic. Amfòters, no-ionics, betaïnes, amides i òxid d’amina es poden incorporar per 

obtenir propietats especials com l’escuma i la viscositat. Els additius comuns als 

xampús són silicones i proteïnes. Els xampús farmacèutics contenen altres 

ingredients. 

La viscositat es pot produir de diferents formes. La millor, però la més cara, és escollir 

la barreja del tensioactiu primari, secundari i betaïna o alcanolamina més adient. La 

menys cara, és afegir sals o un polímer. Aquests sistemes tenen una activitat 

tensioactiva mínima. I seria difícil mantenir la claredat mentre s’afegeix la fragància per 

construir el sistema per dues raons: el baix nivell de tensioactiu  i la excessiva polaritat 

de la fase externa.  

El elements de la fragància es separaran en diferents àrees del sistema com s’indica a 

la Figura 2.22. Alguns materials migraran al nucli de la micel·la, alguns s’alinearan al 

llarg de les cues hidrofòbiques, alguns  estaran a prop de la superfície de la micel·la i 

un petit grup estarà a la part externa, la fase aquosa. El nombre, la forma i la mida de 

la micel·la, i qualsevol engruiximent creat a la fase externa determina la viscositat del 

sistema. La fragància pot canviar qualsevol d’aquest paràmetres, fent que la viscositat 

augmenti o disminueixi. El canvi de viscositat és difícil de corregir.  

 

Figura 2.22 Separació de la fragància en un sistema amb tensioactiu 
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Sistemes amb tensioactius per la pell i el cabell tenen similitud químiques , però els 

substrats tenen diferents propietats alhora de mantenir l’olor. La pell té baix nivell de 

retenció, particularment quan la fragància es present en productes de rentat. El cabell 

té millor retenció a l’olor. El cabell té aquest caràcter absorbiu gràcies a la seva 

naturalesa no polar. Les molècules de fragància penetren al cabell.  

2.2.3.3. Ambientadors. 

Els ambientadors són la major aplicació de les fragàncies ja que es comercialitzen 

constantment i de diferents formes. Per habitacions hi ha aerosols, gels, bombes, pols, 

perles i plàstic. Alguns dispensadors necessiten calor, com endolls. Els sistemes més 

simples inclouen la evaporació del líquid mitjançant una espongeta o una metxa.  

Els primers ambientadors líquids eren una simple combinació d’una ampolla que 

contenia la fragància i una metxa dura. Més tard els sistema es va refinar, utilitzant 

una capil·lar per conduir el líquid a una esponja, normalment format per cel·lulosa 

porosa.  

Els ambientadors sòlids de base aquosa  es basen en la carragenina, aquest van 

empaquetats en recipients plàstics. Els gels formen una superfície dura a mesura que 

la fragància es va evaporant, incrementant així la durada. Per tal de que les fragàncies 

siguin solubles en aquestes bases se’ls afegeix tensioactius no ionics. 

Els ambientadors sempre han tingut 

millor efectivitat si la fragàncies es 

distribueix per l’ambient, per aconseguir-

ho la millor opció són els aerosols. Els 

millors són els de base solvent, els quals 

creen unes partícules fines i una bona 

suspensió. Però els aerosols normalment 

son de base aquosa, degut a les lleis 

sobre els components organovolàtils. Els 

components bàsic d’un aerosol es poden 

veure a la Figura 2.23 . La possible 

interacció de la fragància amb els altres 

components són extenses. La fórmula del 

concentrat de base aquosa es semblant a 

una emulsió, i pot donar certs problemes d’estabilitat, com la decoloració de la vainilla.  

Figura 2.23 Components d’un aerosol  
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2.2.3.4. Espelmes 

Les espelmes semblem sistemes simples, però poden presentar un gran repte tècnic i 

estètic per al formulador. L’equilibri correcte entre  la base, el color, la fragància i la 

metxa són essencials per obtenir un producte satisfactori. 

L’avaluació de la fragància , depèn de les 

expectatives que del consumidor, ja que 

s’avalua el hot throw i el cold throw. El 

cold throw és l’impacte de la fragància 

abans d’encendre d’espelma. I el hot 

throw és l’impacte que provoca quan 

l’espelma esta creman, concretament 

quan s’ha format un basal de cera a la 

part superior. A la Figura 2.24 es poden 

observar les diferents parts d’una 

espelma. 

Les espelmes es fan de diferent formes, com ciris, pilars, en recipient de 

vidre...Cadascuna necessita diferent mescla de cera. Per exemple, els ciris han de 

tenir un punt de fusió més elevat que no pas aquelles que es troben en recipients de 

vidre, on el contingut de parafina no ha de ser superior al 0.5% , mentre que les que es 

troben envoltades de vidre poden contenir més d’un 1.5%. El contingut de perfum a les 

espelmes sol ser més elevat si el comparem amb altres productes aromàtics, a les 

espelmes modernes, normalment, se’ls afegeix un 5% de fragància. 

2.2.3.5. Tints i permanents 

Els tints són els sistemes on més difícil és incorporar una fragància, ja que tenen pHs 

elevats i els principis actius que contenen són molt agressius amb els element 

aromàtics. Per aquest motiu hi ha molts productes que no en porten. L’amoníac que 

contenen, dóna la sensació que emmascara l’aroma, però quan s’aplica el producte 

l’amoníac es dissipa i es possible olorar la fragància. La fragància amb més èxit és el 

simple aroma a roses. 

Figura 2.24 Parts d’una espelma  
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2.3. Microcàpsules de fragàncies 

2.3.1. Metodologies. 

Les metodologies més emprades per a la microencapsulació de fragàncies són el 

spray-drying i la coacervació complexa. (6) 

2.3.1.1. Spray drying 

Spray Drying és un mètode extensament utilitzat per la encapsulació d’aromes. 

Aquesta tecnologia ha estat emprada en la industria alimentaria des de 1950 ja que 

proporciona una gran protecció a l’aroma davant l’oxidació o degradació. La limitació 

més gran és que es necessiten materials de carcassa solubles en aigua. Els materials 

de carcassa típics són la goma aràbiga, les maltodextrines i midons. L’ús d’altres 

polisacàrids i proteïnes pot resultar més complex i car.  

2.3.1.2. Spray chilling 

Spray chilling és un dels mètodes més econòmics, on el principi actiu es mescla i 

s’atomitza amb un flux d’aire fred. El material per formar la matriu és normalment 

regular, hidrogenat o un oli vegetal. La major part del principi actiu es troba a la 

superfície , fent que aquesta tècnica no sigui efectiva per encapsular perfums. 

2.3.1.3. Extrusió 

Aquest mètode es descriu bàsicament per les matriu de carbohidrats vitris. Els 

carbohidrats vitris, com les midons i les maltodextrines, es fonen a altes temperatures i 

amb baix contingut d’aigua i es mesclen intensivament amb el principi actiu. L’extrusió 

s’ha utilitzat per encapsular volàtil i aromes inestables. La vida de la carcassa d’olis 

aromàtics pot ser d’entre diversos mesos fins a 5 anys, comparats amb l’any que pot 

durar utilitzant el spray-drying. 

2.3.1.4. Coacervació 

La coacervació simple i complexa és un mètode que encara no està gaire extens en 

l’encapsulació de fragàncies i aromes. La tècnica és cara i difícil de dur a terme, 

sobretot quan es treballa amb aliments, ja que només hi ha certs polímers que es 

puguin utilitzar, com la goma aràbiga i la gelatina. Els sistemes amb gelatina utilitzen 

gluteraldehid com a reticulant  ja que es pot emprar per al consum humà. Els 
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reticulants es podrien substituir per tractament catalítics. Aquest sistema s’utilitza per 

encapsular olis essencials i olis de peix. 

2.3.1.5.  Co-crystal·lizació 

La co-cristal·lització s’utilitza per solucions de sucre sobresaturades. Les partícules 

agregades de cristalls de sucre atrapen les altres molècules. Els sucres formen una 

barrera protectora contra l’oxigen el que fa augmentar la durada de la carcassa  i dels 

aromes. El procés és simple i econòmic, ja que les matrius que s’utilitzen ho són, com 

per exemple la glucosa. 

2.3.1.6. Formació del liposoma 

Els liposomes s’utilitzen en aplicacions farmacèutiques i cosmètiques. Els liposomes 

poden formar membranes amb diàmetres d’entre 25nm fina a 10µm, les quals tenen 

permeabilitat selectiva en front petites molècules. Tant poden atrapar ingredient 

hidrofòbics com hidrofílids. Aquesta tècnica està limitada a la industria alimentaria i a 

la industria de productes per casa amb fragàncies, ja que és difícil passar d’escala 

laboratori a escala industrial. Passar-ho comportaria grans costos. Actualment s’estan 

investigant diferents vies per tal de que sigui més econòmic treballar amb aquest 

sistema. 

2.3.2. Aplicacions. 

Hi ha diverses raons per les quals és difícil anomenar quines són les aplicacions de la 

microencapsulació de fragàncies. Una és el fet de que la tecnologia no es pot aplicar 

sempre i que les empreses no sempre anuncien que el producte conté materials 

microencapsulats. 

Una de les aplicacions conegudes és als vernissos de InstaScent TM  i Snap&BurstTM. 

On petites capsules de vidre contenen l’essència i quan aquestes es trenquen deixen 

anar l’aroma. Donant al consumidor una gran gama de fragàncies a escollir.  

Un altre exemple de la utilització de les microcàpsules 

de fragàncies són els Crayola ® Magic Scent, (Figura 

2.25) aquestes ceres contenen aromes encapsulats en 

gelatina, com aroma taronja, maduixa, xocolata, mora, 

llimona, plàtan, coco, raïm, préssec, etc. En elements 

Figura 2.25 Crayola ® Magic Scent  
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de cura personal, tenim que Kleenex® utilitza també aquestes càpsules per atrapar el 

mentol dels mocadors. 

Les noves tecnologies han fet possible la utilització de les microcàpsules en 

detergents i altres productes de casa, un exemple són les companyies Microflex i 

Hallcrest’s que creen les seves microcàpsules per mitjà de la coacervació i la 

cristal·lització de líquids .  

Tot i que són tecnologies molt noves, altre empreses estan invertint en investigar 

formes de microencapsular fragàncies per  als seus productes. 

2.3.3. Microcàpsules de gelatina - goma aràbiga amb maduixes. 

Les microcàpsules de gelatina i goma aràbiga amb fragància de maduixes s’utilitzen 

per donar aroma a les tintes. Fregant suaument la superfície impresa, la tinta a la 

càpsula esclata, les espècies segellades volaran fora el que donarà l’aroma desitjat.  

