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endinsant-nos a treballar, cercar informació, plantejar una metodologia,  i obtenir resultats 

sobre algun tema que, per anar bé, t’ha d’agradar.  
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estigués relacionat amb la Química Analítica, per ser més exactes que tractes amb tècniques 

analítiques instrumentals, ja que és un tema que sempre m’ha interessat.  

Ara bé, una cosa es voler-ho fer sobre aquest tema i l’altre és que algú t’ofereixi la 

possibilitat de poder treballar-hi. En el meu cas, la sort em va acompanyar i vaig poder 

treballar amb el que realment m’agrada; tot això gràcies al Dr. Joaquim Font Vallès, qui em 

va oferir la possibilitat d’endinsar-me més en aquest món, i m’ha permès fomentar els meus 

coneixements sobre tècniques analítiques a través de la seva gran experiència sobre aquest 

tema. Per això, i pel recolzament que m’ha proporcionat i sobretot per la confiança que ha 

dipositat en mi l’hi estic molt agraïda.  

També haig d’agrair a la Sra.M.Reyes Reyes i a la Sra.Sara Cuadros la seva paciència, 

amabilitat i disponibilitat per ajudar-me en tot el que he necessitat al llarg de la realització 

d’aquest projecte. 

 

Gràcies a la realització d’aquest TFC m’he obert un altre camí en el món de la Química 

Analítica que considero molt valuós per al meu futur. 
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Resum del treball final de carrera 

 

El treball esta basat en l’estudi de mètodes analítics d’anàlisi cromatogràfics, concretament 

amb la cromatografia líquida d’alta resolució (HPLC: High Performance Liquid 

Chromatography) per l’anàlisi dels biocides: Imidacloprid i Permetrina. 

Dins d’aquest estudi general de la tècnica esmentada, el treball esta dividit en dues vessants 

d’investigació:  

 Desenvolupar i validar un mètode analític amb el seu corresponent Protocol 

Normalitzat de Treball (PNT), per determinar Imidacloprid. 

 Optimitzar el mètode analític establert fins el moment per determinar Permetrina, 

validant-ne les modificacions establertes. 

 

Per poder dur a terme aquests dos objectius principals, és requereix molta experimentació, ja 

que com és lògic, per arribar a resultats i/o conclusions acceptables prèviament s’han de 

realitzar moltes proves i verificacions, és per això que, la part més important d’aquest treball 

és la part experimental en la qual s’hi poden trobar tots els anàlisis, totes les proves 

realitzades, paràmetres comprovats, i verificacions que s’han realitzat fins a obtenir resultats 

exactes, eficaços i amb la màxima garantia. No obstant, abans de realitzar anàlisis i 

endinsar-se amb l’estudi analític s’ha de cercar informació dels productes amb els quals s’ha 

de treballar, sobre les diverses tècniques que s’han d’utilitzar, sobre la interpretació de tots 

els resultats que s’obtinguin, etc. Per tant la primera part del treball final de carrera és la part 

teòrica que serveix per adquirir els suficients coneixements per permetre escollir els 

paràmetres més adequats en els diferents anàlisis i realitzar una interpretació correcta de 

qualsevol tipus de resultat que s’obtingui. 
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Desprès de realitzar la part experimental pertinent a cadascun dels dos objectius que s’han 

esmentat, s’ha finalitzat el treball amb l’obtenció de resultats satisfactoris, ja que per una 

banda s’ha arribat a desenvolupar el mètode i el PNT per a la determinació d’Imidacloprid, i 

per l’altre s’ha millorat, abaratint despeses, el mètode analític que s’utilitzava per determinar 

Permetrina.   
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Objectius 

 

La realització d’aquest treball s’ha desenvolupat bàsicament per dos motius; el primer és la 

necessitat de crear un mètode analític per a la determinació d’un fitosanitari que conté com a 

principi actiu Imidacloprid, i el segon és per intentar optimitzar el mètode de determinació ja 

desenvolupat d’un biocida que conté com a principi actiu Permetrina.  

Per a cada molècula és necessari un anàlisi qualitatiu, per poder identificar la molècula en el 

formulat, i un de quantitatiu que asseguri la concentració descrita en l’especificació de venda. 

L’estudi d’aquest dos tipus d’anàlisis serà la base del projecte. 

Aquests anàlisis es realitzen per tècniques cromatogràfiques, concretament per: 

cromatografia líquida d’alta resolució (HPLC) amb l’ús del detector PDA waters 2996. Aquest 

detector permet la identificació i la quantificació de substàncies basant-se amb l’obtenció de 

l’espectre UV, que permet comparar simultàniament el temps de retenció del pic del 

cromatograma pertanyent a l’analit amb el d’un patró pur en les mateixes condicions que 

prèviament es troba a la llibreria del cromatograma, permeten així, identificar l’analit i 

quantificar-lo.  

Una altre tècnica que s’utilitzarà serà l’espectrofotometria IR, útil només com a valoració 

qualitativa del producte i no pas quantitativa. L’espectrofotòmetre IR no és útil per a les 

mostres de formulats que arriben directament de les empreses ja que aquestes contenen 

molts altres productes a banda de la molècula activa com són tensioactius, perfums i altres 

additius. Per tant, només serà aplicable per a mostres pràcticament pures o molt 

concentrades (per exemple, per anàlisis qualitatius de matèries primeres). 

Així doncs, un objectiu fonamental serà familiaritzar-me amb l’ús d’aquestes tècniques 

d’anàlisi químic a més a més d’aprendre a desenvolupar-me amb eficàcia en un laboratori 

d’anàlisi. 
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Fins al moment, cap empresa excepte Bayer CropScience, no tenia la possibilitat de 

comercialitzar algun tipus de formulat fitosanitari que contingués Imidacloprid, ja que la 

patent d’aquest producte la tenia l’empresa esmentada anteriorment, i com ja se sap fins que 

aquesta patent no s’exhaureixi cap empresa pot comercialitzar un producte que contingui 

dita substància.  

Gràcies a la finalització del termini d’aquesta patent una empresa del sector dels biocides, es 

va interessar en la comercialització d’aquest fitosanitari per engrandir el ventall de productes 

i satisfer les necessitats dels seus clients, proporcionant-me així, la possibilitat de crear i 

desenvolupar un mètode per analitzar-lo i poder garantir que el producte posat a la venda 

conté un 2 % d’Imidacloprid (requeriment de dita empresa). 

Al llarg del projecte es tractarà d’anar desenvolupant el mètode analític i el seu PNT 

(Procediment Normalitzat de Treball), amb les corresponents proves i validacions, que 

verifiqui amb la màxima certesa la concentració d’Imidacloprid que han de contenir els 

productes finals que es portaran a la venda i al mateix temps verifiqui el control de qualitat 

dels formulats del fitosanitari Imidacloprid amb total garantia.  

Com tot mètode d’anàlisi, ha de ser el màxim d’eficaç i s’ha d’aconseguir aquesta eficàcia 

amb el mínim cost i el menor temps possible, per tant el temps cromatogràfic d’anàlisi haurà 

de ser curt (menys de 10 minuts), i el dissolvent a utilitzar en l’anàlisi haurà de ser econòmic. 

És per això que s’utilitzarà Metanol, ja que en l’anàlisi de l’Imidacloprid ofereix resultats igual 

de bons que l’Acetonitril i és molt més econòmic (fet que es demostrarà en la realització del 

treball).  

Es vol intentar aconseguir un mètode d’anàlisi senzill i ràpid, per tant els passos del protocol 

per a la determinació d’Imidacloprid per HPLC, que és el que determina com s’ha de dur a 

terme tot l’anàlisi, hauran de ser òptims per aconseguir els millors resultats.  

L’eficàcia del mètode s’ha de demostrar validant-lo: verificant la linealitat, la precisió, la 

recuperació del procés d’anàlisi desenvolupat i garantint amb les proves corresponents tots 

els resultats expressats. 

 

La segona part del treball consistirà en intentar millorar el mètode que fins ara estava 

establert per analitzar la substància activa anomenada Permetrina. S’ha generat aquest 

interès per millorar-lo ja que fins al moment en ell s’utilitzava Acetonitril com a fase mòbil de 

la tècnica utilitzada per al seu anàlisi (cromatografia HPLC), i a causa de la crisis econòmica 

general que s’està vivint s’ha encarit la seva fabricació, conseqüentment també ho ha fet el 

seu preu de venda, generant a més a més escassetat de dit producte. És per això que 

s’intentarà utilitzar un altre dissolvent, concretament Metanol, com a fase mòbil de la 

cromatografia, perquè la seva fabricació és molt més econòmica i per tant, també ho és el 

seu ús en anàlisis.  
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Si s’aconsegueix validar el mètode, és a dir, obtenir resultats igual de bons que els que 

s’havien obtingut fins al moment, canviant la fase mòbil (acetonitril per metanol) 

s’aconseguirà abaratir el mètode d’anàlisi i per tant s’haurà obtingut un mètode amb la 

mateixa precisió, més econòmic i millor, és a dir, s’haurà realitzat l’optimització del mètode, 

ja que sempre s’ha d’intentar realitzar un procés el més econòmicament possible perquè així 

ofereixes la possibilitat d’augmentar la seva comercialització al màxim. 

 

Així doncs, aquest projecte final de carrera estarà orientat cap aquestes dues vessants 

proporcionant resultats fiables, màxima precisió, i màxima garantia en tots els processos que 

tenen lloc.  
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1  Introducció 

 

Un producte fitosanitari es defineix, segons la Organització Mundial de la Salut (OMS), com 

aquella substància o barreja de substàncies destinades a prevenir l’acció de, o destruir 

directament, insectes (insecticides), àcars (acaricides), rosegadors (rodenticides), cargols o 

llimacs (molusquicídes), fongs (fungicides), males herbes (herbicides), bactèries (antibiòtics i 

bactericides) i altres formes de vida animal o vegetal perjudicials per la salut pública i també 

per l’agricultura (és a dir, considerats com a plagues i per tant susceptibles de ser combatuts 

per plaguicides); durant la producció, emmagatzematge, transport, distribució i elaboració de 

productes agrícoles i els seus derivats. [PROFIT] [PRICA77] 

Una classificació general seria classificar tots aquells productes que maten qualsevol tipus 

d’insectes, ja sigui pugons a les plantes, polls al cap, mosques etc. com a Biocides, és a dir, 

es podria definir com a Biocides: les substàncies actives i preparats que continguin una o 

més substàncies actives, presentats en la forma en que són subministrats a l’usuari, 

destinats a destruir, contrarestar, neutralitzar, impedir l’acció o exercir un altre tipus de 

control sobre qualsevol organisme nociu per medis químics o biològics. [BIOC]  

Biocides és el terme general per nombrar dits productes i el terme Fitosanitaris n’és un 

subgrup destinat a l’aplicació en productes agrícoles, com és el cas de l’Imidacloprid, encara 

que aquest també pot ser aplicat als animals (per exemple en pipetes per a gossos) i per tant 

classificar-se com a un Biocida. L’altre substància que s’estudiarà és la Permetrina que és 

classificada únicament com a Biocida, ja que el seu ús per agricultura no esta defensat i per 

tant no es pot utilitzar en aquest ram sinó que s’utilitza per aplicacions beneficioses per la 

salut humana. 

Perquè un biocida sigui un bon biocida ha de tindre un ampli ventall d’activitat, és a dir, ha de 

cobrir una amplia gamma de microorganismes, ha de ser efectiu a baixa concentració 
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(tractament més econòmic), efectiu en un ampli rang de pH, solubles en aigua per facilitar 

l’aplicació, compatibles amb altres espècies químiques en el medi, ha de tindre una elevada 

persistència, ésser fàcil de neutralitzar i sobretot ha de tindre baixa toxicitat humana, ja que 

aquests productes s’acostumen a aplicar en la higiene de la manipulació de productes 

alimentaris (per la segureta del consumidor), en aplicacions veterinàries (ja sigui com a 

desinfectants o per al control d’insectes), i també s’utilitzen molt per al control d’insectes en 

la llar etc. [BIOC] [BIOCID] 

 

Per altra banda els productes fitosanitaris són mitjans imprescindibles per a la producció 

agrícola, tant pels sistemes convencionals d’agricultura, com pels sistemes d’agricultura 

integrada o ecològica, ja que els elevats potencials de les diferents classes de plagues 

determinarien la inviabilitat de molts cultius en les zones de producció de major interès 

econòmic i social. L’inici del seu ús esta en la base de la denominada Revolució verda1 des 

de mitjans del segle XX. [PROFIT] 

L’ús d’aquest tipus de producte, tant biocides com fitosanitaris, pot tindre efectes no desitjats 

i és imprescindible que aquests efectes no siguin en cap moment perillosos per la salut 

humana, ni tampoc que arribin a presentar nivells de risc inacceptables per al medi ambient, 

incloses la flora i la fauna silvestres. En conseqüència l’Estat aplica els mecanismes 

necessaris perquè només puguin comercialitzar-se aquells productes fitosanitaris que siguin 

útils i eficaços per combatre plagues, i que al mateix temps no comportin riscs col·laterals. 

Així doncs, és freqüent que es retiri o es prohibeixi l’ús d’algunes substàncies actives2 que 

obliguen a variar la composició dels productes per disminuir el seu impacte ecològic, sanitari 

o el risc de que els elements nocius passin a la cadena alimentària; fet que ha augmentat 

l’interès en la investigació de productes que els fabricants denominen fitosanitaris ecològics3. 

Per tant, perquè un productes pugui comercialitzar-se ha d’estar autoritzat prèviament i 

inscrit necessàriament al Registre Oficial de Productes Fitosanitaris, en el qual si exposa tota 

la informació del producte. [PROFIT] En el cas de la Permetrina, els formulats d’aquesta 

s’han d’inscriure al Registre de Plaguicides no agrícoles o biocides. [BMSC] 

Com s’ha esmentat prèviament, l’ús d’aquests productes comporta conseqüències positives i 

com és lògic també en comporta de negatives. 

Com a conseqüències positives es té que l’ús de productes fitosanitaris produeix un augment 

extraordinari en el rendiment de la terra sense el que no hagués estat possible aconseguir 

els nivells actuals de producció alimentària. També milloren la possibilitat de comercialització 

dels productes, retardant el seu deteriorament, possibilitant el seu emmagatzematge i el 

                                                 
1 Revolució verda: és el nom amb que es va batejar  l’important increment de la producció agrícola als anys 60, com 
a conseqüència d’utilitzar noves tècniques de producció (entre elles l’ús de fitosanitaris) [REV]. 
2 Substància activa: Són substàncies o microorganismes que exerceixen un acció general o específica contra 
elements nocius. [JAR] 
3 Fitosanitaris ecològics: Els fitosanitaris ecològics es caracteritzen perquè són biodegradables i són innocus per al 
medi ambient. Al mateix temps que són efectius presenten toxicitat específica. [ALZI] 
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transport a llargues distàncies, a més a més disminueixen el preu i milloren l’aspecte davant 

el consumidor. 

Els fitosanitaris són productes químics biològicament actius, fet que genera inconvenients en 

el seu ús tals com: disminució de la biodiversitat, contaminació del sòl i contaminació de les 

aigües, a on juntament amb altres productes, com els fertilitzants, de vegades produeixen 

fenòmens d’eutrofització. [PROFIT] 

Si no són aplicats correctament són perillosos per la salut de qui els utilitza, per tant és molt 

important que tota persona que requereixi de l’ús d’aquest tipus de productes s’informi 

prèviament de la seva aplicació i la seva toxicologia per evitar possibles accidents. També 

poden arribar a ser perjudicials per al propi consumidor, ja que si s’han utilitzat en excés, de 

forma incorrecta o no s’han respectat els períodes de temps necessaris per a la seva 

degradació poden produir risc d’intoxicació alimentària. 

Un dels debats actuals, és si inclús utilitzats de forma correcta i complint els requisits mínims 

imposats per les autoritats sanitàries, el consum continu d’aliments o altres bens de consum 

que continguin restes de productes fitosanitaris pot o no tenir conseqüències negatives per la 

salut. Com és normal hi ha diversitat d’opinions, ja que els moviments ecologistes i altres 

agents socials partidaris d’incrementar els controls o les restriccions de dits productes 

acostumen a denunciar que si, i per contra les industries fitosanitàries (vinculades a la gran 

indústria farmacèutica) acostumen a afirmar que no. [PROFIT] 

Els estudis científics són difícils d’avaluar, ja que la demostració d’una relació casual o d’una 

correlació estadística pot ser interpretada de moltes maneres, a més a més s’hi involucren 

qüestions ecològiques, plantejaments emocionals i interessos econòmics, i també es critica 

que el patrocini dels equips científics pot veure’s com a una pressió perquè les conclusions 

d’un estudi es moguin cap un sentit o un altre.  

A pesar d’aquestes especulacions el que esta clar es que actualment l’ús de fitosanitaris és 

un recurs indispensable per abastir les necessitats alimentaries, essent utilitzats amb la 

màxima responsabilitat i control per evitar qualsevol problema (contaminació, intoxicació 

etc.). [MAPA] 
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2  Antecedents històrics [PRICA77] 

 

En el desenvolupament de l’ús de fitosanitaris o biocides (com a terme general) es poden 

diferenciar tres etapes històriques. La primera esta marcada pel descobriment, accidental o 

experimental, de l’acció plaguicida d’alguns compostos, com per exemple el sofre, els 

arsenis, el sulfat de coure etc. És una època d’avenços lents. La segona etapa presenta un 

desenvolupament més ràpid i té el seu punt de partida l’any 1922, any en que Holanda es va 

introduir en l’ús dels olis insecticides. Durant aquest període es descobreix l’acció insecticida 

del Piretre i la rotenona. 

La tercera s’inicia amb el descobriment de les propietats insecticides del DDT 

(diclorodifeniltricloroetà), realitzat per Müller l’any 1940; a partir d’aquí van començar a 

realitzar-se descobriments de nous fitosanitaris i es van desenvolupar les bases científiques 

d’investigacions posteriors. 

El DDT havia estat sintetitzat químicament però les seves propietats insecticides no eren 

conegudes. El primer èxit del DDT va ser la seva efectivitat contra els polls, transmissors del 

tifus exantemàtic que atacava els soldats en els camps de lluita d’Itàlia durant la Segona 

Guerra Mundial. El descobriment d’aquestes propietats va obrir el camí cap a la cerca de 

productes similars d’acció potent, desembocant en l’actual època dels plaguicides orgànics, 

en la que els descobriments fructífers succeeixen ràpidament. 

Després del descobriment de l’acció insecticida del DDT a Suïssa, es va descobrir 

simultàniament a França i a Anglaterra la del HCH (Ciclohexà,1,2,3,4,5,6-hexaclor), 

substància activa que actualment esta prohibida per la seva perillositat en la salut humana i 

el medi ambient. [IHCH] Anys després Schrader sintetitzava a Alemanya els primer 

insecticides organofosfats i es descobria la seva acció tèrmica. 

Actualment es cerquen nous pesticides, més específics basats en el coneixement de la 

fisiologia i bioquímica de l’espècie que han d’atacar per així aconseguir la màxima eficàcia.  
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3  Imidacloprid 

 

L’Imidacloprid és una de les substàncies actives que s’estudiarà al llarg del projecte. Aquesta 

és present en mostres que en contenen diferents concentracions (20 %, 2 % etc.) segons les 

necessitats de la seva aplicació. 

En la realització d’aquest treball es tractarà de buscar un mètode i validar-lo per verificar que 

el producte comercial conté un 2 % d’Imidacloprid, ja que és el requeriment de l’empresa per 

la qual es farà l’estudi de la substància. Per poder començar a treballar-hi primer de tot s’han 

d’estudiar les propietats de la substància amb la que s’ha de treballar per evitar qualsevol 

risc i/o problema i conèixer les seves limitacions.  

