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1. Resum 
 

Els olis i greixos tan vegetals com animals s’oxiden lentament a temperatura 

ambient i amb l’oxigen atmosfèric fent que l’oli o el greix es torni ranci. Per estudiar 

l’estabilitat dels olis, en especial l’oli de colza, s’han fet diversos anàlisis amb el rancimat, 

aquest aparell serveix per mesurar l’enranciment dels olis a partir de com varia la 

conductivitat quan fem passar un flux d’aire. 

 

Per fer l’estudi de l’estabilitat de l’oli de colza, el que s’ha fet és analitzar tres olis de 

colza amb diferents tractaments. Primer és varen fer els anàlisis d’aquests olis en 

condicions inicials, és a dir, analitzar l’oli tal i com va arribar. Després d’això es van 

emmagatzemar en diferents condicions de temperatura, humitat, llum, etc. Cada 1-2 mesos 

aproximadament es mesurava l’estabilitat oxidativa d’aquestos, per observar l’evolució. 

 

Una altra tasca important era realitzar els PNT’s (Procediment Normalitzat de 

Treball) de l’aparell, els PNT’s a fer eren el de funcionament i el de neteja. La neteja 

d’aquest aparell és molt important per obtenir uns resultats òptims, per això es van comparar 

dos mètodes de neteja diferents per veure quin era el més adequat.  

 

A més a més també es va fer l’anàlisi d’acidesa i d’índex de iode als olis, igual que 

es va fer amb l’estabilitat oxidativa, primer es van determinar les condicions inicials i després 

es feia l’anàlisi de seguiment cada 1-2 mesos aproximadament per observar l’evolució 

d’aquests. 
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2. Objectius 
 
En aquest treball hi ha diferents objectius per assolir : 

 

 Analitzar l’estabilitat oxidativa de diferents tipus d’oli de colza, exposats a diferents 

condicions d’emmagatzematge al llarg d’un temps determinat. 

 

 Analitzar l’acidesa de diferents tipus d’oli de colza, exposats a diferents condicions 

d’emmagatzematge al llarg d’un temps determinat. 

 

 Analitzar l’índex de iode de diferents tipus d’oli de colza, exposats a diferents 

condicions d’emmagatzematge. 

 

 Extreure conclusions sobre aquest estudi i determinar quin és el mètode òptim 

d’emmagatzematge. 

 

Per realitzar l’anàlisi de l’estabilitat oxidativa, és necessita un aparell anomenat rancimat, de 

l’ utilització aquest en deriven aquests dos objectius següents: 

 
 Redactar el PNT de funcionament del rancimat, fent proves amb oli de gira-sol. 

 

 Redactar el PNT de neteja del rancimat, comparant dos mètodes de neteja 

diferents. 
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3. Fonament teòric 
 
3.1 Colza 
 
3.1.1 La planta de colza 

 
 

La colza ( Brassica napus ) és una planta de la família de les crucíferes (cols, 

coliflors, naps, etc), té una tija que pot arribar a alçades compreses entre 1,5 i 2  metres. 

[12] 

 La seva arrel principal és pivotant, és a dir, que s’enfonsa verticalment com una 

prolongació de la tija, arribant aquesta a una considerable profunditat; les arrels 

secundàries, tenen tendència a ramificar-se i colonitzen una bona part del terreny, sobretot 

quan l'arrel principal troba obstacles per a endinsar-se en ell. [12] 

 

Les fulles inferiors de la planta són peciolades i partides, sent les superiors 

lanceolades i senceres. Les flors són petites i grogues. Consten de quatre sèpals, quatre 

pètals amatents en creu (per això se'ls denomina crucíferes), sis estams i el pistil. Les flors 

s'agrupen en penjolls terminals. [12] 

 

 

        Il·lustració 1: Flors de colza [20] 

 

 

Els fruits són beines que tenen entre 5 i 6 cm de longitud. En l'interior de les beines 

es troben les llavors, en nombre de 20 a 25 (la longitud de beines i el nombre de llavors pot 

variar en funció de la varietat). Les llavors són esfèriques amb un color marró, vermellós o 

negre, de grandària d’entre 1.5 - 2 mm de diàmetre .[12] 
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   Il·lustració 2: Beines de colza [20] 

 

3.1.2 Conreu de la colza 

La colza o canola es conrea principalment en Europa i Canadà, també és conrea en 

els Estats Units, Austràlia, Xina i Índia en quantitats menors. La colza s’utilitza per a produir 

oli vegetal per a consum humà i la fabricació de biodièsel. [20] En general és conrea en 

climes bastant freds i no excessivament plujosos. En climes d'influència mediterrània es fa la 

sembra al principi de la tardor mentre en els continentals es fa a la primavera. [28] En 

Europa, es conrea principalment per a alimentar el bestiar (pel seu alt contingut en lípids i 

contingut mig en proteïnes). [20] 

En els últims anys la producció mundial de colza a Europa i Canadà en tones ha 

estat de: 

Any 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Europa 15.06 tones 16.27 tones 19.01 tones 20.23 tones 

Canadà 3.49 tones 3.67 tones 4.16 tones 4.33 tones 

 

Taula 1: Producció de colza[16] 

 
S'estima que la producció mundial de llavor de colza per al 2009/10 serà de 61,6 

milions de tones. Això suposaria una disminució de 1,1 milions respecte la collita de l’any 

anterior. Degut en gran part a les dolentes condicions climatològiques de Canadà. En la 

Unió Europea, més concretament a Alemanya s’espera una collita de 5,5 milions de tones, 

superant la collita de l’any anterior que va ser de 5.1 milions de tones. A França s’estima 

que la collita d’aquest any serà igual que la de l’any passat de 4.7 milions de tones. [13] 

 

3.1.3 Oli de colza 
 

L'oli de colza és un oli produït a partir del premsat de les llavors de la planta de la 

colza, és de textura viscosa i color marró fosc abans de ser refinat. [23] 
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Il·lustració 3: Diferents mostres d'oli de colza 

 

L'oli de colza, en estat natural, conté àcid erúcic i glucosinolats que són mitjanament 

tòxics en dosis altes. [20] Varis assajos han demostrat que l’administració d’oli de crucíferes 

(colza) amb un alt índex d’àcid erúcic a animals de laboratori provoca retard en el 

creixement i modificacions en el cor, glàndules suprarenals i fetge. Per aquesta raó, es 

recomana que el percentatge d’àcid erúcic en olis no sobrepassi el 5 %[30] 

 

 
 

Il·lustració 4: Àcid erúcic [22]                                 

 

 

 
 

Il·lustració 5: Estructura general d'un glucosinolat [21] 

 

 

A Canadà és va obtenir un conjunt de varietats amb nivells menors d'àcid erúcic i de 

glucosinolats que es va anomenar canola (acrònim en anglès de Canadian Oil Low Erucic 

Acid, oli canadenc baix en àcid erúcic); després aquest nom s'ha aplicat indistintament a 

diferents varietats conreades de colza, sense importar els seus nivells d'àcid. [20] 
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3.2 Olis i greixos 
 

Els olis i greixos són aliments fonamentals en la dieta de les persones i els animals, 

ja que, aporten un alt contingut calòric. Els olis i els greixos contenen vitamines liposolubles 

que fan que tinguin un alt valor nutritiu. [2] Aquests són compostos d’origen vegetal o animal 

que consten principalment triglicèrids, glicerol o glicerina i àcids grassos.[9] 
 
 No hi ha una distinció clara entre els termes olis i grasses, però normalment 

s’anomena oli si aquest és troba en forma líquida i grassa o greix si aquest és troba en estat 

sòlid. [9] 

 

Aquests olis i grasses es caracteritzen per: 

 

 Ser insolubles en aigua i solubles en la majoria de dissolvents orgànics 

 Posseeixen caràcter oleaginós 

 Tenen pesos específics menors que l’aigua 

 Són fàcilment saponificables amb àlcalis 

 

Els greixos i els olis contenen certs constituents no glicèrids, que majoritàriament, són 

insaponificables. Aquests constituents insaponificables solen ser esterols, hidrocarburs, 

tocoferols... El contingut en saponificables normalment és d’un 0.5% - 2.6%.[9] 

 

3.2.1 Triglicèrids 

Els triacilglicèrids o triglicèrids són acil glicerols, un tipus de lípids formats per una 

molècula de glicerol, esterificada en els seus tres grups hidroxil i amb tres àcids grassos 

saturats o insaturats.[19] 

 

 
Il·lustració 6: Triglicèrid format per glicerol, àcid palmític, àcid oleic i àcid alfa-linoleic [19] 

 

 

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Acilglicerol&action=edit&redlink=1�
http://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpid�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A8cula�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Glicerol�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hidroxil�
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80cid_gras�
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L’estructura dels triglicèrids és producte d’una reacció d’una molècula de glicerol amb 

tres molècules d’àcids grassos, que dona com a resultat una molècula de triglicèrid i tres 

d’aigua.[5] 

 

 

 

Il·lustració 7 Reacció triglicèrids [9] 

 

Els triglicèrids que constitueixen la fracció més gran de les grasses i els olis i aquests  

és poden classificar en simples o mixtes. Un triglicèrid simple és aquell que té els tres 

radicals d’àcids grassos idèntics. Els triglicèrids que tenen els radicals d’àcids grassos 

diferents són els triglicèrids mixtes.[9][5]  

 

 

Il·lustració 8 Classificació triglicèrids [9] 

 

La major part dels olis i els greixos naturals tenen triglicèrids mixtes encara que també 

es poden sintetitzar mitjançant mètodes especials que generalment bloquegen alguns grups 

hidroxil.[9][5] Els triglicèrids simples són sintetitzats en el laboratori per esterificació directa 

de glicerol amb àcids grassos.[5] 
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3.2.2 Àcids grassos 

 

 Un àcid gras és un tipus de molècula orgànica lípidica formada per una llarga 

cadena hidrocarbonada, lineal, la majoria té un nombre parell d’àtoms de carboni, en 

l’extrem del qual hi ha un grup carboxil (-COOH). Cada àtom de carboni s’uneix al següent 

mitjançant un enllaç covalent senzill. La formula bàsica d’una molècula d’àcid gras saturat 

és CH3-(CH2)N-COOH.[18] 

 

 

 

 
  

Il·lustració 9 Molècula d’àcid esteàric, un àcid gras saturat[18] 

 

Els àcids grassos són components d’alguns lípids com els greixos (triglicèrids), on a 

l’extrem de la molècula on es troba al grup carboxil (-COOH) és el que es combina amb un 

dels grups hidroxils (-OH) de la glicerina (propanotriol) reaccionant amb ell. [18] 

 

El pes molecular de la part gliceril (C3H5) d'una molècula de triglicèrids és de 41g/mol. El 

pes molecular combinat amb els radicals àcids grassos (RCOO-) que comprèn la resta de la 

molècula pot variar depenent dels diferents greixos al voltant de 650-970 g/mol. Així, els 

àcids grassos que contribueixen 94-96% del pes total de la molècula. A causa del seu pes 

preponderant en les molècules de glicèrids, els àcids grassos tenen una gran influencia, tant 

en les propietats físiques com químiques dels glicèrids .[5]  Els àcids grassos són molècules 

amfipàtiques, és a dir, tenen una regió apolar (hidròfoba) que correspon a la cadena 

hidrocarbonada que repèl l’aigua i una regió polar (hidròfila) que correspon a l’extrem 

carboxílic que interactua amb l’aigua.[29] 

 

 

Il·lustració 10: Diferents pesos moleculars d'un triglicèrid [5] 

Pes molecular 
de 41g/mol 

Pes molecular de 
650-970g/mol 
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Segons la presència o absència de enllaços dobles entre els àtoms de carboni, es 

poden distingir els següents tipus d'àcids grassos: 

• Àcids grassos saturats. No hi ha dobles enllaços entre els àtoms de carboni; 

acostumen a ser sòlids a temperatura ambient. Solen ser d'origen animal (per 

exemple, mantega) però també ho són l'oli de palma i l'oli de coco. Es consideren 

perjudicials per la salut, si es prenen en grans quantitats. [18] 

Butíric CH3(CH2)2COOH 

Láuric CH3(CH2)10COOH 

Mirístic CH3(CH2)12COOH 

Palmític CH3(CH2)14COOH 

Esteàric CH3(CH2)16COOH 

Araquídic CH3(CH2)18COOH 

                                  Taula 2: Llistat d’àcids grassos saturats[14] 

• Àcids grassos insaturats. Existeix un o més enllaços dobles entre els àtoms de 

carboni. Solen ser líquids a temperatura ambient. És solen trobar als vegetals i al 

peix blau. En principi, si hom no els modifica per a canviar les seves propietats 

(àcids trans), són cardiosaludables i preferibles als saturats. [18] 

Linolenic CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH 

Linoleic CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH 

Araquidònic CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)3COOH 

Oleic CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 

Erúcic CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11COOH 

Palmitoléic CH3(CH2)5HC=CH(CH2)7COOH 

Taula 3:Llistat d'àcids grassos insaturats[14] 

Els àcids grassos insaturats, segons el nombre de dobles enllaços o insaturacions, es 

poden dividir en: 

• Àcids grassos monoinsaturats: Els que tenen un sol enllaç doble en tota la 

cadena. Són líquids però solidifiquen amb temperatures no gaire baixes, per 

exemple, a la nevera. Un exemple n'és l'oli d'oliva. [18] 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80cid_gras_saturat�
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80cid_gras_insaturat�
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• Àcids grassos poliinsaturats: Els que tenen més d'un enllaç doble al llarg de la 

cadena. Són líquids també a temperatures fredes. Un exemple n'és l'oli de gira-sol o 

de soja. [18] 

Els àcids grassos insaturats, segons la isomeria del doble enllaç o insaturació es poden 

dividir en: 

• Àcids grassos cis: Els àtoms d'hidrogen dels dos carbonis que comparteixen el 

doble enllaç estan situats a la mateixa banda de la cadena, això produeix que la 

molècula no sigui recta sinó que presenti un colze o corba a cada un dels enllaços 

cis. És la estructura natural de la majoria de greixos insaturats tal com els trobem a 

la natura. Són cardiosaludables i bons pel colesterol. [18] 

 

Il·lustració 11: Àcid oleic cis [31] 

• Àcids grassos trans: Els àtoms d'hidrogen dels dos carbonis que comparteixen el 

doble enllaç estan situats en cantons oposats. Aquestes molècules són rectes, 

sense colzes o corbes, cosa que fa que algunes de les seves propietats, encara que 

la composició química sigui igual, siguin diferents de les molècules idèntiques però 

amb enllaços cis. Els enllaços trans es poden forçar artificialment, a partir dels àcids 

cis, per obtenir àcids trans. Tenen les  següents propietats físiques: molècula lineal 

recta, greix sòlid a temperatura ambient, etc. i nutritives: no cardiosaludable provoca 

obesitat, augmenta el colesterol, etc. Es troben a la margarina i als productes 

elaborats industrials. [18] 

 

 

Il·lustració 12: Àcid oleic trans [31] 

http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80cids_grassos_cis�
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80cids_grassos_trans�
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3.2.3 Components no glicèrids en olis i greixos 

 

Tots els greixos contenen petites quantitats de components no glicèrids, alguns 

d'ells són totalment o gairebé eliminats dels greixos durant la refinació del cru i per tant no 

apareixen en els productes fabricats. Dels productes que encara persisteixen després del 

refinat, la majoria no tenen gust, olor o color, o bé són relativament inerts des d'un punt de 

vista químic.  

 

Encara que hi ha certs components que després del refinat encara són presents en 

l’oli o el greix i aquests tenen propietats prooxidants o antioxidants, o bé tenen sabors forts o 

tenen més color, aquests si que poden afectar considerablement el caràcter del greix, 

encara que estiguin presents en quantitats molt petites.[5] 

 

 Seguidament en aquest apartat s’explicarà quins tipus de components no glicèrids 

que és poden trobar en els olis i els greixos de manera més explícita. 

 

 

 substàncies presents en els olis crus 

 

- Fosfats (fosfoglicèrids): Els fosfoglicèrids són molècules lipídiques del grup dels 

fosfolípids. Estan compostos per àcid fosfatídic, una molècula complexa composta 

per glicerol, en el qual s'han esterificat dos àcids grassos (un saturat i altre insaturat) 

i un grup fosfat, i aquest s'uneix un alcohol o un aminoalcohol.  