Els principals aromes en el mercat de la impressió són els aromes a fruites: poma 

verda, cirera, nabiu, maduixa, síndria, etc; flors: acàcia, cosmos, camèlia, flors de 

cirerer, camèlies, etc; begudes i aliments : whisky, el cacau, la mostassa, el curri, etc; 

altres categories: mosquit, mesc, cedre, canyella, menta i així successivament. 

Un altre exemple de la utilització de microcàpsules de maduixes són a les ceres 

Crayola®. 
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3. Experimental  

3.1. Metodologia d’obtenció 

Per tal d’obtenir microcàpsules s’ha emprat el mètode de coacervació complexa, en 

els diferents assajos s’ha emprat el mateix protocol, fent petites modificacions.  

3.1.1. Descripció teòrica del procés 

3.1.1.1. Coacervació 

La coacervació és un procediment de recobriment relativament nou. És un dels 

mètodes de microencapsulació que amb més amplitud s'ha estudiat dins del camp de 

la tecnologia farmacèutica. 

La coacervació és un fenomen que està associat amb les substàncies col·loïdals. Un 

sistema col·loïdal està constituït per dues fases, una de líquida contínua i una altra 

altament dispersa, formant partícules d'una mida entre 0,001-0,5 micres. 

En algunes ocasions, la modificació d'algunes característiques en un sistema 

col·loïdal, com ara canvi en el pH o l'addició d'una sal, pot produir una disminució de la 

solubilitat de la macromolècula, provocant la seva separació en una nova fase. De 

manera que poden distingir-se dues zones, una rica en substància col·loïdal i l'altra 

que conté una baixa proporció de la macromolècula. En la fase rica en col·loide, la 

macromolècula pot quedar constituint una fase en forma de petites gotes. Aquest 

fenomen s'anomena coacervació i les petites gotes formen l'estrat líquid anomenat 

coacervat. Quan es forma el coacervat i en condicions favorables, aquest pot produir 

la microencapsulació de petites partícules sòlides o gotes de líquid immiscibles que es 

troben en la interfase. 

Es distingeixen dos tipus de coacervació, l'anomenada coacervació simple i la 

coacervació complexa. La coacervació simple ocorre quan el sistema conté només 

una substància col·loïdal com solut, mentre que la coacervació complexa es produeix 

en sistemes que contenen més d'un col·loide. 

La coacervació simple es produeix quan al sistema col·loïdal se li addicionen 

substàncies fortament hidrofíliques, el que provoca la separació de dues fases, una 

que conté una alta quantitat de la substància col·loïdal i una altra una molt baixa 

proporció de la mateixa. La coacervació complexa s'obté quan reaccionen dues 

substàncies de tipus col·loïdal produint un complex que té una solubilitat menor que la 
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dels col·loides en forma separada. Un exemple característic, és el que es produeix 

quan reacciona la goma aràbiga amb la gelatina en condicions apropiades. 

La goma aràbiga posseeix càrrega negativa i si es troba amb la gelatina carregada de 

forma positiva, es produeix una interacció entre ambdues, provocant la separació de 

fases i formació d'un coacervat. En aquest cas, la coacervació complexa depèn del 

pH, ja que per a que la interacció es produeixi en bones condicions, cal que la gelatina 

estigui carregada fortament positiva, i això passa quan la solució està a un pH per sota 

de la seva punt isoelèctric. 

L'exemple més conegut de microencapsulació per coacervació complexa és el que 

empra un sistema que conté goma aràbiga i gelatina com a substàncies col·loïdals que 

serveixen per formar la membrana de la microcàpsula. 

El procés es produeix a pH per sota del punt isoelèctric de la gelatina, ja que, en 

aquestes condicions aquesta es troba carregada positivament i reacciona amb la 

goma aràbiga que té càrrega negativa. Les condicions òptimes per a la formació de la 

coacervació complexa, en aquest sistema, s'aconsegueixen per ajust del pH a un punt 

tal que les dues molècules de col·loide presenten el mateix nombre de càrregues 

oposades, ja que en aquestes condicions, formen el major nombre de unions salines. 

(2) 

3.1.1.2. Reticulació amb gluteraldehid  

La reticulació és el procés pel qual s’uneixen diversos polímers. Poden ser enllaços 

covalents o iònics. Quan el terme reticulació s’utilitza a la ciència del polímers sintètics, 

es refereix a la utilització d’enllaços creuats per promoure una diferència de les 

propietats físiques del polímer. 

Tot i que hi ha gran quantitat de reticulants per proteïnes, el gluteraldehid ha estat, 

indubtablement, el més utilitzat per la seva naturalesa multicomponent. 

El gluteraldehid posseeix una única característica que fa que sigui uns dels reticulants 

més efectius. Es pot presentar en 13 formes diferents (Figura 3.1) depenent del la 

solució, el pH, la temperatura, la concentració... El mecanisme de reacció amb els 

grups amino de les proteïnes, no està gaire entès ja que pot reaccionar seguint 

diferents mecanismes i molts cops poden reaccionar de forma simultània.  
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Figura 3.1 Esquema de les possibles formes del glute raldehid en una solució aquosa 

El gluteraldehid és soluble en totes les proporcions a dissolucions aquoses, 

orgàniques i alcohols. Reacciona ràpidament amb els grups amino de les proteïnes a 

pH neutre i és més eficient que altres aldehids en la generació de reticulacions 

tèrmiques i químiques. (6) 
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3.1.2. Procés Experimental 

3.1.2.1. Reactius 

Taula 3.1 Materials de carcassa 

Gelatina Tipus A 

Fórmula: - 

Frases R i S: - 

Riquesa:100% 

Pictogrames: - 

 

Goma Aràbiga 

Fórmula: - 

Frases R i S: - 

Riquesa:100% 

Pictogrames: - 
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Taula 3.2 Principi a encapsular 

Fragància de maduixa 

Fórmula: - 

Frases R i S: - 

Riquesa:100% 

Pictogrames: -  
 

Taula 3.3 Emulsionants 

Alcohol de polivinil (PVA)  

Fórmula: (C2H4O)x  

Frases R i S : - 

Riquesa: 87-89% hidrolitzat 

Pictogrames: - 

 

Sorbitan Monopalmitate  

Fórmula: C22H42O6  

Frases R i S: R:37/38/39 i S:26-36  

Riquesa: 100%  

Pictogrames: - 
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Sorbitan monooleate 

Fórmula: C22H44O6  

Frases R i S: - 

Riquesa: 100% 

Pictogrames: - 

 

Taula 3.4 Dissolucions per ajustar el pH 

Àcid Clorhídric 

Fórmula: HCl 

Frases R i S: R: 34/37 i S: 1/2 , 26, 

36/37/39,45 

Riquesa:37% 

Pictograma: Corrosiu  

Hidròxid sòdic 

Fórmula: NaOH  

Frases R i S: R: 35 i S: (1/2)-26-37/39-45 

Concentració: 0.5M  

Pictograma: Corrosiu 
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Taula 3.5 Agents reticulants 

Formaldehid (37%)   

Fórmula: H-HC=O 

Frases R i S: R: 23/24/25, 34,40,43;       

S: 1/2, 26,36/37/39,45,51 

Riquesa: 37%  

Pictograma:Tòxic.  
 

Gluteraldehid (50%) 

Fórmula: C5H8O2  

Frases R i S: R: 22-23-34-42/43-50 S:26-

36/37/39-45-61 

Riquesa:50% 

Pictograma: Tòxic, Perillós pel medi 

ambient, Corrosiu, Cancerígens;   

1,2  

                                                
1 Veure a l’annex A les definicions de les frases R i S 
2 Veure els pictogrames a l’annex B 
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3.1.2.2. Materials 

Taula 3.6 Material de laboratori 

 

Vas de precipitats  (50 ml,100ml i 

500ml): Contenidor de líquids cilíndric de 

fons pla que s’utilitza per transportar els 

líquids, dissoldre i escalfar. 

 

Vareta de vidre:  Cilindre de vidre massís 

que s’utilitza per a remenar o agitar les 

dissolucions. 

 

Reactor de 500 ml:  Equip on es produeix 

la reacció. 

 

Vidres de rellotge:  Làmina de vidre de 

forma còncava- convexa que s’utilitza per 

a  pesar els sòlids. 

 

Balança analítica:  Instrument de mesura 

que s’utilitza per a mesurar la quantitat de 

reactiu.  
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Ultraturrax:  És un homogeneïtzador 

rotor-estator; d’alta eficiència per mesclar. 

L’equip ULTRATURRAX S’utilitza per 

emulsions i dispersions. 

 

Pipetes graduades  de 10ml i 5ml: 

Instrument de vidre que s’utilitza per a 

mesurar els ml de gluteraldehid. 

 

Pipeta pasteur:  S’utilitza per a transferir 

petites quantitats de líquids o dispensar-

los gota a gota. 

 

Manta calefactora:  És un calefactor 

elèctric emprat als laboratoris per a 

escalfar líquids o dissolucions. 

 

Proveta 250 ml:  Instrument analògic de 

vidre que s’utilitza per a mesurar un 

volum més o menys exacte d’aigua. 
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Baló esfèric de 500 ml:  Recipient de 

vidre pírex amb boca esmerilada que 

permet connectar-ho a altres utensilis. 

Normalment s’utilitza per dur a terme 

reaccions o destil·lacions. En aquest cas 

s’ha utilitzat per escalfar l’aigua. 

 

Agitador amb hèlix:  Agitador de 

laboratori utilitzat per homogeneïtzar i 

mantenir en agitació solucions 

 

Pera succionadora:  Utensili que s’utilitza 

per a succionar els líquids de les pipetes. 

 

Espàtula:  Utensili metàl·lic que s’utilitza 

per agafar els sòlids a pesar dels 

recipients que els contenen. 

 

Flascó rentador:  Recipient de plàstic 

que s’utilitza per disposar d’aigua 

destil·lada. 

 

pHmetre:  Aparell utilitzat per mesurar el 

pH. 
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Teixit de cotó:  S’utilitza per a impregnar 

de la solució resultant i obtenir les 

mostres. 

 

Termòmetre:  Aparell utilitzat per mesurar 

la temperatura. 

 

Bany termostàtic:  Aparell utilitzat per 

mantenir la dissolució a temperatura a 

constant  

(7) 
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3.1.2.3. Protocol 

Relació Gelatina-Goma aràbiga 1 a 1 

• En un recipient es col·loquen 250 ml d’aigua, 3.5g de gelatina i 3.5 g de goma 

aràbiga. 