 

 

3.1 Informació general [IMIDA] 

 

Aquesta substància sorgeix l’any 1988, ja que el 21 de Gener de 1986 es va sol·licitar la 

patent als Estats Units, però fins el 3 de Maig de l’any 1988 no va ser concedida 

(U.S.Pat.No.4.742.060).   

És manufacturada per Bayer CropScience aproximadament des de l’any 1991 i és aplicable 

a uns 140 cultius, essent una de les substàncies més comercialitzada de l’empresa. 

[IMI.BAY]  

L’Imidacloprid és un innovador fitosanitari que posseeix excel·lents propietat sistèmiques4 i 

de contacte, una poderosa efectivitat, una baixa toxicitat i gaudeix d’un impacte mínim en el 

medi ambient. [RUBI] 

                                                 
4 Insecticides sistèmics: són aquells que absorbits per la sabia exerceixen la seva acció sobre patògens a través de 
la mateixa, arribant d’aquesta manera a parts no tractades directament. Actuen a través del sistema vegetatiu. 
[PESTAGR] 
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L’Imidacloprid és un neonicotinoide, s’obté de les espècies de tabac: Nicotiana tabacum i 

Nicotiana rustica, i és una copia sintètica de l’estructura de la nicotina per tant,i és un tipus 

d’insecticida neuroactiu dissenyat a partir de la nicotina. [PRICA77] [INS.PRID] 

El seu nom químic és: N-[1-[(6-Cloro-3-piridilmetil]-4,5-dihidroimidazol-2-il]nitramida i la seva 

estructura química és:  
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Fig. 1  Estructura química d’Imidacloprid [CDST97] 

 
 

Està etiquetat com a utilitzable per al control de termites i puces a més a més d’altres 

insectes com per exemple la mosca blanca. El seu ús és com a insecticida agrícola, encara 

que també es pot usar com a biocida quant actua sobre animals (per exemple: les pipetes 

dels gossos), i la seva forma d’actuar és com a un insecticida sistèmic, és a dir, actua per 

contacte i per ingestió. [BAR74] 

L’Imidacloprid és absorbit per les arrels de les plantes i transportat a través dels seus teixits 

(sobretot pels sistemes vasculars) en quantitats suficients per ser efectius en els punts 

d’acció (fulles, brots, etc.) durant un cert temps; les seves propietats sistèmiques fan que els 

insectes que mengin o absorbeixin alguna part de la planta resultin intoxicats i es morin, per 

exemple absorbint la seva sabia. Aquests es diferencien dels insecticides simplement 

penetrants en que aquest últims poden penetrar fins a una certa profunditat de l’interior de la 

planta (acció de profunditat), però no poden traslladar-se ni emmagatzemar-se en altres 

òrgans en quantitats efectives. L’Imidacloprid actua sobre els insectes com agonista 

competitiu de l’acetilcolina a nivell dels receptors nicotínics postsinàptics. Els activa i 

bloqueja en segons, impedint  el seu tancament i provocant un estat ràpid d’hiperexibilitat i 

estimulació constant, que acaba amb un bloqueig de la conducció nerviosa. En l’insecte, les 

conseqüències neurofisiològiques són: efecte anti-alimentació, paràlisis de l’aparell bucal en 

menys de cinc minuts, incoordinació, tremolors generalitzades i una ràpida mort. [ADVANT] 

Actua sobre una amplia gamma de plagues agrícoles com insectes mossegadors, 

minadores, xopadors i raspadors. 

Els insecticides sistèmics es poden aplicar a través del sistema de rec, directament al sòl, 

polvoritzant-los sobre el fullatge, o també es poden aplicar en forma de pols a les llavors 

abans de la seva sembra. [PRICA77] 
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L’Imidacloprid esta catalogat actualment com a “moderadament tòxic” per la OMS 

(Organització Mundial de la Salut) i per l’Agència de protecció del Medi Ambient d’Estats 

Units pertany a la Classe II o III, requerint una etiqueta de “Perill” o “Precaució”. A més a més 

té una potencialitat de ser contaminant d’aigües subterrànies. Esta catalogat com “probable” 

cancerigen per la EPA (Environmental Protection Agency) (grup E), i no esta a la llista de 

tòxics per al sistema endocrí, reproductiu o de desenvolupament, o com a un producte 

químic amb problemes especials amb alguna espècie. La tolerància de residus 

d’Imidacloprid en els aliments varia entre 0,02 mg/kg en els ous als 3,0 mg/kg en el llúpol. 

 

 

3.2 Fitxa Tècnica  

 

En l’apartat d’annexes de la part teòrica concretament al Cap. 1 apartat 1.1. es pot observar 

una fitxa tècnica sobre l’Imidacloprid. En aquesta fitxa tècnica si pot trobar tota mena de 

detalls sobre la substància com són: propietats físiques, usos, sistemes d’aplicació, registres 

i toleràncies, toxicitat, primers auxilis, etc.  

Per a més informació també es poden consultar les següents referències: [SILV], [AGRO], 

[VADE04] i [BAYER]. 
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4  Permetrina 

 

La Permetrina és l’altra substància que s’estudiarà en la realització d’aquest treball. S’haurà 

d’intentar optimitzar el mètode d’anàlisis que està establer per analitzar diferents 

concentracions de dita substància.  

 

 

4.1 Informació general [RAP-AL] 

 

La Permetrina és un derivat sintètic de la piretrina5, component de les flors de la planta 

Chrysanthemun cinerariefolium, amb propietats pediculicides (relacionades amb els polls), 

escabicides (substàncies que curen la sarna6 per destrucció del Sarcopte, que és un àcar), i 

insecticides, per això se’l classifica com a un producte biocida. 

Es va començar a obtenir del crisantem a partir de 1850. Al principi s’utilitzava per usos 

domèstics triturant les flors seques de la planta fins aconseguir una pols fina i homogènia, 

però posteriorment es va anar creant sintèticament.  [PRICA77]  

La primera Piretrina, l’Aletrina, es va crear en un laboratori l’any 1949, des d’aleshores s’han 

inventat més de mil piretrines sintètiques. 

Aquestes substàncies químiques es van generar en abundància perquè eren “no tòxiques” o 

“menys tòxiques” que els plaguicides organoclorats, organofosforats i carbamats. Això 

explica que l’ús de la Permetrina per controlar insectes s’hagi estès cap a una gran varietat 

de cultius, parcs i jardins, en l’interior dels habitatges, en activitats ramaderes i fins i tot 

directament amb els éssers humans. L’ús de la Permetrina esta catalogat com a ús sanitari, 

                                                 
5 Piretrina: Són molècules amb activitat insecticida que s’apliquen en collites, plantes de jardí, animals domèstics i 
també directament en éssers humans. [PIRE] 
6 Sarna: és una malaltia de la pell ocasionada per l’àcar anomenat Sarcopte [SARNA] 
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ja que no s’aplica als cultius agrícoles, és a dir, amb substàncies que posteriorment ens 

mengem, sinó que només s’aplica amb els usos que s’han descrit anteriorment. 

S’utilitza principalment per matar insectes, aranyes i erugues, així com també per repel·lar 

una amplia gamma d’insectes.  A una concentració del 5 % està indicada en el tractament de 

les infestacions produïdes per Sarcoptes Scabiei (escabiosis o sarna). [PERM]  

Actua sobre el sistema nerviós central de l’àcar i ocasiona, tal i com s’ha demostrat en 

diversos estudis, alteracions i dolors cardiovasculars, endocrins, reproductius i del sistema 

immunològic, per tant, com és lògic produeix  la mort dels àcars per paràlisi. Es pot dir que el 

seu mecanisme d’acció és la neurotoxicitat. Amb combinació amb l’Imidacloprid amplifica 

l’estímul nerviós en intensitat i en duració, produint la mort quasi immediatament. [ADVANT] 

El seu nom químic és (1RS)-cis,trans-3- (2,2-diclorvinil)-2,2-dimetilciclopropà carboxilat de 3- 

Fenoxibenzil (IUPAC), i la seva estructura química és: 
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Fig. 2  Estructura química de la Permetrina (Cis) [CHPER] 

 

 

Diversos estudis determinen que la Permetrina pot ser perillosa per al medi ambient i en 

especial per als peixos i les abelles, ja que mata insectes indiscriminadament sense 

diferenciar entre paràsits de sembrat i altres insectes. La EPA senyala que aquest plaguicida 

és perillosament tòxic per les abelles mel·líferes, així com per als peixos, els insectes 

aquàtics, el llagostí i la gambeta. La toxicitat de la Permetrina és lleugera en aus.  

La organització Mundial de la Salut (OMS) classifica la Permetrina en el grup II, com a 

“moderadament perillós”. La EPA, en canvi, el classifica a la classe III com a “baix grau de 

toxicitat”. Com a curiositat, en alguns productes a base de Permetrina s’ha establert una 

dosis diària admissible per als éssers humans de 0,005 mg/kg/dia per preveure possibles 

efectes adversos. 

L’agencia Internacional d’Investigació del Càncer (IARC) no ha classificat a la Permetrina 

com a cancerígena, en canvi, la EPA la classifica al grup C, com a “possible cancerigen per 

a humans”, havent realitzat estudis amb ratolins que van experimentar la formació de tumors 

als pulmons i al fetge. Amb gent que havia utilitzat aquest insecticida (abundantment) es van 

trobar residus de Permetrina a la llet materna de mares residents en regions sota el control 

de la malària a Sud-àfrica, encara que els seus efectes sobre els lactants avui en dia encara 
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no s’han determinat; també es van trobar problemes relacionats amb la fertilitat masculina, 

és per això que la EPA adverteix sobre els possibles efectes sobre el sistema reproductor 

tant femení com masculí i sobre el càncer de pit.  

La Permetrina, com tots els productes químics, s’ha d’utilitzar d’una forma raonable, acurada 

i responsable per evitar qualsevol tipus de problema (perjudicar el medi ambient, perjudicar 

la salut, etc). 

 

 

4.2  Fitxa Tècnica  

 

En l’apartat d’annexes de la part teòrica concretament al Cap. 1 apartat 1.2. es pot observar 

una fitxa tècnica sobre la Permetrina. En aquesta fitxa tècnica si pot trobar tota mena de 

detalls sobre la substància com són: propietats físiques, usos, sistemes d’aplicació, registres 

i toleràncies, toxicitat, primers auxilis, etc.  

Per a més informació també es poden consultar les següents referències: [PRIN], [WVADE], 

[SESPER] i [RAP-AL]. 
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5  Introducció a les tècniques analítiques 

 

5.1  Classificació de les tècniques analítiques [ANATEC] 

 

L’anàlisi d’una mostra genera un senyal químic o físic d’una magnitud proporcional a la 

quantitat d’analit que existeix en la mostra. Aquest senyal pot ser qualsevol cosa que es 

pugui mesurar; exemples habituals són: la massa, el volum i l’absorbància.  

Les tècniques més utilitzades analíticament són les següents: 

 

 Volumetria: basada en la quantitat de reactiu necessari per reaccionar amb l’analit. 

 Tècniques Electroanalitiques: incloent la potenciometria i la voltametria. 

 Espectroscòpia: basat en la interacció de l’analit amb la radiació electromagnètica. 

 Cromatografia: en la que l’analit es separa de la resta de la mostra perquè pugui ser 

mesurat sense interferències d’altres compostos. 
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6  Tècniques, mètodes, procediments i protocols analítics 

[HARV02] 

 

Les tècniques analítiques són utilitzades per la Química Analítica, aquesta tracta sobre els 

mètodes de determinació de la composició química de la matèria. Un mètode qualitatiu 

proporciona informació respecte les espècies atòmiques, les moleculars o els grups 

funcionals que existeixen en una mostra; un mètode quantitatiu, en canvi, subministra 

informació numèrica, com per exemple la quantitat relativa d’un o varis de dits components. 

 

Tècnica 

 
Una tècnica és qualsevol principi físic o químic que pot utilitzar-se per a estudiar un analit, 

entenent com a analit aquell o aquells components que interessen d’una mostra. Així doncs, 

de tècniques n’hi ha moltes (tècniques gravimètriques, volumètriques, espectroscòpiques, 

electroquímiques, columbimètriques, cromatogràfiques etc.) però es tracta d’escollir la més 

adient per obtenir uns bons resultats. 

 

Mètode 

 

Un mètode és un mitja per analitzar una mostra amb l’objectiu de trobar un analit que es 

troba en una matriu específica (tots els components d’una mostra que no són analits). 

Depenent de l’analit que s’hagi d’analitzar s’utilitzarà un mètode o un altre segons el que 

sigui més eficaç. 
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Procediment 

 

Un procediment és un conjunt d’informació escrita en la que es detalla la forma d’aplicar un 

mètode a una mostra concreta, incloent-hi les instruccions sobre la forma adequada d’agafar 

la mostra, la manipulació dels factors que poden interferir i la validació dels resultats. Un 

mètode no condueix necessàriament a un procediment únic, ja que diferents analistes o 

institucions poden adaptar el mètode a les seves necessitats específiques. 

  

Protocol 

 

Un protocol és un conjunt d’instruccions escrites estrictes en les que es detalla el 

procediment que s’ha de seguir si es vol que la institució que específica el protocol accepti 

els resultats de l’anàlisi. Els protocols són habituals quant s’utilitza la Química Analítica per 

recolzar o definir polítiques públiques. 

 

Aquests quatre paràmetres de la metodologia analítica segueixen un orde evident. El més 

ideal és que el protocol defensi un procediment prèviament validat. Abans de desenvolupar i 

validar un procediment s’ha de seleccionar un mètode d’anàlisi que, al mateix temps, 

requereixi un estudi inicial de les tècniques disponibles per determinar de la forma més 

adequada a l’analit. Aquests paràmetres seran la base del desenvolupament de la primera 

part experimental del treball. 

 

6.1  Selecció d’un mètode analític  

 

Un químic disposa d’una sèrie enorme d’eines per realitzar els anàlisis, tantes que sovint és 

complicat escollir la millor. Els requisits d’un anàlisi són els que determinen un millor mètode. 

A l’hora d’escollir el que s’utilitzarà s’han de tindre en compte alguns (o tots) criteris de 

disseny com són: exactitud, precisió, sensibilitat, selectivitat, robustesa, solidesa, escala 

d’operació, temps d’anàlisi, disponibilitat d’equip i costos. 

 

6.1.1  Exactitud 

 

La exactitud és una mesura de la proximitat existent entre el resultat d’un experiment i el 

resultat esperat. La diferència entre el resultat obtingut i l’espera’t acostuma a dividir-se per 

el resultat esperat i informa com a error relatiu percentual. La seva fórmula és la següent: 

 

100x
esperatresultat

esperatresultatobtingutresultat
error'd%

-
=       o   100x
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μX
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On: 

X  és la mitjana dels resultats obtinguts 

μ és el valor esperat 

 

També es pot trobar com a error absolut: 

 

μXE -=  

 

Els mètodes analítics es poden dividir en tres grups segons la magnitud dels seus errors 

relatius Quant un resultat experimental es troba dins de l’1% del resultat correcte, el mètode 

analític és molt exacte. Els mètodes que generen errors relatius situats entre 1% i 5% són 

moderadament exactes, i els mètodes que produeixen errors relatius superiors al 5% són de 

baixa exactitud. 

La magnitud de l’error relatiu d’un mètode depèn de fins a quin punt pot mesurar-se amb 

exactitud el senyal. 

Els errors que afecten a la exactitud d’un anàlisi s’anomenen errors sistemàtics i es 

caracteritzen per una desviació sistemàtica en relació amb el resultat verdader, és a dir, totes 

les mesures individuals són massa grans o massa petites. 

 

 

6.1.2  Precisió 

 

Quant una mostra s’analitza diverses vegades, rarament s’obtenen resultats idèntics, 

normalment els resultats es dispersen de forma aleatòria. La precisió és una mesura 

d’aquesta variabilitat, és a dir, és la mesura de la dispersió dels diferents resultats al voltant 

d’un valor central.  

Quant més gran sigui la proximitat entre els anàlisis individuals més precisos seran els 

resultats. És important dir, que precisió no implica exactitud. 

 

 

Fig. 3  Dos determinacions de la concentració de K+ que mostren els efectes de la precisió. Els valors 

de (a) estan menys dispersos i per tant, són més precisos que els de (b). [HARV02] 
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La precisió es pot expressar com a rang, desviació estàndard o variància. Generalment la 

precisió es divideix en dues categories: repetibilitat i reproductibilitat. 

La repetibilitat és la precisió obtinguda quant totes les mesures estan realitzades pel mateix 

analista durant un únic període de treball analític, utilitzant les mateixes solucions i el mateix 

instrumental. 

La reproductibilitat és la precisió obtinguda en qualsevol altre conjunt de condicions, per 

exemple, per diferents analistes o en diferents dies de treball de laboratori per un mateix 

analista. Com que la reproductibilitat conté un nombre major de fonts de variabilitat mai pot 

ser millor que la repetibilitat. 

Igual que succeeix amb la exactitud, la precisió també depèn dels factors que influeixen 

sobre la relació entre el senyal i l’analit. Per tant, adquireix especial importància la incertesa7 

de la mesura del senyal i la facilitat amb la que les mostres poden manipular-se d’una forma 

reproduïble.  

Els errors que afecten a la distribució de les mesures al voltant d’un valor central 

s’anomenen errors aleatoris i es caracteritzen per variacions aleatòries tant de magnitud com 

de sentit. 

 

 

6.1.3  Sensibilitat 

 

La capacitat per demostrar que dos mostres tenen diferents quantitats d’analit és una part 

essencial de molts anàlisis. La majoria dels químics estan d’acord en que la sensibilitat d’un 

instrument mesura la seva capacitat de discriminar entre petites diferències de la 

concentració de l’analit. La sensibilitat d’un mètode és una mesura de la seva capacitat per 

establir que aquestes diferències són significatives.  

Dos factors limiten la sensibilitat: el pendent de la corba de calibratge i la reproductibilitat o 

precisió del sistema de mesura. Per dos mètodes que tinguin igual precisió, el que tingui 

major pendent de la corba de calibratge serà el més sensible. Si fos el cas de que els dos 

mètodes tenen corbes de calibratge amb igual pendent, aleshores el més sensible seria 

aquell que presentés la millor precisió.  

La definició més senzilla de sensibilitat és la que accepta la International Union of Pure and 

Applied Chemists (IUPAC), que és la de sensibilitat de calibratge, la qual es defineix com el 

pendent de la corba de calibratge d’interès. La majoria de les corbes de calibratge que 

s’utilitzen en Química Analítica són lineals i poden expressar-se per l’equació: 

 

blSmcS +=  

 

                                                 
7 Incertesa: Interval (o rang) de possibles valors d’una mesura. 



Mètodes d’anàlisi per l’Imidacloprid i la Permetrina     27 

On S és el senyal mesurat, c és la concentració de l’analit, Sbl és el senyal instrumental per a 

un blanc i m és el pendent de la línea recta. La sensibilitat de calibratge és independent de la 

concentració c i simplement és igual a m. [SKO94] 

Sovint es confon la sensibilitat amb el límit de detecció del mètode, que és la mínima 

quantitat (concentració o pes) d’analit que es pot detectar amb seguretat per a un determinat 

nivell de confiança, per tant el límit de detecció és un paràmetre estadístic. 

 

 

6.1.4  Interval útil d’un mètode analític  

 

La Fig. 4 il·lustra la definició d’interval útil d’un mètode analític, que va des de la concentració 

més petita amb la que es poden realitzar mesures quantitatives (límit de quantificació, LOQ) 

fins a la concentració a la que la corba de calibratge es desvia de la linealitat (límit de 

linealitat, LOL). Com a límit inferior de les mesures quantitatives s’agafa, en general, aquell 

que és igual a deu vegades la desviació estàndard quant la concentració de l’analit és zero 

(10 x Sbl ). En aquest punt la desviació estàndard relativa és de l’ordre d’un 10% i disminueix 

ràpidament quant les concentracions augmenten.  

Perquè un mètode sigui aplicable, hauria de tindre un interval de com a mínim dos ordres de 

magnitud.  