A conseqüència de l'estructura de la molècula; les llargues cadenes alifàtiques dels 

àcids grassos tenen caràcter hidròfob (repel·leixen l'aigua) i formen dues llargues 

"cues" apolars, mentre que el grup fosfat i l'alcohol, carregats elèctricament, són 

fortament hidròfils (interaccionen amb l'aigua) i constituïxen el "cap" polar de la 

molècula; això fa que, en un mitjà aquós, es autoorganitzen formant bicapes, amb 

els caps polars en contacte amb l'aigua i les cues hidròfobes "amagades" i 

enfrontades entre si. [24] 
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Il·lustració 13: A: fosfatidilcolina; B: fosfatidiletanolamina; C: fosfatidilserina; D: representació 
esquemàtica de un fosfoglicèrid amb cap  hidròfil (1) i cues hidròfobes (2) [24] 

 
 

Els fosfoglicèrids s’oxiden fàcilment, però en alguns casos funcionen com 

antioxidants naturals que protegeixen els lípids que els contenen; és a dir, segons la 

seva concentració, pot actuar com un antioxidant o be com prooxidant. [3] 

 

OLI CONTINGUT EN 

FOSTATS (%) 

Soja 1.1-3.2 (normalment 1.8) 

Blat de moro 1-2 

Blat 0.08-2.0 

Cotó 0.7-0.9 

Arròs 0.5 

Lli 0.3 

Cacauet 0.3-0.4 

Sesam 0.1 

Colza 0.1 

Taula 4: Contingut en fosfats en olis vegetals crus [5] 
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 substàncies presents en els olis refinats 

 

- Esterols: Els esterols són cadenes hidrocarbonades cristal·lines, neutres, i 

insaponificables amb un grup alcohol i alt punt de fusió, amb propietats semblants a 

les del colesterol. Els esterols constitueixen una gran part de  matèria 

insaponificable en greixos i olis. [5] 

Els esterols normalment tenen de poca importància, ja que són relativament inerts i 

no semblen contribuir a qualsevol propietat important dels hidrocarburs.[5] 

 

 

Il·lustració 14: Tipus de esterol: colesterol [32] 

 
 Substàncies que afecten l’aparença dels olis i els greixos  

 

Carotenoides: Els carotenoides són pigments orgànics que es troben de forma 

natural en plantes i altres organismes fotosintètics com les algues. Es coneix 

l'existència de més de 700 compostos pertanyents a aquest grup.[25] Els 

carotenoides són altament insaturats, són solubles en greixos, però insolubles en 

aigua. El seu color varia del groc al vermell fosc depenent de la seva estructura, un 

dels carotenoides més important és el beta-carotè. [5] 

 

 

 
 

Il·lustració 15: β- carotè [5] 
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Els carotenoides estan àmpliament distribuïts en els olis i greixos vegetals, encara 

que la seva concentració és baixa. En la  hidrogenació selectiva d'un greix o oli  es 

redueix la insaturació dels pigments carotenoides de manera que efectua una 

reducció significativa en el color. Aquests pigments són inestables a la calor, per 

tant quan els olis són blanquejats per un tractament a alta temperatura, com la 

desodorització de vapor, que elimina de compostos volàtils de l'oli també pot 

eliminar parcialment el color dels carotenoides.[5] 

 

Les propietats cromatogràfiques dels carotenoides també poden ser destruïdes per 

l'oxidació, encara que normalment no es produeix fins que l’autooxidació ha 

progressat fins al punt de produir enranciment.[5] 

 

 

 Substàncies que afecten l’estabilitat dels olis i els greixos  

 

Antioxidants: Un antioxidant és una molècula capaç d'alentir o 

prevenir l'oxidació d'altres molècules. [27]   

 

L’antioxidant  més conegut és el tocoferol,  més concretament el 

alfa-tocoferol o vitamina E, és una vitamina liposoluble que actua 

com antioxidant a nivell de la síntesi de l’hemo, que és una part 

essencial de la hemoglobina dels glòbuls vermells. [26] 

 

Els tocoferols són menys efectius com antioxidants quan estan 

exposats a la llum que a les fosques. [5] 

 

 

 

         l·lustració 16: α- tocoperol  [26] 

 

 Substàncies que afecten al sabor i l’olor dels olis i els greixos  

 

Pocs dels components responsables del sabor i les olors dels greixos i  els olis han estat 

identificats, excepte en la mantega i el greix de la llet. La principal dificultat consisteix a 

determinar si el sabor i l'olor components són naturals de l'oli, o si són el resultat de la 

hidròlisi i / o la degradació oxidativa, o algun altre tipus de reacció química durant 

l'emmagatzematge o la transformació del greix o oli.[5] 
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Afortunadament, la majoria dels components naturals, però no tots, donen lloc a olors 

desitjables caracteritzats com agradables, frescs o tous, mentre que la majoria dels 

components que sorgeixen com a resultat dels canvis químics, en particular l'oxidació, 

dóna lloc a olors desagradables i sabors que van des de lleu "regust" fins al podrit. A 

més, la influència microquantitativa dels compostos responsables de la majoria dels 

olors i sabors, tant dels desitjables com indesitjables i les dificultats d'aïllament 

contribueixen a la dificultat per d’identificar els components en aquest camp complex.[5] 

 

 

3.3 Refinament d’olis    
 

S’anomena refinació (refinament o refinatge) a una sèrie d'operacions que tenen com 

objectiu eliminar els defectes dels olis i els greixos (excessiva acidesa, sabor i olor 

desagradable, coloració inadequada, terbolesa, etc). [15] 

 

Els olis obtinguts per premsat solen contenir matèries en suspensió que es poden 

eliminar mitjançant decantació, tamisat o filtrat, quedant l'oli clarificat. En la majoria dels olis 

premsats en fred, a no més de 27ºC, com el d'oliva i cacauet, aquests se’ls anomena 

verges,  després d'aquest pas l'oli pot ser destinat a consum sense més tractaments.[15]   

 

Les principals etapes que solen realitzar-se en el refinatge d'olis comestibles i són les 

següents: 

 

 Desgomat: El primer pas en el procés del refinament de molts olis és el desgomat. 

[o]. Consisteix en l'eliminació de gomes i resines. S'aconsegueixen eliminar 

principalment els fosfolípids, la majoria de les lecitines, però també es redueixen els 

nivells de proteïnes, ceres i peròxids de l'oli cru. La presència de considerables 

quantitats de fosfolípids pot conduir a olis de color fosc i poden ser precursors de 

sabors desagradables. Es tracta també de facilitar la desacidificació.[15] 

 

El desgomat es pot realitzar per insolubilització mitjançant hidratació, tractant l'oli cru 

amb una petita quantitat d'aigua (o amb NaCl i aigua) o mitjançant injecció de vapor  

i d'àcid fosfòric o cítric, seguit d'una separació en centrífuga dels fosfolípids 

insolubilitzats mitjançant la hidratació.[15] Aquest mètode consisteix el escalfar l’oli 

fins uns 80ºC i després mitjançant vapor directe escalfa’l gradualment fins als 100ºC 

i continuar fins que bulli uns 10-15 minuts i després deixar que sedimentin els 

residus.[1] 
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Un dels mètodes més antics utilitzats en el desgomat d’olis l’eliminació de gomes 

mitjançant àcids, aquest mètode consisteix en tractar l’oli o greix amb petites 

quantitats d’àcids sulfúric concentrat. L’àcid sulfúric precipita i carbonitza les  

proteïnes, gomes i pigments, no obstant, com és un reactiu molt energètic pot actuar 

sobre els glicèrids i produir una sulfatació, fet que s’ha d’evitar a tota costa, ja que 

aquest fet fa que l’oli o greix adquireixi un color vermellós que no es pot eliminar. 

Pet tant la concentració de l’àcid no ha de ser gaire elevada i la temperatura durant 

el procés no pot sobrepassar els 25-30ºC, per evitar reaccions no desitjades com 

l’esmentada anteriorment s’ha d’agitar intensament la mescla.[1] 

 

Les gomes dels olis i els greixos que poden ser extretes mitjançant un tractament 

amb àcid també poden ser extretes mitjançant calor, ja que a 240-280ºC la calor 

coagula les gomes i produeix una terbolesa. No obstant, aquest precipitat és difícil 

de filtrar.[1] 

 

El desgomat remou substàncies emulsives valuoses tals com la lecitina. Els olis de 

llavor cotó no són desgomats, però aquest procés és necessari per a olis com els de 

colza i soja. [11] 

 

 

 

 

Il·lustració 17: esquema del procés de desgomat [15] 
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 Neutralització (Refinació alcalina):  L'oli desgomat és tractat després amb un àlcali 

per a remoure els àcids grassos lliures, glicerol, carbohidrats, resines, metalls i 

proteïnes animals. Com més gran sigui la quantitat d’àcids grassos lliures, menor 

serà el rendiment de la refinació.[3] La neutralització és una saponificació amb 

NaOH al 10-15%, posant la quantitat precisa perquè només reaccioni amb els àcids 

grassos lliures.[3] L'oli i l’àlcali són barrejats, permetent que els àcids grassos lliures 

i l’àlcali formin una pasta sabonosa. Més tard la pasta acumulada és remoguda a 

través d'un centrifugat.[11] Aquesta pasta sabonosa sobrant s’utilitza per fer 

sabons.[3] Els sabons residuals són remoguts per mitjà de rentats amb aigua 

calenta [11] 

 

 Blanqueig: Durant el procés de blanqueig, traces de metalls, partícules acolorides 

tals com la clorofil·la, sabons i productes de l'oxidació són remoguts utilitzant terres 

decolorants (argiles neutres, argiles àcides activades o carbó activat), les quals 

adsorbeixen les impureses. [11]  El carbó activat és el mètode més efectiu, però té 

un gran inconvenient que és massa car i a més reté molt d’oli. [2] Per obtenir uns 

majors resultats es mesclen les argiles amb 5-10% de carbó activat.[3] Els olis 

descolorits gairebé no tenen color i tenen un valor de peròxid proper a zero. [11] La 

manera ideal de efectuar aquest procés, és al buit per evitar l’acció de l’oxigen. [3] 

 

 Desodorització: Una vegada s’ha extret de l’oli cru els àcids grassos, fosfolípids, 

aigua, proteïnes, hidrats de carboni i altres compostos d’alt pes molecular, el 

tractament de l’oli continua per extreure baixes concentracions de substàncies 

volàtils, provinents de l’oxidació i responsables d’olors indesitjables, com cetones i 

aldehids.[3] 

 

 La desodorització és un procés de destil·lació a vapor que es porta a terme al buit i 

permet remoure les substàncies volàtils que es troben en l'oli. Aquest procés es pot 

realitzar de manera contínua o discontinua.[11] El procés s’efectua a pressió 

reduïda, uns 5 mmHg, per evitar el deteriorament de l’oli, encara que ocasionalment 

s’afegeixen antioxidants, per eliminar l’acció catalitzadora dels metalls [3] El resultat 

final és un oli suau amb un nivell baix d'àcids grassos lliures i un valor de peròxid 

zero. [11]  

 

En aquest punt, la majoria dels olis queden llestos per el seu envasament i 

distribució, encara que hi ha alguns olis que encara es sotmeten a més processos. 

[3] 

 



Projecte de Fi de Carrera 
Antonia Flores Reyes 

 
 

- 21 - 

 

 Winterització :  Els olis destinats a ser utilitzats en les amanides, o els quals seran 

emmagatzemats en llocs freds són sotmesos a un procés denominat "winterització", 

de manera que no es tornin tèrbols quan són refredats. Els olis refinats i 

desodoritzats són refredats amb una agitació molt suau que causa la precipitació de 

les partícules que són més fàcils de desfer-se. La fracció que és separada es 

denomina estearina. L'oli de soja no requereix aquest tractament però els olis de 

canola, blat de moro, gira-sol, càrtam, oli de cotó i maní sí han de ser winteritzats 

per a mantenir-los clars a baixes temperatures.[11] 

 

 Hidrogenació : Mitjançant aquest procés es transformen els olis líquids en sòlids, ja 

que són més fàcilment manejables.[3] Es fa el tractament de greixos i olis utilitzant 

el gas hidrogen en presència d'un catalitzador s'obté com resultat l'addició 

d'hidrogen als enllaços dobles carboni-carboni fent que aquest augmenti el seu punt 

de fusió. [11] 

 

 Interesterificació: Aquest procés permet que els àcids grassos siguin redistribuïts en 

l'estructura del glicerol. Aquest procés generalment s'assoleix per mitjà de l'ús de 

mètodes catalítics realitzats a baixes temperatures. L'oli és escalfat, agitat i barrejat  

amb el catalitzador a una temperatura de 90°C. També existeixen mètodes 

enzimàtics que poden ser utilitzats per a realitzar aquesta interesterificació. Aquest 

procés no canvia el grau de saturació o l'estat isomèric dels àcids grassos, però pot 

millorar les propietats funcionals de l'oli.[11] 

 
 

3.4 Enranciment  
 
 Els greixos i els olis són susceptibles a diferents reaccions de deteriorament que 

redueixen el valor nutritiu de l’aliment. El grau de deteriorament depèn del tipus de grassa o 

oli; són més susceptibles al canvi els greixos i olis d’origen vegetals que els d’origen 

animal.[2] 

 

L’enranciment és un procés mitjançant el qual un aliment amb alt contingut en 

grasses o olis s’altera amb el temps adquirint un sabor i olor desagradable.[17] 

 

 Les grasses i els olis en contacte amb l’aire, la llum, l’humitat i temperatures altes 

pateixen canvis amb el temps en la seva naturalesa química i ens els seus caràcters 

organolèptics. Aquestes alteracions és coneixen amb el nom de enranciment, aquest 

fenomen es pot donar per oxidació i per hidròlisis. [17] 
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 Enranciment per hidròlisis: consisteix en la hidròlisis dels triglicèrids que s’integren 

en una grassa o un oli descomponent-se en àcids grassos i glicerina. [17] 

 

 Enranciment oxidatiu: es deu a l’oxidació de dobles enllaços d’àcids grassos 

insaturats amb formació de peròxids o hidroperòxids, que posteriorment es 

polimeritzen i es descomponen donant lloc a la formació d’aldehids, cetones i àcids 

de menor pes molecular.  Aquest procés s’accelera amb la llum, la calor i l’humitat. 

[17] 

 

En aquest cas, el que ens interessa és l’enranciment oxidatiu, ja que l’estabilitat 

oxidativa és un dels indicadors més importants del manteniment de la qualitat dels olis 

vegetals. La conseqüència més directa de l'oxidació dels lípids porta a la disminució de la 

vida útil dels olis i greixos i aquest ha estat reconegut com el gran problema d’aquesta 

indústria [36] per tant en el punt 3.6 s’explicarà les reaccions involucrades en aquest procés. 

 

3.5 Enranciment per oxidació 
 

Aquest tipus d’enranciment es presenta normalment en lípids amb un alt contingut 

d’àcids grassos insaturats i és el deteriorament més comú dels greixos i olis utilitzats en 

l’industria alimentària. A més dels àcids grassos els compostos que donen olor, color , sabor 

i algunes vitamines (A,C,D,E i K) també són propensos a l’oxidació. El comú denominador 

de totes aquestes substàncies són els dobles enllaços en la seva estructura química.  

 

L’oxidació de lípids insaturats pot generar una gran varietat de compostos, que van 

des de substàncies polimeritzades fins a molècules volàtils de baix pes molecular, que 

produeixen olors i sabors desagradables. A més a més, s’ha comprovat que els compostos 

resultants de l’oxidació d’olis i greixos són perjudicials per l’ésser humà.[2] 
 
3.6 Reaccions d’oxidació 

 
 El mecanisme principal que condueix al deteriorament oxidatiu en lípids, consisteix 

en la reacció d’oxidació de l’oxigen amb els àcids grassos. Els estudis clàssics han establert 

el mecanisme d’autooxidació com una reacció en cadena, mitjançant radicals lliures. 