• Portar-ho a l’ultraturrax, deixar-lo 10 minuts amb agitació 10000 rpm i una 

temperatura de 25ºC. 

• Portar-ho al reactor, deixar-ho 5 minuts amb agitació a 300 rpm i  una temperatura 

de 40ºC. 

• Ajustar el pH  entre 4 i 4.5 amb àcid clorhídric. 

• Addicionar  5 g de fragància, durant  30 minuts, amb agitació de 350 rpm i una  

temperatura de 40 ºC; 

• Deixar-ho amb agitació  350 rpm i temperatura de 40 ºC durant 15 minuts. 

• Augmentar l’agitació a 600 rpm i baixar la temperatura a 35ºC i deixar-ho durant 15 

minuts. 

• Addicionar 100 ml d’aigua destil·lada, i disminuir la agitació a 300 rpm i la 

temperatura a 25ºC i deixar-ho durant 2h. 

• Disminuir la temperatura fins als 13ºC i deixar-ho durant 1.5h. 

• Ajustar el pH entre 9 i 9.5  amb hidròxid sòdic. 

• Addicionar 12 ml de gluteraldehid / formaldehid. 

• Deixar-ho amb agitació a 300 rpm i una temperatura durant 30 minuts.  

• Deixar-ho amb agitació a  700 rpm i 20 ºC durant tota la nit. 

• Ajustar el pH amb àcid clorhídric a 7. 

A les següents imatges es pot veure el procés: 
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Taula 3.7 Procés experimental 

  
Figura 3.2 Reactius  Figura 3.3 Escalf ar l’aigua  

  
Figura 3.4 Mescla de reactius  Figura 3.5 Ultraturrax  

  
Figura 3.6 Afegir al reactor  Figura 3.7 Ajustar el pH 4 -4.5 
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Figura 3.8 Addició de la fragància 
Figura 3.9 Reducció de la temperatura a 35ºC i 

augmentar l’agitació 

  

Figura 3.10 Addició d’aigua , disminució de la 

temperatura a 25ºC  i de les revolucions 
Figura 3.11 Disminució de la temperatura a 13ºC 
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Figura 3.12 Ajustar el pH a 9 -9.5 Figura 3.13 Afegir el gluteraldehid  

 

 

Figura 3.14 Deixar agitant a 700 rpm durant tota 

la nit 
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3.2. Metodologia control experimental 

3.2.1. SEM 

El microscopi electrònic d’escombrat (SEM) és la millor tècnica per estudiar la 

morfologia i la forma de les microcàpsules. (8) 

Permet generar imatges d'una superfície, amb una resolució alta i una aparença 

tridimensional, aconseguint resolucions de fins a un nanòmetre, aspecte que facilita 

l’estudi topogràfic de la mostra, determinant les característiques de la superfície, la 

grandària i la distribució de les microcàpsules.  

A diferència d'un microscopi òptic que utilitza feixos de llum, la imatge lliurada pel SEM 

es genera per la interacció d'un feix d'electrons que recorre la superfície de la mostra i 

de detectors que transformen els senyals en corrents elèctrics que s'empren per 

formar una imatge en el monitor de l'ordinador o la pantalla d’una televisió.  

Les mostres es poden observar en un alt buit, en un baix buit i en SEMS ambientals es 

poden observar en condicions humides. Aquestes s’han de preparar, ja que la majoria 

de SEMS requereixen que siguin conductores. Al microscopi electrònic d'escombrat la 

mostra generalment recobreix amb una capa de carbó o d'un metall com l'or per donar-

li les propietats conductores necessàries. En aquest cas es recobreixen d'or.(Figura 

3.15) 

 

Figura 3.15 Mostra recoberta d’or 

Un cop es preparen les mostres, aquestes s’introdueixen a les càmeres que estan 

dissenyades per permetre canvis de mostres, i per això s'utilitzen bombes de buit d'alta 

capacitat que permeten disminuir la pressió entre 10 i 4 torr o, fins i tot, menys. 
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Posteriorment les mostres són escombrades pel feix d'electrons. Quan el feix incideix 

sobre la mostra, es produeixen moltes interaccions entre els electrons del mateix feix, i 

els àtoms de la mostra. En un SEM típic el feix d’electrons s’emet des de un canó 

equipat amb un filament de tungstè, el tungstè s’utilitza perquè té el punt de fusió més 

alt de tots els metalls i la pressió de vapor més baixa. El feix d’electrons normalmet té 

una energia de entre  0.2 keV i 40 keVi té aproximadament d’entre 0.4nm a 5 nm de 

diàmetre.  

Les mostres obtingudes experimentalment, com no són conductores, es recobreixen 

amb làmines molt primes d'or per permetre la circulació dels electrons sobre la 

superfície d'aquestes. 

Les condicions d'operació per preparar les mostres no conductores són: 

- Temps: 120 s. 

- Corrent: 30 mA. 

- Alçada: 60 mm. 

 

 

Figura 3.16 SEM 

 

Figura 3.17 Metal·litzador 
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3.2.2. Rendiment del procés 

En química el rendiment , també anomenat rendiment de reacció, és la quantitat de 

producte obtingut en una reacció química. El rendiment absolut es pot donar en massa 

o en mols, però el rendiment fraccional o relatiu, serveix per mesurar l’’efectivitat d’un 

procés, i es calcula seguint l’equació següent: 

���������		�
�����
 = 	
���������	��


���������	��ò���
 

El rendiment teòric d’una reacció hauria de ser del 100%, un valor impossible d’assolir.  

Segons Vogel, els rendiment propers al 100% s’anomenen quantitatius, els que volten 

el 90% excel·lents, els propers al 80% molt bons, aquells pròxims al 70% bons, els 

que es troben al voltant del 50% regulars i aquells que es troben per sota del 40% 

pobres. (10) 

Per tal de conèixer el rendiment del procés s’ha realitzat el càlcul del residu sec. El 

residu sec és la part de material que queda quan se lo ha extret tot l’aigua possible per 

mitjà d’un escalfament en condicions de laboratori.  

El procediment analític és el següent: Una quantitat coneguda de producte es posa a 

l’estufa a una temperatura determinada fins a assolir pes constant. El pes obtingut 

desprès de la dessecació i havent calcular el seu percentatge, aquets percentatge 

representa el residu sec. 

������	sec	(%) = 	
���		��


���	�����

· 100 

Per calcular el residu sec teòric del procés s’ha procedit calcular el pes total de la 

dissolució i després s’ha calculat el pes de la dissolució suposant que tota la fragància 

ha esta encapsulada, és a dir, l’únic pes que s’ha obviat ha esta el pes de l’aigua. 
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4. Resultats experimentals i discussió 

Es van fer un total de 7 assajos, a continuació es mostren els resultats d’aquests. 

 

Figura 4.1 Tots els assajos realitzats 

4.1. Assaig 1 

Una dissolució de gelatina, goma aràbiga s’emulsiona i s’afegeix la fragància de 

maduixa i es deixa agitant durant 20h. 

1) Pes dels reactius:  

i. Mgelatina = 3.501g 

ii. MGA = 3.534g 

iii. VH2O = 250ml 

iv. TH2O= 48ºC 

2) Agitació de la mescla amb l’ultraturrax a 10200 rpm durant 10 minuts. 

3) Afegir l’emulsió al reactor amb el bany a 40ºC i amb una agitació de 

300rpm. 

4) Ajustar el pH amb àcid clorhídric (0.1M) fins 4.31, el pH inicial de la mostra 

era de 4.78.  

5) Addicionar 5.00g de fragància (a temperatura del frigorífic), augmentar 

l’agitació fins a 350 rpm i deixar-ho durant 45 minuts, mantenint la 

temperatura del bany a 40ºC.  

6) Disminuir la temperatura del bany fina a 35ºC, afegint glaçons, i augmentar 

l’agitació a 600rpm i deixar-ho durant 15 minuts. 

7) Addicionar 100 ml d’aigua a 40ºC, reduir l’agitació fins a 300 rpm i la 

temperatura del bany fins a 25ºC, deixar-ho durant 2h. 



 
 

53 
 

8) Disminuir la temperatura del bany fins als 13ºC i deixar-ho durant 1.5 h. 

9) Ajustar pH= 9.03. 

10) Addicionar 12ml de gluteraldehid, augmentar la temperatura del bany fins 

als 25ºC i deixar-ho durant 30 minuts. 

11) Augmentar l’agitació fins a 700rpm i amb la temperatura de 25ºC del bany 

deixar-ho tota la nit. 

12) Ajustar el pH entre 7 i 7.5. El pH final no està definit exactament ja que es 

va ajustar amb paper de pH. 

Resultat : 

 

Figura 4.2 Resultat de l’assaig 1 

4.1.1. Anàlisi dels resultats obtinguts. 

Després de les 12h amb una agitació de 700 rpm, la solució estava dividida en dues 

fases, una líquida i una altre sòlida, amb aspecte esponjós, tal com mostra la Figura 

4.2. Les mostres extretes són petites aglomeracions de matèria, sense ordre definit. 

 

Figura 4.3 Mostres extretes 
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A la Figura 4.4, que pertany a la fase líquida, es poden observar microcàpsules de 

mida de l’ordre de 10 µm. A la Figura 4.5 es pot apreciar el diàmetre de les 

microesferes, també es pot observar que tot i ser petites són buides, ja que es pot 

veure alguna trencada. 

La reacció ha tingut un baix rendiment ja que hi ha zones on es pot veure una pasta, i 

zones on hi ha microcàpsules aglomerades, a la Figura 4.6 es pot observar aquest 

fenomen. 

 

Figura 4.4  Assaig 1 part líquida   

 

Figura 4.5  Assaig 1 part líquida   
 

 

Figura 4.6 Assaig 1 part líquida 
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A la part sòlida, tot i que a l’inici semblava que es podrien haver format microcàpsules, 

es pot veure que no ha estat així, com es pot observar a les Figura 4.7 i Figura 4.8. Es 

tracta d’una massa porosa sense forma definida. 

 

Figura 4.7 Part sòlida 

 

Figura 4.8 Part sòlida 
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4.2. Assaig 2  

Es va modificar el procés anterior, afegint un emulsionant  i introduint la fragància al 

sistema a temperatura ambient, per tal d’obtenir més quantitat de microcàpsules i de 

major mida. 

L’emulsionant afegit és Sorbitan monooleate un 0.2% en massa inicial. 