 

               

Fig. 4  Interval útil d’un mètode analític [HARV02] 

 

 

6.1.5 Selectivitat 

 

Un mètode analític és selectiu quant el seu senyal només depèn de la quantitat d’analit 

present en la mostra. Dita selectivitat denota el grau d’absència d’interfícies degudes a altres 

espècies contingudes en la matriu de la mostra. Desafortunadament, cap mètode analític 

esta totalment lliure d’altres espècies.  
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Considerant, per exemple, una mostra que conté un analit A, així com dues espècies 

potencialment interferents B i C. Si cA, cB i cC són les concentracions de les tres espècies i 

mA, mB i mC són les seves sensibilitats de calibratge, el senyal total de l’instrument vindrà 

donat per: 

 

blCCBBAA ScmcmcmS +++=  

 

Es defineix com a coeficient de selectivitat de B respecte A com: 

 

ABA,C m/mK =  

 

Per tant el coeficient de selectivitat dona una resposta relativa del mètode per l’espècie B 

quant es compara amb l’espècie A. És a dir, és una mesura de la sensibilitat d’un mètode per 

a un interferent donat en comparació amb la seva sensibilitat per a l’analit. Els seus valors 

oscil·len des de zero (no hi ha interferències) fins a valors superiors a 1. 

Els coeficients de selectivitat són paràmetres de qualitat útils per descriure la selectivitat dels 

mètodes analítics, però no s’acostumen a utilitzar gaire.  

 

 

6.1.6 Robustesa i Solidesa 

 

Perquè un mètode sigui útil ha de proporcionar resultats fiables. Per desgràcia els mètodes 

estan sotmesos a diferents interferències químiques i físiques que contribueixen  a la 

incertesa de l’anàlisi. Quant un mètode esta relativament lliure d’interferències químiques, 

pot aplicar-se a la determinació d’analits en mostres amb una gran varietat de matrius. 

Aquests mètodes són els que es consideren robusts. 

Les variacions aleatòries en les condicions experimentals també introdueixen incertesa. Si la 

sensibilitat d’un mètode depèn de les condicions experimentals, per exemple, de la 

temperatura, l’acidesa o del temps de reacció, les petites variacions d’aquestes condicions 

poden donar lloc a resultats significativament diferents. Un mètode sòlid és relativament 

insensible als canvis en les condicions experimentals.  

 

 

6.1.7  Escala d’operació 

 

L’escala d’operació és una manera de reduir la gran varietat de mètodes que hi ha per 

escollir, que consisteix en considerar l’escala amb la que s’ha de dur a terme l’anàlisi. Hi ha 

tres limitacions d’especial importància que són: la quantitat de la mostra disponible per 
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l’anàlisi, la concentració de l’analit en la mostra i la quantitat absoluta d’analit necessària per 

obtenir un senyal mesurable. Segons aquestes tres variables s’estableix la millor escala 

d’operació per a obtenir uns resultats fiables. 

 

 

6.1.8 Instrumental, temps i costos 

 

Els diferents mètodes també es poden escollir segons les seves necessitats instrumentals, 

temps necessari per portar-lo a terme i el cost total de l’anàlisi. 

Els mètodes que necessiten equips complexes poden requerir un entrenament específic per 

par de l’analista que l’hagi d’utilitzar. Per exemple, per obtenir resultats fiables amb el 

mètode espectroscòpic d’absorció atòmica en forn de grafit per la determinació de les 

concentracions de plom en aigua, es precisa una important inversió de capital en instruments 

i la necessitat d’operadors experts. Altres mètodes, com la volumetria, només necessiten 

equips i reactius senzills i es poden aprendre a fer anar fàcilment. 

El temps necessari per efectuar un anàlisi d’una sola mostra acostuma a ser bastant similar 

entre uns mètodes i altres, però no sempre és així, ja que gran part d’aquest temps s’utilitza 

en la preparació de dissolucions i en l’equip necessari per a l’anàlisi. Ara bé, un cop es 

disposa de les dissolucions (o preparacions necessàries) i de l’equip, el número de mostres 

que es poden analitzar per hora difereix substancialment d’uns mètodes a altres. Aquest és 

un factor molt important a l’hora de seleccionar un mètode que hagi d’analitzar un gran 

nombre de mostres. 

El cost d’un anàlisi depèn de molts factors, entre ells, el cost de l’instrumental i els reactius 

necessaris, els salaris dels analistes i la quantitat de mostres que es poden arribar a 

analitzar per hora. En general, el cost per mostra dels mètodes que depenen d’instruments 

és més elevat que el dels altres mètodes. 

 

 

6.1.9  Elecció final 

 

Per mala sort, els criteris de disseny exposats fins al moment no són independents entre sí. 

El fet de treballar amb quantitats més petites d’analit o de mostra, o la millora de la 

selectivitat, acostuma a fer-se a costa de la precisió. Els intents per esmorteir els costos i el 

temps d’anàlisi poden reduir l’exactitud. La selecció d’un mètode específic requereix un 

equilibri molt acurat entre aquests criteris. En general, el criteri més important és l’exactitud i 

el millor mètode és el que pot produir resultats més exactes. 

Quant la necessitat de resultats és urgent, com acostuma a passar en laboratoris clínics, el 

temps d’anàlisi juga un paper fonamental, ja que es converteix en el factor crític. 
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Normalment les propietats de la mostra són les que marquen quin és el millor mètode a 

realitzar. Per l’anàlisi d’una mostra amb una matriu complexa pot ser necessari un mètode 

que presenti una selectivitat excel·lent, amb l’objectiu d’evitar les interferències. Les mostres 

en les quals la quantitat d’anàlisi és residual o ultraresidual s’han d’analitzar (en general) per 

mètodes de concentració i així depenent de cada analit vindrà orientat un mètode o un altre. 

 

 

6.2  Desenvolupament del procediment 

 

Una cop seleccionat el mètode, és necessari desenvolupar un procediment amb el qual es 

pugui aconseguir l’objectiu de l’anàlisi. En aquest procediment s’han de compensar les 

interferències, seleccionar i calibrar l’instrumental (optimitzar), normalitzar el mètode i validar-

lo. 

 

 

6.2.1 Calibratge i estandardització   

 

Usualment s’acostuma a diferenciar entre calibratge i estandardització. El calibratge 

garanteix que l’equip o els instruments utilitzats per mesurar el senyal funcionen 

correctament, ja que es comprova utilitzant una referència coneguda que produeix un senyal 

exacte (prova en blanc). 

L’estandardització és el procés pel qual es determina experimentalment la relació entre el 

senyal i la quantitat d’analit (k). Per estandarditzar un mètode es determina el valor de k 

mesurant el senyal d’una o més referències, cada una de les quals conté una quantitat 

coneguda d’analit. Quant  s’utilitzen diverses referències amb diferents concentracions 

d’analit el millor és visualitzar el resultat representant Smitja en relació amb la concentració 

d’analit en les referències. Aquest gràfic es coneix com a corba de calibratge. 

 

 

6.2.2  Validació 

 

Abans de que un procediment pugui proporcionar informació analítica útil, és necessari 

demostrar que els seus resultats són acceptables. La validació consisteix en valorar si la 

precisió i l’exactitud que s’obtenen seguint el procediment són adequades o no.  

La validació també garanteix que el procediment escrit esta suficientment detallat com 

perquè diferents analistes o laboratoris obtinguin resultats comparables quant l’utilitzin. El 

més idoni és que en la validació s’utilitzi una mostra de referència en la qual la composició 

sigui molt semblant a la de les mostres per les que s’ha desenvolupat el procediment. Per 
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valorar la precisió i l’exactitud del procediment es pot recórrer a la comparació d’analits 

repetits. També és possible valorar les diferències dins d’un laboratori i en diferents 

laboratoris. Si no es disposa de referències adequades, l’exactitud podrà avaluar-se 

comparant els resultats obtinguts amb el nou mètode i els que s’obtenien quant s’utilitzaven 

mètodes amb exactitud coneguda. 

Per saber si la precisió i l’exactitud són acceptables hi ha uns criteris o “normes” que 

informen a l’analista dels límits acceptables d’aquestes dos variables.  

En el cas de la realització d’aquest projecte es treballa amb mètodes analítics, concretament 

amb mètodes cromatogràfics, i els límits pertinents a aquest tipus de tècniques són: % RSD 

≤ 2 % i % Recuperació = 100 ± 2 %. Aquest valors es poden trobar a: [GUIAVAL] [VAL]. 

 

6.2.3  Protocols 

 

Anteriorment s’ha dit que un protocol és un conjunt de normes escrites estrictes en les quals 

s’especifica un procediment exacte que s’ha de seguir si es vol que els resultats siguin 

acceptables. Un protocol també conté instruccions molt especifiques sobre la garantia i el 

control de la qualitat (GC i CC) interns i externs. La GC/CC interna consisteix en els passos 

que s’han de realitzar per garantir que el treball analític d’un laboratori determinat és al 

mateix temps exacte i precís. La GC/CC externa sol ser un procés en el que una institució 

externa certifica la qualitat del laboratori en el que té lloc l’anàlisi. 

Un cop s’hagi realitzat el protocol, el mètode d’anàlisi ja serà del tot vàlid per poder treballar 

amb ell amb total certesa i garantia. 
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7  Mètodes cromatogràfics d’anàlisi [HARV02] 

 

7.1  Introducció 

 

Partint d’una gran quantitat de tècniques analítiques per aconseguir la separació dels analits 

respecte els seus possibles interferents, com per exemple: separacions basades amb la 

mida, basades amb la massa o la densitat, basades en reaccions de complexació, en el 

canvi d’estat... en definitiva, es tracten de separacions simples (extracció, destil·lació, 

filtració, precipitació, cristal·lització etc.), els químics analítics han dissenyat mètodes per 

l’estudi d’analits presents en concentracions progressivament menors i en matrius cada cop 

més complexes que aquestes tècniques abans esmentades no poden generar uns resultats 

òptims. 

A pesar del gran potencial de les tècniques analítiques més simples, sovint els hi falta 

selectivitat que comporta l’augment del temps d’anàlisi, per exemple: suposem que tenim 

una mostra amb un analit en una matriu incompatible amb el nostre mètode analític. Per 

determinar la seva concentració haurem de separar-lo de la matriu utilitzant, per exemple, 

una extracció líquid-líquid o alguna altre tècnica. Si existeixen altres analits addicionals, 

potser necessitarem fer extraccions addicionals per aïllar-los de la matriu així doncs, en una 

mescla complexa d’analits, el procés es fa llarg i avorrit. A més a més el grau que és 

possible aconseguir en una separació depèn de la relació de distribució de cada espècie de 

la mostra. Perquè l’analit es separi de la seva matriu, la relació de distribució ha de ser 

significativament més gran que la de tots els altres components de la matriu, ja que si és 

similar és impossible separar-lo. En definitiva, es pot dir que és un procés lent i poc selectiu 

pel que molts dels procediments analítics realitzen un pas consistent en la separació de 

l’analit i els possibles interferents per intentar aconseguir resultats òptims. Aquest fet és el 
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que ha comportat a l’ús de noves tècniques d’anàlisis instrumental que produeixen millors 

resultats i menors temps d’anàlisi, variable que actualment és molt important. 

En la realització d’aquest treball l’ús de mètodes cromatogràfics, concretament cromatografia 

líquida d’altra resolució, és el que ens permetrà analitzar tant l’Imidacloprid com la 

Permetrina produint un anàlisis ràpid, selectiu, eficaç i econòmic. Una característica a tindre 

en compte és que en els mètodes analítics més moderns, com per exemple, en la 

cromatografia líquida d’alta resolució, es requereixen pressions elevades per poder 

aconseguir velocitats de flux raonables a l’hora d’analitzar mostres, [SKO05] per tant quant 

es parla de mètodes analítics moderns, s’està parlant de processos més elaborats, més 

específics i per tant, més complexes. 

 

 

 7.2  Separacions cromatogràfiques 

 

Les separacions cromatogràfiques s’efectuen fent passar contínuament una fase sense 

mostra, la fase mòbil, sobre una segona fase també sense mostra que roman fixa o 

estacionària que s’anomena: fase estacionària. La mostra s’injecta o es col·loca en la fase 

mòbil. A mesura que es desplaça conjuntament amb la fase mòbil, els components de la 

mostra es reparteixen per sí mateixos entre la fase mòbil i la fase estacionària. Per tant, els 

components amb una distribució favorable a la fase estacionària necessitaran més temps per 

travessar el sistema. Amb el temps suficient i si les fases mòbils i estacionàries també són 

suficients, serà possible separar soluts amb relacions de distribució similars. 

 

La història de la cromatografia moderna pot remuntar-se al canvi de segle, quant el botànic 

Rus Mikhail Tswett (1872-1919) va utilitzar una columna plena d’una fase estacionària de 

carbonat càlcic per separar pigments acolorits d’extractes vegetals. La mostra es posava a la 

part superior de la columna i es feia passar per la fase estacionaria utilitzant una fase mòbil 

d’èter de petroli. A mesura que la fase s’anava desplaçant per la columna, els pigments 

d’extractes vegetals es separaven en bandes acolorides individuals. Un cop els pigments 

s’havien separat adequadament, s’extreia el carbonat de calç de la columna i els pigments 

es recuperaven mitjançant extracció. Tswett va anomenar a aquesta tècnica cromatografia, 

combinant les paraules << color >> i << escriure >>, és a dir, es pot definir cromatografia 

com a un procés dinàmic que permet la separació dels components d’una mostra quant 

migren a través d’una fase estacionaria sota l’impuls d’una fase mòbil. Fins l’any 1931 no es 

va generar gran interès per la tècnica de Tswett, i a partir d’aquí es va reintroduir la 

cromatografia com a tècnica analítica per les separacions bioquímiques. Els primers treballs 

de Martin i Synge l’any 1941 van establir la importància de la cromatografia de repartiment 

líquid-líquid i van conduir al desenvolupament d’una teoria de les separacions 
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cromatogràfiques; aquest treball va valdre als seus autors el premi Nobel de Química l’any 

1952. Des d’aleshores, la cromatografia, ha passat a convertir-se en la tècnica de separació 

més important i la més utilitzada. 

 

 

7.2.1 Classificació de les separacions cromatogràfiques 

 

Les separacions cromatogràfiques poden classificar-se de tres maneres: segons l’estat físic 

de la fase mòbil i la fase estacionària, segons el mètode de contacte entre la fase mòbil i la 

estacionària i segons els mecanismes físics o químics responsables de la separació dels 

components de la mostra. 

La fase mòbil acostuma a ser un líquid o un gas i la fase estacionària, és un sòlid o una 

pel·lícula líquida que revesteix una superfície sòlida. S’acostuma a designar les tècniques 

cromatogràfiques enunciant el tipus de fase mòbil que utilitzen, per exemple, en la 

cromatografia gas-líquid, la fase mòbil és un gas i la fase estacionaria és un líquid. Si només 

s’indica una fase, com succeeix en la cromatografia gasosa, es dona per suposat que 

aquesta és la fase mòbil. 

Per posar la fase mòbil i la estacionària en contacte s’utilitzen dos mètodes: cromatografia en 

columna i cromatografia plana. En la cromatografia en columna, la fase estacionaria 

s’introdueix  en una columna estreta, a través de la qual la fase mòbil passa per efecte de la 

gravetat o d’una pressió aplicada. La fase estacionaria és sòlida o és una fina pel·lícula 

líquida que revesteix un material format per partícules sòlides empaquetades o les pròpies 

parets de la columna. En la cromatografia plana, la fase estacionària revesteix una làmina 

plana de vidre, metall o plàstic que es col·loca en una càmera de revelat. Un reservori conté 

la fase mòbil que es troba en contacte amb la fase estacionaria de forma que la primera es 

desplaça per acció capil·lar. 

El mecanisme per al qual els soluts es separen també genera una forma de caracteritzar la 

separació cromatogràfica. En la cromatografia d’adsorció, els soluts es separen segons la 

seva capacitat per adsorbir-se sobre una fase estacionària sòlida. En la cromatografia de 

repartiment, una fina pel·lícula de líquid que revesteix un suport sòlid actua com a fase 

estacionària. La separació es genera gràcies a la diferència de l’equilibri de repartiment dels 

soluts entre la fase estacionària líquida i la fase mòbil. En la cromatografia d’intercanvi iònic 

s’utilitzen fases estacionaries que tenen un suport sòlid amb grups funcionals aniònics (per 

ex. SO3
- ) o catiònics (per ex. N(CH3)3

+) units per enllaços covalents. Les forces 

electrostàtiques atrauen als soluts iònics cap a la fase estacionària. En la cromatografia 

d’exclusió per mida, en la que la separació es deguda a les diferències de mida del soluts, 

com a fase estacionària s’utilitzen gels porosos. 
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Fig. 5   Classificació general de les tècniques cromatogràfiques 

 

 

7.3  Cromatografia de repartiment [SKO94] 

 

La cromatografia de repartiment ha arribat a ser el tipus de cromatografia de líquids més 

àmpliament utilitzat. Aquesta es pot subdividir en cromatografia líquid-líquid i cromatografia 

amb fases unides químicament. La diferència entre aquestes tècniques està en la forma amb 

la qual es reté la fase estacionària sobre les partícules de suport del farciment. En les líquid-

líquid la fase estacionària líquida es reté sobre la superfície del suport per adsorció física. En 

el cas de les fases unides químicament, la fase estacionària s’uneix químicament a la 

superfície del suport. 

La cromatografia de repartiment, al principi era del tipus líquid-líquid; en canvi, actualment 

els mètodes de fase unida són els que predominen degut als desavantatges dels mètodes 

líquid-líquid. Una desavantatge és la pèrdua de fase estacionària per dissolució en la fase 

mòbil, fet que fa necessari un recobriment de les partícules del suport periòdicament. Per 

altra banda, el problema de la solubilitat de la fase estacionària impedeix l’ús de farciments 

de fase líquida en l’elució en gradient. 

 

 

7.4  Conceptes bàsics de cromatografia  

 

7.4.1  Cromatograma 

 

Un cromatograma és un registre del senyal de detecció en funció del temps d’elució o del 

volum. 
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Fig. 6 Cromatograma típic de la resposta del detector en funció del temps de retenció [HARV02] 

 

 

7.4.2  Temps de retenció 

 

El temps de retenció és el temps que tarda un solut a desplaçar-se des de l’injecto fins al 

detector (TR), és a dir, és el temps que tarda en aparèixer el màxim del pic a partir de la 

introducció del solut. Dit d’una altra manera és el temps que tarda el solut en travessar la 

fase estacionària. 

 

 

7.4.3  Volum de retenció 

 

El volum de retenció és el volum de fase mòbil necessària per desplaçar un solut des de 

l’injecto fins el detector (VR). 

Es pot expressar de la següent manera: [AAMB08] 

 

RR T·Flux=V   (mL o L) 

 

 

7.4.4 Temps mort 

 

El temps mort és el temps necessari perquè els soluts no retinguts es desplacin des de 

l’injecto al detector (Tm). 

 

 

7.4.5 Volum mort 

 

El volum mort és el volum de fase mòbil necessari per desplaçar un solut no retingut des de 

l’injecto al detector.  
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Es pot expressar de la següent manera: [AAMB08] 

 

mmort T·Flux=V  

 

 

7.4.6  Amplada de base 

 

L’amplada de base és l’amplada de la banda cromatogràfica d’un solut mesurada sobre la 

línea base (w). Es mesura en unitats de temps o volum, depenent de si el paràmetre que 

interessa és el temps de retenció o el volum de retenció. 