Aquestes reaccions es poden resumir en tres etapes: iniciació, propagació i finalització. [7] 
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Il·lustració 18: Mecanisme general d’autooxidació de lípids [7] 

 

 

3.6.1 Iniciació 

En presència d’iniciadors (I), ja sigui l’iniciador una traça de metall, llum, humitat, 

etc. Els lípids insaturats (LH) perden un radical d'hidrogen (H*) per formar radicals lliures en 

lípids (L*).[7] 

 

 

 

    

 

Reacció 1:  Reacció iniciació [6] 

 
 
 
 La reacció 1, és la menys coneguda de tot el procés, la abstracció espontània d’un 

àtom d’hidrogen d’una molècula orgànica, és una reacció endotèrmica que requereix una 

energia d’activació molt alta, uns 149.5 KJ/mol. Aquest fet des d’un punt de vista 

termodinàmic, seria un procés massa lent. [6] 

 

 

I 

RI 

LH IH + L* 
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 La oxidació directa d’un lípid insaturat és un procés impossible, ja que el lípid en el 

seu estat fonamental esta en un estat singular, mentrestant que la molècula d’oxigen esta 

en un estat triplet (3O2), i per tant una de les dues molècules, ja sigui la del lípid o la de 

l’oxigen ha d’estar activada abans de reaccionar. [7] 

 

 Aquesta etapa a estat debatuda durant anys i s’accepta que la generació dels 

primers radicals necessaris per dur a terme la reacció de propagació ha de transcorre 

mitjançant una catàlisis perquè pugi tenir lloc per descomposició dels hidroperòxids, per 

catàlisis amb metalls o per exposició a la llum, per tant l’iniciador (I) pot ser una impuresa 

metàl·lica, un foto de llum o energia tèrmica. [7] 

 

3.6.2 Propagació 

 

 El radical alquil lliure (L*) reacciona amb l’oxigen per formar un radical peroxil 

(LOO*), reacció 2, i aquest a la seva vegada reacciona amb un lípid insaturat per formar un 

hidroperòxid i un altre radical lliure (L*), reacció 3, i aquest pot repetir la seqüència. [7] 

 

  

Reacció 2: [6] 

 

  

 
 

Reacció 3 [6] 

 
 La reacció 2 és més ràpida que la reacció 3, i aquesta determina la velocitat global 

de la oxidació, per tant el procés abstracció de l’hidrogen arriba a ser selectiu per aquelles 

molècules que presenten un enllaç carboni-hidrogen més dèbil.[7] 

 
3.6.3 Finalització 

  
 La velocitat de la reacció en cadena disminueix una vegada ha arribat a un màxim. 

Els radicals, peroxil, alcoxi, acil, hidroxil e hidrogen reaccionen entre si eliminant-se i donant 

lloc a la formació de productes no radicals de estabilitat variable, entre els que es troben 

compostos monomèrics amb funcions ceto, hidroxi, epoxi, etc... i també productes del  tipus 

aldehid, oxo ésters o radicals alquils.[7] 

 

 

 

L* + O2 LOO*  

LOO* + LH  LOOH + L*  

K0 

KP 
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Reacció 4 [6] 

 

 

 La complexa distribució final dels productes depèn de moltes variables que 

determinen la velocitat de la reacció entre els radicals i la posterior oxidació dels compostos 

formats de baixa estabilitat.[7] 

 
3.7 Variables de l’enranciment 

 

 La complexa distribució final dels compostos d’oxidació depèn d’un elevat número 

de variables que determinen la velocitat relativa de les reaccions entre radicals i la posterior 

oxidació dels compostos formats de baixa estabilitat. [7] 

 

 En general, les principals variables que tenen rellevància en el procés es poden 

dividir en dos grups, un seria el de les condicions externes al substrat oxidable, entre les 

quals destaquen la concentració d’oxigen, la temperatura i l’energia radiant. L’ altre grup, fa 

referència a les característiques intrínseques al propi substrat, com el grau d’insaturació i la 

presència de components menors d’activitat antioxidant, capaços de modificar dràsticament 

la velocitat de les reaccions oxidatives. [7] 

 

3.7.1 Condicions externes 

 

 Concentració d’oxigen: En un sentit estricte, la manca d’oxigen impediria el 

desenvolupament de l’alteració oxidativa dels lípids, ja que l’oxigen és el reactiu 

imprescindible per propagar la reacció. Estudis realitzats en sistemes model d’àcids 

grassos i triacilglicols, en absència d’oxigen, demostren que els productes de 

degradació obtinguts a partir de compostos insaturats, són essencialment isòmers 

geomètrics, monòmers cíclics, dímers i polímers sense oxigen extra en la seva 

estructura.  La formació d’aquestos compostos en quantitats apreciables, només 

tenen lloc a temperatures superiors als 200ºC. [7] 

 

L’acció de l’oxigen, està directament relacionada amb la seva concentració en el 

medi. Així, per pressions d’oxigen superiors a 100 mmHg, la velocitat de formació 

d’hidroperoxids s’adapta a l’equació següent: [7] 

 

 

 

 

LOO* + LOO* [LOO – OOL] O2 + Productes no radicals 
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Equació 1: Velocitat de formació d’hidroperòxids per pressions parcials d’oxigen 
superiors a 100 mmHg. Ri= Velocitat de iniciació. Kp= Constant de la reacció de propagació. 
Kt= Constant de la reacció de finalització [7] 

 
 

En aquestes condicions la velocitat d’oxidació és independent de la pressió de 

l’oxigen. Quan la pressió parcial de l’oxigen (PO2) és inferior a 100 mmHg, la 

concentració del mateix en medi és fonamental per predir la velocitat de formació 

dels components d’oxidació. En estudis més rellevants, es demostra que si es 

suposa constant la velocitat de la reacció de radicals, que no depèn de l’oxigen, i la 

quantitat de substrat lípidic, la velocitat de formació d’hidroperòxids depèn de la 

pressió de l’oxigen i s’adapta a l’equació 2. [7] 

 









+

=
BP

P
A

dt
LOOHd

O

O

2

2][
 

Equació 2: Velocitat de formació d’hidroperòxids per pressions parcials d’oxigen 
inferiors a 100 mmHg.  A i B= Constants  [7] 

 

 

A partir de la cinètica d’absorció d’oxigen, s’ha establert l’existència de dos períodes 

característics en el desenvolupament de l’oxidació: un primer estat anomenat  

període d’inducció, de duració variable, depenent de les condicions d’oxidació, en el 

que el consum d’oxigen és molt lent, durant el qual es formen fonamentalment 

hidroperòxids a través de les reaccions de propagació, i un segon període 

caracteritzat per un augment brusc del consum d’oxigen, en el qual té lloc un 

desenvolupament accelerat de la formació de nous compostos de finalització. [7] 

 

 Temperatura: La temperatura és la variable que introdueix majors diferencies en la 

distribució de compostos d’oxidació. L’augment de la temperatura origina un 

increment de la velocitat de totes les reaccions implicades en l’oxidació, per altra 

part interacciona amb la variable de concentració d’oxigen, ja que un augment de la 

temperatura disminueix la solubilitat de l’oxigen en el medi, afavorint les reaccions 

tèrmiques inexistents a temperatura moderada.[7] 
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La formació de compostos primaris d’oxidació, la relació entre la seva velocitat de 

formació i la seva velocitat de descomposició esta molt estretament relacionada 

amb la temperatura. A partir de 130-140ºC, encara que la seva formació transcorre 

a velocitats molt elevades, la velocitat de descomposició és superior inclús que la 

seva velocitat de formació, per això, els compostos secundaris de degradació d’alta 

estabilitat són els que adquireixen major significat en tots els processos que 

impliquin altes temperatures.[7] 

 

La temperatura en presència d’oxigen atmosfèric determina, no tan sols la velocitat 

de formació de diferents grups de compostos sinó també la seva distribució. A 

temperatura ambient, les reaccions transcorren lentament, la quantitat de 

compostos de degradació és baixa i els compostos majoritaris formats són 

hidroperòxids.[7] 

 

 Energia radiant: L’energia radiant pot accelerar l’oxidació de manera més intensa 

quan menor és la longitud d’ona de la radiació. Les radiacions ultraviolades, junt 

amb les del visible fins els 540 nm, són les que més afecten. [7] 

 

L’acció de les radiacions lluminoses  afavoreix la formació de radicals tant durant 

l’etapa d’iniciació, que dona lloc al radical alquil (L*) com en la descomposició  dels 

hidroperòxids per originar el radical alcoxil (LO*). És a dir, la presència de 

radiacions, entre les quals l’exposició a la llum és la de major importància en el cas 

dels olis i els greixos, accelera el procés d’autooxidació.[7] 

 

 

3.7.2 Condicions intrínseques 

 

 Composició dels àcids grassos i triacilgricols:  El grau d’insaturació dels olis i els 

greixos va ser considerat durant un llarg temps una de les variables més rellevants 

en el desenvolupament de l’oxidació, degut a la diferent reactivitat dels àcids 

grassos. Quan els àcids grassos es troben en mescles, la velocitat d’oxidació del 

més insaturat és determinant i les diferències són molt menors de les que es podria 

esperar  a partir dels resultats obtinguts en substrats purs oxidats. En el cas d’olis i 

greixos és difícil separar l’influencia de la composició en àcids grassos del efecte de 

components menors glicèrics i de la fracció insaponificable, que poden actuar com 

acceleradors o inhibidors de l’oxidació.[7] 
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Respecte a l’influencia de la composició en àcids grassos està establert que no 

solament el grau d’insaturació modifica la susceptibilitat a l’oxidació sinó també la 

posició i la geometria dels dobles enllaços i la longitud de la cadena. Els àcids 

grassos cis s’oxiden més ràpidament que els isòmers trans, i els enllaços dobles 

conjugats són més reactius que els no conjugats. També s’ha comprovat que 

l’oxidació dels àcids grassos saturats es extremadament lenta roman gairebé  sense 

alterar. No obstant, a temperatures molt elevades, aquests àcids saturats 

experimenten canvis significatius.[7] 

 

Existeixen estudis sobre l’influencia de la composició en triglicèrid i la velocitat 

d’oxidació, aquestos demostren que la estabilitat en front a l’oxidació no estava 

determinada únicament pel grau total d’insaturació, les investigacions més rellevants 

ho relacionen amb l’influencia de la posició de l’àcid gras en la molècula de 

glicerol.[7] 

 

 Antioxidants: És un dels components menors presents en olis i greixos, aquests 

compostos són capaços d’inferir en el mecanisme de les reaccions en la cadena 

d’autooxidació, evitant l’entrada de noves molècules lípidiques en el cicle oxidatiu. 

Els olis i els greixos vegetals contenen antioxidants naturals, principalment 

tocoferols i polifenols, i la eliminació d’aquestos provoca un ràpid desenvolupament  

de l’oxidació, el que prova el seu paper essencial en l’augment del període o temps 

d’inducció. [7] 

 

Les principals reaccions que justifiquen la seva acció, impliquen la seva interacció 

amb els tres radicals principals (reacció 5) i la seva estabilització posterior per 

formar productes estables (reacció 6), algun dels quals encara té l’acció antioxidant. 

[7] 

 

 

 

 

 

    

 

Reacció 5: Reaccions d’interacció dels antioxidants amb els radicals[6] 

 

 

 

 

LOO* + AH LOOH + A* 

LO* + AH LOH + A* 

L* + AH LH + A* 
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 Reacció 6: Reaccions per estabilitzar els radicals antioxidants [6] 

 
L’acció dels compostos capaços de frenar o inhibir el desenvolupament de l’oxidació 

pot ser variada i, en molts casos desconeguda. A més els antioxidants tenen la 

capacitat de reaccionar amb radicals lliures, formant un radical intermedi, estabilitzat 

per ressonància, que per reacció amb un altre radical formant compostos estables. 

[7] 

 

 

 

 

 

Reacció 7: Reacció d’alguns antioxidants amb radicals lliures per formar radicals intermedis i 
posteriorment compostos estables [6] 

 
En general, és pot dir que l’acció antioxidant és molt fàcil de reconèixer en els olis i 

els greixos, encara que l’explicació del mecanisme d’acció és molt difícil d’obtenir, 

degut a la dificultat de conèixer si l’acció d’un determinat compost està o no 

estretament relacionada amb les condicions d’oxidació o amb altres components 

menors presents als olis i greixos. [7] 

 

 Prooxidants: L’obtenció d’olis i greixos d’elevada estabilitat no es possible sense un 

control efectiu d’aquells compostos que, potencien el desenvolupament de 

l’oxidació. Aquestos compostos normalment són metalls pesants, que inclús en 

concentracions molt baixes com 0.1 mg/Kg, poden mínbar sensiblement el període 

d’inducció. Els elements de transició que presenten dos o més estat de valència 

amb potencials d’oxidació són el ferro, coure, cobalt, manganès i níquel, aquests es 

poden trobar fàcilment als olis vegetals, ja que estan incorporats de manera natural, 

a través del sòl on ha crescut la planta oleaginosa, o bé degut a la contaminació per 

l’equip metàl·lic que s’ha utilitzat en el processament i emmagatzematge. [7] 

 

 

 

 

A* + A* A - A 

LO* + A* LOA 

LOO* + A* LOOA 

LOO* + AH LOOAH* 

LOOAH* + LOO* LOOAHOOL 
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S’han proposat varis mecanismes per explicar la catàlisis per metalls, entre els 

quals es troba l’acceleració de la descomposició d’hidroperòxids, com és pot veure 

en la següent reacció. [7] 

 

 

 

 

 

Reacció 8: Reaccions d’acceleració de la descomposició dels hidroperòxids per l’acció dels ions 
metàl·lics 

 
 També per reacció directa amb un substrat inalterat:  

 

 

 

Reacció 9: Reacció directa d’una traça metàl·lica amb un lípid insaturat. 

 

 O bé per l’activació de l’oxigen molecular per generar oxigen i radicals peroxil. 

 

 

 

 

Reacció 10: Activació de l’oxigen molecular per traces metàl·liques, per generar oxigen i 
radicals peroxil. 

 
 

Segons aquestes reaccions, els metalls de transició en els estats d’oxidació més 

baixos afavoreixen la formació de radicals alcoxi, en canvi els estat d’oxidació alts 

afavoreixen la formació de radicals peroxil. El ferro, i sobre tot el coure, són els 

metalls amb major activitat prooxidant, tant si s’afegeixen en forma de metall, de 

sulfat o de sabó, sent molt important la determinació de traces metàl·liques en els 

olis i els greixos per predir la seva estabilitat en front a l’oxidació. L’efecte del 

catalitzador depèn, del tipus d’oli, ja que augmenta amb el seu grau d’insaturació. [7] 

 

3.8 Mesura de la mesura de l’estabilitat oxidativa (enranciment) 
 

La resistència a l’oxidació en diferents condicions és reconeguda com l'estabilitat 

oxidativa, hi ha diversos mètodes que han estat desenvolupats per l'avaluar aquesta 

estabilitat a l'oxidació.  

Mn+ + LOOH M(n+1)+ + OH-  + LO* 

M(n+1)+ +  LOOH Mn+ + H+  + LOO* 

LH + Mn+  M(n+1)+ + H+  + L* 

Mn+  + O2  M(n+1)+ + O2
-   

- e- 

+ H+ 

O2 

HOO* 
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Hi ha diverses proves d'estabilitat accelerada per comprovar ràpidament l'estabilitat 

dels olis i greixos. En general, la prova de Schaal i el mètode d’oxigen actiu han estat les 

proves més utilitzades per avaluar l'estabilitat de l’oli i els greixos. També és pot  determinar  

per l’índex d’estabilitat oxidativa o temps d’inducció com a mètode recomanat per la AOCS 

(American Oil Chemist’s Society), que és àmpliament utilitzat en la industria dels greixos i 

dels olis mitjançant dos instruments. Un és l’aparell rancimat de la casa Metrohm SA 

(Herisau Suïssa) i l’altra l'instrument d'estabilitat oxidativa de Omniom, Inc (Rockland, MA).  