1) Pes dels reactius:  

i. Mgelatina = 3.501g 

ii. MGA = 3.506g 

iii. VH2O = 250ml 

iv. TH2O= 51ºC 

v. MSM=0.6g  

2) Agitació de la mescla amb l’ultraturrax a 10200 rpm durant 10 minuts. 

3) Afegir l’emulsió al reactor amb el bany a 40ºC i amb una agitació de 

300rpm. 

4) Ajustar el pH amb àcid clorhídric (0.1M) fins 4.14, el pH inicial de la mostra 

era de 4.78.  

5) Addicionar 5.06g de fragància (a temperatura ambient), augmentar 

l’agitació fins a 350 rpm i deixar-ho durant 45 minuts, mantenint la 

temperatura del bany a 40ºC.  

6) Disminuir la temperatura del bany fina a 35ºC, afegint glaçons, i augmentar 

l’agitació a 600rpm i deixar-ho durant 15 minuts. 

7) Addicionar 100 ml d’aigua a 41ºC, reduir l’agitació fins a 300 rpm i la 

temperatura del bany fins a 25ºC, deixar-ho durant 2h. 

8) Disminuir la temperatura del bany fins als 13ºC i deixar-ho durant 1.5 h. 

9) Ajustar pH a 9.04 afegint hidròxid sòdic. 

10) Addicionar 12ml de gluteraldehid, augmentar la temperatura del bany fins 

als 25ºC i deixar-ho durant 30 minuts. 

11) Augmentar l’agitació fins a 700rpm i amb la temperatura de 25ºC del bany 

deixar-ho tota la nit. 

12) Ajustar el pH de 6.96 a 7.06 afegint hidròxid sòdic. 
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Resultat:  

 

Figura 4.9 Just acabat d’extreure del reactor 

 

Figura 4.10 Després de reposar 

4.2.1. Anàlisi dels resultats obtinguts 

Les mostres extretes del reactor eren líquids sense aglomeracions, tal com es veu a la 

Figura 4.11. 

 

Figura 4.11 Mostra extreta del reactor 

 

Figura 4.12 Mostra seca 

Les mostres extretes s’han assecat formant corones, tal com es pot observar a la 

Figura 4.12.  

A la Figura 4.13 i Figura 4.14 es pot observar una gran quantitat de microcàpsules 

molt ben definides i repartides per tota la superfície. Es pot veure que totes tenen 

pràcticament la mateixa grandària i forma, com es pot veure a la Figura 4.16. Són 

microesferes llises, algunes d’elles tenen alguna adherència que els fan una mica més 
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rugoses, aquestes rugositats poden haver estat causades durant l’assecament de la 

mostra. També es pot observar que hi ha alguna trencada, com es veu a la Figura 

4.15, mirant la trencada es pot veure que les esferes estan buides, és a dir, que no 

són esferes compactes. Que les esferes estiguin unides pot ser degut a que hi ha 

reticulant que ha reaccionat quan aquestes es secaven. 

El diàmetre aproximat de les microcàpsules és d’uns 25 µm a la Figura 4.16 es pot 

apreciar aquest diàmetre, encara que hi ha que són una mica més grans d’uns 30-40 

µm. 

 

 

Figura 4.13 Assaig 2 
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Figura 4.14 Assaig 2 

 

Figura 4.15 Assaig 2 
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Figura 4.16 Assaig 2 
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4.3.  Assaig 3  

Es va modificar el procés anterior, canviant l’emulsionant i el reticulant, per falta de 

gluteraldehid al laboratori, per observar quin donava millors resultats. 

L’emulsionant afegit en aquest cas és el Sorbitan Monopalmitate en un 0.2%. 

1) Pes dels reactius:  

i. Mgelatina = 3.516g 

ii. MGA = 3.516g 

iii. VH2O = 250ml 

iv. TH2O= 50ºC 

v. MSMP=0.522g  

2) Agitació de la mescla amb l’ultraturrax a 10200 rpm durant 10 minuts. 

3) Afegir l’emulsió al reactor amb el bany a 40ºC i amb una agitació de 

300rpm. 

4) Ajustar el pH amb àcid clorhídric (0.1M) fins 4.17, el pH inicial de la mostra 

era de 4.82.  

5) Addicionar 5.07g de fragància (a temperatura ambient), augmentar 

l’agitació fins a 350 rpm i deixar-ho durant 45 minuts, mantenint la 

temperatura del bany a 40ºC.  

6) Disminuir la temperatura del bany fina a 35ºC, afegint glaçons, i augmentar 

l’agitació a 600rpm i deixar-ho durant 15 minuts. 

7) Addicionar 100 ml d’aigua a 41ºC, reduir l’agitació fins a 300 rpm i la 

temperatura del bany fins a 25ºC, deixar-ho durant 2h. 

8) Disminuir la temperatura del bany fins als 13ºC i deixar-ho durant 1.5 h. 

9) Ajustar pH a 9.56 afegint hidròxid sòdic. 

10) Addicionar 12ml de formaldehid, augmentar la temperatura del bany fins als 

25ºC i deixar-ho durant 30 minuts. 

11) Augmentar l’agitació fins a 700rpm i amb la temperatura de 25ºC del bany 

deixar-ho tota la nit. 

12) Ajustar el pH de 6.65 a 6.96 afegint hidròxid sòdic. 
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Resultat:  

 

Figura 4.17 Just acabat d’extreure del reactor 

 

Figura 4.18 Després de reposar 

4.3.1. Anàlisi dels resultats obtinguts 

En el moment d’extreure les mostres es veien grans grups d’aglomeracions de 

partícules, com es veu a la Figura 4.19. 

 

Figura 4.19 Mostra extreta del reactor 

 

Figura 4.20 Mostra seca 

A la Figura 4.20 es pot observar que les mostres s’han assecat formant grans 

aglomeracions i gens ordenades.  

A través del SEM es pot observar que no s’ha format pràcticament cap microcàpsula, 

sinó que es veu una massa aglomerada i sense forma definida, com es pot veure a la 

Figura 4.21.  
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A la Figura 4.22 es pot observar que s’ha format una microcàpsula d’un diàmetre 

aproximat de 50 µm. 

 

Figura 4.21 Assaig 3 

 

Figura 4.22  Assaig 3 
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Figura 4.23 Assaig 3 

 

Figura 4.24 Assaig 3 
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4.4. Assaig 4 

Es va modificar el procés anterior, canviant l’emulsionant i on s’afegia aquest i també 

el reticulant (aquest per falta de gluteraldehid), per observar quin donava millors 

resultats. 

L’emulsionant afegit és l’alcohol de polivinil en un 0.2% en massa. 

1) Pes dels reactius:  

i. Mgelatina = 3.518g 

ii. MGA = 3.558g 

iii. VH2O = 250ml 

iv. TH2O= 50ºC 

2) Agitació de la mescla amb l’ultraturrax a 10200 rpm durant 10 minuts. 

3) Afegir l’emulsió al reactor amb el bany a 40ºC i amb una agitació de 

300rpm. 

4) Ajustar el pH amb àcid clorhídric (0.1M) fins 4.03, el pH inicial de la mostra 

era de 4.73.  

5) Addicionar 5.07g de fragància (a temperatura ambient) i 0.394g d’alcohol de 

polivinil, augmentar l’agitació fins a 350 rpm i deixar-ho durant 45 minuts, 

mantenint la temperatura del bany a 40ºC.  

6) Disminuir la temperatura del bany fina a 35ºC, afegint glaçons, i augmentar 

l’agitació a 600rpm i deixar-ho durant 15 minuts. 

7) Addicionar 100 ml d’aigua a 41ºC, per error no es va reduir l’agitació i 

aquesta va ser de 600 rpm i la temperatura del bany fins a 25ºC, deixar-ho 

durant 2h. 

8) Disminuir la temperatura del bany fins als 13ºC i les revolucions a 300 rpm i 

deixar-ho durant 1.5 h. 

9) Ajustar pH a 9.54 afegint hidròxid sòdic. 

10) Addicionar 12ml de formaldehid, augmentar la temperatura del bany fins als 

25ºC i deixar-ho durant 30 minuts. 

11) Augmentar l’agitació fins a 700rpm i amb la temperatura de 25ºC del bany 

deixar-ho tota la nit. 

12) Ajustar el pH de 6.49 a 6.96 afegint hidròxid sòdic. 
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Resultat:  

 

Figura 4.25 Just acabat d’extreure del reactor 

 

Figura 4.26 Després de reposar 

4.4.1. Anàlisi dels resultats obtinguts 

Les mostres extretes del reactor eren líquids i sense aglomeracions, tal com es veu a 

la Figura 4.27. 

 

Figura 4.27 Mostra extreta del reactor 

 

Figura 4.28 Mostra seca 

Les mostres extretes s’han assecat formant grups molt ordenats, corones, com es veu 

a la Figura 4.28. 

A la Figura 4.29 es pot observar una gran quantitat de microcàpsules, no del tot 

definides, ja que es troben bastant aglomerades(Figura 4.30). Les microesferes són de 

grandàries diferents i no del tot llises.  
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A la Figura 4.31 i Figura 4.32 es pot veure que s’han format microcàpsules, tot i que 

les estan unides per una massa  de gelatina i goma aràbiga, que no han format 

microcàpsules. 

A la Figura 4.32 es pot observar que el diàmetre de les micoresferes és d’uns 25µm, 

encara que hi que són de diàmetres superiors com les que es poden veure a la Figura 

4.31. 

 

 

Figura 4.29 Assaig 4 
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Figura 4.30 Assaig 4 

 

Figura 4.31 Assaig 4 
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Figura 4.32 Assaig 4 
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4.5. Assaig 5  

Assaig igual al 2, per tal de comprovar que els fenòmens que ocorrien es repetien. 

L’única diferència va ser l’agitador que en lloc de ser d’hèlix era de pala.  

1) Pes dels reactius:  

i. Mgelatina = 3.499g  

ii. MGA = 3.498g 

iii. VH2O = 250ml 

iv. TH2O= 50ºC 

v. MSM = 0.507g 

2) Agitació de la mescla amb l’ultraturrax a 10200 rpm durant 10 minuts. 

3) Afegir l’emulsió al reactor amb el bany a 40ºC i amb una agitació de 

300rpm. 

4) Ajustar el pH amb àcid clorhídric (0.1M) fins 4.31, el pH inicial de la mostra 

era de 4.80.  

5) Addicionar 5.004 de fragància (a temperatura ambient), augmentar 

l’agitació fins a 350 rpm i deixar-ho durant 45 minuts, mantenint la 

temperatura del bany a 40ºC.  