 

 

Fig.  7  Mesura del temps mort de la columna (Tm), del temps de retenció (TR), i de l’amplada de base 

(w) d’un solut.[HARV02] 

 

 

7.4.7  Resolució cromatogràfica 

 

L’objectiu de la cromatografia consisteix en separar una mostra en una sèrie de pics 

cromatogràfics, cada un dels quals correspon a un únic component de la mostra. La 

resolució és una mesura quantitativa del grau de separació entre dos pics cromatogràfics, A i 

B, i es defineix com: 

 

AB

R

AB

)A(R)B(R

w+w

TΔ2
=

)w+w·(5,0

TT
=R

-
 

 

Tal i com es pot observar en la Fig.8, el grau de separació entre dos pics cromatogràfics 

millora quant R augmenta. Per dos pics que tinguin igual mida, una resolució de 1,5 

correspon a una superposició de només un 0,13 % entre les seves àrees. 
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La resolució és una mesura quantitativa d’una separació satisfactòria, per tant constitueix 

una forma útil de determinar si un canvi en les condicions experimentals permetrà una millor 

separació. 

S’estableixen com a valors de la resolució els següents: [AAMB08] 

 

 Separació perfecta si R  > 1,5 

 Separació acceptable si 1,0 < R < 1,5 

 Separació deficient si R < 1,0 

 Separació nul·la si R = 0 

 

 

 

Fig. 8  Tres exemples de resolució cromatogràfica [HARV02] 

 

 

7.4.8  Eficàcia de la columna 

 

Al començament d’una separació cromatogràfica, el solut ocupa una estreta banda 

d’amplada fina. A mesura que el solut va travessant la columna l’amplada de la seva banda 

va augmentant de forma contínua, en un procés que s’anomena eixamplament de banda. 

L’eficàcia de la columna proporciona una mesura quantitativa de la magnitud de 

l’eixamplament de banda. 

En el model teòric original de la cromatografia, Martin i Synge van tractar la columna 

cromatogràfica com si estigues formada per seccions separades en les que es produeix la 

separació del solut entre les fase mòbil i estacionària. Va anomenar a cada secció plat teòric 

i van definir l’eficàcia de la columna, en funció del número de plats teòrics, N, o de l’altura 

d’un plat teòric H, tal i com es mostra a continuació: 

 

H

L
N =              On L és la longitud de la columna 

 

Com és lògic com més plats tingui una columna millor seran els resultats que proporcionarà. 
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També van arribar a la següent equació que determina el número de plats teòrics d’una 

columna cromatogràfica en funció del temps de retenció i de l’amplada de banda. 

 

2

·16 







w

T
N R  

 

 

7.4.9  Elució isocràtica front Elució en gradient  

 

Quant en una separació s’utilitza una sola fase mòbil de composició fixa, es diu que l’elució 

és isocràtica, ara bé, acostuma a ser difícil trobar una composició única de fase mòbil i que 

sigui adequada per a tots els soluts. Una fase mòbil adequada per als soluts que elueixen 

primer pot fer que els temps de retenció dels que ho fan més tard siguin excessivament 

llargs. Per altra banda, l’optimització de les condicions pels soluts que surten al final pot fer 

que la separació dels primers sigui insuficient. Per resoldre aquest tipus de problemes, es 

pot recórrer a canvis programats en la composició de la fase mòbil al llarg del temps. Aquest 

tipus d’elució s’anomena elució en gradient. 

 

 

7.4.10  Límit de detecció d’una mostra [AAMB08] 

 

El límit de detecció és la quantitat més petita d’un analit que es pot detectar de forma 

significativa. Té una gran importància, ja que determina si la tècnica és sensible o no, com 

més baix sigui el límit més sensible serà la tècnica. 

Hi ha una fórmula que permet calcular-lo tenint en compte el soroll (h), la massa d’analit 

injectada en un patró (m) i el senyal proporcionat (H). 

 

H

h
·m·3=LOD  

 

 

7.4.11  Volum ideal de mostra [AAMB08] [SKO98] 

 

El volum d’injecció de mostra més típic és de 10 μL. Si disminuïm el volum d’injecció l’única 

diferència visible serà que s’obtindran pics més estrets, però s’ha de tindre en compte la 

sensibilitat del detector que s’utilitzi, ja que serà aquest factor el que marcarà el volum 

d’injecció. 
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7.5  Cromatografia líquida d’alta resolució (HPLC) 

 

Els dos tipus de cromatografies més utilitzades actualment són la cromatografia de gasos i la 

cromatografia líquida d’alta resolució. La primera no s’explicarà gaire, ja que no és la que 

s’utilitza en aquest treball, però es donaran a conèixer les principals característiques. 

Així doncs, en la cromatografia gasosa la mostra a analitzar pot ser gasosa o líquida i 

s’injecta en una corrent de gas inert que constitueix la fase mòbil (normalment s’anomena 

gas portador). La mostra és transportada a través d’una columna empaquetada8 o capil·lar9, 

en la que els seus components es separen segons la seva capacitat per distribuir-se entre 

les fases mòbils i estacionàries. 

La cromatografia gasosa té un ampli ventall d’aplicacions, però també té les seves 

limitacions, ja que les mostres han de ser tèrmicament estables i fàcils de volatilitzar. Les 

mostres no volàtils, com els pèptids i els carbohidrats, poden analitzar-se amb CG, però 

només després d’haver augmentat la seva volatilitat mitjançant les derivacions químiques 

adequades. Una característica fonamental de les mostres a analitzar per CG és que siguin el 

més volàtils possibles per aconseguir bons resultats. Així doncs, per substàncies que no 

siguin volàtils s’utilitzarà la cromatografia líquida d’alta resolució, a més a més de ser 

utilitzada per mostres líquides o sòlides dissoltes en dissolvents. 

En cromatografia líquida d’alta resolució (HPLC), la mostra es fa passar per una columna 

cromatogràfica juntament amb la fase mòbil líquida. La separació s’efectua gràcies a les 

interaccions de la fase soluble (o mòbil) i estacionària. 

Aquesta tècnica (HPLC) és molt popular gràcies a la seva elevada sensibilitat, la seva 

facilitat d’adaptació a les determinacions quantitatives exactes, la seva idoneïtat per les 

separacions d’espècies no volàtils o termolàbils, i sobre tot, per la seva gran aplicabilitat en 

substàncies que són de primordial interès en la indústria, en molts camps de la ciència i per 

la societat en general. [SKO94] 

 

 

7.5.1  Esquema d’un aparell de cromatografia 

 

A continuació es pot observar un esquema d’un aparell de cromatografia líquida d’alta 

resolució, amb totes les seves parts, i posteriorment es pot observar el cromatògraf Alliance 

Waters 2695 utilitzat en la realització de tots els anàlisis d’aquest treball. Abans de realitzar 

cap anàlisis i un cop engegat el cromatògraf se l’hi ha de realitzar un procediment de “rutina”, 

seguint el PNT HPLC001: PROCEDIMENT DE MANEIG DEL CROMATÒGRAF DE LÍQUIDS 

ALLIANCE 2695. Separations Module de Waters. Aquesta rutina es fa per: rentar les juntes 

                                                 
 
8 Columna empaquetada: Columna d’elevat diàmetre que conté partícules de material empaquetat. 
9 Columna capil·lar: Columna amb estructura de sílice que no conté partícules de material empaquetat. 
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d’èmbol, rentar les agulles per evitar contaminacions entre injeccions, equilibrar els eluents 

dins la cambra de desgasificat per evitar errors, cebar les vies dels eluents etc., i així deixar 

el cromatògraf llest per poder començar a realitzar anàlisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9  Esquema general d’un aparell HPLC [SKO94] 
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Fig. 10  Cromatògraf  de líquids Alliance 2695 

 

 

7.5.2  Columnes per HPLC [SKO94] 

 

Normalment un aparell de cromatografia líquida d’alta resolució consta de dos columnes: una 

columna analítica responsable de la separació i una precolumna que es col·loca abans de la 

columna analítica per protegir-la de la contaminació i així evitar possibles errors, encara que 

depenent de cada cas es treballarà utilitzant precolumna o no.  

 

a) Columnes analítiques 

 

 Les columnes per HPLC més utilitzades es fabriquen amb acer inoxidable i tenen diàmetres 

de 2,1 a 4,6 mm i longituds que oscil·len entre 30 i 300 mm aproximadament. Aquestes 

columnes s’empaqueten amb partícules de sílice porós de 3-10 μm, d’una forma irregular o 

esfèrica. Les eficàcies de columna típiques són de 40.000-60.000 plats teòrics/m. Les més 

utilitzades són les columnes de 25 cm de longitud, 4,6 mm de diàmetre intern i 

empaquetades amb partícules de 5 μm. 

La columna que s’utilitza al llarg del projecte és una columna de 3,9 mm de diàmetre intern, 

15 cm de longitud i empaquetada amb partícules de 5 μm (columna XTERRA). 
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Fig. 11 Columna XTERRA-C18  -  5 μm x 3,9 mm x 15 cm 

 

 

b) Precolumna 

 

Existeixen dos problemes que tendeixen a escurçar la vida de les columnes analítiques. El 

primer és que els soluts s’uneixen de forma irreversible a la fase estacionària, deteriorant el 

rendiment de la columna per pèrdua de la fase estacionària disponible, i el segon és que el 

material en forma de partícules que s’injecta amb la mostra pot obstruir la columna analítica. 

[HARV02]  

Així doncs, per reduir al màxim aquest problemes i augmentar la vida de la columna analítica 

es col·loca davant una precolumna que elimina la matèria en suspensió i els contaminants 

dels dissolvents. A més a més en cromatografia líquid-líquid la precolumna serveix per 

saturar la fase mòbil amb la fase estacionària i així minimitzar les pèrdues d’aquesta 

columna analítica. 

La composició del farciment de la precolumna ha de ser similar al de la columna analítica, 

però la mida de partícula es normalment més gran per optimitzar la caiguda de pressió. 

 

En cromatografia líquida d’alta resolució s’utilitzen dos tipus de revestiments per a les 

columnes: 

 

 Revestiment pel·licular 

 

Consisteix en boles de vidre o de polímer, no poroses i esfèriques amb uns diàmetres 

característics de 30 a 40 μm. En la superfície d’aquestes boles es diposita una capa fina i 

porosa de sílice, alúmina o d’una resina d’intercanvi iònic. Per algunes aplicacions s’aplica 

un recobriment addicional, constituït per una fase estacionària líquida que es manté fixa per 

adsorció. Les boles també es poden tractar químicament per obtenir una capa superficial 

orgànica. Normalment aquest tipus de revestiments s’utilitzen en les precolumnes i no en les 

columnes analítiques. 

 

 Revestiments de partícula porosa 

 

Els típics revestiments de partícules poroses de cromatografia de líquids estan formats per 

micropartícules poroses amb diàmetres entre 3 i 10 μm amb la menor dispersió possible per 

una mida determinada. Les partícules són de sílice, alúmina o resines d’intercanvi iònic, 
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encara que el sílice és el material més comú. Les partícules de sílice es sintetitzen 

aglomerant partícules de sílice de diferents mides fins que es formen partícules amb la mida 

desitjada. Les partícules que resulten es recobreixen molts cops amb pel·lícules orgàniques, 

que s’uneixen químicament o físicament a la superfície. 

 

 

7.5.3  Termòstat de la columna [SKO05] 

 

En molts casos no és necessari realitzar un control estricte de la temperatura de la columna 

del cromatògraf, i les separacions es fan a temperatura ambient. No obstant, els 

cromatogrames resulten millors quant la temperatura es manté constant dins d’un interval de 

graus Celsius. Els instruments comercials moderns ja estan equipats amb escalfadors que 

regulen la temperatura de la columna fins la temperatura desitjada.  

La temperatura màxima a la que s’acostuma a treballar és aproximadament d’uns 30 ºC, ja 

que per sobre d’aquesta temperatura moltes mostres són sensibles a la descomposició, i és 

arriscat perquè hi ha dissolvents que tenen un punt d’ebullició relativament baix, per tant és 

impossible el seu anàlisis efectiu.  

 

 

7.5.4  Fases estacionàries  

 

En la cromatografia líquid-líquid, la fase estacionaria és una pel·lícula líquida que revesteix el 

material empaquetat, format per partícules de sílice porós de 3-10 μm. La fase estacionària 

pot ser parcialment soluble amb la fase mòbil, fet que produeix fenòmens de << sangrat10 

>>. Per evitar les pèrdues de fase estacionària, aquesta s’uneix mitjançant enllaços 

covalents a les partícules de sílice. Les fases estacionaries lligades es fixen mitjançant una 

reacció entre les partícules de sílice i un organoclorsilà de formula general Si(CH3)2RCl, a on 

R és un grup alquil o alquil substituït.  

recobert. 

                                                

Per evitar interaccions no desitjades entre els soluts i els grups –SiOH que no han 

reaccionat, es “cobreix” la sílice, fent-la reaccionar amb Si(CH3)3Cl; aquest tipus de 

columnes s’anomena d’extrem 

Les propietats de la fase estacionària depenen de la naturalesa del grup alquil de 

l’organosilà. Si R és un grup funcional polar, la fase estacionària serà polar. Exemples 

d’aquest tipus de fases estacionaries són aquelles que contenent un grup funcional ciano (-

C2H4), diol (-C3H6OCH2CHOHCH2OH) o amino (-C3H6NH2). Si la fase estacionària és 

polar, la fase mòbil serà un dissolvent no polar o moderadament polar. La combinació d’una 

fase estacionària polar i una fase mòbil no polar rep el nom de cromatografia de fase normal. 

 
10 Sangrat: tendència d’una fase estacionària a migrar de la columna. 
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En canvi, la que combina una fase estacionària no polar i una fase mòbil polar rep el nom de 

cromatografia de fase inversa, aquesta última és la forma més utilitzada per HPLC. Les fases 

estacionàries no polars més utilitzades tenen un organoclorsilà en el que el grup R és una 

cadena d’hidrocarburs, n-octil (C8) o n-octodecil (C18).   

En aquest projecte es treballa amb una cromatografia de fase inversa, utilitzant com a fase 

estacionària no polar una cadena d’hidrocarburs C18. En la Fig.11 es pot observar la 

columna utilitzada en els anàlisis que es realitzaran al llarg del projecte. 

 

 

7.5.5  Fases mòbils 

 

L’ordre d’elució dels soluts en cromatografia liquida d’alta resolució depèn bàsicament de la 

polaritat. En una separació de fase normal, el solut menys polar passa proporcionalment 

menys temps en la fase estacionària polar i és el primer que migra de la columna. Els temps 

de retenció es controlen seleccionant la fase mòbil, de manera que les fases mòbils menys 

polars produeixen temps de retenció més grans. Per exemple, si una separació és dolenta 

perquè els soluts migren massa ràpid, l’ús d’una fase mòbil menys polar allargarà els temps 

de retenció, proporcionant més oportunitats perquè la separació sigui acceptable.  

En la separació per fase inversa, la cosa canvia, ja que l’ordre d’elució és l’invers i el solut 

que primer surt és el més polar. Si s’augmenta la polaritat de la fase mòbil, s’allargarà el 

temps de retenció, mentre que les fases mòbils amb polaritats menors escurçaran el temps 

de retenció. 

L’elecció de la fase mòbil ve donada per l’índex de polaritat de les fases mòbils. En la taula 1 

es poden observar els valors dels índexs de polaritat (P’), de diverses fases mòbils d’ús 

habitual; els valors més elevats de P’ corresponent als dissolvents més polars. Barrejant dos 

o varies fases mòbils de les que es troben a la taula esmentada es pot aconseguir una fase 

mòbil de polaritat intermèdia. Per exemple, l’índex de polaritat, P’AB d’una fase mòbil binària 

fabricada combinant els dissolvents A i B és: 

 

 

BBAAAB 'P·φ'P·φ'P +=  

 

 

On P’A i P’B són els índex de polaritat dels dissolvents A i B, mentre que ΦA i ΦB  són les 

fraccions de volum d’ambdós dissolvents. 
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Taula 1  Propietats de les fases mòbils per HPLC [HARV02] 

 

Fase mòbil Índex de polaritat (P’) Límit UV (nm) 

 

Ciclohexà 

n-hexà 

tetraclorur de carboni 

i-propil èter 

toluè 

dietil èter 

tetrahidorfurà 

etanol 

acetat d’etil 

dioxà 

metanol 

acetonitril 

aigua 

 

0,04 

0,1 

1,6 

2,4 

2,4 

2,8 

4,0 

4,3 

4,4 

4,8 

5,1 

5,8 

10,2 

 

210 

210 

265 

220 

286 

218 

220 

210 

255 

215 

210 

190 

_ 

 

 

 

7.5.6  Detectors per HPLC 

 

Fins el moment s’han desenvolupat nombrosos tipus de detector, però molts pocs d’ells són 

exclusivament per aquest mètode i són sobretot instruments autònoms o modificacions 

adaptades. A continuació s’expliquen els detectors més importants i més utilitzats en aquesta 

tècnica. 

 

a) Detectors espectroscòpics 

 

Són els detectors més populars per HPLC, es basen en mesures espectroscòpiques tals 

com l’absorció UV/Vis i la fluorescència. Poden ser de disseny senzill, en els que la longitud 

d’ona analítica és seleccionada utilitzant filtres adequats, o inclús espectrofotòmetres 

modificats equipats amb una cel·la de flux. Quant s’utilitza un detector UV/Vis, el 

cromatograma resultant és un gràfic d’absorbància en funció del temps d’elució. Els aparells 

que utilitzen un espectrofotòmetre de xarxa de díodes (PDA) registren la totalitat de 

l’espectre, proporcionant un cromatograma tridimensional que mostra l’absorbància en funció 

de la longitud d’ona i el temps d’elució. Aquest tipus de detectors és el que s’utilitzarà al llarg 
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del projecte, concretament s’utilitzarà el Waters 2996 com ja s’ha pogut observar en la Fig. 

10. 
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       Fig. 12 Espectre UV del pic d’Imidacloprid obtingut a través del detector per HPLC 

 

 

El volum de la cel·la de flux és de 1-10 μL i la longitud de pas és de 0,2-1 cm. Una limitació 

important que té l’ús de l’absorbància és que la fase mòbil no ha d’absorbir molt a la longitud 

d’ona escollida, és a dir, s’ha d’escollir la fase mòbil el més transparent possible perquè 

permeti enregistrar bé el senyal de l’analit i no interfereixi. Una altra limitació és que totes les 

substàncies han d’absorbir a l’ultraviolat, és a dir, han de ser molècules conjugades, o han 

de tindre oxígens o nitrògens amb dobles enllaços, per tant no s’està parlant d’un detector 

universal [AAMB08]. Com s’ha comentat anteriorment en els anàlisis que es faran al llarg del 

treball s’utilitzarà com a detector un detector espectroscòpic de fotodíodes, que ens permetrà 

obtenir bons resultats ja que les dues molècules que s’han d’estudiar (Imidacloprid i 

Permetrina) absorbeixen a l’ultraviolat. 

Els detectors que utilitzen l’absorbància proporcionen límits de detecció de només 100 pg – 1 

ng d’analit injectat. 

Els detectors de fluorescència són més selectius, ja que requereix de substàncies que siguin 

fluorescents i pocs soluts poden reproduir-ho. El cromatograma resultant és un gràfic 

d’intensitat de fluorescència en funció del temps. És un detector molt sensible ja que pot 

arribar a detectar valors entre 1-10 pg d’analit injectat. 

 

b) Detectors electroquímics 

 

Són un tipus de detectors bastant utilitzats en cromatografia líquida i utilitzen les mesures 

electroquímiques tals com: amperometria, voltamperímetria, coulombimetria i conductivitat. 
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L’eluent de la columna passa per l’elèctrode de treball, que es manté amb un potencial 

favorable a la oxidació o a la reducció dels analits. El potencial es manté constant en relació 

amb l’elèctrode de referència i es mesura la corrent que flueix entre l’elèctrode de treball i 

l’auxiliar. Els límits de detecció són de 10 pg -1 ng d’analit injectat. 