 

Recentment, la calorimetria diferencial d’escombrat s'ha utilitzat per determinar 

l'estabilitat oxidativa. [36] 

 
3.8.1 Mètodes de mesura de l’estabilitat oxidativa (enranciment) 

 
 Prova de Schaal: Aquesta prova depèn d’inspeccions periòdiques d’una mostra d’oli 

o greix escalfada fins que es s’observa per primera vegada que s’enrancia. [8] En 

general, aquesta prova és poc precisa, ja que és una prova subjectiva, i per això 

s’han desenvolupat altres mètodes químics més reproduïbles, més sensibles que 

quantifiquen objectivament l’ intensitat de l’oxidació.[2] 

 

 Prova de Kreis: La prova per determinar l’enranciment consisteix en valorar un greix 

o oli amb volums iguals d’àcid clorhídric i floroglucinol en solució d’èter, s’utilitza per 

determinar la qualitat del greix o oli per alimentació.[37] La formació d’un color 

vermellós degut a la presència d’un aldehid de epihidrina indica l’enranciment.[8] 

 

 Mètode Bailey: Aquest mètode fa servir el reactiu de Schiff per mesurar la quantitat 

d’aldehids volàtils produïts en condicions controlades. La prova consisteix en 

mesurar el color desenvolupat en una mostra dissolta en una solució de fúcsia a 

blanc. L’inconvenient d’aquest mètode està en el reactiu Schiff, els productes 

generats per l’enranciment són volàtils i aquests condensen de manera que el 

reactiu pot adquirir més color i per tant la mesura no es precisa.[35] 

 

 Mètode de Lea (índex de peròxid): Els productes primaris d’oxidació són els 

hidroperòxids, normalment reben el nom genèric de peròxids. Utilitzant la  

concentració de peròxids com a índex d’oxidació és molt relatiu, ja que, els peròxids 

són productes intermitjos d’una seqüència de reaccions. Degut a que els peròxids 

estan subjectes a reaccions secundàries de degradació, el mètode està limitat a les 

primeres etapes de l’oxidació d’un greix.[2] Aquest mètode determina 

iodomètricament els peròxids presents a la mostra. [8]. 
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 Prova de solubilitat de Swiff (mètode d’oxigen actiu): Aquest mètode de control de 

qualitat serveix per determinar l’estabilitat de la grassa i/o l’oli i no el seu estat 

d’oxidació, s’utilitza per saber la facilitat que té per oxidar-se. Per portar a terme 

aquest mètode, és calenta la mostra en un tub d’assaig i és manté a 100ºC, fent 

passar una corrent d’aire a una velocitat controlada; al principi la mostra s’oxida 

d’una forma molt lenta i després a una velocitat més ràpida. El grau d’oxidació es 

mesura pel mètode de l’índex de peròxid, i el valor de l’oxigen actiu s’expressa com 

el número d’hores que necessita la mostra per que arribi a un índex de peròxids de 

100meq./Kg.[2] 

 

 

3.9 Rancimat 
 

L’aparell utilitzat per mesurar l’estabilitat de l’oli 

s’anomena rancimat 743, aquest aparell és de la casa 

Methrom.  El mètode rancimat, determina el temps d’inducció 

de greixos i olis ha estat desenvolupat com a variant de 

mètode AOM (active oxigen method), ja que aquest és 

extremadament costós. [10] 

 

                    Il·lustració 19: Rancimat 743 [33] 

 

3.9.1 Funcionament de l’aparell 

 

Durant la mesura un corrent d’aire passa a través de la mostra d’oli o greix 

continguda en un reactor tancat i amb temperatura. En aquest procés d’oxidació de les 

molècules d'oli o greix de la mostra, inicialment els peròxids es formen com a productes 

d'oxidació primària. Després d'algun temps els àcids grassos són completament destruïts i 

els productes d'oxidació secundària són formats per àcids orgànics de baix pes molecular, a 

més d'altres compostos orgànics volàtils. Aquests són transportats al corrent d'aire a un 

segon recipient que conté aigua destil·lada.  Aquest recipient amb aigua destil·lada mesura 

la conductivitat de forma contínua. Els àcids orgànics de baix pes molecular poden ser 

detectats per l'augment de la conductivitat. El temps que transcorre fins que els productes 

de reacció secundària apareixen que es coneix com el temps d'inducció o període 

d'inducció. [33] 
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Il·lustració 20: Esquema de funcionament del rancimat 743 [38] 

 
 
 
 

 
 

Il·lustració 21: Exemple d'anàlisis per determinar l’estabilitat oxidativa [38] 
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3.9.2 Aplicacions  

 

L’aparell rancimat té les següents aplicacions: 

 

 Determinar l'estabilitat oxidativa d’olis i greixos purs comestibles vegetals o animals: 

La determinació de l'estabilitat a l'oxidació dels olis i greixos és l'aplicació clàssica, 

és a dir la que més s’utilitza del 743 rancimat. El mètode rancimat dóna paràmetres 

de control estàndard de la qualitat per a la producció d’olis i greixos en la indústria 

alimentària o per als nous controls de mercaderies en el seu posterior 

processament. A més dels olis i greixos d'origen vegetal, l'estabilitat a l'oxidació dels 

greixos animals com el llard de porc, greix i oli de peix també es pot comprovar amb 

rancimat el 743. Els productes alimentaris poden contenir antioxidants, afegits per 

retardar la descomposició oxidativa dels olis i greixos. Amb el rancimat 743 és 

possible caracteritzar l'eficàcia d’aquests. [33] 

 

 Determinar l’estabilitat oxidativa dels greixos i olis naturals dels aliments o  

productes cosmètics després de l'extracció amb èter de petroli. : De la mateixa 

manera que les substàncies pures, els olis i els greixos que contenen els aliments 

també estan subjectes a l'oxidació, el que contribueix al seu deteriorament. En 

aquests casos, el rancimat es pot utilitzar per determinar l'estabilitat a l'oxidació dels 

aliments que contenen olis i greixos. Els aliments amb un alt contingut en greix i  

que es fonen amb la calor, com la margarina o la mantega es poden analitzar 

directament sense cap tipus de preparació. Per als líquids o aliments semi-líquids, 

com ara guarniment per amanida o maionesa, és millor dividir l'emulsió i analitzar la 

fase greix separada. Per als sòlids, els aliments que no es fonen amb la calor també 

és necessari per separar la fase greix. En aquest cas, el greix és normalment  

s'extreu en fred amb èter de petroli i el greix s’aïlla i després s'analitza.[33] 

 

Els aliments que es poden analitzar mitjançant aquest mètode són : maionesa, 

galetes, cereals, fruits secs, xocolata, cansalada, embotits, etc. 

 

Així com, per determinar l’estabilitat a l’oxidació dels aliments, el mètode rancimat 

també es pot utilitzar per cosmètics o additius per a cosmètics. S’utilitza amb 

productes com barres de llavis, si les quals es fonen amb la calor no s’ha de fer cap 

tipus de preparació prèvia a l’anàlisi. També és fa servir amb cremes o pomades, on 

la fase greix ha de ser separada abans de l’anàlisi.[33] 
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 Determinar l’estabilitat oxidativa de FAME (esters metílics d’àcids grassos, 

biodièsel): Els combustibles alternatius es troben cada vegada més en el mercat, 

com els esters metílics d’àcids grassos que es coneixen amb el nom de biodièsel. 

Els esters metílics d'àcids grassos s'obtenen generalment de les llavors d'oli i 

s'utilitzen principalment en la seva forma pura o barrejat amb gasoil convencional en 

el sector del transport. [33] 

 

Durant la fabricació de l'oli vegetal es transesterifica amb metanol, això produeix els 

esters metílics dels àcids grassos presents en l'oli juntament amb glicerol com a 

subproducte. Esters metílics d'àcids grassos són relativament inestables en 

l'emmagatzematge, ja que com tots els greixos i olis naturals s'oxida amb l'oxigen 

atmosfèric. Les substàncies produïdes d'aquesta manera podria causar danys de 

motor. Per aquest motiu l’estabilitat a l’oxidació és un criteri important de qualitat del 

biodièsel. Amb el mètode rancimat aquesta determinació es pot dur a terme de 

forma ràpida i senzilla. [33] 

 
3.9.3 Avantatges de l’utilització del mètode rancimat 

 

Els avantatges més importants del mètode rancimat són: 

 

 Baix cost d’anàlisi 

 Totes les funcions de l’equip estan controlades des de el PC. 

 Fiabilitat i senzillesa d’operació. 

 Cel·lula de conductivitat robusta, per tant tindrà una vida útil més llarga. 

 Emmagatzematge de dades segur i funcions de base de dades, com per exemple 

classificació o filtratge de resultats. 

 És de dimensions compactes i per tant no ocupa més espai del necessari. 

 Té 2 blocs de calefacció amb 8 posicions de mesurament segons l’instrument. 

 Es pot connectar 4 aparells en un mateix PC, és a dir, es poden fer 32 mesures en 

paral·lel.[33] 
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3.10 Control de l’oxidació 
 

3.10.1 Inactivació dels metalls 

 

L'ús d'àcid cítric va ser una de les primeres mesures que es van descobrir de 

manera significativa per l'estabilització d'oli de soja contra l'oxidació. L'eficàcia de l'àcid cítric 

s'atribueix a les seves propietats quelants de metalls o “antagonista” dels metalls pesats, 

aquestes substàncies eviten la toxicitat dels metalls pesats. Molts altres quelants de metalls 

van ser desenvolupats com l’àcid fosfòric o el tartàric. Aquests compostos quelants 

inhibeixen eficaçment, que el metall catalitzador inicií l'oxidació per radicals lliures, i la 

descomposició dels hidroperòxids produint compostos volàtils de desagradable sabor que 

contribueixen a l'oxidació dels olis. 

 

L’àcid cítric i l’àcid fosfòric són els més utilitzats comercialment perquè són 

econòmics. L'àcid cítric és menys soluble en oli que l'àcid fosfòric, tot i així l’àcid cítric és 

molt eficaç i el més utilitzat en el tractament dels olis vegetals. Per augmentar la solubilitat 

d'àcid cítric en olis s’utilitzen diferents tipus de citrats (sals d’àcid cítric). L’àcid cítric  

generalment és eficaç en nivells inferiors a 50 ppm, l'eficàcia d’aquest en l'oli vegetal també 

augmenta per una acció directa dels tocoferols que són presents en els olis vegetals en 

diferents concentracions.  

 

L’ús de fosfats i d’àcid fosfòric  ha de ser en baixes concentracions perquè per sobre 

del 0.02-0.05% donen mal gust a l’oli. [6] 

 

3.10.2 Processament de l’oli (refinatge)  

 

Qualsevol risc d'oxidació durant el processament de l’oli és perjudicial pel sabor i 

l'estabilitat oxidativa d’aquests, ja sigui directament per la formació i acumulació de 

productes d’oxidació o bé per la pèrdua de protecció dels antioxidants naturals com 

tocoferol. Per aconseguir que l’estabilitat a l'oxidació sigui el màxim d’efectiva s’ha de tenir 

en compte el maneig adequat de les llavors oleaginoses i els olis crus han de reduir al 

mínim l'exposició a l'aire, la llum i els contaminants metàl·lics durant tot el procés i mantenir 

antioxidants naturals. 

 

El control acurat de la temperatura de refinatge, fer el blanqueig al buit, controlar el 

nitrogen entre els diferents passos del refinatge i reduir al mínim l’exposició a la llum són 

mesures per reduir l’oxidació durant el procés de refinatge.[6] 
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3.10.3 Barreja d’olis monoinsaturats 

 

L’estabilitat oxidativa dels olis que contenen àcid linolènic és pot millorar de forma 

substancial mitjançant la barreja de diferents olis amb un alt contingut d’àcid oleic. L’oli de 

gira-sol i l’oli de càrtam són relativament estables perquè tenen una composició d’àcid 

grassos similars a l’oli d’oliva amb un contingut d’àcid oleic del 65 al 80%. 

 

La barreja de diferents proporcions d’oli de gira-sol amb el de soja, canola, blat de 

moro o de cotó proporciona un mètode senzill per l’elaboració d’olis comestibles més 

estables i amb una àmplia gamma de composicions d’àcids grassos. [6] 

 

3.10.4  Packaging 

 

L’envàs ideal per emmagatzemar olis o greixos ha de ser impermeable a l’aire i 

l’humitat, també ha de ser opacs per evitar l’acció de la llum i per tant que l’oli o greix sigui 

menys propens a l’oxidació.  

 

Tradicionalment l’oli s’envasava en ampolles de vidre de color marró per protegir l’oli 

de la llum, més tard és va utilitzar les ampolles de plàstic transparent per reduir costos, però 

aquestes ampolles tenen un recobriment mitjançant polímers que retarden l’oxidació durant 

l’emmagatzematge.[6] 

 

3.11 Acidesa 

 

L’índex d’acidesa és la mesura de l’àcid gras lliure d’un oli, aquest és defineix com 

els mil·ligrams de KOH necessaris per neutralitzar un gram de mostra. Per tal de neutralitzar 

l’acidesa de l’oli i també la del dissolvent per solubilitzar la mostra d’oli s’utilitza KOH 

alcohòlic. Així és pot conèixer l’acidesa del dissolvent realitzant una prova en blanc i per 

diferència determinar l’acidesa de l’oli. L’acidesa en olis és produïda per l’envelliment, 

l’hidròlisi dels triglicèrids o per impureses degut al mètode utilitzat per l’extracció. [4] 
 

La composició d’àcids grassos, afecta l’acidesa dels olis segons l’article “ Long-term 

storage of three unconventional oils” (emmagatzament a llarg plas de 3 olis no 

convencionals) tres mostres d’oli, Sclerocarya birrea oil (provinent de l’arbre de marula), 

Melon bug oil  (provinent d’un insecte, viduatus aspongubus), i Sorghum bug oil (provinent 

d’un insecte, el agonoscelis pubescens) , van ser emmagatzemades en la foscor a 30 +/- 

2°C durant 24 mesos. Cada 2- 4 mesos és prenien alíquotes per analitzar els canvis de 

qualitat en els olis. Es determinava la composició en àcids grassos i desprès de 24 mesos  
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d’emmagatzematge, la composició en àcids grassos no va experimentà variació, per tant 

l’acidesa d’aquestos no va variar. [34] 
 

3.12 Índex de iode 

 S’anomena índex de iode al nombre de grams d’halogen, expressats en iode, que 

combinen amb 100g de mostra a temperatura ambient, 20ºC. 

 

 El iode reacciona per addició amb els dobles enllaços. Calculant la quantitat de iode 

que ha reaccionat, podrem  saber la major o menor existència d’aquests. Els olis que tenen 

gran quantitat de dobles enllaços formen per oxidació amb l’oxigen de l’aire, unes laques 

insolubles. Un exemple característic és el de l’oli de llinosa, que aprofitant aquesta propietat, 

s’utilitza per recobriments de la fusta i per vernissos.[4] 

 

 Atenent, a aquesta capacitat d’oxidació, els olis segons el seu índex de iode es 

poden classificar en: 

 

 Secants: índex de iode > 150 

 Semisecants: 100 < índex de iode >150 

 No secants: < 100 
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4. Part experimental 
 
 El treball es basa en una part experimental on s’han analitzat diferents mostres olis 

de colza en diferents condicions. Els anàlisis que s’han fet amb aquests olis són 

enranciment, índex d’acidesa i índex de iode. 

 

 També hi ha una altra part experimental on s’ha utilitzat oli de gira-sol per poder 

redactar els PNT’s de funcionament i neteja corresponents de l’aparell rancimat, que és 

l’aparell utilitzat per analitzar l’enranciment. 

 
4.1 Anàlisis fets per redactar els PNT’s 
 

Primer s’ha fet una prova amb material nou amb 8 mostres d’oli de gira-sol, per 

poder determinar el funcionament de l’aparell i així redactar el PNT de funcionament del 

rancimat. Els PNT’s redactats es poden consultar a l’annex adjuntat al treball. 

 

Després de fer aquesta prova el que s’ha fet és rentar 4 dels 8 recipients i materials 

de la prova tal i com indica el manual d’instruccions de l’aparell. Els altres 4 recipients s’han 

rentat utilitzant ultrasons. Una vegada està tot el material net es torna a fer la prova amb l’oli  

de gira-sol, una vegada fet això és torna a rentar el material de la manera abans esmentada 

i es torna a fer l’anàlisi. En el diagrama següent es pot veure de forma més clara 

l’explicació. 
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Els resultats d’aquestes proves es poden consultar a l’apartat 5.1 
 
4.2 Tipus d’oli de colza a analitzar 
 
 L’oli de colza a analitzar té diferents tractaments i per tant diferents propietats. Els 

olis de colza que s’han d’analitzar han sofert els següents tractaments: 

 

 Refinat 

 Desgomat ( una fase del refinat d’olis) 

 Doble premsat en fred 

 

 

 

 

Analitzar 8 mostres d’oli de gira-sol 
amb el Rancimat. (Material nou) 

4 mostres 4 mostres 

Netejar tal i com 
indica el manual 

Netejar amb el 
mètode d’ultrasons 

4 mostres 4 mostres 

Tornar a analitzar les mostres d’oli de gira-
sol amb el material rentat amb els dos 

mètodes diferents 

Per duplicat 

Anàlisi dels resultat obtinguts amb els diferents  
mètodes de neteja per veure quin és el més adequat 
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4.3 Condicions inicials de l’oli de colza 
 
 L’oli de colza refinat i desgomat va arribar en bidons de 25L de metall, en canvi l’oli 

de colza doble premsat va arribar amb un bidó de 25L de plàstic. Es va prendre una petita 

mostra dels olis per fer l’acidesa, l’enranciment i l’índex de iode d’aquests i una vegada fets 

és va congelar el sobrant de les mostres. 