6) Disminuir la temperatura del bany fina a 35ºC, afegint glaçons, i augmentar 

l’agitació a 600rpm i deixar-ho durant 15 minuts. 

7) Addicionar 100 ml d’aigua a 41ºC, reduir l’agitació fins a 300 rpm i la 

temperatura del bany fins a 25ºC, deixar-ho durant 2h. 

8) Disminuir la temperatura del bany fins als 13ºC i deixar-ho durant 1.5 h. 

9) Ajustar pH a 9.35 afegint hidròxid sòdic. 

10) Addicionar 12ml de gluteraldehid, augmentar la temperatura del bany fins 

als 25ºC i deixar-ho durant 30 minuts. 

11) Augmentar l’agitació fins a 700rpm i amb la temperatura de 25ºC del bany 

deixar-ho tota la nit. 

12) Ajustar el pH de 5.30 a 7.24 afegint hidròxid sòdic. 
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Resultat:  

 

Figura 4.33 Just acabat d’extreure del reactor 

 

Figura 4.34 Després de reposar 

4.5.1. Anàlisi dels resultats obtinguts 

Les mostres extretes del reactor eren líquids sense aglomeracions, tal i com es veu a 

la Figura 4.35.  

 

Figura 4.35 Mostra acabada d’extreure  

 

Figura 4.36 Mostra seca  

A la Figura 4.36 es pot observar com la mostra s’ha assecat formant corones. 

El color resultant de l’assaig era bastant diferent al de l’assaig 2 tot i que es repetia el 

l’assaig Com es pot veure a  la Figura 4.37 i Figura 4.38, el fenomen es repeteix, ja 

que es pot observar que s’han format una gran quantitat de microcàpsules de 

diàmetres entre els 50 i 25 µm. 
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La unió de les esferes pot ser degut a que les mostres s’han assecat a l’aire lliure i el 

reticulant sense reaccionar les ha unit. 

 

Figura 4.37 Assaig 5 

 

Figura 4.38 Assaig 5 
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4.6. Assaig 6 

Assaig igual que el 2, però canviant la concertació d’emulsionant en lloc de un 0.2% a 

un  1% per tal de trobar la quantitat òptima.  

1) Pes dels reactius:  

i. Mgelatina = 3.513 g  

ii. MGA = 3.491g 

iii. VH2O = 250ml 

iv. TH2O= 51ºC 

v. MSM = 2.601g 

2) Agitació de la mescla amb l’ultraturrax a 10200 rpm durant 10 minuts. 

3) Afegir l’emulsió al reactor amb el bany a 40ºC i amb una agitació de 

300rpm. 

4) Ajustar el pH amb àcid clorhídric (0.1M) fins 4.34, el pH inicial de la mostra 

era de 4.72.  

5) Addicionar 5.000g de fragància (a temperatura ambient), augmentar 

l’agitació fins a 350 rpm i deixar-ho durant 45 minuts, mantenint la 

temperatura del bany a 40ºC.  

6) Disminuir la temperatura del bany fina a 35ºC, afegint glaçons, i augmentar 

l’agitació a 600rpm i deixar-ho durant 15 minuts. 

7) Addicionar 100 ml d’aigua a 39ºC, reduir l’agitació fins a 300 rpm i la 

temperatura del bany fins a 25ºC, deixar-ho durant 2h. 

8) Disminuir la temperatura del bany fins als 13ºC i deixar-ho durant 1.5 h. 

9) Ajustar pH a 9.22 afegint hidròxid sòdic. 

10) Addicionar 12ml de gluteraldehid, augmentar la temperatura del bany fins 

als 25ºC i deixar-ho durant 30 minuts. 

11) Augmentar l’agitació fins a 700rpm i amb la temperatura de 25ºC del bany 

deixar-ho tota la nit. 

12) Ajustar el pH de 7.21 a 7.14 afegint àcid clorhídric. 
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Resultat:  

 

Figura 4.39 Just acabat d’extreure del reactor 

 

Figura 4.40 Després de reposar 

4.6.1. Anàlisi dels resultats obtinguts 

Les mostres en el moment de treure-les del reactor (Figura 4.41), formaven alguna 

aglomeració que obturava el comptagotes.  

 

Figura 4.41 Mostra acabada de extreure  

 

Figura 4.42 Mostra seca  

Les mostres extretes del reactor, un cop seques, tenen una aspecte esponjós i hi ha 

gran quantitat de esferes, bastant separades (Figura 4.42). Observant la mostra a ull 

nu fa pensar que l’augment de dispersant ha creat esferes de major grandària i més 

quantitat. Però a través de les imatges del SEM es pot veure que no ocorre  aquest 

fenomen sinó que es tracta d’una massa aglomerada sense forma definida, tal i com 

es pot veure a la Figura 4.43.  
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L’augment del dispersant i els resultats obtinguts fan pensar que hi ha un excés 

d’emulsionant i  aquest ha format una microemulsió. A la Figura 4.44 es pot veure com 

la superfícies és rugosa i es pot veure com hi ha alguna microcàpsula que s’ha intentat 

formar. 

 

Figura 4.43 Assaig 6 

 

Figura 4.44 Assaig 6 
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4.7. Assaig 7 

Assaig igual que el 2, però canviant la concertació d’emulsionant en lloc de un 0.2% a 

un  0.6% per tal de trobar la quantitat òptima.  

1) Pes dels reactius:  

i. Mgelatina = 3.525 g  

ii. MGA = 3.532g 

iii. VH2O = 250ml 

iv. TH2O= 52ºC 

v. MSM = 1.616g 

2) Agitació de la mescla amb l’ultraturrax a 10200 rpm durant 10 minuts. 

3) Afegir l’emulsió al reactor amb el bany a 40ºC i amb una agitació de 

300rpm. 

4) Ajustar el pH amb àcid clorhídric (0.1M) fins 4.06, el pH inicial de la mostra 

era de 4.73.  

5) Addicionar 5.004g de fragància (a temperatura ambient), augmentar 

l’agitació fins a 350 rpm i deixar-ho durant 45 minuts, mantenint la 

temperatura del bany a 40ºC.  

6) Disminuir la temperatura del bany fina a 35ºC, afegint glaçons, i augmentar 

l’agitació a 600rpm i deixar-ho durant 15 minuts. 

7) Addicionar 100 ml d’aigua a 41ºC, reduir l’agitació fins a 300 rpm i la 

temperatura del bany fins a 25ºC, deixar-ho durant 2h. 

8) Disminuir la temperatura del bany fins als 13ºC i deixar-ho durant 1.5 h. 

9) Ajustar pH a 9.42 afegint hidròxid sòdic. 

10) Addicionar 12ml de gluteraldehid, augmentar la temperatura del bany fins 

als 25ºC i deixar-ho durant 30 minuts. 

11) Augmentar l’agitació fins a 700rpm i amb la temperatura de 25ºC del bany 

deixar-ho tota la nit. 

12) Ajustar el pH de 7.43 a 7.05 afegint hidròxid sòdic. 
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Resultat:  

 

Figura 4.45 Just acabat d’extreure del reactor 

 

Figura 4.46 Després de reposar 

4.7.1. Anàlisi dels resultats obtinguts 

Les mostres extretes del reactor eren líquides i sense aglomeracions (Figura 4.47). Un 

cop seques aquestes formaven grups molt ordenats, corones (Figura 4.48). 

 

Figura 4.47 Mostra acabada d’extreure 

 

Figura 4.48 Mostra seca  

A la Figura 4.49 es pot observar que hi ha gran quantitat de microcàpsules, d’una mida 

bastant uniforme, al voltant de les 50µm (Figura 4.50). El fet de que estiguin unides pot 

se degut a que hi ha un excés de tensioactiu o per la forma en la qual han estat 

assecades. 
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Figura 4.49 Assaig 7 

 

Figura 4.50 Assaig 7 
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4.8. Rendiment del procés 

A continuació es presenta una taula amb el residu sec teòric i el residu sec real, així 

com les dades tingudes en compte per realitzar els càlculs: 

Taula 4.1 Residu sec teòric 

 
m Total (g) m Residu sec (g) Residu sec (%) 

Assaig 1 391,991 25,583 6,526% 

Assaig 2 386,137 26,215 6,789% 

Assaig 3 379,086 25,584 6,749% 

Assaig 4 377,251 25,500 6,759% 

Assaig 5 377,937 26,056 6,894% 

Assaig 6 380,358 28,153 7,402% 

Assaig 7 379,299 27,224 7,177% 

Taula 4.2 Residu sec experimental 

 
mCàps.Petri (g) m mostra (g) m Residu sec (g)+ mCàps.Petri (g) m Residu sec (g) Residu sec (%) 

Assaig 1 22,702 2,369 22,741 0,039 1,65 

Assaig 2 23,851 3,736 23,935 0,084 2,25 

Assaig 3 48,047 14,78 48,184 0,137 0,93 

Assaig 4 31,972 9,283 32,135 0,163 1,76 

Assaig 5 47,465 15,825 47,774 0,309 1,95 

Assaig 6 48,011 24,382 48,324 0,313 1,28 

Assaig 7 38,615 8,908 38,849 0,234 2,63 

Tal com es pot veure a les Taula 4.2 el residu a esperar si el procés tingués un 

rendiment del 100% seria d’aproximadament un 7%, però com es pot observar a la 

Taula 4.3 els residus secs obtinguts es troben entre un 1% i un 2.7%. A les següents 

figures es poden veure els resultats del residu sec experimental: 

 

Figura 4.51  Residu sec de l’assaig 1  

 

Figura 4.52  Residu sec de l’assaig 2 
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Figura 4.53 Residu sec de l’assaig 3  

 

Figura 4.54 Residu sec de l’assaig 4  

 

Figura 4.55 Residu sec de l’assaig 5  

 

Figura 4.56 Residu sec de l’assaig 6  

 

Figura 4.57 Residu sec de l’assaig 7  
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A continuació es presenta una taula amb els rendiments obtinguts: 

Taula 4.3 Rendiments de la microencapsulació 

 
Rendiment del procés 

Assaig 1 24,940% 

Assaig 2 33,118% 

Assaig 3 14,035% 

Assaig 4 25,977% 

Assaig 5 28,322% 

Assaig 6 17,344% 

Assaig 7 36,599% 

Els rendiments obtinguts han estat del voltant del 30%, ja que els residus secs 

experimentals han estat força baixos. 

Els assajos 3 i 6 són els que obtenen un rendiment de encapsulació més baixos 

aquest fenomen també queda demostrat per les imatges del SEM ja que en aquestes 

no es veu cap microcàpsula formada. 