 

c) Detectors d’índex de refracció 

 

Es basa amb el canvi de l’índex de refracció de la fase mòbil. El detector d’índex de refracció 

és quasi universal i respon a quasi tots els compostos, encara que el seu límit de detecció no 

és molt bo, ja que esta entre 100 ng i 1 μg d’analit injectat. A més a més aquest detector no 

és útil per l’elució en gradient, llevat que els índex de refracció dels components de la fase 

mòbil siguin idèntics. 

 

d) Detector espectròmetre de masses 

 

És un detector universal, amb uns límits de detecció molts bons, de 100 pg – 1 ng d’analit 

injectat. L’espectròmetre de masses proporciona certa informació qualitativa, estructural, que 

pot facilitar la identificació de l’analit però és un detector molt car. 
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8 Espectrofotometria Ultraviolada/Visible [HARV02] 

 

8.1  Introducció [SKO98] 

 

L’espectroscòpia visible és una de les tècniques més àmpliament i més freqüentment 

utilitzades en l’anàlisi químic.  

Perquè una substància sigui activa en el visible ha de ser acolorida, és a dir,  ha de generar 

color, això és degut a que absorbeix certes freqüències o longituds d’ona de l’espectre visible 

i en transmet unes altres. Es parla d’absorció en el visible quan es tracta de 400 a 800 nm de 

longitud d’ona i es parla d’ultraviolada quan es tracta de 190 a 400 nm.  

La base de l’espectroscòpia Visible i Ultraviolada es basa en mesurar la intensitat del color (o 

la radiació absorbida en UV) a una longitud d’ona específica comparant-la amb altres 

solucions de concentració coneguda (solucions estàndard) que continguin la mateixa espècie 

absorbent. Per tenir aquesta relació s’utilitza la Llei de Beer, que estableix que per una 

mateixa espècie absorbent en una cel·la d’espessor constant, l’absorbància és directament 

proporcional a la concentració. 

L’espectre Ultraviolat i el Visible de les molècules esta associat a transicions electròniques 

entre els diferents nivells energètics en certs grups o àtoms de la molècula i no caracteritzen 

a la molècula com a identitat. En canvi, en l’absorció d’energia en la regió infraroja estimulen 

la molècula completa, i causa canvis vibratoris i rotacionals.  

Els grups d’àtoms que donen origen a l’absorció en l’UV es coneixen com a grups cromòfors. 

La majoria dels grups insaturats i heteroàtoms que tenen parells d’electrons no compartits, 

són cromòfors.  
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8.2  Espectres UV/Vis 

 

Quant una molècula o un ió absorbeix radiació ultraviolada (190 - 400 nm) o visible (400 – 

800 nm), pateix un canvi en la configuració dels seus electrons de valència. Els electrons de 

valència de les molècules orgàniques i els anions inorgànics, com el CO3
2- , ocupen orbitals 

moleculars amb enllaços sigma enllaçants,  , pi enllaçants,  , no enllaçants, n, 

quantitzats. Els orbitals moleculars antienllaçants sigma * , i antienllaçants pi, * , no 

ocupats, acostumen a tindre una energia que és suficientment pròxima perquè sigui possible 

la transició d’un electró des d’un orbital ocupat a un altre no ocupat.  

Els espectres moleculars UV/Vis es deuen a quatre tipus de transicions entre els nivells 

d’energia quantitzada. En la Taula 2 es mostren els límits de longituds d’ona aproximats 

d’absorcions  i una llista parcial d’enllaços, grups funcionals o molècules que experimenten 

aquest tipus de transició, de les quals les més importants són: *n  i *  , ja que 

afecten a grups funcionals característics dels analits i a longituds d’ona fàcilment 

accessibles. 

 

 

Taula 2  Transicions electròniques en les que participen els orbitals moleculars  in,  

 

 

 

Transició 

 

Rang de longituds d’ona  (nm)

 

Exemples 

σ  →  σ* < 200 C-C, C-H 

n  →  σ* 160 – 260 H2O, CH3OH, CHCl 

π  →  π* 200 – 500 C═C, C═O, C═N, C═C 

n  →  π 250 - 600 C═O, C═N, N═N, N═O 

 

 

 

 

Fig. 13  Espectre de l’Imidacloprid tècnic ( λ1=212 nm λ2=270 nm) 
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8.3  Instrumentació utilitzada 

 

Per la realització dels anàlisis d’aquest treball s’ha utilitzat un espectrofotòmetre Hitachi (U-

2000), de doble feix en temps real. Una hèlix controla la via de la radiació, alternant-la entre 

la mostra, el blanc i un obturador. El processador del senyal utilitza la velocitat de rotació 

coneguda de l’hèlix per separar el senyal que arriba al detector dels procedents de la 

transmissió del blanc (P0) i de la mostra (PT). Incloent una superfície opaca com obturador 

és possible fer un ajust continu de la resposta a 0%T11 del detector. L’ús d’un selector 

monocromàtic variable permet l’enregistrament automàtic d’espectres. Aquest tipus 

d’instruments resulten útils tant per anàlisis qualitatius com quantitatius. Per poder-lo utilitzar 

s’ha hagut de seguir el PNT VIS001: PROCEDIMENT DE MANEIG DE 

L’ESPECTROFOTÒMETRE VIS-UV HITACHI (MÈTODES ENREGISTRATS). 

 

 

 

 

Fig. 14  Diagrama d’un espectrofotòmetre de doble feix en temps real [HARV02] 

 

 

 

 

 

                                                 
11 T (Transmitància): Quocient entre la potencia radiant que travessa una mostra (PT) i la potencia radiant de la font 

de radiació (P0).  És a dir:  

0P

P
T T     [HARV02] 
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9  Espectrofotometria Infraroig [SKO94] 

 

9.1  Introducció  

 

La regió infraroja de l’espectre inclou la radiació amb números d’ona compresos entre els 

12.800 i els 10 cm-1, el que correspon a longituds d’ona de 0,78 a 1000 μm. Tant des del 

punt de vista de les aplicacions com dels instruments, és convenient subdividir l’espectre 

infraroig en tres regions anomenades: infraroig proper, mig i llunyà.  

 

 

Taula 3  Classificació de les regions de l’espectre [ESP.IR] 

 

 

Nom regió Interval  (cm-1) Interval λ (μm) 

Infraroig pròxim 12500 – 4000 0,8 – 2,5 

Infraroig mig 4000 – 660 2,5 – 15,15 

Infraroig llunyà 660 - 50 15,15 - 200 

 

 

La majoria de les aplicacions analítiques s’han restringit a l’ús d’una part de la regió de 

l’infraroig mig compresa entre els 4000 i els 660 cm-1. L’espectroscòpia infraroja té una gran 

aplicació en l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu. El seu principal ús ha estat en la identificació de 

compostos orgànics, que generalment presenten espectres complexes en l’infraroig mig amb 

nombrosos màxims i mínims que resulten útils a l’efectuar comparacions. 

En molts casos l’espectre infraroig mig d’un compost orgànic proporciona una única 

empremta, amb unes característiques que es distingeixen fàcilment dels models d’absorció 
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de la resta dels components; només els isòmers òptics absorbeixen exactament de la 

mateixa forma. 

A part de la seva aplicació com a eina per l’anàlisi qualitatiu, les mesures en l’infraroig també 

estan trobant un ús cada cop més extens en l’anàlisi quantitatiu. En aquest cas, la seva 

elevada selectivitat sovint fa possible la quantificació d’una substància en una mescla no 

sent necessària una separació prèvia, però en l’anàlisi de l’Imidacloprid no s’aplicarà com a 

estudi  quantitatiu. 

El principal camp d’aplicació d’aquest tipus d’anàlisi és troba en la quantificació de 

contaminants atmosfèrics que provenen de processo industrials. Un altre aplicació important 

de l’espectroscòpia d’absorció en l’infraroig és com a sistema de detecció en cromatografia 

de gasos, a on el seu potencial per la identificació de components es combina amb la 

notable capacitat de separació dels components d’una mescla complexa.   

L’ús d’aquesta tècnica permetrà poder identificar l’Imidacloprid d’una forma alternativa, 

totalment independent de la cromatografia líquida d’alta resolució i de la espectroscòpia UV, 

en cas de necessitat. 

 

 

9.2  Espectre Infraroig  

 

L’espectroscòpia infraroja té el seu origen en les vibracions moleculars. Per absorbir radiació 

infraroja una molècula ha d’experimentar un canvi net en el moment dipolar com a 

conseqüència del seu moviment de vibració o rotació.  

L’espectre IR d’una molècula s’obté com a resultat de mesurar la intensitat d’una radiació 

exterior absorbida, per cada longitud d’ona, que fa possible la transició entre dos nivells 

d’energia vibracional diferents. Cada una d’aquestes absorcions característica d’energia 

(bandes d’absorció) correspon a un moviment vibratori dels àtoms o de la molècula, dit d’una 

altra forma, cada banda d’absorció s’origina a aquella longitud d’ona en la qual l’energia de la 

radiació té la mateixa energia que una determinada vibració d’un enllaç present a la molècula 

de la mostra [AAMB08]. Existeixen dos tipus de vibracions: de tensió o allargament i de 

deformació o flexió. [ESP.IR] 

A continuació es pot observar una imatge d’un espectre. 
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Fig. 15  Espectre IR d’Imidacloprid 98,0 % Nufarm 

 

 

  

9.3  Instrumentació utilitzada [TF-IR] 

 

Per enregistrar l’espectre IR de les dos substàncies estudiades s’ha utilitzat 

l’espectrofotòmetre IR: Spectrum one; FT.IR Spectrum (Perkinelmer) 

 

 

 

Fig.16  Spectrum one; FT. IR Spectrum 

 

 

L’espectrofotòmetre utilitzat és un espectrofotòmetre de transformada de Fourier; aquests 

aparells van ser dissenyats per accedir a la regió de 10 a 400 cm-1, ja que pels 
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espectrofotòmetres dissenyats fins al moment (amb monocromadors) era difícil el seu accés 

a aquesta regió. Avui en dia aquest tipus d’espectrofotòmetre (TF) és el més emprat, ja que 

proporciona molta sensibilitat i millora la resolució dels espectres. 

Aquest instrument esta basat amb el principi de l’interferòmetre de Michelson, que funciona 

de la següent forma: primer la radiació colpeja a un divisor o separador que divideix el feix de 

llum en dos parts iguals (mirall semireflexant). Aquests dos feixos de llum interfereixen amb 

el divisor en el seu viatge de tornada quant són reflexats sobre altres miralls. Un mirall esta 

situat davant la trajectòria del feix original (mirall mòbil) i l’altre esta situat perpendicularment 

(mirall fix). En aquesta trajectòria es disposa la mostra i a continuació el detector IR. 

La intensitat resultat de la superposició dels dos feixos de llum és mesurada en funció del 

desfasament (s) del mirall mòbil en el seu desplaçament respecte la posició intermèdia. El 

gràfic resultat (Intensitat vs. desfasament) s’anomena interferograma. 

La transformació de Fourier s’utiltiza com a mètode matemàtic per al desenvolupament en 

sèrie de la corba obtinguda (interferograma). La transformada esta constituïda pel sumatori 

de sinus i cosinus de les diferents freqüències òptiques que componen la radiació. Gracies a 

un programa d’ordinador aquest càlcul matemàtic es simplifica i s’obtenen resultats exactes i 

ràpids de les freqüències elementals contingudes en l’interferograma. La transformada de 

Fourier (o desenvolupament en sèrie de Fourier) de l’interferograma és l’espectre ordinari 

obtingut per aparells convencionals d’infrarojos. 

Per posar en marxa l’espectre utilitzat s’han de seguir un conjunt d’instruccions, anomenats 

protocols de funcionament. Per poder realitzar correctament l’anàlisi s’ha de seguir el PNT 

IR010: FUNCIONAMENT DE L’ESPECTROFOTÒMETRE IR SPECTRUM ONE. En aquest 

protocol es determina com s’ha d’engegar l’espectre i preparar-lo per a poder ser utilitzat. 

Aleshores un cop es te preparat per realitzar anàlisis s’ha de preparar la mostra que ha de 

ser analitzada. L’espectre IR s’enregistrarà per l’Imidacloprid, per tant s’està parlant d’una 

mostra sòlida (en pols), així doncs s’ha de seguir el PNT IR0101: PREPARACIÓ DE 

MOSTRES PER L’ESPECTROFOTÒMETRE seguint l’apartat: MOSTRES SÒLIDES EN 

POLS. En aquest protocol s’explica com preparar la mostra (sòlida) per poder-la analitzar 

amb l’espectrofotòmetre correctament. Un cop preparada lo mostra i seguint els protocols 

d’instruccions per a l’ús de l’aparell ja es pot procedir a analitzar la substància. Cal recordar 

que la tècnica IR només és útil com a anàlisi qualitatiu, ja que les mostres comercials que 

s’han d’analitzar contenen molts altres productes a banda de la pròpia molècula i el seu 

anàlisi qualitatiu no és vàlid per IR. 
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1  Desenvolupament d’un mètode per a la determinació 

d’Imidacloprid 

 

El desenvolupament d’un mètode per a la determinació d’Imidacloprid,  és la base de la 

primera part experimental del treball. 

S’intentarà desenvolupar un mètode per poder determinar Imidacloprid de la manera més 

eficaç,  més econòmica i més senzilla possible. 

Basant-nos en que es treballarà al llarg de tot el projecte amb la tècnica cromatogràfica 

HPLC (cromatografia líquida d’alta resolució) un dels objectius principals d’aquest treball 

serà aconseguir, realitzant tots els estudis pertinents, un mètode vàlid per determinar dita 

substància tant per la concentració establerta segons els requeriments de l’empresa (2% 

Imidacloprid), com per mostres de qualsevol altre concentració, inclòs la pròpia matèria 

activa, fent-ne les dilucions pertinents en cada cas (per ex: 2/100); sempre i quant la matriu 

sigui la mateixa en tots els casos. Si la matriu fos diferent no es podria assegurar l’efectivitat 

del mètode emprat i s’hauria de realitzar un estudi segons les noves condicions. 

Per realitzar-ho s’haurà d’anar experimentant fins a trobar uns valors adients que 

proporcionin la suficient resolució i certesa per poder validar el mètode estudiat (prova i 

error). Conseqüentment s’haurà de redactar un protocol en el qual s’expliqui pas per pas el 

procediment a seguir per analitzar dit analit i demostrar la validesa del mètode desenvolupat. 

Tots els càlculs realitzats que no estiguin demostrats al mateix apartat es poden trobar als 

annexes (part experimental). 
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1.1 Determinació del millor mètode d’identificació per l’Imidacloprid 

 

Per determinar el millor mètode d’identificació de l’Imidacloprid s’han de realitzar diversos 

anàlisis per HPLC variant-ne les condicions per així optimitzar els resultats i generar un 

estudi el més eficaç possible, tenint en compte les principals variables (temps d’anàlisi i 

costos) que afecten a l’hora de realitzar un anàlisi i que són importants per al benefici 

empresarial. Quant es parla de triar el millor mètode es refereix a l’optimització de les 

condicions i variables de les quals depengui dit mètode. 

Per procedir a realitzar l’estudi del millor mètode s’ha partit d’una mostra d’Imidacloprid amb 

una puresa del 98% i s’han realitzat tots els anàlisis en base a aquest patró. 

Es tracta de realitzar l’anàlisi d’aquesta substància per la tècnica ja esmentada per així 

introduir el mètode més bo a la llibreria del  cromatògraf, i poder-lo utilitzar per a totes les 

mostres que s’hagin d’analitzar d’aquesta substància en un futur.  

Per començar l’estudi, primer de tot s’ha buscat informació sobre la substància (Imidacloprid) 

i la seva determinació per HPLC, tal i com s’ha anat desenvolupant en la part teòrica del 

treball. Aquesta informació trobada ajuda a determinar les condicions amb les que s’ha de 

dur a terme l’anàlisi i permet obtenir dades de referència que són molt útils per començar 

l’estudi. 

Bibliogràficament s’ha trobat un document en el que s’explica l’ús d’aquesta tècnica amb 

detector UV que servirà com a base del nou mètode. Així doncs, segons aquest document 

[CDPR], s’observen les següents característiques d’anàlisi:  

 

 Instrument: HPLC: Hewlett-Packard 1050, controlled by ChemStation 

 Columna: ODS 5 μ x 4,6 mm x 25 cm (sense precolumna) 

 Detector UV: 270 nm 

 Fase mòbil: Isocràtica (70% aigua – 30 % Acetonitril) 

 Flux: 1,0 mL/min 

 Volum d’injecció: 20 μL 

 Temps de retenció: Imidacloprid ~ 5,5 minuts. 

  

Partint d’aquestes condicions s’han d’intentar optimitzar, fent les proves necessàries, 

obtenint-ne els esborranys corresponents i valorant si els resultats aconseguits són bons o 

s’han de refutar. 

Si es miren les condicions analítiques de l’article trobat bibliogràficament s’observa que com 

a dissolvent utilitza Acetonitril, producte molt car actualment, ja que amb la crisi general que 

s’està patint s’ha encarit la seva fabricació, per tant, la primera modificació que s’ha de fer 

per millorar el mètode és variar l’acetonitril per un altre dissolvent que sigui igual d’eficaç, 
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com n’és el metanol, ja que aquest últim és més econòmic. S’haurà de valorar si l’ús del 

metanol com a dissolvent proporciona una resolució igual de bona que amb acetonitril. 

Per realitzar l’estudi s’estableixen unes condicions iguals per a totes les proves que es 

realitzaran i unes de variables, per poder valorar l’eficàcia de cada mètode.  

 
 
 
1.1.1  Estudi dels diferents mètodes per determinar Imidacloprid 
 
Com a condicions inicials comunes a totes les proves realitzades al llarg de l’estudi es té: 

 Instrument: HPLC: Alliance Waters 2695 

 Columna: XTERRA-C18  / 5 μm x 3,9 mm x 15 cm 

 Detector: PDA – Waters 2996 

 Fase mòbil: Metanol HPLC + aigua ultrapura 

 Canal derivat: 270 nm 

 Interval UV: 210-350 nm. 

 Volum d’injecció: 10 μL 

 Elució: Metanol HPLC i aigua ultrapura renovada. Elució en gradient. 

 Temperatura anàlisi: 27 ± 0,5 ºC 

 

S’utilitza la columna XTERRA-C18, perquè és una columna adient per analitzar fitosanitaris. 

La temperatura d’anàlisi és de 27 ± 0,5 ºC perquè és la temperatura a la qual esta la 

habitació a on es troba el cromatògraf. Primer de tot es prova amb injectar 10 µL ja que és el 

més usual, posteriorment es valorarà si s’ha d’injectar un volum diferent o no. Les altres 

condicions s’han extret de la bibliografia que s’explica a la part teòrica. 