 
4.4 Condicions d’emmagatzematge de l’oli de colza 
 
 Els olis de colza a analitzar s’han d’emmagatzemar amb diferents condicions per 

poder fer l’estudi d’estabilitat oxidativa en el temps i així poder determinar quina de les 

condicions és l’òptima per emmagatzemar l’oli de colza. Les condicions d’emmagatzematge 

són les següents: 

 

 Al laboratori a temperatura ambient 

 Al laboratori a temperatura ambient i a les fosques 

 Al laboratori a temperatura ambient i amb l’envàs obert 

 Al terrat de l’escola a temperatura ambient i exposat al sol 

 A la nevera 

 

Les variables són temperatura, humitat i llum, per mesurar aquestes es disposa d’un 

enregistrador de temperatura, humitat i llum de la marca KILOG que es situarà al laboratori. 

Les dades de l’enregistrador es poden consultar al CD adjuntat al treball. 

La temperatura de la nevera es considera constant per tant s’ha posat el registrador a la 

nevera dies abans de que les mostres arribessin. En el cas de les mostres situades al terrat 

les dades s’han extret de la web del servei meteorològic de Catalunya, ja que només es 

disposava d’un enregistrador i aquest es va situar al laboratori. Aquestes dades es poden 

consultar al CD adjuntat al treball. 

Els anàlisis dels olis en aquestes condicions s’han de fer cada 1-2 mesos 

aproximadament, per tal de veure quins són els millors resultats. 
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4.5 Enranciment  
 
 Per establir les condicions inicials s’ha agafat 4 mostres per oli, és a dir,  4 mostres 

pel l’oli de colza refinat, 4 pel desgomat i 4 pel doble premsat, per fer l’anàlisi de l’oli en 

condicions inicials. Per fer l’anàlisi de les diferents condicions d’emmagatzematge es farà 

per duplicat, en cas d’error és tornarà a fer l’anàlisi. Per cada mostra és necessiten 6 grams 

d’oli.  

Una vegada obtinguda la mostra es procedeix al muntatge del rancimat i es fa la 

analítica de l’oli obtenint un gràfic on es pot observar una corba que mostra la conductivitat 

respecte el temps, per tant és pot determinar quant de temps d’inducció. Si es volen 

consultar les gràfiques obtingudes es poden trobar al CD adjuntat al treball. 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Els resultats es poden consultar a l’apartat 5.2.1, 5.2.2 i 5.2.3 
 
 

4 mostres d’oli de 
colza refinat 

4 mostres d’oli de 
colza desgomat 

4 mostres d’oli de 
colza doble premsat 

 
 
 
 
 
 

Establiment de les condicions inicials de l’oli 

2 mostres d’oli de 
colza refinat 

2 mostres d’oli de 
colza desgomat 

2 mostres d’oli de 
colza doble premsat 

Seguiment de l’evolució de 
l’estabilitat oxidativa dels 

olis 

Determinació de 
l’estabilitat 
oxidativa 

Determinació de 
l’estabilitat 
oxidativa 

Determinació de 
l’estabilitat 
oxidativa 

Determinació de 
l’estabilitat 
oxidativa 

Determinació de 
l’estabilitat 
oxidativa 

Determinació de 
l’estabilitat 
oxidativa 
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4.6 Acidesa 

 
 Per realitzar aquest anàlisi només és necessita entre 1 i 1.5 grams de mostra. A la 

mostra se li ha d’afegir 50 mL de dissolvent (1 part d’èter etílic i 1 part d’etanol) i 1 mL de 

fenolftaleïna.  La mostra s’ha de valorar amb KOH en etanol 0.1N;  la valoració finalitza quan 

la solució passa de groc a rosa intens.  

 

És molt important factoritzar la solució de KOH en etanol per després poder fer els 

càlculs. També s’ha de fer una prova en blanc amb el dissolvent. 

 

Per obtenir l’índex d’acidesa s’ha de utilitzar la següent formula: 

 

61.5' ××
−

= f
P

baacidesadíndex  

 

On: 

a = mL de KOH 0.1N de la valoració de la mostra 

b = mL de KOH 0.1 N de la valoració del blanc 

P= pes de la mostra 

f = factor de la solució de KOH en etanol 

 

Els resultats d’aquests anàlisis es poden trobar al punt 5.3.1, 5.3.2 i 5.3.3 d’aquest treball. 

 

4.7 Índex de iode 
 
 Per analitzar l’índex de iode que hi ha en l’oli s’ha de pesar entre 0.15 i 0.18 grams 

de mostra. Aquest es dissolt amb 10 mL de cloroform (triclormetà), llavors s’afegeix 15 mL 

de solució de Hanus i es deixa reposar 35 minuts a la foscor. També s’ha de fer un blanc i 

deixar-lo a la foscor junt amb les mostres.  

 

Passats els 35 minuts s’ha d’afegir 15 mL de la solució aquosa de iodur potàssic al 

6% i 50 mL d’aigua destil·lada. Les mostres i el blanc s’han de valorar amb tiosulfat sòdic 

0.1N fins que  la coloració passa a groc pàl·lid. Llavors s’ha d’afegir engrut de midó, 

aleshores la solució adquireix un color lila fosc i es continua valorant fins a la decoloració 

total de la solució. 

 

Per calcular l’índex de iode s’ha de fer amb la següent formula: 

 

f
W

baiodedeÍndex ×
−

×=
)(269.1  
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On: 

a = mL de tiosulfat sòdic 0.1N gastats en la valoració en blanc 

b = mL de tiosulfat sòdic 0.1N gastats en la valoració de la mostra 

W = pes de la mostra 

f = factor de la solució de tiosulfat sòdic 

 

Els resultats d’aquests anàlisis es poden trobar al punt 5.4.1, 5.4.2 i 5.4.3 d’aquest treball. 
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5. Càlculs i resultats 
 
5.1 Resultats d’enranciment de l’oli de gira-sol 
 
 
 L’oli de gira-sol només ha estat utilitzat com a prova per determinar quin mètode de 

neteja és més eficient, és a dir, amb quin dels dos mètodes estalvia més temps a l’hora de 

rentar, ja que és molt important la neteja en aquest tipus d’anàlisi. A continuació és poden 

veure els resultats de les proves fetes. 

 

 Per fer aquestos anàlisis es va agafar material nou i després és va procedir a fer la 

neteja d’aquests elements amb dos mètodes diferents de neteja, un anomenat manual, és a 

dir tal i com explica el manual de l’aparell i un altre anomenat ultrasons. Aquest últim fa 

servir un sabó especial anomenat sabó Extran MA que es dilueix al 10%  per poder rentar el 

material en un bany d’ultrasons. 

 

 Anàlisi amb material nou 

 

 

Dia 10/03/ 2009 

Pes de la mostra (g) Temps d’inducció(h) 

6.02 4.88 

6.00 4.93 

6.13 4.87 

5.99 4.97 

6.02 4.94 

5.99 4.76 

6.00 4.78 

6.02 0 

Mitjana temps 

d’inducció 

 

4.86 

Desviació estàndard 0.076 

Recorregut 0.21 

 

 

 
 Una vegada s’ha fet l’anàlisi i s’han extret els resultats es procedeix a rentar el 

material amb les dues tècniques abans esmentades. 

 

Descartat 
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 Material rentat com el manual 
 

La prova de neteja és va fer per duplicat, és a dir, que es va netejar una vegada 

s’havien obtingut els resultats de l’oli de gira-sol amb el material nou, i una altra vegada 

quan s’han obtingut resultats de l’oli de gira-sol quan el material utilitzat s’havia rentat amb 

el mètode manual. 

 

 

- Rentat per primera vegada 

 
 

Dia 12/03/ 2009 

Pes de la mostra (g) Temps d’inducció(h) 

6.02 4.69 

5.99 4.74 

6.00 4.62 

5.99 4.80 

Mitjana temps 

d’inducció 

4.71 

Desviació estàndard 0.076 

Recorregut 0.18 

 
 

- Rentat per segona vegada 

 
 

Dia 16/03/ 2009 

Pes de la mostra (g) Temps d’inducció(h) 

6.01 4.14 

6.01 4.39 

6.02 4.46 

6.00 4.43 

Mitjana temps 
d’inducció 

4.36 

Desviació estàndard  0.15 

Recorregut 0.32 
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 Material rentat amb ultrasons 

 

Al igual que en el mètode anterior aquest mètode de neteja també és va fer per duplicat. 

 
- Rentat per primera vegada 

 
 

Dia 12/03/ 2009 

Pes de la mostra (g) Temps d’inducció(h) 

6.02 4.76 

5.99 4.53 

6.00 4.74 

6.02 4.78 

Mitjana temps 

d’inducció 

4.70 

Desviació estàndard 0.12 

Recorregut 0.25 

 
 
 

- Rentat per segona vegada 

 
 

Dia 16/03/ 2009 

Pes de la mostra (g) Temps d’inducció(h) 

6.01 4.60 

6.01 4.79 

6.00 4.62 

6.02 4.36 

Mitjana temps 

d’inducció 

4.59 

Desviació estàndard 0.18 

Recorregut 0.43 
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 Comparació de resultats 
 

 
Mitjana temps d’inducció amb el material 

nou 4.86h 

Mitjana temps d’inducció amb el material 
rentat amb el mètode del manual (1a 

vegada) 
4.71h 

Mitjana temps d’inducció amb el material 
rentat amb el mètode del manual (2a 

vegada) 
4.36h 

Mitjana temps d’inducció amb el material 
rentat amb el mètode dels ultrasons (1a 

vegada) 
4.70h 

Mitjana temps d’inducció amb el material 
rentat amb el mètode dels ultrasons (2a 

vegada) 
4.59h 

 
 
 

Comparem els resultats dels dos mètodes de neteja, quan s’ha fet per primera 

vegada els dos resultats de temps d’inducció són pràcticament iguals, 4.71 hores quan s’ha 

netejat amb el mètode manual i 4.70 hores amb la neteja amb ultrasons. Pel que fa a la 

desviació estàndard el mètode manual ha obtingut un valor més baix (0.076) que el mètode 

ultrasons (0.12), el mateix passa amb el recorregut, ja que el mètode manual té un 

recorregut de 0.18 i el mètode d’ultrasons de 0.25, això vol dir que hi ha més diferència 

entre els resultats del mètode ultrasons. 

 

Pel que fa a la segona vegada els resultats varien, el mètode de rentat del manual 

dona un resultat de 4.36 hores i el mètode dels ultrasons 4.59 hores, tot i aquesta diferència, 

s’ha determinat que tots dos mètodes són adequats per netejar el rancimat, ja que aquesta 

diferència no és significant i el temps de neteja del material utilitzat en l’anàlisi és semblant, 

per tant cap dels dos mètodes de neteja ens estalvia temps. En aquest cas la desviació 

estàndard augmenta en tots dos casos i és més alta en la neteja amb ultrasons. El 

recorregut ha augmentat de manera significativa, en tots dos casos, respecte l’anàlisi fet 

després de la primera neteja del rancimat. Per tant, seria aconsellable fer un estudi per 

veure si baixa l’efectivitat d’anàlisi de l’aparell després de que aquest sigui netejat, tant per 

un mètode com per l’altre. 
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5.2  Enranciment  
 
 
5.2.1  Resultats d’enranciment de l’oli de colza desgomat  

 

A continuació es poden observar els resultats d’enranciment de l’oli de colza desgomat 

en condicions inicials, és a dir, és va prendre la mostra abans de procedir al 

emmagatzematge dels olis. 

 

 
Condicions inicials 

 
Data d’anàlisi: 30/04/09  
 

 
Mostra Pes (g) Temps  

d’inducció(h) 
Desgomat  6.01 13.27 
Desgomat   6.06 13.21 
Desgomat   6.02 13.03 
Desgomat 6.01 13.62 

Mitjana    13.28 
 
 

En condicions inicials de l’oli de colza desgomat té una estabilitat oxidativa de 13.28 

hores. 

 

Les mostres situades al terrat es van mullar i es va optar per fer de nou l’experiment, 

per tant hi ha unes condicions inicials noves per l’oli de colza situat al terrat que són les 

següents: 

 

Data d’anàlisi: 23/07/09  
 
 

 
Mostra Pes (g) Temps  

d’inducció(h) 
Desgomat 6.01 11.54 
Desgomat 6.00 11.25 

Mitjana    11.40 
 
 
 Després de fer els anàlisis en condicions inicials es procedeix a agafar dues 

alíquotes cada 1-2 mesos per fer anàlisi en les diferents condicions d’emmagatzematge. 
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Seguiment 

 Al laboratori a temperatura ambient 

 

• Taula 

 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) Temps 
d’inducció 

(h) 

Mitjana 
(h) 

02/06/09 Desgomat  5.99 11.92 11.71 
02/06/09 Desgomat  6.02 11.50 
06/07/09 Desgomat  6.00 11.33 11.35 
06/07/09 Desgomat  6.01 11.37 
16/09/09 Desgomat  6.00 9.85 9.98 
16/09/09 Desgomat  6.03 10.11 
10/12/09 Desgomat 6.02 9.32 9.30 
10/12/09 Desgomat 6.01 9.28 

 
 

El temps d’inducció de l’oli de colza desgomat emmagatzemat a temperatura ambient va 

disminuint el seu temps d’inducció , per tant cada vegada s’oxida amb més facilitat.  

 
 Al laboratori a temperatura ambient i a les fosques 

 

• Taula 

 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) Temps 
d’inducció 

(h) 

Mitjana 
(h) 

02/06/09 Desgomat  6.01 13.65 13.39 
02/06/09 Desgomat  6.03 13.12 
08/07/09 Desgomat  5.99 12.82 12.89 
08/07/09 Desgomat  6.00 12.95 
23/09/09 Desgomat  5.99 11.21 11.24 
23/09/09 Desgomat  6.00 11.26 
14/12/09 Desgomat  6.04 10.30 10.38 
14/12/09 Desgomat 6.02 10.46 

 

 

El període d’inducció de l’oli de colza desgomat emmagatzemat a les fosques també 

disminueix, però no tant com en el cas anterior, és a dir, que l’oli s’ha conservat millor a les 

fosques que exposat a la llum.  
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 Al laboratori a temperatura ambient amb l’envàs obert 
 

• Taula 
 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) Temps 
d’inducció 

(h) 

Mitjana 
(h) 

04/06/09 Desgomat  6.01 12.69 12.75 
04/06/09 Desgomat  6.00 12.80 
08/07/09 Desgomat  6.02 13.35 12.90 
08/07/09 Desgomat  6.00 12.45 
16/09/09 Desgomat  6.00 10.07 10.02 
16/09/09 Desgomat  5.99 9.97 
10/12/09 Desgomat  6.01 8.59 8.66 
10/12/09 Desgomat  6.02 8.73 

 
 

L’estabilitat oxidativa ha baixat de manera considerable, de fet ha estat el cas en que 

més ha baixat el període d’inducció.  

 
 A la nevera 

 
• Taula 
 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) Temps 
d’inducció 

(h) 

Mitjana 
(h) 

23/06/09 Desgomat  6.04 12.96 12.70 
23/06/09 Desgomat  6.01 12.43 
10/07/09 Desgomat  6.00 12.50 12.57 
10/07/09 Desgomat  6.02 12.64 
14/10/09 Desgomat  5.99 11.99 12.10 
14/10/09 Desgomat  6.01 12.20 
16/12/09 Desgomat  6.04 12.36 11.79 
16/12/09 Desgomat  6.01 11.22 

 
 

El període d’inducció de l’oli colza emmagatzemat a la nevera és el que menys ha 

baixat i per tant, és on l’oli és conserva millor.  
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 Al terrat de l’escola a temperatura ambient exposat al sol 
 

• Taula 
 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) Temps 
d’inducció 

(h) 

Mitjana 
(h) 

14/10/09 Desgomat  6.00 9.43 9.47 
14/10/09 Desgomat  6.05 9.51 
17/12/09 Desgomat  6.03 9.37 9.41 
17/12/09 Desgomat  6.01        9.45 

 
En aquest cas el període d’inducció dels olis també ha disminuït considerablement, si ho 

comparem amb les condicions inicials d’aquest, ja que ha passat de 11.40 hores a 9.41 

hores. 