El rendiment de l’assaig 2 i de l’assaig 5 és diferent tot i que es tracta del mateix 

procés.  

L’assaig amb més rendiment ha estat el 7 que ha assolit un 36.6%, amb les imatges 

del SEM es pot constatar que efectivament s’han format una gran quantitat de 

microcàpsules. 

A l’annex C es recullen totes les dades dels assajos. 
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5. Conclusions 

Es pot assegurar que s’ha aconseguit assolir l’objectiu principal, ja que s’ha arribat a 

obtenir microcàpsules de fragància de maduixa a través de la utilització de la 

coacervació complexa.  

Amb els mètodes experimentals 3 i 4 s’ha utilitzat sorbitan monopalmitate i alcohol de 

polivinil com a emulsionants i els resultats obtinguts ens indiquen que no són els més 

adients ja que amb el primer s’obtenia una pasta sense forma definida i amb el segon 

s’obtenien microcàpsules però molt unides. 

Un cop seleccionat l’emulsionant més adient, el sorbitan monooleate, s’ha optimitzat la 

quantitat a afegir, primerament es va afegir un 0.2% i donava un bon resultat, es va 

provar afegint un 1% i el que s’obtenia era una microemulsió i cap microcàpsula, 

finalment es va addicionar un 0.6%, amb aquest valor també s’obtenien 

microcàpsules, per tant el valor òptim d’emulsionant a afegir es troba entre el 0.2% i el 

0.6% 

El mètode que millors resultats ha donat ha estat el realitzat a l’assaig 2, on s’utilitzava 

el sorbitan monooleate com a emulsionant i s’afegia en un 0.2%. S’ha pogut 

comprovar que els resultats obtinguts no eren casuals ja que al tornar a realitzar 

l’assaig aquests s’han mantingut. A través el SEM s’ha pogut comprovar que s’han 

format microcàpsules i que aquestes no són massisses, aquest fet s’ha pogut 

comprovar gràcies a que alguna estava trencada i s’ha pogut veure que eren buides. 

Pel que fa al rendiment del mètode, aquest assaig ha aconseguit el rendiment força 

elevat amb un 33.1%. 

Per acabar de caracteritzar el rendiment del procés faltaria realitzar l’avaluació per 

SPME-GC-MS. 
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A. Frases R i S 

A.1. Frases R 

• R1- Explosiu en estat sec. 

• R2- Risc d'explosió per xoc, fricció, foc o altres fonts d'ignició. 

• R3- Alt risc d'explosió per xoc, fricció, foc o altres fonts d'ignició. 

• R4- Forma composts metàl·lics explosius molt sensibles. 

• R5- Perill d'explosió en cas d'escalfament. 

• R6- Perill d'explosió, en contacte o sense contacte amb l'aire. 

• R7- Pot provocar incendis. 

• R8- Perill de foc en contacte amb matèries combustibles. 

• R9- Perill d'explosió en barrejar amb matèries combustibles. 

• R10- Inflamable. 

• R11- Fàcilment inflamable. 

• R12- Extremadament inflamable. 

• R14- Reacciona violentament amb l'aigua. 

• R15- Reacciona amb l'aigua alliberant gasos extremadament inflamables. 

• R16- Pot explotar en barreja amb substàncies comburents. 

• R17- s'inflama espontàniament en contacte amb l'aire. 

• R18- En usar-lo poden formar-se barreges aire-vapor explosives/inflamables. 

• R19- Pot formar peròxids explosius. 

• R20- Nociu per inhalació. 

• R21- Nociu en contacte amb la pell. 

• R22- Nociu per ingestió. 

• R23- Tòxic per inhalació. 

• R24- Tòxic en contacte amb la pell. 

• R25- Tòxic per ingestió. 

• R26- Molt tòxic per inhalació. 

• R27- Molt tòxic en contacte amb la pell. 

• R28- Molt tòxic per ingestió. 

• R29- En contacte amb aigua allibera gasos tòxics. 

• R30- Pot inflamar-se fàcilment en usar-lo. 

• R31- En contacte amb àcids allibera gasos tòxics. 

• R32- En contacte amb àcids allibera gasos molt tòxics. 

• R33- Perill d'efectes acumulatius. 

• R34- Provoca cremades. 
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• R35- Provoca cremades greus. 

• R36- Irrita els ulls. 

• R37- Irrita les vies respiratòries. 

• R38- Irrita la pell. 

• R39- Perill d'efectes irreversibles molt greus. 

• R40- Possibles efectes cancerigens. 

• R41- Risc de lesions oculars greus. 

• R42- Possibilitat de sensibilització per inhalació. 

• R43- Possibilitat de sensibilització en contacte amb la pell. 

• R44- Risc d'explosió en escalfar-lo en ambient confinat. 

• R45- Pot causar càncer. 

• R46- Pot causar alteracions genètiques hereditàries. 

• R48- Risc d'efectes greus per a la salut en cas d'exposició prolongada. 

• R49- Pot causar càncer per inhalació. 

• R50- Molt tòxic per als organismes aquàtics. 

• R51- Tòxic per als organismes aquàtics. 

• R52- Nociu per als organismes aquàtics. 

• R53- Pot provocar efectes a llarg termini negatius en el medi ambient aquàtic. 

• R54- Tòxic per a la flora. 

• R55- Tòxic per a la fauna. 

• R56- Tòxic per als organismes del terra. 

• R57- Tòxic per a les abelles. 

• R58- Pot provocar efectes a llarg termini negatius en el medi ambient. 

• R59- Perillós per a la capa d'ozó. 

• R60- Pot perjudicar la fertilitat. 

• R61- Risc durant l'embaràs d'efectes adversos per al fetus. 

• R62- Possible risc de perjudicar la fertilitat. 

• R63- Possible risc durant l'embaràs d'efectes adversos per al fetus. 

• R64- Pot perjudicar als nens alimentats amb llet materna. 

• R65- Nociu: si s'ingereix pot causar dany pulmonar. 

• R66- L'exposició repetida pot provocar sequedat o formació d'esquerdes a la 

pell. 

• R67- La inhalació de vapors pot provocar somnolència i vertigen. 

• R68 - Possibilitat d'efectes irreversibles. 
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Combinació de frases R: 

• R14/15- Reacciona violentament amb l'aigua, alliberant gasos extremadament 

inflamables. 

• R15/29- En contacte amb l'aigua, allibera gasos tòxics i extremadament 

inflamables. 

• R20/21- Nociu per inhalació i en contacte amb la pell. 

• R20/22- Nociu per inhalació i per ingestió. 

• R20/21/22- Nociu per inhalació, per ingestió i en contacte amb la pell. 

• R21/22- Nociu en contacte amb la pell i per ingestió. 

• R23/24- Tòxic per inhalació i en contacte amb la pell. 

• R23/25- Tòxic per inhalació i per ingestió. 

• R23/24/25- Tòxic per inhalació, per ingestió i en contacte amb la pell. 

• R24/25- Tòxic en contacte amb la pell i per ingestió. 

• R26/27- Molt tòxic per inhalació i en contacte amb la pell. 

• R26/28- Molt tòxic per inhalació i per ingestió. 

• R26/27/28- Molt tòxic per inhalació, per ingestió i en contacte amb la pell. 

• R27/28- Molt tòxic en contacte amb la pell i per ingestió. 

• R36/37- Irrita els ulls i les vies respiratòries. 

• R36/38- Irrita els ulls i la pell. 

• R36/37/38- Irrita els ulls, la pell i les vies respiratòries. 

• R37/38- Irrita les vies respiratòries i la pell. 

• R39/23- Tòxic: perill d'efectes irreversibles molt greus per inhalació. 

• R39/24- Tòxic: perill d'efectes irreversibles molt greus per contacte amb la pell. 

• R39/25- Tòxic: perill d'efectes irreversibles molt greus per ingestió. 

• R39/23/24- Tòxic: perill d'efectes irreversibles molt greus per inhalació i 

contacte amb la pell. 

• R39/23/25- Tòxic: perill d'efectes irreversibles molt greus per inhalació i 

ingestió. 

• R39/24/25- Tòxic: perill d'efectes irreversibles molt greus per contacte amb la 

pell i ingestió. 

• R39/23/24/25- Tòxic: perill d'efectes irreversibles molt greus per inhalació, 

contacte amb la pell i ingestió. 

• R39/26- Molt tòxic: perill d'efectes irreversibles molt greus per inhalació. 

• R39/27- Molt tòxic: perill d'efectes irreversibles molt greus per contacte amb la 

pell. 

• R39/28- Molt tòxic: perill d'efectes irreversibles molt greus per ingestió. 
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• R39/26/27- Molt tòxic: perill d'efectes irreversibles molt greus per inhalació i 

contacte amb la pell. 

• R39/26/28- Molt tòxic: perill d'efectes irreversibles molt greus per inhalació i 

ingestió. 

• R39/27/28- Molt tòxic: perill d'efectes irreversibles molt greus per contacte amb 

la pell i ingestió. 

• R39/26/27/28- Molt tòxic: perill d'efectes irreversibles molt greus per inhalació, 

contacte amb la pell i ingestió. 

• R42/43- Possibilitat de sensibilització per inhalació i per contacte amb la pell. 

• R48/20- Nociu: risc d'efectes greus per a la salut en cas d'exposició prolongada 

per inhalació. 

• R48/21- Nociu: risc d'efectes greus per a la salut en cas d'exposició prolongada 

per contacte amb la pell. 

• R48/22- Nociu: risc d'efectes greus per a la salut en cas d'exposició prolongada 

per ingestió. 

• R48/20/21- Nociu: risc d'efectes greus per a la salut en cas d'exposició 

prolongada per inhalació i contacte amb la pell. 

• R48/20/22- Nociu: risc d'efectes greus per a la salut en cas d'exposició 

prolongada per inhalació i ingestió. 

• R48/21/22- Nociu: risc d'efectes greus per a la salut en cas d'exposició 

prolongada per contacte amb la pell i ingestió. 

• R48/20/21/22- Nociu: risc d'efectes greus per a la salut en cas d'exposició 

prolongada per inhalació, contacte amb la pell i ingestió. 

• R48/23- Tòxic: risc d'efectes greus per a la salut en cas d'exposició prolongada 

per inhalació. 

• R48/24- Tòxic: risc d'efectes greus per a la salut en cas d'exposició prolongada 

per contacte amb la pell. 

• R48/25- Tòxic: risc d'efectes greus per a la salut en cas d'exposició prolongada 

per ingestió. 