Les condicions que falten s’han anat modificant per optimitzar el mètode d’anàlisi. Així doncs, 

s’han realitzat quatre anàlisis variant les condicions, que són els que es poden observar a 

continuació: 

 

 

a) Mètode 1: Imidacloprid with methanol 1  

 

Les condicions variables del mètode número 1 són: 

 Flow  1 mL/min 

 Minut 0  30 % Metanol / 70 % H2O  

 Minut 6  30 % Metanol / 70 % H2O 

 Minut 10 100 % Metanol 

 Rampa 6 

 Method Set: Imidacloprid with methanol 1 
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 Temps de retenció: 4,4 ± 0,1 min 
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Fig. 1 Cromatograma del mètode Imidacloprid with methanol 1 ( 9,97 ppm d’Imidacloprid) 

 

 

b) Mètode 2: Imidacloprid with methanol 2 

 

Les condicions variables del mètode número 2 són: 

 Flow  0,9 mL/min 

 Minut 0  30 % Metanol / 70 % H2O  

 Minut 6  30 % Metanol / 70 % H2O 

 Minut 8 100 % Metanol 

 Rampa 6 

 Method Set: Imidacloprid with methanol 2  

 Temps de retenció: 4,8 ± 0,1 min 
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Fig. 2 Cromatograma del mètode Imidacloprid with methanol 2 ( 9,97 ppm d’Imidacloprid) 
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c) Mètode 3: Imidacloprid with methanol 3  

 

Les condicions variables del mètode número 3 són: 

 Flow  0,9 mL/min 

 Minut 0  25 % Metanol / 75 % H2O  

 Minut 6  25 % Metanol / 75 % H2O 

 Minut 8 100 % Metanol 

 Rampa 6 

 Method Set: Imidacloprid with methanol 3 

 Temps de retenció: 7,3 ± 0,1 min 
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Fig. 3 Cromatograma del mètode Imidacloprid with methanol 3 (1,94 ppm d’Imidacloprid) 

 

 

d) Mètode 4: Imidacloprid with methanol 4  

 

Les condicions variables del mètode número 4 són: 

 Flow  0,9 mL/min 

 Minut 0  35 % Metanol / 65 % H2O  

 Minut 6  35 % Metanol / 65 % H2O 

 Minut 8 100 % Metanol 

 Rampa 6 

 Method set: Imidacloprid with methanol 4 

 Temps de retenció: 3,5 ± 0,1 min 
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Fig. 4 Cromatograma del mètode Imidacloprid with methanol 4 (1,94 ppm d’Imidacloprid) 

 

 

1.1.2 Conclusions 

 

Per determinar quin és el millor mètode s’ha d’avaluar el temps de retenció de cada un i el 

consum de metanol que té cadascun, ja que és el dissolvent, per tant és el producte que es 

consumeix més i conseqüentment la variable més cara.  

Si s’observen aquest dos paràmetres es té que el mètode número 3 no és gens efectiu, ja 

que proporciona un temps de retenció massa elevat (TR= 7,3 ± 0,1 min), per tant aquest 

mètode queda totalment exclòs. 

Ara bé, si es miren els altres tres mètodes restants, el temps de retenció no varia gaire entre 

ells (en general estan entre TR=4,5 ± 1 min), per tant s’ha de mirar la proporció de metanol 

que consumeix cada mètode per poder determinar quin serà millor.  

Aquesta proporció és d’un 30 % de metanol per als mètodes número 1 i número 2, i d’un 35 

% de metanol per al mètode número 4. Amb aquest valors ja es pot dir que, la decisió final  

estarà basada entre el mètode número 1 i el número 2, ja que són els que menys consum de 

metanol tenen. 

L’única diferència que hi ha entre aquest dos mètodes (1 i 2) és el Flux, ja que en el mètode 

número 1 és de 1 mL/min i en el mètode número 2 és de 0,9 mL/min. Aquesta diferència 

serà la que determinarà l’elecció del millor mètode per a la determinació d’Imidacloprid. 

Com s’ha dit anteriorment s’ha de buscar un mètode el més econòmic possible, així doncs, 

basant-nos amb aquest fet el millor mètode és el número 2, ja que treballa amb menys 

quantitat de metanol i proporciona un temps de retenció adequat, per tant serà el mètode 

que s’utilitzarà al llarg de tot el treball. A més, menys flux implica menys pressió i per tant 

menys risc de fugues en les connexions entre la columna i l’equip. 

Per tant, s’ha determinat que l’ús del metanol com a dissolvent proporciona cromatogrames 

molt satisfactoris i permet treballar amb un temps de retenció adequat (menys de 10 minuts). 
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1.1.3 Influència de la temperatura en l’anàlisi 

 

Els anàlisis s’han realitzat tots a una temperatura de 27 ± 0,5 ºC, que era la temperatura que 

hi havia a la habitació en la qual es trobava el cromatògraf en el moment de realitzar dits 

anàlisis, i per tant la temperatura a la que es trobava la columna d’aquest sense utilitzar el 

termòstat d’aquesta. 

En aquest apartat es tracta de realitzar un petit estudi sobre la influència de la temperatura 

en la determinació per cromatografia líquida d’alta resolució de qualsevol substància, en 

aquest cas s’ha estudiat per l’Imidacloprid, però és aplicable a qualsevol altre analit. S’ha 

d’assegurar que la temperatura a la que s’han realitzat els anàlisis fins ara sigui la més 

adient. Aquest estudi s’ha realitzat amb una solució de 15 ppm d’Imidacloprid, ja que 

afectarà de la mateixa manera a qualsevol solució, per tant es podria realitzar a qualsevol 

concentració. 

Es tracta de realitzar diverses injeccions a diferents temperatures començant per 20ºC, ja 

que és el mínim al qual pot arribar el termòstat de la columna del cromatògraf, i anar 

augmentant-la progressivament 2ºC fins arribar a una temperatura de 30ºC. 

Realitzant aquest estudi es podrà observar si la temperatura ens influeix amb el temps de 

retenció de l’analit i per tant ens modifica les condicions d’anàlisi fins ara establertes. 

La Taula 1 expressa les diferents temperatures amb els corresponents temps de retenció. 

 

 

Taula 1   Influència de la temperatura en l’anàlisi 

 

Temperatura
(ºC) 

TR ± 0,1 
(min) 

20 5,747 
22 5,533 
24 5,243 
26 4,917 
28 4,719 
30 4,534 

 

 

Si es representen gràficament els valors obtinguts s’obtindrà l’evolució del temps de retenció 

front la temperatura. 
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INFLUÈNCIA DE LA TEMPERATURA
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Fig. 5  Influència de la temperatura amb el temps de retenció 

 

 

A continuació es poden observar els diversos cromatogrames obtinguts per cromatografia 

d’aquest estudi. En la figura es poden veure les diferents injeccions segons les diverses 

temperatures a les que s’han realitzat l’anàlisi. 
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Fig. 6  Representació dels cromatogrames  

 

 

A la part esquerra de la figura es troba el pic d’Imidacloprid injectat a una temperatura de 30 

ºC (pic de color vermell), progressivament anant cap a la dreta es troben els diferents pics 
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injectats a les diferents temperatures acabant amb la mostra injectada a una temperatura de 

20ºC (pic de color negre).  

Seguidament es detalla la temperatura que correspon a cada pic (d’esquerra a dreta) 

 

Pic de color vermell: 30ºC 

Pic de color blau fosc : 28ºC 

Pic de color verd: 26ºC 

Pic de color blau clar: 24ºC 

Pic de color rosa:  22ºC 

Pic de color negre:  20ºC 

 

 

1.1.4  Conclusions   

 

Com es pot observar en el gràfic (Fig. 5) hi ha una clara davallada del temps de retenció a 

mesura que s’augmenta la temperatura, per tant, es pot dir que a major temperatura menor 

temps de retenció. 

Aquest fet influeix en la decisió d’escollir la temperatura a la que s’ha de realitzar l’anàlisi, ja 

que s’ha d’escollir la temperatura, a la qual analitzar-lo sigui més ràpid i per tant més 

productiu, proporcionant al mateix temps, més qualitat. 

Tenint present això, s’ha decidit que l’anàlisi és adequat efectuar-lo a la temperatura de 27 ± 

0,5 ºC, tal i com ja s’havia utilitzat en l’estudi del mètode d’identificació d’Imidacloprid. S’ha 

determinat que és una temperatura adequada per obtenir un temps de retenció satisfactori i 

conseqüentment un anàlisi el més ràpid possible. 

En la Fig. 6 es torna a corroborar que a major temperatura d’anàlisi menys temps de 

retenció, és a dir, l’analit apareix abans i per tant proporciona menys temps d’anàlisi; és un 

fet lògic ja que s’està variant la viscositat de la fase mòbil i de l’analit, i com ja es coneix, la 

viscositat disminueix al augmentar la temperatura provocant que la mostra sigui més fluida i 

es pugui desplaçar més ràpid per la columna cromatogràfica.  

 

 

1.1.5 Volum d’injecció (10 μL o 20 μL) 

 

Aquest apartat es basa en estudiar el volum d’injecció més idoni per obtenir bons resultats, 

és a dir, per obtenir cromatogrames amb una bona resolució. 

Per poder realitzar-ho s’analitzarà la mateixa mostra (nivell 15 ppm Imidacloprid) dues 

vegades, amb diferent volum d’injecció cada cop. La mostra que proporcioni un pic més 

estret serà la que tindrà un volum d’injecció més precís i millor; com més estret és el pic 
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major eficàcia té la columna i proporciona millors resultats, aquest fet es podrà veure 

clarament amb el càlcul del número de plats teòrics que es pot observar a la Taula 2.  

A continuació es poden observar els dos cromatogrames de la mostra que s’ha analitzat. 

Els diferents cromatogrames obtinguts, estan basats en les condicions d’anàlisi que es 

poden trobar en el capítol següent. 

 

 El cromatograma de color vermell esta basat en un volum d’injecció de 20 µL. 

 El cromatograma de color blau, esta basat amb un volum d’injecció igual a 10 µL. 
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Fig. 7 Diferents volums d’injecció de mostra (20 µL / 10µL) 

 

 

Taula 2  Número de plats teòrics segons el volum d’injecció (10 μL o 20 μL) 

 

 Injecció 10 µL Injecció 20 µL 

NPT 1852 407 

 

 

1.1.6  Conclusions 

 

S’observa que s’obté un millor cromatograma injectant 10 µL que no pas 20 µL (major NPT 

amb 10 µL). Com que generalment s’està treballant amb concentracions diluïdes, no era 
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d’esperar que s’obtingués un cromatograma tant ample i amb tant poca resolució injectant un 

volum de 20 µL. 

Per tant, aquest fet és essencial, ja que es pot concloure que a menor volum d’injecció millor 

cromatograma (millor pic), per tant millor resolució i menor error d’integració. 

Aquest resultat també valida la certesa de l’ús d’uns volums de mostra entre 8-10 µL 

aproximadament, que és el que la teoria del procés aconsella a l’hora de realitzar un anàlisi 

per cromatografia líquida d’alta resolució. [SKO94] [AAMB08] 

Concloent, segons aquesta teoria a menor volum d’injecció millor resolució, és a dir, millor 

cromatograma (major NPT), ja que la mostra esta menys saturada i es dona l’opció a que es 

transporti millor al llarg de la columna i hi hagi una millor detecció. 

 

 

1.1.7  Estudi de la realització de l’anàlisi amb una columna de 3 μm front una columna 

de 5 µm 

 

Com s’ha explicat anteriorment el desenvolupament d’un mètode per determinar Imidacloprid 

s’està portant a terme amb l’ús d’una columna amb una fase estacionària de 5 μm, ja que el 

laboratori d’investigació de l’Escola Universitària d’Enginyeria d’Igualada (EUETII), té 

estudiat que l’eficàcia dels anàlisis de fitosanitaris amb l’ús d’aquesta columna és 

suficientment bona, i per tant s’obtenen resultats adequats i satisfactoris. 

S’ha de valorar que una columna de 5 μm és una columna molt més econòmica que una de 

3 μm, a més a més és menys propensa a la contaminació i té una major durabilitat (s’ha de 

canviar menys sovint). Per tant és lògic que s’intentin realitzar els anàlisis amb columnes de 

5 μm abans que amb columnes de 3 μm, sempre i quant s’obtinguin resultats òptims.  

A continuació s’estudiaran els resultats que es poden obtenir si es canvia la columna de 5 

μm per una de 3 μm. Aquest estudi es porta a terme amb una solució de 15 ppm 

d’Imidacloprid. 

Consisteix en preparar dos vials amb la mostra i realitzar l’anàlisi per HPLC amb la columna 

de 3 μm per poder comparar els resultats amb la de 5 µL. 

Les condicions d’anàlisi a l’hora de treballar amb una columna de 3 μm s’han de variar, ja 

que es treballarà amb una fase estacionària més compactada i l’analit viatjarà més lent, per 

tant es necessitarà més quantitat de dissolvent perquè la duració del cromatograma sigui la 

mateixa (9 min.); per l’ús de la columna de 5 μm les condicions són les esmentades en 

l’apartat 1.1.2. 

Les condicions d’anàlisi per l’ús de la columna de 3 μm són: 

 

 Columna: TEKNOCROMA (TR-010043) / 3 μm x 0,46 mm x 15 cm. 

 Elució: Metanol HPLC i aigua ultrapura renovada. Elució en gradient. 
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 Flow  0,8 mL/min 

 Minut 0  38 % Metanol / 62 % H2O  

 Minut 6  38 % Metanol / 62 % H2O 

 Minut 8 100 % Metanol 

 Rampa 6 

 Method Set: Imidacloprid_col3micres 

 Temps de retenció: 7,1 ± 0,1 min 

 Duració del cromatograma: 9 min 

 

La següent taula expressa les àrees obtingudes amb el temps de retenció corresponent. 

 

 

Taula 3  Resultats de l’anàlisi amb columna de 3 μm 

 

Àrea TR(min) 
921042 7,062 
920695 7,115 
956339 7,101 
961982 7,105 
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Fig. 8  Comparació de la columna de 3 µm (color blau)  amb la columna de 5 µm (color vermell) 
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Taula 4  Càlcul del número de plats teòrics segons la columna utilitzada 

 

 

 Columna 3 µm Columna 5 µm 

NPT 6391 1855 

 

 

 

 

1.1.8  Conclusions 

 

En la Fig. 8 es pot observar la diferència entre l’ús de les dos columnes esmentades 

anteriorment. Amb la columna de 3 μm (pic de color blau) s’obté un cromatograma més 

estret, més bonic i  més precís, cal recordar que com més estret és un cromatograma més 

precisió dona, ja que es pot integrar millor i per tant es poden obtenir resultats més exactes. 

A més a més, es pot observar que amb la columna de 3 μm s’obtenen 6391 plats teòrics i 

amb la de 5 μm se n’obtenen 1855, així doncs, tal i com diu la teoria a major NPT major 

precisió i menor risc d’interferències.  Ara bé, aquest cromatograma obtingut amb la columna 

Tecknocroma és correcte qualitativament, però perquè serveixi quantitativament s’hauria de 

realitzar una recta de calibratge utilitzant la mateixa columna (Tecknocroma) en la que 

posteriorment es realitzarien els anàlisis.  

En definitiva, si es volen resultats quantitatius s’ha de realitzar una recta de calibratge per la 

substància a analitzar per cada columna diferent que s’utilitzi. 

Es determina que es poden utilitzar aquests dos tipus de columnes per analitzar 

Imidacloprid, valorant que la gran resolució proporcionada per la columna de 3 μm no és 

necessària en les mostres analitzades en aquest treball ja que només hi ha un sol pic, per 

tant en la realització dels anàlisis que es faran al llarg d’aquest treball, amb la columna de 5 

μm ja s’obté suficient precisió i resolució.  
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2  Condicions d’anàlisi  

 

Un cop optimitzat l’anàlisi les condicions detallades amb les que es portarà a terme són les 

següents: 
 Instrument: HPLC: Alliance Waters 2695 

 Columna: XTERRA-C18  / 5 μm x 3,9 mm x 15 cm (sense precolumna) 

 Detector: PDA – Waters 2996 

 Fase mòbil: Metanol HPLC + aigua ultrapura 

 Canal derivat: 270 nm 

 Interval UV: 210-350 nm. 

 Volum d’injecció: 10 μL 

 Elució: Metanol HPLC i aigua ultrapura renovada. Elució en gradient. 

 Flow  0,9 mL/min 

 Minut 0  30 % Metanol / 70 % H2O  

 Minut 6  30 % Metanol / 70 % H2O 

 Minut 8 100 % Metanol 

 Rampa 6 

 Method Set: Imidacloprid with methanol 2 

 Temps de retenció: 4,8 ± 0,1 min. 

 Duració del cromatograma: 9 min. 

 Temperatura anàlisi: 27 ± 0,5 ºC 
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2.1 Validació de les condicions d’anàlisi 

 

Es tracta de realitzar un seguit de proves com ara: l’enregistrament del cromatograma de 

l’Imidacloprid aplicant les condicions d’anàlisi, l’espectre UV (ultraviolat) i l’espectre IR 

(Infraroig) d’aquest.  

Amb aquestes proves es verificaran del tot les condicions aplicades.   

 

 

2.1.1 Cromatograma de l’Imidacloprid 

 

S’ha enregistrat el cromatograma de l’Imidacloprid, aplicant les condicions d’anàlisi a una 

mostra real que conté aproximadament un 2 % de dita substància. 
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Fig. 9 Cromatograma del pic d’Imidacloprid 

 
 
 
 
S’observa que el pic d’Imidacloprid té un temps de retenció de 4,74 minuts. Per tant estem 

dins l’interval del temps de retenció de l’analit (4,8 ± 0,1 min) i es demostra que les 

condicions d’anàlisi per enregistrar el cromatograma són les adients. 
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2.1.2  Espectre UV de l’Imidacloprid tècnic 

 

S’ha enregistrat l’espectre UV de l’Imidacloprid tècnic dissolt en metanol, en 

l’espectrofotòmetre VIS/UV (Hitachi U-2000) explicat al Cap. 8 apartat 8.3 de la part teòrica 

del treball, i s’ha obtingut el següent espectre: 

 
 

 
                           Fig. 10  Espectre UV del producte tècnic dissolt en metanol 

 

 

 

S’han obtingut dos màxims significatius que són els següent: 

 λ = 212,0 nm 

 λ = 270,0 nm 

 

 

 

2.1.3  Espectre UV del pic d’Imidacloprid obtingut en la cromatografia 

 

S’ha capturat l’espectre UV de l’Imidacloprid, a través del detector PDA utilitzat en la 

cromatografia líquida, i s’ha obtingut el següent espectre: 
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       Fig. 11 Espectre UV del pic d’Imidacloprid obtingut en la cromatografia 
 

 

S’observen dos màxims significatius a 212,0 nm i  269,8 nm, que coincideixen amb l’espectre 

presentat en l’apartat anterior. 

Per tant, comparant els dos espectres UV, es conclou que el pic obtingut a 4,8 ± 0,1  minuts 

és efectivament el pic de l’Imidacloprid. 

 

 

2.1.4  Espectre IR de l'Imidacloprid 

 

S’ha enregistrat l’espectre IR de Imidacloprid tècnic 98,0 % Nufarm utilitzant 

l’espectrofotòmetre Infraroig (SPECTRUM ONE-Perkinelmer) que s’esmenta al Cap. 9 

apartat 9.3 de la part teòrica del treball.  
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Fig. 12  Espectre IR d’Imidacloprid 98,0 % Nufarm 
 
 

 
L’espectre de l’Imidacloprid ha estat incorporat a la llibreria digital d’espectres IR. Això 

permetrà poder identificar l’Imidacloprid d’una forma alternativa, totalment independent de la 

cromatografia líquida d’alta resolució i de la espectroscòpia UV, en cas de necessitar-ho. 

 

 

2.1.5 Conclusions generals 

 

Després de realitzar les proves per verificar l’efectivitat del mètode amb les condicions 

analítiques es pot concloure que les condicions i la tècnica emprada, són ideals per la 

determinació de la substància estudiada, ja que totes les proves han proporcionat resultats 

correctes i sense problemes. 
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3  Protocol per a la determinació d’Imidacloprid per HPLC 

 

Per determinar la concentració d’Imidacloprid present a qualsevol mostra s’ha de seguir un 

protocol, és a dir, un procediment efectiu que ens sigui útil per analitzar qualsevol mostra que 

contingui aquest analit. Concretament aquest protocol esta orientat a la determinació de 

mostres que contenen un 2% d’Imidacloprid.  

S’ha anat investigant realitzant diverses proves i observant tot el que succeïa durant aquesta 

investigació, i finalment s’ha arribat a determinar el següent protocol per a la determinació de 

mostres que contenen Imidacloprid utilitzant cromatografia líquida d’alta resolució (HPLC). 

 

 

3.1  Protocol per a la determinació d’Imidacloprid per HPLC v. 1.2 

 

1. Triturar la mostra “formulat” amb l’ajuda d’un morter fins que sigui totalment 

homogènia. (Aquest punt s’ha de realitzar en el cas de que la mostra sigui 

compacte). 