 

 Gràfic 
 

 
 

 
Com es pot observar a la gràfica tots els temps d’inducció han disminuït, el que més ha 

estat afectat per l’oxidació ha estat l’oli de colza desgomat emmagatzemat a temperatura 

ambient amb l’envàs obert, tot i que s’esperava que fos l’emmagatzemat al terrat perquè les 

condicions climatològiques són més inclements. El cas on l’oli millor s’ha conservat ha estat 

el cas de la nevera, ja que aquest ha disminuït menys el període d’inducció. 
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5.2.2  Resultats d’enranciment de l’oli de colza refinat 
 

 
Condicions inicials 

Els resultats de les condicions inicials de l’oli de colza refinat són els següents: 
 

Data d’anàlisi: 30/04/09  
 

Mostra Pes (g) Temps  
d’inducció(h) 

Refinat 6.00 8.83 
Refinat 6.02 8.64 
Refinat 6.02 8.65 
Refinat 6.03 8.53 
Mitjana   8.66 

 
 
Aquestes són les condicions inicials de l’oli de colza refinat, té un període d’inducció 

de 8.66 hores. 

 

Com s’ha explicat en l’apartat anterior és va fer de nou les condicions inicials de l’oli 

de colza emmagatzemat al terrat que són les següents: 

 
Data d’anàlisi: 23/07/09  
 

 
Mostra Pes (g) Temps  

d’inducció(h) 
Refinat B1 5.99 6.80 
Refinat B4 6.01 6.91 
Mitjana   6.86 

 
 

A continuació hi ha els resultats obtinguts durant el seguiment de l’estabilitat de l’oli de 

colza refinat. 
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Seguiment 

 Al laboratori a temperatura ambient 

• Taula 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) Temps 
d’inducció 

(h) 

Mitjana 
(h) 

02/06/09 Refinat  6.01 6.90 6.96 
02/06/09 Refinat  6.02 7.01 
07/07/09 Refinat  6.04 6.35 6.38 
07/07/09 Refinat  6.04 6.40 
16/09/09 Refinat  5.99 4.78 5.11 
16/09/09 Refinat  5.99 5.44 
10/12/09 Refinat  6.06 4.94 4.97 
10/12/09 Refiant  6.00 5.00 

 

El període d’inducció de l’oli de colza refinat emmagatzemat a temperatura ambient ha 

baixat progressivament a llarg del temps. 

 

 Al laboratori a temperatura ambient i a les fosques 
• Taula 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) Temps 
d’inducció 

(h) 

Mitjana 
(h) 

04/06/09 Refinat  6.00 9.23 9.25 
04/06/09 Refinat  6.00 9.26 
07/07/09 Refinat  6.01 8.34 8.33 
07/07/09 Refinat  6.02 8.32 
23/09/09 Refinat  6.00 5.99 6.03 
23/09/09 Refinat  5.99 6.07 
14/12/09 Refinat  6.01 5.14 5.16 
14/12/09 Refinat  6.05 5.17 

 

L’estabilitat oxidativa de l’oli de colza refinat ha emmagatzemat a temperatura ambient i 

a les fosques també ha disminuït, però no  tant com en el cas anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte de Fi de Carrera 
Antonia Flores Reyes 

 
 

- 55 - 

 

 Al laboratori a temperatura ambient amb l’envàs obert 
 

• Taula 
 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) Temps 
d’inducció 

(h) 

Mitjana 
(h) 

04/06/09 Refinat  6.00 7.88 7.93 
04/06/09 Refinat  5.99 7.98 
08/07/09 Refinat  6.00 7.05 7.08 
08/07/09 Refinat  6.00 7.11 
23/09/09 Refinat  6.02 4.68 4.65 
23/09/09 Refinat  6.05 4.62 
14/12/09 Refinat  5.99 3.00 2.97 
14/12/09 Refinat  6.05 2.94 

 
 

En aquest cas hi ha una disminució del temps d’inducció molt evident, aquest ha estat el 

segon cas on més ha baixat el període d’inducció pel que fa a l’oli refinat.  

 

 A la nevera 
 

• Taula 
 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) Temps 
d’inducció 

(h) 

Mitjana 
(h) 

17/06/09 Refinat  6.01 9.60 9.57 
17/06/09 Refinat  6.00 9.53 
10/07/09 Refinat  6.00 9.44 9.45 
10/07/09 Refinat  6.05 9.46 
25/09/09 Refinat  6.00 9.12 9.08 
25/09/09 Refinat  6.02 9.04 
16/12/09 Refinat  6.00 9.04 9.04 
16/12/09 Refinat  5.99 9.03 

 
En aquest cas, és on l’oli de colza refinat millor és conserva, ja que és el cas on menys 

ha baixat el període d’inducció, de fet ha augmentat respecte les condicions inicials. 
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 Al terrat de l’escola a temperatura ambient exposat al sol 

 
• Taula 

 
Data 

d’anàlisi 
Mostra Pes (g) Temps 

d’inducció 
(h) 

Mitjana 
(h) 

14/10/09 Refinat  6.00 0.87 0.87 
14/10/09 Refinat  6.02 0.87 
17/12/09  Refinat  6.03 1.30 1.32 
17/12/09 Refinat  6.04 1.34 

 
 

Com era d’esperar l’oli que estava emmagatzemat en el terrat ha disminuit el temps 

d’inducció, i ho ha fet de manera significativa, ja que aquest ha estat el cas on més ha 

disminuit el període d’inducció. 

 

 Gràfic 
 

 
 

En aquesta gràfica és pot observar que el temps d’inducció de l’oli de colza refinat 

emmagatzemat a la nevera ha augmentat respecte les condicions inicials d’aquest. El cas 

en que més ha disminuït el temps d’inducció és al terrat tal i com s’esperava. 
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5.2.3 Resultats d’enranciment de l’oli de colza doble premsat en fred 

 

 
Condicions inicials 

Els resultats de l’enranciment de l’oli de colza doble premsat en fred en condicions 

inicials són les següents: 

 
Data d’anàlisi: 05/05/09  

 
 

Mostra Pes (g) Temps  
d’inducció(h) 

Doble premsat  6.01 8.11 
Doble premsat  6.02 7.93 
Doble premsat  6.01 8.02 
Doble premsat  6.00 8.03 

Mitjana   8.02 
 
 

El període d’inducció de l’oli de colza doble premsat en fred per les condicions 

inicials és de 8.02 hores. 

 
Les condicions inicials per l’oli emmagatzemat en el terrat són les següents: 

 
Data d’anàlisi: 23/07/09  
 

 
Mostra Pes (g) Temps  

d’inducció(h) 
Doble premsat  6.00 5.64 
Doble premsat  6.00 6.09 
Mitjana   5.87 
Desviació 
estàndard 

  0.32 

Recorregut   0.45 
 
 

A continuació es poden observar els resultats de l’enranciment de l’oli de colza doble 

premsat durant el seguiment.  
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Seguiment 

 Al laboratori a temperatura ambient 

 

• Taula 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) Temps 
d’inducció 

(h) 

Mitjana 
(h) 

02/06/09 Doble premsat  6.02 7.16 7.12 
02/06/09 Doble premsat  6.02 7.08 
06/07/09 Doble premsat  6.01 6.62 6.61 
06/07/09 Doble premsat  6.02 6.59 
16/09/09 Doble premsat  6.01 5.88 7.38 
16/09/09 Doble premsat  6.00 8.87 
10/12/09 Doble premsat  6.02 5.47 5.53 
10/12/09 Doble premsat  6.04 5.58 

 

En aquest cas el temps d’inducció ha disminuït respecte les condicions inicials, de 

manera progressiva.  

 

 Al laboratori a temperatura ambient i a les fosques 
• Taula 

 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) Temps 
d’inducció 

(h) 

Mitjana 
(h) 

23/06/09 Doble premsat  6.00 7.26 7.30 
23/06/09 Doble premsat  6.01 7.34 
07/07/09 Doble premsat  6.04 6.72 6.74 
07/07/09 Doble premsat  6.02 6.75 
25/09/09 Doble premsat  6.03 5.27 5.28 
25/09/09 Doble premsat  5.99 5.29 
16/12/09 Doble premsat  6.04 4.66 4.67 
16/12/09 Doble premsat  6.05 4.68 

 

Com és pot observar el període d’inducció ha anat disminuint progressivament en el 

cas de l’oli de colza doble premsat en fred emmagatzemant a les fosques i a temperatura 

ambient. Al contrari que amb els altres dos olis de colza, aquest ha disminuït més el període 

d’inducció que en la situació d’emmagatzematge anterior. 
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 Al laboratori a temperatura ambient amb l’envàs obert 
 
• Taula 

 
 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) Temps 
d’inducció 

(h) 

Mitjana 
(h) 

23/06/09 Doble premsat  6.02 6.36 6.41 
23/06/09 Doble premsat  6.02 6.45 
08/07/09 Doble premsat  6.03 5.58 5.60 
08/07/09 Doble premsat  6.05 5.61 
25/09/09 Doble premsat  6.01 3.40 3.45 
25/09/09 Doble premsat  5.99 3.50 
14/12/09 Doble premsat   6.03 0.47 0.47 
14/12/09 Doble premsat  6.06 0.47 

 
En aquest cas el temps d’inducció s’ha reduït molt, ha estat el cas on el període 

d’inducció ha baixat més. 

 
 A la nevera 

 
• Taula 

 
 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) Temps 
d’inducció 

(h) 

Mitjana 
(h) 

23/06/09 Doble premsat  6.02 7.29 7.42 
23/06/09 Doble premsat  6.03 7.55 
10/07/09 Doble premsat  6.00 7.59 7.54 
10/07/09 Doble premsat  6.01 7.48 
25/09/09 Doble premsat  6.02 7.22 7.24 
25/09/09 Doble premsat  6.02 7.26 
16/12/09 Doble premsat  6.01 7.23 7.26 
16/12/09 Doble premsat  6.00 7.38 

 
 

L’oli de colza emmagatzemat a la nevera és on millor ha estat conservat, ja que és 

el cas on el temps d’inducció ha disminuït menys. 
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 Al terrat de l’escola a temperatura ambient exposat al sol 
 

• Taula 
 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) Temps 
d’inducció 

(h) 

Mitjana 
(h) 

14/10/09 Doble premsat  6.00 1.06 1.08 
14/10/09 Doble premsat  6.00 1.09 
17/12/09 Doble premsat  6.01 1.46 1.46 
17/12/09 Doble premsat  6.01 1.46 

 

Si compara aquests dos resultats, el temps d’inducció no és gaire diferents entre ells, 

però si s’observa la gràfica següent és pot observar una gran disminució del període 

d’inducció respecte les condicions inicials. 

 
 Gràfic 

 

 
 

Com es pot observar a la gràfica el període d’inducció de l’oli de colza doble premsat en 

fred emmagatzemant al laboratori a temperatura ambient i amb l’envàs obert ha estat el que 

més ha disminuït. El cas on més estable ha estat el temps d’inducció ha estat el de la 

nevera. 

 

 

 

 



Projecte de Fi de Carrera 
Antonia Flores Reyes 

 
 

- 61 - 

 

5.2.4 Conclusions sobre l’estabilitat oxidativa 

 

Els tres olis de colza analitzats tenen una millor estabilitat oxidativa quan estan 

emmagatzemats a la nevera, ja que el període d’inducció d’aquests olis ha disminuït menys 

en aquest cas. Pel contrari, les pitjors condicions d’emmagatzematge són al laboratori a 

temperatura ambient i amb l’envàs obert, pels olis de colza desgomat i doble premsat en 

fred. La pitjor situació d’emmagatzematge pel l’oli de colza refinat ha estat al terrat. 

S’esperava que la pitjor situació d’emmagatzematge fos al terrat per al tres olis analitzats 

però no ha estat així. 

 

5.3 Acidesa 
 

Una altra dels anàlisis a realitzar amb l’oli de colza és l’índex d’acidesa, per veure si 

varien al llarg del temps i determinar si estan dins dels límits exigits.  

 

Segons German Rapeseed Fuel Standard (DIN V 51605:2006) i el PNT utilitzat per 

determinar l’acidesa de l’oli de colza, aquest hauria de tenir una acidesa inferior als 2 mg 

KOH/g. 

 
5.3.1 Resultats d’acidesa de l’oli de colza desgomat 
 
 

 
Condicions inicials 

Els resultats de l’índex d’acidesa de l’oli de colza desgomat són els següents: 
 

Data d’anàlisi: 29/04/09  
 
 

Mostra Pes (g) mL KOH mL blanc Acidesa 
(mg KOH/g) 

Compleix el 
límit  menys 

de 2mg 
KOH/g? 

1 1.02 0.80 0.10 3.08 No 
2 1.00 0.79 0.10 3.10 No 
3 1.01 0.78 0.10 3.02 No 

 
 
Mitjana índex d’acidesa: 3.07 mg KOH/g 

 
 

Com s’ha explicat en apartats anteriors es va repetir l’experiment i per tant hi ha unes 

noves condicions inicials per l’oli emmagatzemat al terrat que són les següents: 
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Data d’anàlisi: 22/07/09  
 
 

Mostra Pes (g) mL KOH mL blanc Acidesa 
(mg KOH/g) 

Compleix el 
límit  menys 

de 2mg 
KOH/g? 

1 1.01 0.83 0.10 3.24 No 
 

Igual que és va fer amb l’estabilitat oxidativa amb l’índex d’acidesa també és fa un 

seguiment agafant una alíquota cada 1-2 mesos aproximadament.  

 

En principi l’anàlisi s’havia de fer per duplicat però tenint en compte la quantitat de 

mostres que hi havia i els residus que es generaven a cada anàlisi es va determinar que 

només es faria un anàlisi per mostra. 

 

Seguiment 

 Al laboratori a temperatura ambient 

 

• Taula 

 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) mL KOH mL blanc Acidesa 
(mg 

KOH/g) 

Compleix 
el límit 

menys de 
2mg 

KOH/g? 
09/06/09 1 1.00 0.82 0.12 3.14 No  
09/06/09 2 1.02 0.83 0.12 3.12 No 
22/07/09 1 1.01 0.82 0.10 3.20 No 
16/09/09 1 1.00 0.86 0.10 3.41 No 
18/12/09 1 1.00 0.84 0.12 3.23 No 
 

 
Mitjana índex d’acidesa juny: 3.13 mg KOH/g 

 
L’acidesa de l’oli de colza desgomat emmagatzemat a temperatura ambient a anat 

augmentant respecte les condicions inicials. Aquests resultats no compleixen els límits 

establerts. 
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 Al laboratori a temperatura ambient i a les fosques 
 

• Taula 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) mL KOH mL blanc Acidesa 
(mg 

KOH/g) 

Compleix 
el límit 

menys de 
2mg 

KOH/g? 
09/06/09 1 1.00 0.80 0.12 3.05 No  
09/06/09 2 1.01 0.80 0.12 3.02 No 
24/07/09 1 1.02 0.84 0.12 3.17 No 
16/09/09 1 1.02 0.90 0.10 3.52 No 
18/12/09 1 1.01 0.82 0.12 3.11 No 

 

Mitjana índex d’acidesa juny: 3.04 mg KOH/g 
 

Aquests resultats d’índex d’acidesa no compleixen la normativa alemanya. És pot 

observar que els resultats han anat augmentant respecte les condicions inicials, el més de 

setembre, és on el resultat d’acidesa és més alt. 

 
 Al laboratori a temperatura ambient amb l’envàs obert 

 
• Taula 

 
Data 

d’anàlisi 
Mostra Pes (g) mL KOH mL blanc Acidesa 

(mg 
KOH/g) 

Compleix 
el límit 

menys de 
2mg 

KOH/g? 
09/06/09 1 1.00 0.82 0.12 3.14 No  
09/06/09 2 1.00 0.81 0.12 3.10 No 
24/07/09 1 1.02 0.90 0.12 3.43 No 
16/09/09 1 1.00 0.84 0.10 3.32 No 
18/12/09 1 1.02 0.83 0.12 3.12 No 
 

Mitjana índex d’acidesa juny: 3.12 mg KOH/g 
 

Igual que passa amb les altres condicions d’emmagatzematge, en aquest cas tampoc és 

compleix la normativa alemanya respecte als límits d’acidesa de l’oli de colza. En aquest cas 

l’acidesa augmenta respecte les condicions inicials. 
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 A la nevera 
 

• Taula 
 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) mL KOH mL blanc Acidesa 
(mg 

KOH/g) 

Compleix 
el límit 

menys de 
2mg 

KOH/g? 
09/06/09 1 1.01 0.78 0.12 2.93 No  
09/06/09 2 1.01 0.82 0.12 3.11 No 
27/07/09 1 1.01 0.80 0.09 3.15 No 
16/09/09 1 1.00 0.80 0.10 3.14 No 
18/12/09 1 1.03 0.84 0.12 3.14 No 

 

Mitjana índex d’acidesa juny: 3.02 mg KOH/g 
 

Aquests resultats no compleixen els límits d’acidesa segons la normativa alemanya, 

aquests també han augmentat respecte les condicions inicials però no tant com en els altres 

casos. 