• R48/23/24- Tòxic: risc d'efectes greus per a la salut en cas d'exposició 

prolongada per inhalació i contacte amb la pell. 

• R48/23/25- Tòxic: risc d'efectes greus per a la salut en cas d'exposició 

prolongada per inhalació i ingestió. 

• R48/24/25- Tòxic: risc d'efectes greus per a la salut en cas d'exposició 

prolongada per contacte amb la pell i ingestió. 

• R48/23/24/25- Tòxic: risc d'efectes greus per a la salut en cas d'exposició 

prolongada per inhalació, contacte amb la pell i ingestió. 



 
 

89 
 

• R50/53- Molt tòxic per als organismes aquàtics, pot provocar efectes a llarg 

termini negatius en el medi ambient aquàtic. 

• R51/53- Tòxic per als organismes aquàtics, pot provocar efectes a llarg termini 

negatius en el medi ambient aquàtic. 

• R52/53- Nociu per als organismes aquàtics, pot provocar efectes a llarg termini 

negatius en el medi ambient aquàtic. 

• R68/20- Nociu: possibilitat d'efectes irreversibles per inhalació. 

• R68/21- Nociu: possibilitat d'efectes irreversibles per contacte amb la pell 

• R68/22- Nociu: possibilitat d'efectes irreversibles per ingestió. 

• R68/20/21- Nociu: possibilitat d'efectes irreversibles per inhalació i contacte 

amb la pell. 

• R68/20/22- Nociu: possibilitat d'efectes irreversibles per inhalació i ingestió. 

• R68/21/22- Nociu: possibilitat d'efectes irreversibles per contacte amb la pell i 

ingestió. 

• R68/20/21/22- Nociu: possibilitat d'efectes irreversibles per inhalació, contacte 

amb la pell i ingestió. 
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A.2. Frases S 

• S1 Conservi's sota clau. 

• S2 Mantingui's fora de l'abast dels nens. 

• S3 Conservi's en lloc fresc. 

• S4 Mantingui's lluny de locals habitats. 

• S5 Conservi's en... (líquid apropiat a especificar pel fabricant). 

• S6 Conservi's en... (gas inert a especificar pel fabricant). 

• S7 Mantingui's en recipient ben tancat. 

• S8 Mantinguis el recipient en lloc sec. 

• S9 Conservi's el recipient en lloc ben ventilat. 

• S12 No tancar el recipient hermèticament. 

• S13 Mantinguis lluny d'aliments, begudes i pinsos. 

• S14 Conservi's lluny de .. (materials incompatibles a especificar pel fabricant). 

• S15 Conservar allunyat de la calor. 

• S16 Conservar allunyat de tota flama o font d'espurnes. No fumar. 

• S17 Mantingueu lluny de materials combustibles. 

• S18 Manipuleu i obriu el recipient amb prudència. 

• S20 No menjar ni beure durant la seva utilització. 

• S21 No fumar durant la seva utilització. 

• S22 No respirar la pols. 

• S23 No respirar els gasos/fums/vapors/aerosols [denominació(ns) adequada(s) 

a especificar pel fabricant]. 

• S24 Evitar el contacte amb la pell. 

• S25 Evitar el contacte amb els ulls. 

• S26 En cas de contacte amb els ulls renteu-vos immediata i abundantment 

amb aigua i aneu a un metge. 

• S27 Rentar-se immediatament la roba tacada o esquitxada. 

• S28 En cas de contacte amb la pell, rentar-se immediatament i abundantment 

amb... (productes a especificar pel fabricant). 

• S29 No tirar els residus per l'aigüera 

• S30 No tirar mai aigua a aquest producte. 

• S33 Evitar l'acumulació de càrregues electrostàtiques. 

• S35 Elimineu els residus del producte i els seus recipients amb totes les 

precaucions possibles. 

• S36 Useu indumentària protectora adequada. 

• S37 Useu guants adequats. 
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• S38 En cas de ventilació insuficient, useu equip respiratori adequat. 

• S39 Useu protecció per als ulls/la cara. 

• S40 Per a netejar el sòl i els objectes contaminats per aquest producte, useu... 

(a especificar pel fabricant). 

• S41 En cas d'incendi i/o d'explosió no respireu els fums. 

• S42 Durant les fumigacions/polvoritzacions, useu equip respiratori adequat.  

• S43 En cas d'incendi, utilitzar... (els mitjans d'extinció els ha d'especificar el 

fabricant). Si l'aigua augmenta el risc, s'haurà d'afegir: «No usar mai aigua». 

• S45 En cas d'accident o malestar, aneu immediatament al metge (si és 

possible, mostreu-li l'etiqueta). 

• S46 En cas d'ingestió, aneu immediatament al metge i mostreu-li l'etiqueta o 

l'envàs. 

• S47 Conservar a una temperatura no superior a...°C (a especificar pel 

fabricant). 

• S48 Conservar humit amb... (medi apropiat a especificar pel fabricant). 

• S49 Conservar únicament en el recipient d'origen. 

• S50 No mesclar amb... (a especificar pel fabricant). 

• S51 Feu-ho servir únicament en llocs ben ventilats. 

• S52 No usar sobre grans superfícies en locals habitats. 

• S53 Eviteu l'exposició. Demaneu instruccions especials abans de l'ús. 

• S56 Elimineu aquesta substància i el seu recipient en un punt d'arreplegada 

pública de residus especials o perillosos. 

• S57 Utilitzeu un envàs de seguretat adequat per a evitar la contaminació del 

medi ambient. 

• S59 Remetre's al fabricant o proveïdor per a obtenir informació sobre la seva 

recuperació/reciclatge. 

• S60 Elimineu el producte i el seu recipient com a residus perillosos. 

• S61 Eviteu el seu alliberament al medi ambient. Demaneu instruccions 

específiques de la fitxa de dades de seguretat. 

• S62 En cas d'ingestió no provocar el vòmit: Acudiu immediatament al metge i 

mostreu-li l'etiqueta o l'envàs. 
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Combinació de frases S: 

• S1/2 Conserveu sota clau i mantingueu fora de l'abast dels nens. 

• S3/7 Conserveu el recipient ben tancat i en lloc fresc. 

• S3/9/14 Conserveu en lloc fresc i ben ventilat i lluny de... (materials 

incompatibles, a especificar pel fabricant). 

• S3/9/14/49 Conserveu únicament al recipient d'origen, en lloc fresc i ben 

ventilat i lluny de... (materials incompatibles, a especificar pel fabricant). 

• S3/9/49 Conserveu únicament al recipient d'origen, en lloc fresc i ben ventilat. 

• S3/14 Conserveu en lloc fresc i lluny de... (materials incompatibles, a 

especificar pel fabricant). 

• S7/8 Mantingueu el recipient ben tancat i en lloc sec. 

• 57/9 Mantingueu el recipient ben tancat i en lloc ben ventilat. 

• S7/47 Mantingueu el recipient ben tancat i Conserveu a una temperatura no 

superior a...°C (a especificar pel fabricant). 

• S20/21 No menjar, ni beure, ni fumar durant la seva utilització. 

• S24/25 Eviteu el contacte amb els ulls i la pell. 

• S29/56 No tirar els residus per l'aigüera. 

• S36/37 Feu servir indumentària i guants de protecció adequats. 

• S36/37/39 Feu servir indumentària i guants adequats i protecció per als ulls/la 

cara. 

• S36/39 Feu servir indumentària adequada i protecció per als ulls/la cara. 

• S37/39 Feu servir guants adequats i protecció per als ulls/la cara. 

• S47/49 Conservi's únicament al recipient d'origen i a temperatura no superior 

a...°C (a especificar pel fabricant) 

  



 
 

 

B. Pictogrames

Símbol  

Explosiu

Inflamable

Comburent

Gasos      

comprimits 
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Pictogrames  

Ús 

Explosiu 

• Explosius inestables
• Explosius, divisions 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4 
• Substàncies autoexplosives i  

mescles, tipus A, B
• Peròxids orgànics, tipus A, B

Inflamable 

• Gasos inflamables, categoria 1.
• Aerosols inflamables, categories 

1, 2 
• Líquids inflamables, categories 1, 

2, 3 
• Sòlids inflamables, categories 1, 2
• Substàncies i mescles auto

inflamables, tipus B, C, D, E, F
• Líquids pirofòrics, categoria 1
• Sòlids pirofòrics, categoria 1
• Substàncies que experimenten 

escalfament espontani i mescles, 
categories 1, 2 

• Substàncies i mescles que
contacte amb l'aigua
gasos inflamables, categories 1, 
2, 3 

Peròxids orgànics, tipus B, C, D, E, F

Comburent 

• Gasos comburents, categoria 1
• Líquids comburents, categories 1, 

2, 3 
• Sòlids comburents, categories 1, 

2, 3 

Gasos      

• Gasos comprimits 
• Gasos liquats 
• Gasos liquats refrigerats
• Gasos dissolts 

Explosius inestables 
Explosius, divisions 1.1, 1.2, 1.3, 

Substàncies autoexplosives i  
mescles, tipus A, B 
Peròxids orgànics, tipus A, B 

Gasos inflamables, categoria 1. 
Aerosols inflamables, categories 

Líquids inflamables, categories 1, 

inflamables, categories 1, 2 
Substàncies i mescles auto-
inflamables, tipus B, C, D, E, F 
Líquids pirofòrics, categoria 1 
Sòlids pirofòrics, categoria 1 
Substàncies que experimenten 
escalfament espontani i mescles, 

mescles que, en 
amb l'aigua desprenen 

, categories 1, 

Peròxids orgànics, tipus B, C, D, E, F 

Gasos comburents, categoria 1 
Líquids comburents, categories 1, 

Sòlids comburents, categories 1, 

 

Gasos liquats refrigerats 



 
 

 

Corrosiu

Tòxic

Corrosiu

Irritant
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Corrosiu 

• Corrosiu als metalls, categoria 1

Tòxic 

• Toxicitat aguda (oral, cutània i per 

inhalació), categories 1,2,3

Corrosiu 

• Corrosió a la pell, categories 1A, 

1B,1C 

• Greus lesions oculars, categoria 1

Irritant 

• Toxicitat aguda (oral, 

inhalació), categoria

• Irritació de la pell, les

2, 3 

• Irritació ocular, categoria

• Sensibilització de la pell

1 

• Toxicitat específica

després d'una exposició única

Categoria 3 

o irritació de les

respiratòries

o Efectes narcòtics

Corrosiu als metalls, categoria 1 

Toxicitat aguda (oral, cutània i per 

inhalació), categories 1,2,3 

Corrosió a la pell, categories 1A, 

oculars, categoria 1 

oral, cutània, per 

categoria 4 

les categories 

categoria 2A 

de la pell, categoria 

específica d'òrgans 

exposició única, 

de les vies 

respiratòries 

narcòtics 



 
 