2. Pesar entre 2,0 ~ 2,4 g de mostra “formulat” (a la balança granetari) directament a un  

pot Brandt de 50 mL de tap roscat, amb l’ajut d’un embut de sòlids. 

3. Deixar el pot amb l’embut a la balança. Tarar. Afegir aproximadament 100 mL de 

metanol PA amb una pipeta al matràs de la mostra a través de l’embut de sòlids. 

Assegurar-se de que es renten les possibles restes de mostra que hi pogués haver a 

l’embut. Anotar el pes de metanol (g) transferit al matràs amb dos decimals. Evitar 

contaminacions. 
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4. Tapar el pot i introduir-lo en un aparell d’ultrasons tèrmic, per tal de fer l’extracció. Es 

manté a l’ultrasons en un rang de temperatures de 40 ± 4 ºC, durant 10 ± 1 min. 

S’han fet les extraccions en l’aparell “ESTMON ultrasons”, a potència màxima. 

5. Deixar refredar uns 20 minuts. Posar un matràs aforat de 50 mL en un granetari, 

amb un embut adequat. Tarar. Agafar amb pipeta d’èmbol de 5 mL sense remoure el 

sediment del pot Brandt uns 1,20 mL de l’extracte i transferir-los al matràs aforat. 

Anotar el pes en grams abans de que hi pugui haver pèrdues per evaporació. 

Enrasar a 50mL amb metanol PA. 

6. Agitar i omplir un vial de la mostra fent-la passar prèviament a través d’un filtre de 

PVDF de 0,45μm.  

7. Fer la determinació en l’HPLC segons les condicions d’anàlisi escollides prèviament 

en el Cap.2. 

 

A continuació es passa a detallar les parts amb les que s’ha d’anar en compte durant la 

realització de cada punt del protocol: 

 

 Punt 1: La mostra pot arribar de forma compacte o triturada. Segons l’estat en que 

arribi s’haurà de triturar (en cas de ser compacte) o passar directament al punt número 

2 en cas de que ja vingui triturada. 

 Punt 2: S’ha de pesar i anotar el pes exacte de la mostra directament a un erlenmeyer 

de 100 mL, amb l’ajut d’un embut de sòlids perfectament net per evitar qualsevol tipus 

de contaminació. Per corroborar els resultats es recomana realitzar dos duplicats per 

analitzar, per així evitar possibles errors. 

 Punt 3: S’han d’afegir 100 mL de metanol PA, i s’ha d’anotar el pes d’aquest metanol 

que transferim. S’han d’evitar tota mena de contaminacions, per tant s’ha d’usar 

material el més net possible. 

 Punt 4: S’ha de portar la mostra a un aparell d’ultrasons tèrmic, per poder realitzar 

l’extracció de l’Imidacloprid.  

L’extracció es realitza conjuntament amb els dos duplicats perquè assegurem que els 

dos realitzen exactament el mateix procediment, amb la mateixa quantitat d’aigua i el 

mateix temps. 

La tècnica amb ultrasons s’utilitza perquè és una tècnica que el laboratori d’anàlisi de 

l’escola ja havia estudiat prèviament i havia determinat que era la tècnica més idònia 

per realitzar l’extracció de substàncies fitosanitàries d’una manera senzilla i ràpida. 

 Punt 5: En aquest punt s’ha de ser molt precís, ja que el 1,20 mL que s’agafin serà la 

clau dels anàlisis, ja que d’aquest enràs dependran els resultats obtinguts, per tant 

s’ha d’apuntar el pes en grams abans de que hi pugui haver qualsevol error. Es 
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transfereixen 1,20 mL per evitar pèrdues i assegurar resultats. La transferència s’ha de 

realitzar amb pipetes de 5,00 mL (molt important). 

 Punt 6: La dilució s’ha d’agitar molt bé, per aconseguir la màxima homogeneïtzació. 

S’han d’evitar les possibles contaminacions. 

 Punt 7: S’ha de realitzar l’anàlisi amb la màxima exactitud, sabent observar i valorar els 

resultats obtinguts. 

 

Un cop clars tots els apartats ja es pot procedir a realitzar l’anàlisi amb  la màxima atenció. 

 

 

3.1.1  Errors observats 

 

Com es pot observar la versió del protocol final és la v.1.2 fet que significa que prèviament 

s’han desenvolupat dos versions més, però que s’han hagut de modificar. 

La modificació d’aquestes versions fins arribar a la versió definitiva (v.1.2) ha estat perquè 

s’ha observat un error greu que si no s’hagués corregit a temps hagués pogut comportar la 

generació de molts errors en els resultats dels anàlisis, produint valors incorrectes i mesures 

inexactes. 

Aquest error ha estat determinat en el punt número 4 dels anteriors protocols per a la 

determinació d’Imidacloprid (punt número 5 de la versió definitiva 1.2). A més a més a la 

versió definitiva ha estat inclosa la possibilitat de que la mostra arribi en forma sòlida 

compacte o ja arribi sòlida triturada.  

Amb els protocols previs a la versió definitiva, que es poden trobar a la part experimental 

dels annexes, el punt 4 es basa amb pipetejar 1,00 mL de l’extracte, sense determinar el 

tipus de pipeta a utilitzar, i enrasar a 50 mL amb metanol PA, sense tindre en compte el pes 

d’aquest volum que es transfereix. Ara bé, si s’observa el protocol definitiu el punt 5 és 

totalment diferent, ja que en aquesta versió si que s’estableix el tipus de pipeta que s’ha 

d’utilitzar (pipeta d’èmbol de 5 mL) per transferir la mostra, i a més a més diu que s’ha 

d’anotar el pes en grams de la mostra transferida. 

Aquesta modificació entre els protocols ve donada perquè a l’hora de fer la primera 

pipetejada del mil·lilitre de la solució (en les anteriors versions del protocol), observant la 

cànula de la pipeta es va veure que el volum arribava fins a un cert punt, però a l’hora de 

realitzar la segona pipetejada (sense canviar la cànula) aquest volum augmentava, fet que 

va comportar a sospitar l’eficàcia de la pipeta utilitzada i per tant a intentar analitzar si 

s’estava produint un error de transferència o era un error visual. 

Per corroborar aquest error es va procedir a pipetejar el mil·lilitre de la solució a analitzar tres 

vegades sense canviar la cànula amb les diferents pipetes (1,00 mL i 5,00 mL), i a més a 
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més es va pesar a la balança granetari per obtenir realment el pes de solució que s’estava 

transferint. 

Els resultats obtinguts van ser els següents: 

 

 

Taula 5  Diferències entre transferir la solució metanòlica amb una pipeta de 1,00 mL o amb 

una de 5,00 mL. 

 

Pes (g) amb 

pipeta 1,00 mL 

Pes (g) amb 

pipeta 5,00 mL 

0,75 0,79 

0,82 0,77 

0,82 0,79 

 

 

 

Es va obtenir que amb la pipeta de 1,00 mL si es pesava el primer mL de mostra el pes era 

0,75 g, i si es pesava el segon mL de mostra sense canviar la cànula, el pes era totalment 

diferent, augmentant-se aquest últim fins a 0,82 g. Per tant no s’estava obtenint una bona 

repetibilitat i també s’estava generant imprecisió en els resultats. S’ha de tindre en compte 

que la densitat del metanol està al voltant de 0,75 g/mL- 0,79 g/mL per tant a l’hora de 

pipetejar un mil·lilitre de la solució ens havia de donar pròxim a aquest valor, ja que es 

treballa amb una solució diluïda. 

S’ha determinat que aquest error és degut a problemes de capil·laritat del metanol, ja que 

quant es realitzava la segona pipetejada es tenien restes de metanol adherit a les parets de 

la cànula que pertanyien a la primera pipetejada, és a dir, representa que ni tan sols s’estava 

realitzant bé la primera pipetejada perquè en aquesta ja es tenien problemes de capil·laritat, 

per tant el primer mL de metanol que s’agafava a l’hora de transferir-lo, ja no s’extreia del tot 

bé per la cànula, ja que una part es quedava adherit a la superfície de la paret d’aquesta. 

 

Això és degut a que les pipetes de 1 mil·lilitre tenen una cànula molt estreta i per tant tenen 

molta superfície de paret en la qual el metanol es pot quedar adherit. S’ha de tindre en 

compte que s’està treballant amb un líquid molt volàtil, propietat que dificulta bastant la seva 

transferència, i amb una tensió superficial molt baixa, fet que provoca aquesta adhesió a les 

parets de la cànula. 

Per arreglar aquest error i observant els resultats més eficients que proporciona l’ús de la 

pipeta de 5,00 mL (menys dispersitat de resultats), s’ha decidit treballar durant la 

transferència amb pipetes de 5,00 mL, ja que aquestes disposen d’una cànula molt més 
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ampla, per tant el metanol no té tanta paret a la que adherir-se per capil·laritat i aleshores no 

es generarà aquest error. En la versió definitiva (v.1.2.) s’observa que és transfereixen 1,20 

mL enlloc de 1,00 mL que eren els que es transferien en les versions anteriors; això és degut 

a que com ja s’ha explicat anteriorment a l’hora de realitzar la transferència de la solució 

podem tindre pèrdues per adhesió a les parets de la cànula i transferint 1,20 mL s’aproxima 

més a la transferència d’1,00 mL (Recordar que: sempre s’ha d’apuntar el pes de solució que 

es transfereix, i que els càlculs es fan en base pes). 

 

 

 

   

Figura 13  Cànula de la pipeta de 1,00 mL – Cànula de la pipeta de 5,00 mL 

 

 

 

Per maximitzar la precisió i exactitud de l’anàlisi, s’ha establert com a protocol definitiu un 

protocol basat en pes (v.1.2), que ens evitarà la generació d’errors, perquè tots els càlculs 

estaran determinats pel pes real de solució transferida.  
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4  Realització de la recta de calibratge 

 

En aquest apartat és tracta de realitzar una recta de calibratge per a la substància estudiada, 

per així poder-la determinar quantitativament aplicant la tècnica cromatogràfica HPLC.  

Aquesta recta s’utilitzarà per validar tots els resultats analitzats, a més a més tots els càlculs 

que es desenvolupin al llarg del projecte estaran bastats amb els valors d’aquesta recta.  

Tots els càlculs que es realitzin al llarg d’aquest capítol i no estiguin demostrats es poden 

trobar a la part experimental dels annexes. 

S’ha construït una recta de calibratge partint d’una solució mare de 0,12516 g 

Imidacloprid/100 g Solució.  

Els patrons s’han realitzat de la següent manera: 

Primer de tot s’ha preparat la solució mare i s’ha determinat la concentració d’aquesta 

(0,12516 g Imidacloprid/100 g de solució). 

 

Solució mare:   

0,1007 g producte comercial 

0,09869 g Imidacloprid pur (98 % puresa) 

0,12516 g Imidacloprid / 100 g de solució mare 

 

A continuació s’han preparat els diferents patrons. Per eliminar els errors de dosificació de 

volums petits de solucions orgàniques no aquoses, a l’hora de preparar les solucions s’ha de 

pesar cada volum Vo en el granetari, per controlar quina és la quantitat d’alíquota de solució 

mare que en realitat s’ha transferit en cada addició. Per tant estem treballant parcialment 
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amb un calibratge en pes, tot i que com les solucions dels patrons finalment s’enrasen a un 

volum conegut es poden expressar en concentració p/v. 

El dissolvent utilitzat en tot moment és el metanol de qualitat HPLC. 

 

Taula 6  Preparació dels patrons d’Imidacloprid 

 

Nivells Vo nominal 
(mL) 

Vf (mL) Pes solució 
mare(g) 

Pes Imidacloprid 
(mg) 

5 A 1,00 200 0,82 1,0263 
5 B 1,00 200 0,82 1,0263 

6,6 A 1,00 150 0,82 1,0263 
6,6 B 1,00 150 0,82 1,0263 
10 A 1,00 100 0,82 1,0263 
10 B 1,00 100 0,82 1,0263 
15 A 1,50 100 1,22 1,5269 
15 B 1,50 100 1,22 1,5269 
20 A 1,00 50 0,82 1,0263 
20 B 1,00 50 0,82 1,0263 

 

 

Un cop preparats els patrons s’han d’homogeneïtzar, i a continuació omplir un vial per 

procedir a analitzar cada patró per així obtenir la seva àrea i conseqüentment realitzar la 

recta de calibratge. No s’ha d’oblidar que les condicions d’anàlisi són les esmentades en el 

Cap. 2. 

S’han obtingut els següents resultats: 

 

Taula  7  Resultats obtinguts per HPLC de les mostres patró 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nivells 

Concentració Imidacloprid 
(mg/L) 

 
Àrea 

5 A 5,13151 292824 
5 B 5,13151 290120 

6,6 A 6,84201 376177 
6,6 B 6,84201 377233 
10 A 10,26301 547678 
10 B 10,26301 560377 
15 A 15,26936 828846 
15 B 15,26936 844632 
20 A 20,52603 1117955 
20 B 20,52603 1121721 
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Per tal de realitzar la recta de calibratge s’utilitzarà la mitjana de les concentracions (mg/L) i 

la mitjana de les àrees obtingudes entre els dos nivells.  

 

 

Taula 8  Dades per la realització de la recta de calibratge 

 

 

 Nivell Mitjana concentració 
(mg/L) 

Mitjana àrees 

5 5,13 291.472 
6,6 6,84 376.705 
10 10,26 554.028 
15 15,27 836.739 
20 20,53 1.119.838 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicant els valors obtinguts per realitzar el gràfic de la recta de calibratge s’obté: 

 

RECTA DE CALIBRATGE
y = 54121x + 7602,8

R2 = 0,9997
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Figura 14. Recta de calibratge de l’Imidacloprid amb Metanol 

 

 

La recta té un coeficient de correlació (R) igual a 0,99985, per tant s’accepta la linealitat (com 

més pròxim a 1 millor és la recta) [REGLIN]. 

Aquesta recta serà la que s’utilitzarà per realitzar tots els càlculs a l’hora d’analitzar 

l’Imidacloprid o qualsevol mostra que contingui dit analit d’una forma quantitativa i qualitativa 

amb les mateixes condicions de treball.  
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4.1  Validació de la recta de calibratge 
 
Es tracta de realitzar algunes proves per determinar si la recta de calibratge és pot donar per 

vàlida o no.  

La recta serà vàlida si proporciona errors mínims i resultats exactes.  

Per treballar amb les mostres reals d’Imidacloprid s’ha aplicat el protocol del Cap. 2. 

 
 

4.1.1  Estudi de la repetibilitat cromatogràfica en solucions del nivell 15 ppm 
 
Partim d’una solució control que sabem que conté 15,11 mg/L subministrada pel Coordinador 

del Laboratori. L’objectiu és observar la repetibilitat que te la determinació cromatogràfica de 

les mostres. Es realitza fent sis injeccions el mateix dia de la mostra a analitzar, preparant 

tres vials i analitzant cada un d’ells dues vegades, per així aconseguir sis replicats. L’anàlisi 

es realitza amb les mateixes condicions que les usades en tot el capítol. 

 

S’han assolit els següents resultats: 

 

Taula 9  Resultats de la Repetibilitat Cromatogràfica (15 ppm) 

 
 

Replicat Àrea Conc. Solució 
Analítica (mg/L) 

1 815105 14,92 
2 820066 15,01 
3 822078 15,05 
4 820792 15,03 
5 821326 15,04 
6 821011 15,03 

 
 

Amb aquests resultats es calcula la mitjana, la desviació estàndard i la desviació estàndard 

relativa, i s’obtenen els següents valors: 

 

Mitjana (mg/L) = 15,01 

Desviació estàndard (S) = ± 0,0465 

% RSD = ± 0,31 

 

S’han obtingut uns resultats molt precisos, ja que es té una desviació estàndard i un % RSD 

molt petit, cal recordar que en mètodes analítics per cromatografia s’accepta un % RSD 

(desviació estàndard relativa) més petit o igual a un 2 % [VAL] . Per tant, es pot concloure 
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que el mètode té una molt bona repetibilitat cromatogràfica i per tant, la recta de calibratge 

proporciona uns resultats exactes. 

 

4.1.2  Estudi del % de Recuperació en solucions analítiques del nivell 15 ppm 

 

Partint de la concentració de la solució control que és 15,11 mg/L, i un cop s’han obtingut els 

resultats de l’anàlisi de l’apartat anterior, es pot calcular el % de Recuperació de la mostra, 

és a dir, l’exactitud que s’obté a l’hora de realitzar l’anàlisi.  

 

 

Taula 10  Resultats de la Recuperació d’Imidacloprid (15 ppm) 

 

Replicat Concentració 

analítica (mg/L) 

Concentració 

verdadera 
(mg/L) 

% Recuperació 

1 14,92 15,11 98,74 

2 15,01 15,11 99,35 

3 15,05 15,11 99,60 

4 15,03 15,11 99,44 

5 15,04 15,11 99,51 

6 15,03 15,11 99,47 

 
 

Per aquestes dades també es calcularà la mitjana, la desviació estàndard i la desviació 

estàndard relativa. S’obtenen els següents valors: 

 

Recuperació Mitjana (%) = 99,4 

Desviació estàndard (S) = ± 0,31 

% RSD = ± 0,31 

Per poder determinar si la mostra té una bona recuperació s’ha de mantenir dins del límit 

recomanat per avaluar aquesta característica. Aquest límit està comprès entre 100 ± 2 % de 

recuperació, així doncs, sempre que s’estigui entre aquest límit s’estarà obtenint una bona 

recuperació cromatogràfica. [VAL] [VALMET] 

Si s’observen els resultats aconseguits s’obté una recuperació mitjana del 99,4 %, per tant, 

es pot dir que la mostra té una molt bona recuperació, ja que no supera el límit esmentat 

anteriorment. 

S’ha arribat a la conclusió que per interpolació s’obtenen uns resultats molt exactes i per tant 

es considera validada la recta de calibratge. 
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4.1.3  Estudi de la reproductibilitat de mostres reals   

 
S’ha analitzat per quadruplicat una mostra de “formulat” que conté aproximadament un 2 % 

d’Imidacloprid i s’han obtingut els següents resultats: 

 
Taula 11  Resultats de la reproductibilitat cromatogràfica (mostra real) 

 

 

Mostra Conc. Mostra (%) 

1 2,19 

2 2,18 

3 2,20 

4 2,17 

 
 
 
El que interessa més és calcular la desviació estàndard relativa per observar la precisió dels 

resultats. Per tant s’obté: 

 

Mitjana (%) = 2,185 

Desviació estàndard (S) = ± 0,0129 

% RSD = ± 0,59 

 

S’observa que la desviació estàndard relativa és molt petita (%RSD  2). Es pot dir que 

l’anàlisi de la mostra té una bona reproductibilitat. Per tant també s’està validant el 

procediment analític global, tant l’extracció, com la dilució, com la determinació 

cromatogràfica i la recta de calibratge,  ja que s’estan obtenint bons resultats. [VA_AN] 
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5  Estudis d’estabilitat en solucions analítiques 

 

En aquest apartat es realitzaran diversos estudis per valorar l’estabilitat de les diferents 

solucions analítiques amb el temps. S’intentarà determinar el temps màxim que es pot 

guardar una mostra perquè segueixi sent vàlida per analitzar, és a dir, que segueixi 

proporcionant resultats correctes. 

S’han realitzat tres estudis diferents: 

1. S’ha estudiat l’estabilitat d’una mostra real de “formulat”, un cop extreta i diluïda, és 

a dir, desprès d’haver realitzat el punt 5 del protocol per a la determinació 

d’Imidacloprid (Cap. 3). 

2. S’ha estudiat l’estabilitat d’una mostra patró d’Imidacloprid guardada en un vial a 

l’interior del cromatògraf. 

3. S’ha estudiat l’estabilitat d’una solució control de 15 ppm guardada en un recipient 

de vidre tancat hermèticament a la nevera a + 4ºC. 