 
 Al terrat de l’escola a temperatura ambient exposat al sol 

 
• Taula 

 
Data 

d’anàlisi 
Mostra Pes (g) mL KOH mL blanc Acidesa 

(mg 
KOH/g) 

Compleix 
el límit 

menys de 
2mg 

KOH/g? 
16/09/09 1 1.03 0.85 0.10 3.27 No 
18/12/09 1 1.04 0.86 0.12 3.19 No 
 
En aquest cas tampoc compleix els límits establerts i l’índex d’acidesa ha augmentat. 
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 Gràfic 
 

 
 

Pel que fa a l’acidesa de l’oli de colza desgomat, aquesta al mes de setembre 

augmenta en general per tots els casos tret pel de la nevera, que més o menys és manté 

estable. Encara que al desembre tots tornen ha baixar i tenen un valor d’acidesa similar. 

També s’ha de dir que les variacions d’acidesa que és poden observar són mínimes, ja que 

si ens fixem en l’interval de resultats aquest és petit, per tant les variacions que s’observen 

poden ser degudes a errors de mostreig, de càlcul, etc. 

 

5.3.2 Resultats d’acidesa de l’oli de colza refinat 
 

 

Condicions inicials 

La següent taula mostra els resultats d’acidesa en condicions inicials de l’oli de colza refinat. 

 
Data d’anàlisi: 29/04/09  

 
 

Mostra Pes (g) mL KOH mL blanc Acidesa 
(mg KOH/g) 

Compleix el 
límit menys 

de 2mg 
KOH/g? 

1 1.00 0.13 0.10 0.13 Sí 
2 1.00 0.12 0.10 0.09 Sí 
3 1.01 0.12 0.10 0.09 Sí 

 
 
Mitjana índex d’acidesa: 0.10 mg KOH/g 
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Aquests són els resultats d’acidesa en condicions inicials de l’oli de colza refinat 

emmagatzemat al terrat. 

 

Data d’anàlisi: 22/07/09  
 
 
 

Mostra Pes (g) mL KOH mL blanc Acidesa 
(mg KOH/g) 

Compleix el 
límit  menys 

de 2mg 
KOH/g? 

1 1.00 0.13 0.10 0.13 Si 
 

 

Seguiment 

 Al laboratori a temperatura ambient 

• Taula 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) mL KOH mL blanc Acidesa 
(mg 

KOH/g) 

Compleix 
el límit 

menys de 
2mg 

KOH/g? 
09/06/09 1 1.00 0.15 0.12 0.13 Sí  
09/06/09 2 1.01 0.13 0.12 0.04 Sí 
22/07/09 1 1.01 0.12 0.10 0.09 Sí 
16/09/09 1 1.01 0.12 0.10 0.09 Sí 
18/12/09 1 1.03 0.13 0.12 0.04 Sí 
 

Mitjana índex d’acidesa juny: 0.09 mg KOH/g 
 

L’oli de colza refinat si que compleix la normativa alemanya. Els resultats obtinguts 

varien una mica, però no tant com en el cas de l’oli de colza desgomat, on la diferència entre 

resultats era una mica més gran. 

 

 Al laboratori a temperatura ambient i a les fosques 
 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) mL KOH mL blanc Acidesa 
(mg 

KOH/g) 

Compleix 
el límit 

menys de 
2mg 

KOH/g? 
09/06/09 1 1.01 0.13 0.12 0.04 Sí  
09/06/09 2 1.00 0.13 0.12 0.04 Sí 
24/07/09 1 1.01 0.13 0.12 0.04 Sí 
16/09/09 1 1.01 0.14 0.10 0.18 Sí 
18/12/09 1 1.01 0.13 0.12 0.04 Sí 

 

Mitjana índex d’acidesa juny: 0.04 mg KOH/g 
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En aquest cas tots els resultats són iguals tret l’obtingut al setembre que més alt. Tots 

els resultats compleixen els límits establerts. 

 

 Al laboratori a temperatura ambient amb l’envàs obert 
 
 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) mL KOH mL blanc Acidesa 
(mg 

KOH/g) 

Compleix 
el límit 

menys de 
2mg 

KOH/g? 
09/06/09 1 1.02 0.13 0.12 0.04 Sí  
09/06/09 2 1.00 0.13 0.12 0.04 Sí 
24/07/09 1 1.01 0.14 0.12 0.09 Sí 
16/09/09 1 1.03 0.14 0.10 0.04 Sí 
18/12/09 1 1.04 0.13 0.12 0.04 Sí 

 

Mitjana índex d’acidesa juny: 0.04 mg KOH/g 
 

Els resultats obtinguts compleixen els límits establerts d’acidesa per la normativa 

alemanya, els resultats d’acidesa són tots iguals tret el del mes de juliol que és una mica 

més alt. 

 

 A la nevera 
 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) mL KOH mL blanc Acidesa 
(mg 

KOH/g) 

Compleix 
el límit 

menys de 
2mg 

KOH/g? 
09/06/09 1 1.01 0.13 0.12 0.04 Sí  
09/06/09 2 1.01 0.13 0.12 0.04 Sí 
27/07/09 1 1.01 0.13          0.09 0.18 Sí 
16/09/09 1 1.05 0.12 0.10 0.09 Sí 
18/12/09 1 1.04 0.13 0.12 0.04 Sí 
 

Mitjana índex d’acidesa juny: 0.04 mg KOH/g 
 
Els resultats obtinguts compleixen els límits establerts, en els mesos de juliol i setembre, 

és van obtenir resultats una mica més alts que en els altres mesos de seguiment. 
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 Al terrat de l’escola a temperatura ambient exposat al sol 

 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) mL KOH mL blanc Acidesa 
(mg 

KOH/g) 

Compleix 
el límit 

menys de 
2mg 

KOH/g? 
16/09/09 1 1.01 0.13 0.10 0.13 Sí 
18/12/09 1 1.03 0.13 0.12 0.04 Sí 

 
 
En aquest cas l’índex d’acidesa també ha disminuït i complex la normativa alemanya. 

 

 Gràfic 
 

 
 

En aquest cas, l’acidesa de l’oli de refinat augmenta en tots els casos tret del que 

esta al laboratori a les fosques en el mes de juliol. Al mes següent disminueix l’acidesa de 

l’oli que esta emmagatzemat a la nevera i el que esta al laboratori amb l’envàs obert. En 

canvi, l’oli que esta a les fosques augmenta, i el que esta emmagatzemat al terrat es manté 

igual. Pel que fa al últim resultat tots els casos coincideixen. Aquests resultats d’acidesa  

estan dins els límits establerts per la normativa alemanya. Les variacions d’acidesa que es 

poden observar a la gràfica no són significatives, ja que l’interval de resultats és bastant 

limitat. 
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5.3.3 Resultats d’acidesa de l’oli de colza doble premsat en fred 
 

 
Condicions inicials 

Data d’anàlisi: 06/05/09  
 
 

Mostra Pes (g) mL KOH mL blanc Acidesa 
(mg KOH/g) 

Compleix 
límit  menys 

de 2mg 
KOH/g? 

1 1.00 0.30 0.10 0.90 Sí 
2 1.01 0.27 0.10 0.76 Sí 
3 1.00 0.26 0.10 0.72 Sí 

 
 
Mitjana índex d’acidesa: 0.79 mg KOH/g 

 
A continuació es poden observar els resultats d’acidesa en condicions inicials de l’oli de 

colza doble premsat en condicions inicials emmagatzemat al terrat. 

 

Data d’anàlisi: 22/07/09  
 
 

Mostra Pes (g) mL KOH mL blanc Acidesa 
(mg KOH/g) 

Compleix el 
límit  menys 

de 2mg 
KOH/g? 

1 1.03 0.27 0.10 0.74 Si 
 
 

 
Seguiment 

 Al laboratori a temperatura ambient 

 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) mL KOH mL blanc Acidesa 
(mg 

KOH/g) 

Compleix 
el límit 

menys de 
2mg 

KOH/g? 
09/06/09 1 1.03 0.28 0.12 0.70 Sí  
09/06/09 2 1.01 0.26 0.12 0.62 Sí 
22/07/09 1 1.02 0.26          0.10 0.70 Sí 
16/09/09 1 1.01 0.26 0.10 0.71 Sí 
18/12/09 1 1.03 0.27 0.12 0.65 Sí 

 

Mitjana índex d’acidesa juny: 0.66 mg KOH/g 
 

Els resultats compleixen el límit d’acidesa establert per la German Rapeseed Fuel 

Standard, els resultats han disminuït una mica respecte a les condicions inicials. 
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 Al laboratori a temperatura ambient i a les fosques 
 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) mL KOH mL blanc Acidesa 
(mg 

KOH/g) 

Compleix 
el límit 

menys de 
2mg 

KOH/g? 
09/06/09 1 1.01 0.27 0.12 0.67 Sí  
09/06/09 2 1.01 0.28 0.12 0.71 Sí 
24/07/09 1 1.01 0.27         0.12 0.67 Sí 
16/09/09 1 1.00 0.29 0.10 0.85 Sí 
18/12/09 1 1.00 0.28 0.12 0.72 Sí 

 
Mitjana índex d’acidesa juny: 0.69 mg KOH/g 
 
Aquests resultats han disminuït tots respecte les condicions inicials tret, del resultat 

obtingut al mes de setembre. Tots els resultats compleixen els límits establerts. 

 

 Al laboratori a temperatura ambient amb l’envàs obert 
 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) mL KOH mL blanc Acidesa 
(mg 

KOH/g) 

Compleix 
el límit 

menys de 
2mg 

KOH/g? 
09/06/09 1 1.02 0.27 0.12 0.66 Sí  
09/06/09 2 1.01 0.28 0.12 0.71 Sí 
24/07/09 1 1.01 0.27         0.12 0.67 Sí 
16/09/09 1 1.02 0.27 0.10 0.75 Sí 
18/12/09 1 1.04 0.29 0.12 0.73 Sí 

 
Mitjana índex d’acidesa juny: 0.69 mg KOH/g 

 
Tots els resultats obtinguts compleixen la normativa alemanya d’acidesa d’olis, els 

resultats han disminuït respecte les condicions inicials. 

 

 A la nevera 
 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) mL KOH mL blanc Acidesa 
(mg 

KOH/g) 

Compleix 
el límit 

menys de 
2mg 

KOH/g? 
09/06/09 1 1.02 0.27 0.12 0.66 Sí  
09/06/09 2 1.01 0.26 0.12 0.62 Sí 
24/07/09 1 1.02 0.28         0.09 0.83 Sí 
16/09/09 1 1.02 0.28 0.09 0.83 Sí 
18/12/09 1 1.05 0.30 0.12 0.77 Sí 
 



Projecte de Fi de Carrera 
Antonia Flores Reyes 

 
 

- 71 - 

 
Mitjana índex d’acidesa juny: 0.64 mg KOH/g 

 
En aquest cas els resultats de juliol i setembre han augmentat respecte les condicions 

inicials, els mesos de juny i desembre pel contrari han disminuït. Tots els resultats 

compleixen la normativa de la German Rapeseed Fuel Standard. 

 
 Al terrat de l’escola a temperatura ambient exposat al sol 

 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) mL KOH mL blanc Acidesa 
(mg 

KOH/g) 

Compleix 
el límit 

menys de 
2mg 

KOH/g? 
16/09/09 1 1.01 0.28 0.10 0.80 Sí 
18/12/09 1 1.04 0.28 0.12 0.69 Sí 

 
 

Aquests resultats compleixen la normativa alemanya per l’acidesa d’olis. Els resultats de 

setembre van augmentar respecte les condicions inicials, en canvi el resultat de desembre 

va disminuir. 

 
 Gràfic 

 

 
 
 

Pel que fa a l’acidesa de l’oli de colza doble premsat en fred, els resultats del mes 

de juny van disminuir tots, però al juliol l’oli que estava emmagatzemat a la nevera va 

augmentar la seva acidesa. Al setembre tots augmenten l’acidesa i per últim al desembre 

tots baixen l’acidesa respecte les condicions inicials. Aquests resultats d’acidesa estan dins 

dels límits establerts. 
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5.3.4 Conclusions d’índex d’acidesa  
 

En general hi ha petites variacions d’acidesa en tots tres olis, però també s’ha de 

tenir en compte l’interval d’aquestes variacions. Aquestes poden ser degudes a errors de 

mostreig i de càlcul, ja que només és feia l’anàlisi una vegada i no per duplica per poder 

comprar si els resultats obtinguts eren correctes. 

 

Els olis de colza refinat i doble premsat en fred compleixen els límits establerts 

segons la German Rapeseed Fuel Standard però l’oli de colza desgomat no els compleix. 
 
5.4 Índex de iode  
 

També és determina l’índex de iode dels tres olis de colza, i també és fa un 

seguiment al llarg del temps i observar si els valors obtinguts compleixen els límits establerts 

per l’oli de colza.  

 

L’índex de iode de l’oli de colza ha d’estar entre 100-120g /100g segons la German 

Rapeseed Fuel Standard (DIN V 51605:2006) i el PNT utilitzat. 

 
5.4.1 Resultats índex de iode de l’oli de colza desgomat 
 
 

 
Condicions inicials 

Els resultats obtinguts de l’índex de iode de l’oli de colza desgomant en condicions 

inicials són els següents: 

 
Data d’anàlisi: 11/05/09  

 
 

Mostra Pes (g) mL Na2S2O3 mL blanc Índex 
iode(g/100g) 

Compleix 
límit  entre 

100-
120g/100g? 

1 0.1676 13.678 28.172 109.74 Sí 
2 0.1569 14.606 28.172 109.72 Sí 

 
 
Mitjana índex de iode: 109.73 g/100g 

 
 

Tal i com s’ ha comentat en altres apartats l’experiment del terrat s’ha repetit per tant 

aquestes són les condicions inicials: 
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Data d’anàlisi: 28/07/09  

 
 

Mostra Pes (g) mL Na2S2O3 mL blanc Índex 
iode(g/100g) 

Compleix 
límit  entre 

100-
120g/100g? 

1 0.1661 13.460 27.588 107.93 Sí 
 

 
Seguiment 

 
 Al laboratori a temperatura ambient 

• Taula 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) mL 
Na2S2O3 

mL blanc Índex 
iode(g/100g) 

Compleix 
límit  entre 

100-
120g/100g? 

10/06/09 1 0.1595 14.050 27.902 110.21 Sí 
10/06/09 2 0.1586 14.106 27.902 110.39 Sí 
28/07/09 1 0.1762 13.086 27.588 104.44 Sí 
25/09/09 1 0.1590 13.756 27.242 107.63 Sí 
21/12/09 1 0.1860 13.800 29.482 106.99 Sí 
 

Mitjana índex de iode juny: 110.30g/100g 
 

Els resultats d’índex de iode obtinguts compleixen la normativa de la German Rapeseed 

Fuel Standard. 

 
 Al laboratori a temperatura ambient i a les fosques 

 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) mL 
Na2S2O3 

mL blanc Índex 
iode(g/100g) 

Compleix 
límit  entre 

100-
120g/100g? 

10/06/09 1 0.1577 14.262 27.902 109.76 Sí 
10/06/09 2 0.1667 13.454 27.902 109.99 Sí 
29/07/09 1 0.1621 13.706 27.606 108.81 Sí 
06/10/09 1 0.1650 14.518 28.824 110.03 Sí 
21/12/09 1    0.1679 15.196 29.482 107.97 Sí 

 
Mitjana índex de iode juny: 109.88 g/100g 

 

Aquests resultats també compleixen la normativa alemanya, els resultats obtinguts en 

juny i octubre han augmentat respecte els de les condicions inicials. 
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 Al laboratori a temperatura ambient amb l’envàs obert 
 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) mL 
Na2S2O3 

mL blanc Índex 
iode(g/100g) 

Compleix 
límit  entre 

100-
120g/100g? 