 

Cancerigen

Perillós pel 

ambient 

 

3 

                                               
3 "Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 
December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mi
amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation 
(EC) No 1907/2006", OJCE (L353), 2008

 

95 

Cancerigen 

• Sensibilització respiratòria

categoria 1 

•  Mutació de cèl·lules germinals

categories 1A, 1B, 2

• Cancerígen, categories 

• Tòxic per a la reproducció

categories 1A, 1B, 2

• Toxicitat específica

determinats òrgans

exposició única, categories

• Toxicitat específica

determinats òrgans

d'exposicions repetides

categories 1, 2 

• Risc d'aspiració, categories

Perillós pel medi 

• Perills aguts per al medi

categoria 1 

• Perills crònics per al medi

categories 1, 2 

        
"Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 

December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mi
amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation 

(L353), 2008-12-31: 1–1355 (the "CLP Regulation")

respiratòria, 

Mutació de cèl·lules germinals, 

2 

, categories 1A, 1B, 2 

reproducció, 

2 

específica en 

òrgans després d'una 

categories 1, 2 

específica en 

òrgans després 

repetides, 

categories 1, 2 

per al medi aquàtic, 

per al medi aquàtic, 

"Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 
December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, 
amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation 

(the "CLP Regulation") 
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C. Diari de laboratori 

Assaig 1 
Data 14/02/2013 

 

Relació Gelatina - Goma aràbiga   1 a 1 
Dades:  

Gelatina massa(g) 3,501 

Goma Aràbiga massa(g) 3,534 

Aigua (primera adició) 
Volum (mL) 250 

Temperatura (ºC) 48 

Agitació ultraturrax  rpm 10200 

Àcid clorhídric 
Volum(gotes) 3 

pH inicial 4,78 

pHfinal 4,31 

Fragància massa(g) 5 

Aigua (segona adició) 
Volum (mL) 100 

Temperatura (ºC) 40 

Hidròxid sòdic 
Volum(gotes) 250 

pH inicial 4,29 

pH final 9,03 

Glutaraldehid  Volum (mL) 12 

 
Observacions:  

  

   La segona adició d'aigua es va produir més tard, aproximadament uns 10 minuts. 

El pH a 7 es va ajustar amb paper de pH, per tant el pH de la dissolució serà 
aproximat 

Realitzat amb una agitador d'hèlix 
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Assaig 2   
Data 27/02/2013 

 

 
Relació Gelatina - Goma aràbiga   1 a 1 

 
S'ha afegit l'emulsionant Sorbitan monooleate (Tween 80) 

 
% d'emulsionant a la mescla inicial 0,2329 

Dades:  
  

   
Gelatina massa(g) 3,501 

Goma Aràbiga massa(g) 3,506 

Aigua (primera adició)  
Volum (mL) 250 

Temperatura (ºC) 51 

Sorbitan monooleate massa(g) 0,6 

Agitació ultraturrax  rpm 10200 

Àcid clorhídric 

Volum(gotes) 3 

pH inicial 4,78 

pH final 4,14 

Fragància massa(g) 5,06 

Aigua (segona adició)  
Volum (mL) 100 

Temperatura (ºC) 41 

Hidròxid sòdic 
Volum(gotes) 150 

pH inicial 4,03 

pH final 9,04 

Glutaraldehid  Volum (mL) 12 

Dia següent 
(28/02/2013) 

pH inicial 6,96 

pH final 7,06 

   
Observacions:  

  

   
La temperatura del bany a l'inici era de 45 ºC. 
La massa de l'emulsionant afegida a la dissolució ha esta lleugerament inferior, ja que 
el producte és molt viscós i una petita part ha quedat al vidre de rellotge. 
A les 17:30 min la solució ha canviat de color. 
Realitzat amb una agitador d'hèlix 
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Assaig 3   
Data 28/02/2013  
 Relació Gelatina - Goma aràbiga   1 a 1 

 
S'ha afegit l'emulsionant Sorbitan monopalmitate  ( Tween 
40) 

 % d'emulsionant a la mescla inicial 0,2026759 
Dades:  

  
   
Gelatina massa(g) 3,516 

Goma Aràbiga massa(g) 3,516 

Aigua (primera adició) 
Volum (mL) 250 

Temperatura (ºC) 50 
Sorbitan 
monopalmitate massa(g) 0,522 

Agitació ultraturrax  rpm 10200 

Àcid clorhídric 
Volum(gotes) 3 

pH inicial 4,82 

pH final 4,17 

Fragància massa(g) 5,07 

Aigua (segona adició) 
Volum (mL) 100 

Temperatura (ºC) 39 

Hidròxid sòdic 
Volum(gotes) 51 

pH inicial 4,12 

pH final 9,56 

Formaldehid Volum (mL) 12 

Dia següent 
(01/03/2013) 

pH inicial 6,65 

pH final 6,97 

   
Observacions:  

  

   
S'han trigat 15 min més de lo establert en ajustar el pH degut a la falta d'àcid clorhídric. 

Per falta de glureraldehid s'ha hagut d'afegir formaldehid en el seu lloc, s'ha afegit la 
mateixa quantitat que si hagués estat gluteraldehid 

Realitzat amb una agitador d'hèlix 
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Assaig 4   
Data 11/03/2013  
 Relació Gelatina - Goma aràbiga   1 a 1 

 S'ha afegit Alcohol de polivinil com emulsionant 

 % d'emulsionant a la mescla  0,1500724 
Dades:    
   
Gelatina massa(g) 3,518 

Goma Aràbiga massa(g) 3,558 

Aigua (primera adició) 
Volum (mL) 250 
Temperatura (ºC) 50 

Alcohol de polivinil massa(g) 0,394 

Agitació ultraturrax  rpm 10200 

Àcid clorhídric 
Volum(gotes) 3 

pH inicial 4,73 

pH final 4,06 

Fragància massa(g) 5,07 

Aigua (segona adició) 
Volum (mL) 100 

Temperatura (ºC) 41 

Hidròxid sòdic 
Volum(gotes) 24 

pH inicial 4,12 

pH final 9,56 

Formaldehid Volum (mL) 12 

Dia següent 
(12/03/2013) 

pH inicial 6,49 

pH final 6,96 

   
Observacions:  

  

   
S'ha afegit aigua addicional per tal de poder dissoldre l'alcohol de polivinil. 
L'alcohol de polivinil s'ha afegit junt amb la fragància. 

Durant les dues hores després d'haver afegit els 100 ml d'aigua, les revolucions de 
l'agitador han estat de 700rpm 

Realitzat amb una agitador d'hèlix 
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Assaig 5   
Data 21/03/2013 

 
 

Relació Gelatina - Goma aràbiga   1 a 1 

 
S'ha afegit l'emulsionant Sorbitan monooleate (Tween 80) 

 
% d'emulsionant a la mescla inicial 0,196890145 

Dades:  
  

   
Gelatina massa(g) 3,499 

Goma Aràbiga massa(g) 3,498 

Aigua (primera adició) 
Volum (mL) 250 

Temperatura (ºC) 51 

Sorbitan monooleate massa(g) 0,507 

Agitació ultraturrax  rpm 10200 

Àcid clorhídric 
Volum(gotes) 3 

pH inicial 4,8 

pH final 4,31 

Fragància massa(g) 5,004 

Aigua (segona adició) 
Volum (mL) 100 

Temperatura (ºC) 40 

Hidròxid sòdic 
Volum(gotes) 25 

pH inicial 4,43 

pH final 9,35 

Glutaraldehid  Volum (mL) 12 

Dia següent 
(22/03/2013) 

pH inicial 5,5 

pH final 7,26 

   
Observacions:  

  

   
En afegir la fragància, la mescla canvia de color. 
L'agitador ha estat aturant aproximadament 5 minuts, per tal de millorar la seva 
estabilitat i que la pala no toqués a cap paret del reactor. 
Assaig realitzat al segon reactor amb un agitador de pales. 
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Assaig 6 
Data 06/04/2013 
Relació Gelatina - Goma aràbiga   1 a 1 
S'ha afegit l'emulsionant Sorbitan monooleate (Tween 80) 
% d'emulsionant a la mescla inicial 1,0019067 

Dades:  

Gelatina massa(g) 3,513 

Goma Aràbiga massa(g) 3,491 

Aigua (primera adició) 
Volum (mL) 250 

Temperatura (ºC) 51 

Sorbitan monooleate massa(g) 2,601 

Agitació ultraturrax  rpm 10200 

Àcid clorhídric 
Volum(gotes) 3 

pH inicial 4,72 

pH final 4,34 

Fragància massa(g) 5 

Aigua (segona adició) 
Volum (mL) 100 

Temperatura (ºC) 39 

Hidròxid sòdic 
Volum(gotes) 30 + 1 HCl 

pH inicial 4,33 

pH final 9,22 

Glutaraldehid  Volum (mL) 12 

Dia següent (05/04/2013)  
pH inicial 7,21 

pH final 7,14 

 Observacions:  
  

   En afegir la fragància, la mescla canvia de color. 
Hi ha petites aglomeracions que han sorgit quan la mescla s'ha introduït al reator. 
Realitzat amb una agitador d'hèlix 
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Assaig 7 
Data 11/04/2013 

 
 Relació Gelatina - Goma aràbiga   1 a 1 

 S'ha afegit l'emulsionant Sorbitan monooleate (Tween 80) 

 % d'emulsionant a la mescla inicial 0,624726972 

Dades:  

Gelatina massa(g) 3,525 

Goma Aràbiga massa(g) 3,532 

Aigua (primera adició) 
Volum (mL) 250 

Temperatura (ºC) 52 

Sorbitan monooleate massa(g) 1,616 

Agitació ultraturrax  rpm 10200 

Àcid clorhídric 
Volum(gotes) 3 

pH inicial 4,73 

pH final 4,06 

Fragància massa(g) 5,003 

Aigua (segona adició) 
Volum (mL) 100 

Temperatura (ºC) 41 

Hidròxid sòdic 
Volum(gotes) 25 NaOH+4HCl 

pH inicial 4,12 

pH final 9,42 

Glutaraldehid  Volum (mL) 12 

Dia següent (12/04/2013)  
pH inicial   

pH final   

 Observacions:  
  

   Realitzat amb una agitador d'hèlix 

 