15/06/09 1 0.1621 14.094 27.902 108.09 Sí 
10/06/09 2 0.1667 13.454 27.902 109.99 Sí 
29/07/09 1 0.1590 13.866 27.606 108.09 Sí 
06/10/09 1 0.1764 13.846 28.824 117.75 Sí 
21/12/09 1    0.1547 16.088 29.482 109.87 Sí 
 
 

Mitjana índex de iode juny: 109.04 g/100g 
 

Els resultat obtinguts compleixen els límits establerts per la normativa alemanya per 

l’índex de iode en olis. Els resultats d’octubre i desembre han augmentat respecte als 

obtinguts en les condicions inicials. 

 

 A la nevera 
 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) mL 
Na2S2O3 

mL blanc Índex 
iode(g/100g) 

Compleix 
límit  entre 

100-
120g/100g? 

15/06/09 1 0.1723 12.502 27.902 113.42 Sí 
10/06/09 2 0.1667 13.454 27.902 109.99 Sí 
30/07/09 1 0.1657 13.374 27.768 110.23 Sí 
06/10/09 1 0.1778 13.728 28.824 107.74 Sí 
21/12/09 1    0.1703 15.406 29.482 104.89 Sí 

 
Mitjana índex de iode juny: 111.71 g/100g 
 
 
En aquest cas tots els resultats compleixen la normativa de la German Rapeseed Fuel 

Standard per l’índex de iode en olis. 

 
 

 Al terrat de l’escola a temperatura ambient exposat al sol 
 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) mL 
Na2S2O3 

mL blanc Índex 
iode(g/100g) 

Compleix 
límit  entre 

100-
120g/100g? 

07/10/09 1 0.1642 14.950 29.230 110.36 Sí 
21/12/09 1    0.1822 12.368 29.482 119.19 Sí 
 
En aquest cas tots els resultats compleixen els límits establerts. 
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 Gràfic 

 
 

 
 

 
L’índex de iode de l’oli de colza desgomat puja de manera significat en el cas que 

esta emmagatzemat al laboratori a temperatura ambient amb l’envàs obert al mes de 

setembre, però al mes següent aquest disminueix i te un resultat semblant al de les altres 

condicions d’emmagatzematge L’oli que esta emmagatzemat al terrat obté un resultat més 

alt al mes de desembre sent el que més ha augmentat. L’índex de iode de l’oli de colza 

desgomat compleix els límits establerts en tots els casos. 

 
5.4.2 Resultats índex de iode de l’oli de colza refinat 
 

 
Condicions inicials 

Data d’anàlisi: 11/05/09  
 
 

Mostra Pes (g) mL Na2S2O3 mL blanc Índex 
iode(g/100g) 

Compleix 
límit  entre 

100-
120g/100g? 

1 0.1614 13.774 28.172 113.20 Sí 
2 0.1653 13.510 28.172 112.56 Sí 

 
 
 
Mitjana índex de iode: 112.88 g/100g 

 
 

Com s’ha explicat en apartats anterior es va repetir l’experiment del terrat per tant 

aquestes són les noves condicions inicials: 
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Data d’anàlisi: 28/07/09  
 

 
Mostra Pes (g) mL Na2S2O3 mL blanc Índex 

iode(g/100g) 
Compleix 
límit  entre 

100-
120g/100g? 

1 0.1620 13.522 27.588 110.18 Sí 
 

 
Seguiment 

 
 Al laboratori a temperatura ambient 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) mL 
Na2S2O3 

mL blanc Índex 
iode(g/100g) 

Compleix 
límit  entre 

100-
120g/100g? 

10/06/09 1 0.1601 13.954 27.902 110.56 Sí 
10/06/09 2 0.1637 13.614 27.902 110.76 Sí 
28/07/09 1 0.1733 13.732 27.588 101.46 Sí 
25/09/09 1 0.1722 12.498 27.242 108.65 Sí 
21/12/09 1    0.1641 14.816 29.482 113.41 Sí 
 

Mitjana índex de iode juny: 110.66 g/100g 
 

Tots els resultats obtinguts compleixen la normativa alemanya per l’índex de iode en 

olis. El resultat obtingut al desembre ha augmentat respecte les condicions inicials. 

 
 Al laboratori a temperatura ambient i a les fosques 

 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) mL 
Na2S2O3 

mL blanc Índex 
iode(g/100g) 

Compleix 
límit  entre 

100-
120g/100g? 

10/06/09 1 0.1623 13.846 27.902 109.90 Sí 
10/06/09 2 0.1532 14.504 27.902 110.98 Sí 
29/07/09 1 0.1782 12.058 27.606 110.72 Sí 
06/10/09 1 0.1547 13.946 28.824 122.04 No 
21/12/09 1    0.1829 13.224 29.482 112.80 Sí 

 
Mitjana índex de iode juny: 110.44 g/100g 

 
En aquest cas l’anàlisi fet al mes de setembre va obtenir un resultat que no complia els 

límits establerts, tot i que en el resultat del mes següent l’índex de iode que s’obté si que 

compleix la normativa. 
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 Al laboratori a temperatura ambient amb l’envàs obert 
 

 
Data 

d’anàlisi 
Mostra Pes (g) mL 

Na2S2O3 
mL blanc Índex 

iode(g/100g) 
Compleix 

límit  entre 
100-

120g/100g? 
15/06/09 1 0.1674 13.128 27.902 111.99 Sí 
29/07/09 1 0.1525 14.290 27.606 110.81 Sí 
06/10/09 1 0.1686 14.160 28.824 110.37 Sí 
21/12/09 1    0.1564 15.778 29.482 111.19 Sí 
 

Aquests resultats d’índex de iode compleixen els límits establerts i han disminuït 

respecte les condicions inicials. 

 
 A la nevera 

 
Data 

d’anàlisi 
Mostra Pes (g) mL 

Na2S2O3 
mL blanc Índex 

iode(g/100g) 
Compleix 

límit  entre 
100-

120g/100g? 
15/06/09 1 0.1562 14.056 27.902 112.49 Sí 
30/07/09 1 0.1644 13.186 27.768 112.56 Sí 
06/10/09 1 0.1590 13.520 28.824 122.14 No 
21/12/09 1    0.1727 13.358 29.482 118.48 Sí 
 

El resultat del mes de setembre no compleix la normativa alemanya respecte a 

l’índex de iode per olis, en l’anàlisi del mes següent si que es compleix la normativa. 

 
 Al terrat de l’escola a temperatura ambient exposat al sol 

 
Data 

d’anàlisi 
Mostra Pes (g) mL 

Na2S2O3 
mL blanc Índex 

iode(g/100g) 
Compleix 

límit  entre 
100-

120g/100g? 
07/10/09 1 0.1514 15.420 29.230 115.50 Sí 
21/12/09 1    0.1806 13.366 29.482 113.24 Sí 
 

En general l’índex de iode ha augmentat respecte les condicions inicials. 
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 Gràfic 
 

 
 
 

En els resultats de l’índex de iode de juliol, es pot observar en la gràfica com en el 

cas de l’oli que esta emmagatzemat en el laboratori a temperatura ambient disminueix, 

mentre que en altres casos, tenen resultats semblants. En el mes de setembre, l’oli que 

estava a la nevera i el que estava a temperatura ambient i a les fosques augmenten, i en 

últim anàlisi tots els resultats, tret el de l’oli que estava emmagatzemat en la nevera que 

augmenta una mica, tenen uns resultats similars.  

 
5.4.3 Resultats índex de iode de l’oli de colza doble premsat en fred 
 

Data d’anàlisi: 11/05/09  

Condicions inicials 

 
 

Mostra Pes (g) mL Na2S2O3 mL blanc Índex 
iode(g/100g) 

Compleix 
límit  entre 

100-
120g/100g? 

1 0.1518 14.386 28.172 115.25 Sí 
2 0.1565 14.112 28.172 114.01 Sí 

 
 
Mitjana índex de iode: 114.63 g/100g 
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Data d’anàlisi: 28/07/09  
 

 
Mostra Pes (g) mL Na2S2O3 mL blanc Índex 

iode(g/100g) 
Compleix 
límit  entre 

100-
120g/100g? 

1 0.1530 14.170 27.588 111.29 Sí 
 

 

Seguiment 

 Al laboratori a temperatura ambient 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) mL 
Na2S2O3 

mL blanc Índex 
iode(g/100g) 

Compleix 
límit  entre 

100-
120g/100g? 

10/06/09 1 0.1547 13.954 27.902 114.42 Sí 
10/06/09 2 0.1550 13.614 27.902 116.98 Sí 
28/07/09 1 0.1519 14.760 27.588 107.17 Sí 
25/09/09 1 0.1764 11.898 27.242 110.38 Sí 
21/12/09 1    0.1653 15.076 29.482 110.60 Sí 

 
Mitjana índex de iode juny: 115.70 g/100g 

 

Tots els resultats obtingut compleixen la normativa alemanya d’índex de iode, tots els 

resultats d’índex de iode han disminuït respecte les condicions inicials tret de l’obtingut al 

juny. 

 Al laboratori a temperatura ambient i a les fosques 
 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) mL 
Na2S2O3 

mL blanc Índex 
iode(g/100g) 

Compleix 
límit  entre 

100-
120g/100g? 

10/06/09 1 0.1592 13.670 27.902 113.44 Sí 
10/06/09 2 0.1711 12.440 27.902 114.68 Sí 
29/07/09 1 0.1708 13.820 27.606 102.43 Sí 
06/10/09 1 0.1737 12.152 28.824 121.80 No 
21/12/09 1    0.1694 15.038 29.482 108.20 Sí 
 

Mitjana índex de iode juny: 114.06 g/100g 
 

El resultat d’índex de iode de setembre no compleix els límits exigits, tot i que els altres 

resultats obtinguts si que els compleixen. 
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 Al laboratori a temperatura ambient amb l’envàs obert 
 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) mL 
Na2S2O3 

mL blanc Índex 
iode(g/100g) 

Compleix 
límit  entre 

100-
120g/100g? 

10/06/09 1 0.1723 12.502 27.902 113.42 Sí 
29/07/09 1 0.1612 13.342 27.606 112.29 Sí 
29/09/09 1 0.1530 15.300 28.824 112.17 Sí 
21/12/09 1    0.1705 15.448 29.482 104.45 Sí 

 

Tots els resultats obtinguts compleixen la normativa alemanya d’índex de iode en 

olis. Els resultats han disminuït respecte les condicions inicials. 

 
 A la nevera 

 
Data 

d’anàlisi 
Mostra Pes (g) mL 

Na2S2O3 
mL blanc Índex 

iode(g/100g) 
Compleix 

límit  entre 
100-

120g/100g? 
10/06/09 1 0.1585 13.602 27.902 114.49 Sí 
30/07/09 1 0.1544 13.842 27.768 114.45 Sí 
06/10/09 1 0.1736 13.378 28.824 112.91 Sí 
21/12/09 1    0.1666 14.774 29.482 112.03 Sí 
 

Tots els resultats d’índex de iode compleixen els límits establerts. Els resultats 

obtinguts han disminuït respecte les condicions inicials. 

 

 Al terrat de l’escola a temperatura ambient exposat al sol 
 

Data 
d’anàlisi 

Mostra Pes (g) mL 
Na2S2O3 

mL blanc Índex 
iode(g/100g) 

Compleix 
límit  entre 

100-
120g/100g? 

07/10/09 1 0.1659 14.476 29.230 112.86 Sí 
21/12/09 1    0.1733 15.680 29.482 101.07 Sí 
 
Els resultats obtinguts estan dins dels límits establerts segons la normativa alemanya. 
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 Gràfic 
 

 
 

 
És pot observar a la gràfica com els resultats obtinguts en els mes de juliol 

disminueixen, sobretot en el cas de l’oli que esta emmagatzemat a les fosques. Al mes 

següent, augmenta de manera considerable l’oli que esta emmagatzemat a les fosques. 

 
5.4.4 Conclusions índex de iode 
 

En general quasi tots els resultats compleixen la normativa alemanya sobre l’índex 

de iode en oli de colza, tret d’algun cas aïllat que no compleix la normativa. La variació de 

l’índex de iode no es gaire significat, ja que aquestes variacions no segueixen una 

tendència, i al igual que passava amb l’acidesa també es feia un anàlisi en comptes de fer-

ho per duplicat i això pot portar errors de mostreig. 
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6. Conclusions 
 
 

Els objectius establerts al principi d’aquest treball s’han realitzat tots. S’havia de fer 

un estudi sobre l’estabilitat oxidativa de tres olis de colza en diferents condicions 

d’emmagatzematge i les conclusions que es poden extreure en aquests estudi es que els 

olis que estaven emmagatzemats a la nevera han estat els menys afectats per l’oxidació. 

L’oli de colza emmagatzemat a la nevera amb millor estabilitat oxidativa ha estat l’oli de 

colza refinat, després el doble premsat en fred i per últim l’oli de colza desgomat. 

 

En el cas contrari l’oli que estava emmagatzemat al laboratori a temperatura 

ambient però amb l’envàs obert ha estat el que més ha disminuït el temps d’inducció, és a 

dir, ha estat el més afectat per l’oxidació. Això ha passat amb els olis de colza desgomat i 

doble premsat en fred. La pitjor situació d’emmagatzematge de l’oli de colza refinat ha estat 

al terrat. 

 

S’ha de vigilar molt les condicions d’emmagatzematge dels olis i no exposar-los a la 

llum, a altes temperatures, ni a una excessiva humitat. També és important el tipus de 

recipient on s’emmagatzema l’oli, aquest ha d’estar net, ja que qualsevol traça metàl·lica 

també es perjudicial per l’estabilitat dels olis, aquestes traces actuarien com a catalitzador. 

Un altre factor molt important són els antioxidants, sense aquests l’oli s’oxidaria amb molta 

més facilitat. 

 

Pel que fa a l’anàlisi de l’acidesa no s’han vist canvis gaire significatius, ja que la 

variació que hi ha entre els resultats dels anàlisis no és molt gran. Tot i això, el que és pot 

observar es que l’oli de colza refinat i l’oli de colza doble premsat han disminuït l’acidesa 

lleugerament respecte les condicions inicials. Pel que fa a l’oli de colza desgomat ha 

augmentat lleugerament l’acidesa de totes les condicions tret del que estava emmagatzemat 

al terrat que ha disminuït una mica respecte els condicions inicials.  

 

Pel que fa al compliment de la normativa de la German Rapessed Fuel Standard 

(DIN V 51605) respecte l’acidesa dels olis només la complien l’oli de colza refinat i l’oli de 

colza doble premsat. 

 

El que respecta als anàlisis de l’índex de iode hi ha algun mes on els resultats 

obtinguts no complien els límits establerts segons la normativa alemanya German Rapeseed 

Fuel Standard (DIN V 51605), tot i així la majoria dels resultats obtinguts si que estaven dins 

dels límits establerts. 
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Redactar els PNT’s del rancimat tant de funcionament com de neteja ha estat 

bastant senzill, aquests són molt importants i s’han de revisar cada cert temps, ja que poden 

quedar obsolets o bé s’han de tornar a redactar perquè el procediment no s’entén bé.  

 

Al realitzar aquests PNT’s es va mirar els resultats d’oxidació de l’oli de gira-sol, pels 

resultats obtinguts seria convenient fer un estudi de l’efectivitat del rancimat, ja que sembla 

que a mesura que es renta l’aparell aquest fa unes mesures menys precises. 

 

Aquest projecte m’ha semblat interessant i engrescador, m’ha agradat tot i els petits 

problemes tècnics que he pogut patir durant l’elaboració d’aquest. 

 

El projecte m’ha permès descobrir un nou món, ja que l’estudi dels olis i els greixos 

és molt més ampli i variat no hem pensava. He aprés que és molt important els tractament 

dels olis a l’hora d’efectuar procés el refinatge, ja que si aquest no es controla de manera 

adequada l’oli o el greix es deteriora amb més facilitat. També he descobert, que hi ha molt 

més olis a part dels olis habituals, és dir, l’industria dels olis i els greixos no es queda en l’oli 

d’oliva o de gira-sol sinó que hi ha moltes varietats, com per exemple l’oli de nou o l’oli 

provinent de la rosella o la carbassa. La química dels olis és bastant complexa, segons la 

seva estructura química poden ser més o menys propensos a l’oxidació i aquest és un factor 

que també s’ha de tenir en compte.   
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