 

 

5.1  Estudi de l’estabilitat de les mostres reals de “formulat” 
 
S’ha realitzat el mateix anàlisi en diferents dies (7/10/2009-9/10/2009 i 14/10/2009), per una 

mostra d’Imidacloprid amb una concentració d’aquest d’un 2% aproximadament quant ja 

s’havia fet l’extracció i l’enràs a 50 mL (Punt 5 del protocol).  

Aquest matràs de 50 mL ha estat guardat al laboratori a temperatura ambient. 

Recordar que: les condicions d’anàlisi són les mateixes que les ja utilitzades. 

Els resultats obtinguts són els següents:     
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Taula 12  Estabilitat de la mostra real  de “formulat” 

 

 
Mostra Àrea Conc.  Mostra 

(%) 
Dia 

Anàlisi 
1 516553 1,92 07/10/2009

2 516510 1,92 09/10/2009

3 539472 2,01 14/10/2009

 

 

 

 

Gràficament s’obté: 
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Fig. 15  Gràfic de l’estabilitat de les mostres analitzades 

 

 

5.1.1 Conclusions 

 

S’ha de procurar injectar la mostra al cromatògraf just desprès de l’extracció, però si es 

guarda 24 hores no sembla haver-hi error. No es pot guardar més de 24 hores perquè com 

es pot observar la concentració de la solució passades 24 hores augmenta degut a que el 

metanol s’està evaporant i la solució s’està concentrant en Imidacloprid. El fet de que 

s’evapori pot ser perquè encara que el matràs estigui tancat amb el tap corresponent, no és 

un tancament hermètic, per tant pot ocasionar pèrdues per evaporació del dissolvent.  

Per tant, com a màxim només es podrà guardar la mostra 1 dia, i si es vol ser rigorós és 

millor realitzar l’anàlisi el mateix dia de la preparació de la mostra.  
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5.2  Estudi de l’estabilitat d’una mostra patró guardada en un vial 
 
Es tracta d’analitzar una mostra patró que ha estat guardada en un vial a l’interior del 

cromatògraf durant varis dies per observar l’estabilitat que té al llarg del temps. La 

concentració inicial de la mostra patró és de 9,15 mg/L.  

Es comença realitzant l’anàlisi de la mostra el mateix dia de la seva preparació, i aleshores 

progressivament s’aniran realitzant anàlisis cada 3-4 dies durant dues setmanes 

aproximadament per determinar quant temps es pot tindre guardada la mostra per seguir 

obtenint bons resultats i no cometre errors. 

Les condicions d’anàlisis són les mateixes que en l’apartat anterior. 

 

Taula 13  Estabilitat d’una mostra patró guardada en un vial 

 

 

Mostra Àrea Conc. Sol. 
Analítica (mg/L) 

Dia anàlisi 

1 503469 9,16 29/09/2009 

2 525336 9,57 01/10/2009 

3 529942 9,65 05/10/2009 

4 563641 10,27 09/10/2009 

5 592537 10,81 15/10/2009 

 

 
Com es pot observar la concentració de la solució va augmentant al llarg del temps, això és 

degut a que el metanol es va evaporant i conseqüentment la mostra es va concentrant en 

Imidacloprid. 

És lògic que s’evapori el metanol, perquè els vials estan constituïts per uns taps que tenen 

un petit tall a la part central (Fig. 16) per on l’agulla del cromatògraf realitza la injecció, i un 

cop ha fet la primera injecció, és a dir, ha punxat per primer cop, ha obert el tall del tap i 

aquest ja queda una mica obert per als següents anàlisis. És per això que per aquest petit 

orifici se’ns anirà evaporant el metanol generant els següents resultats: 

 

 Tall per l’injecció de mostra 

 

Fig. 16  Vial per HPLC 
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Fig. 17  Estabilitat d’una mostra patró guardada en un vial 

 

 

5.2.1. Conclusions 

 

S’arriba a la conclusió de que una mostra és millor no guardar-la cap dia a l’interior del 

cromatògraf, ja que amb 24 hores comença a experimentar una mica d’evaporació del 

metanol. Només s’analitzaria la mostra guardada en el vial si s’hagués de fer un anàlisi 

qualitatiu, però per anàlisis quantitatius no es recomana utilitzar la mateixa mostra passades 

24 hores per evitar errors i confusions importants. 

 

 

5.3  Estudi de l’estabilitat d’una solució control de 15 ppm guardada a la 

nevera  

 

L’últim estudi d’estabilitat es basa amb observar com evoluciona una solució control de 15 

ppm si es guarda a la nevera a + 4ºC amb un recipient de vidre tancat hermèticament. 

Abans de realitzar l’anàlisi s’ha de treure la solució de la nevera i deixar-la escalfar perquè es 

vagi posant a temperatura ambient, ja que així s’aconseguirà que la viscositat sigui la 

mateixa i no pugui influir en els resultats.  

S’ha de tenir en compte que si es realitzés l’anàlisi immediatament després de treure la 

solució de la nevera la solució seria molt més viscosa (a més temperatura menys viscosa és 

una substància) i per tant li costaria més de moure’s per la columna retardant el temps de 

l’anàlisi. 
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Es parteix d’una solució control amb una concentració exacte de 15,11 mg/L i es realitzen 

tres anàlisis. 

S’han obtingut els següents resultats: 

 

Taula 14   Estabilitat d’una mostra de 15 ppm 

 

Mostra Àrea Sol. Analítica 
(mg/L) 

Dia Anàlisi 

1 821326 15,04 21/10/09 

2 812388 14,87 11/11/09 

3 805595 14,74 23/11/09 

 

 

Gràficament s’obté: 
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Fig. 18 Estabilitat d’una solució 15 ppm d’Imidacloprid guardada a la nevera 

 

 

5.3.1. Conclusions 

 

Es pot observar que a mesura que van passant els dies la concentració de la solució control 

de 15,11 ppm va disminuint, aquest fet s’explica perquè l’Imidacloprid s’està descomponent, 

ja que el metanol es molt poc probable que s’evapori guardat a la nevera (+ 4ºC) amb un pot 

de vidre tancant hermèticament. A més, la concentració aparent d’Imidacloprid no 
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disminuiria. Per tant, l’imidacloprid no es guarda en perfectes condicions durant tants dies 

encara que estigui a la nevera. 

 

 

5.4  Conclusions generals dels estudis 

 

Recapitulant els resultats dels diferents anàlisis s’arriba a les següents conclusions generals: 

 

 La solució pateix pèrdues de metanol per evaporació quant és guardada en un 

matràs aforat a temperatura ambient i quant és guardada en un vial a l’interior del 

cromatògraf. Aquest fet fa augmentar progressivament la concentració d’Imidacloprid 

en la solució analítica. 

 La solució pateix descomposició de la mostra d’Imidacloprid quant és guardada més 

de dues setmanes en un pot hermètic a la nevera a una temperatura de + 4ºC 

aproximadament. Aquest fet fa disminuir progressivament la concentració 

d’Imidacloprid en la solució analítica.  
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6  Millora del protocol per a la determinació de la Permetrina 

 

 

Per determinar Permetrina s’utilitza la mateixa tècnica analítica que per determinar 

Imidacloprid, és a dir, cromatografia líquida d’alta resolució. Aquesta tècnica com ja s’ha 

explicat anteriorment a la part teòrica del treball requereix d’una fase mòbil i d’una altra 

d’estacionària. El protocol que s’usa fins al moment utilitza com a fase mòbil Acetonitril, 

dissolvent molt utilitzat per HPLC ja que permet treballar a longituds d’ona molt baixes (190 

nm) i té una selectivitat molt bona, ara bé, el seu preu és elevat i aquest és un factor que pot 

generar discrepàncies a l’hora d’acceptar la realització d’un anàlisis.  

Sempre s’ha de procurar treure el màxim rendiment de tots els processos en els quals es 

treballa, intentant aconseguir sempre el millor mètode d’anàlisi possible. Així doncs, aquesta 

part del treball consistirà en intentar optimitzar aquest mètode de treball ja desenvolupat fins 

al moment, canviat el dissolvent de la fase mòbil del mètode, per proporcionar un anàlisi que 

tingui igual eficàcia a la aconseguida fins al moment, podent assolir resultats igual de bons i 

generant un anàlisi més econòmic i per tant de més interès per les empreses. 

 

 

6.1  Condicions d’anàlisi  

 

Com a conceptes previs abans d’esmentar les condicions d’anàlisis utilitzades per 

determinar Permetrina fins al moment; cal dir que la mostra és rebuda en forma líquida, per 

tant abans d’analitzar-la per HPLC s’haurà de fer la dilució corresponent que usualment és 

de 0,7 mL/100mL dissolvent, perquè es pugi analitzar correctament i no generi errors. La 

dilució és 0,7/100 perquè dona valors (àrees) satisfactoris que estan dins l’interval útil del 

mètode, per tant es considera correcta. El mètode cromatogràfic també és aplicable per 
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analitzar la pròpia matèria activa realitzant les dilucions corresponents. Cal dir que com en el 

cas de l’Imidacloprid el mètode d’anàlisi és vàlid per a mostres que continguin la mateixa 

matriu; si la matriu canvia s’hauria d’estudiar de nou. 

 

Es treballarà amb un volum d’injecció de mostra de 7 μL. L’elecció d’aquest volum d’injecció 

ve donada per les dilucions de Permetrina amb les quals s’ha de treballar. S’ha escollit 

treballar amb un volum d’injecció de mostra menor que el recomanat teòricament (8-10 μL) 

perquè així aconseguim que la mostra estigui menys saturada i aleshores aquesta es pot 

transportar millor al llarg de la columna realitzant un anàlisi més precís i evitant pèrdues.  

Un altre factor a tenir en compte és que la Permetrina com ja s’ha esmentat en la part teòrica 

(Cap. 4) la Permetrina té dos isòmers: el Trans (Fig.19) i el Cis (Fig.20), per això 

s’observaran 2 pics a cada cromatograma realitzat i hi hauran dos màxims d’absorbància a 

l’ultraviolat tal i com es pot observar a la Fig.21. El pic més alt correspondrà a l’isòmer Trans, 

ja que la Permetrina conté un 74,5 % d’aquest isòmer, i el pic més baix correspondrà a 

l’isòmer Cis, ja que en conté un 25,5 %, aquests percentatges s’han extret del certificat 

d’anàlisi de la Permetrina que es pot trobar al Cap 2. (part teòrica) dels annexes.  
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Fig.19  Estructura química (Trans) de la Permetrina [TPERM] 
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Fig. 20  Estructura química (Cis) de la Permetrina [TPERM] 
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Fig. 21  Espectres UV dels dos isòmers de Permetrina obtinguts en la cromatografia 

 

 

Les condicions d’anàlisi que s’utilitzen en el mètode que ja esta establert són les següents: 

 Instrument: HPLC: Alliance Waters 2695 

 Columna: XTERRA-C18  / 5 μm x 3,9 mm x 15 cm (sense precolumna) 

 Detector: PDA – Waters 2996 

 Fase mòbil: Acetonitril HPLC + aigua ultrapura 

 Canal derivat: 270 nm 

 Interval UV: 200-350 nm. 

 Volum d’injecció: 7 μL 

 Elució: Acetonitril HPLC i aigua ultrapura renovada. Elució en gradient. 

 Flow  1 mL/min 

 Minut 0  80 % Acetonitril / 20 % H2O  

 Minut 5  80 % Acetonitril / 20 % H2O 

 Minut 10  100 % Acetonitril 

 Rampa 6 

 Method Set: permetrina 

 Temps de retenció: 5,0 - 6,6 min (els dos isòmers) 

 Duració del cromatograma: 10 min 

 Temperatura anàlisi: 30 ± 1,0 ºC 
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Fig. 22  Cromatograma de Permetrina realitzat amb ACN com a dissolvent 

 

 

 

6.2  Condicions d’anàlisi noves 

 

Com ja s’ha dit prèviament l’objectiu bàsic és abaratir el cost de l’anàlisi de la Permetrina, per 

poder abaratir-lo s’ha d’utilitzar un dissolvent més econòmic, ja que es pot dir que és el factor 

limitant de l’anàlisi (econòmicament parlant), cal recordar que durant l’ús de la tècnica 

cromatogràfica HPLC –fase reversa s’utilitza un dissolvent polar com a fase mòbil per poder 

separar l’analit correctament de la resta de la matriu, per tant l’ús d’un dissolvent correcte és 

fonamental perquè la realització de la determinació sigui correcte. Així doncs, s’ha escollit 

com a nou dissolvent el Metanol, ja que proporciona resultats similars als de l’Acetonitril, que 

han estat estudiats pel laboratori d’investigació de l’EUETII, en altres casos d’anàlisis.  

La diferència més important és el seu límit a l’ultraviolat, ja que el del metanol està a 210 nm 

a diferència del de l’Acetonitril que esta a 190 nm; però això no serà un factor limitant en 

aquest anàlisi, ja que la substància a analitzar (Permetrina) absorbeix per sobre dels 210 nm, 

concretament comença a absorbir aproximadament als 270 nm; com es pot veure a la Fig. 

21. 

Per tant, de bon principi sembla que el metanol serà un dissolvent adequat per substituir 

l’Acetonitril, però com en tot anàlisi s’haurà de verificar la seva eficàcia per optimitzar-lo al 

màxim. 

Les condicions d’anàlisi seran semblants a les del mètode ja estudiat, perquè només s’ha de 

variar el dissolvent utilitzat i tot el que això comporta, és a dir, les proporcions de dissolvents, 

el method set, probablement el temps de retenció de l’analit, la temperatura etc. 
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6.3  Determinació del millor mètode d’identificació per la Permetrina 

 

El mètode utilitzat fins al moment es basa amb l’ús d’un 80 % d’Acetonitril i un 20 % d’Aigua 

en elució en gradient, en aquest apartat s’intentarà aconseguir que amb l’ús de Metanol es 

puguin obtenir els mateixos resultats que amb l’ús d’Acetonitril. No se sap quin percentatge 

de metanol i aigua s’ha d’establir per obtenir uns resultats correctes, per això s’ha de recórrer 

al mètode de “prova i error”, que és aquell que consisteix en anar provant valors orientatius 

fins a obtenir el desitjat, és a dir, el que proporcioni bons resultats. 

En aquest cas, a traves d’estudis ja realitzats pel laboratori d’investigació de l’EUETII es 

coneix que si s’utilitza Acetonitril el percentatge més idoni és 80% Acetonitril - 20% H2O, per 

tant podem calcular un percentatge orientatiu de Metanol- H2O, tenint en compte les 

polaritats de cada component i aplicant la fórmula descrita a la part teòrica del treball, Cap. 7 

apartat 7.5.5. 

 

Per fer aquest càlcul es suposa que la polaritat no ha de variar gaire de l’ús d’un dissolvent a 

l’ús d’un altre, per tant s’iguala l’equació de la mescla Metanol (component B) – Aigua 

(component A) que conté  incògnites amb l’equació que correspon a la mescla d’Acetonitril 

(80%)– Aigua (20%) (P’=6,68), i es té: 

 

68,61,5·y2,10·x'P·φ'P·φ'P BBAAAB =+=+=  

 

On “x” és la fracció de volum de Metanol i “y” la d’Aigua.  

La suma del percentatge dels dos dissolvents ha de ser 1, per tant: 

1=y+x  

Si es resol el sistema d’equacions s’obtindrà el percentatge necessari d’Aigua (y) i de 

Metanol (x) aproximat, ara bé, es verificarà el resultats a través d’anàlisis i de tantejos.  

 

( ) 31,0x58,1x·1,568,6x·1,51,5x·2,1068,61,5·x1x·2,10

69,031,01yx1y
1yx

68,61,5·y2,10·x

=→=→=-+→=-+

=-=→-=⇒
=+

=+

 

 

Teòricament el percentatge de metanol és del 69% i el d’aigua és del 31%. Aquest resultat 

tal i com s’ha expressat anteriorment s’ha de verificar que realment es pot dur a terme 

l’anàlisi amb aquestes proporcions a base de fer proves. S’ha de provar amb valors per 

sobre el trobat i per sota per poder assegurar la millor proporció.  

S’han realitzat tres proves que són les següents: 
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a) Mètode 1: 30% Aigua – 70%  Metanol 

 

Les condicions d’aquest anàlisis són: 

 Elució: Metanol HPLC i aigua ultrapura renovada. Elució en gradient. 

 Flow  1 mL/min 

 Minut 0  70 % Metanol / 30 % H2O  

 Minut 5  70 % Metanol / 30 % H2O 

 Minut 10  100 % Metanol 

 Rampa 6 

 Method Set: Permetrin with methanol 70%M_30%A 

 Temps de retenció:  11,1-11,5  ± 0,1 min. (els dos isòmers) 

 Duració del cromatograma:  15 min. 

 Temperatura anàlisi: 30 ± 1,0 ºC 
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Fig. 23 Cromatograma aplicant el mètode 1 (patró 13 ppm Permetrina) 

 

 

b) Mètode 2: 35% Aigua – 65% Metanol 

 

 Elució: Metanol HPLC i aigua ultrapura renovada. Elució en gradient. 

 Flow  1 mL/min 

 Minut 0  65 % Metanol / 35 % H2O  

 Minut 5  65 % Metanol / 35 % H2O 

 Minut 10  100 % Metanol 

 Rampa 6 

 Method Set: Permetrin with methanol 65%M_35%A 
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 Temps de retenció:  Superior a 12 minuts, per tant s’ha refutat aquesta proporció ja 

que no és viable. 

 Duració del cromatograma: més de 12 minuts 

 Temperatura anàlisi: 30 ± 1,0 ºC 

 

 

c) Mètode 3: 25% Aigua – 75% Metanol 

 

 Elució: Metanol HPLC i aigua ultrapura renovada. Elució en gradient. 

 Flow  1 mL/min 

 Minut 0  75 % Metanol / 25 % H2O  

 Minut 5  75 % Metanol / 25 % H2O 

 Minut 10  100 % Metanol 

 Rampa 6 

 Method Set: Permetrin with methanol 75%M_25%A 

 Temps de retenció:  10,5-10,9 ± 0,1 min. (els dos isòmers) 

 Duració del cromatograma: 12 min. 

 Temperatura anàlisi: 30 ± 1,0 ºC 
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Fig. 24  Cromatograma aplicant el mètode 3 (patró 13 ppm Permetrina) 

 

 

Després de realitzar les tres proves amb les diferents proporcions de dissolvent es pot 

concloure que la teoria en aquest cas no correspon a la pràctica, ja que aplicant la teoria, és 

a dir, utilitzant un 69% de Metanol i un 31% d’aigua en les proves realitzades els 

cromatogrames no són igual de bons com quant s’utilitza acetonitril, ja que a simple vista no 
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tenen igual resolució i el temps de retenció es quasi el doble, per tant s’està encarint l’anàlisi 

fet que no interessa. Així doncs, s’ha d’optimitzar la proporció fins aconseguir resultats igual 

d’adequats. És necessari incrementar el percentatge de metanol per aconseguir que els dos 

pics surtin abans, en la zona de línea de base plana. Com que amb un 75 % de metanol no 

n’hi ha hagut suficient (Fig. 24) es provarà amb un 85% de Metanol - 15% d’Aigua. Per poder 

substituir l’Acetonitril s’haurà de verificar si amb aquesta proporció de Metanol s’obtenen 

bons cromatogrames, bons temps de retenció i l’anàlisi és igual de ràpid. 

 

 

d) Mètode 4: 85% Metanol – 15% Aigua 

 

 Elució: Metanol HPLC i aigua ultrapura renovada. Elució en gradient. 

 Flow  1 mL/min 

 Minut 0  85 % Metanol / 15 % H2O  

 Minut 5  85 % Metanol / 15 % H2O 

 Minut 10  100 % Metanol 

 Rampa 6 

 Method Set: Permetrin with methanol 

 Temps de retenció:  5,7-6,9 ± 0,1 min. (els dos isòmers) 

 Duració del cromatograma: 12 min. 

 Temperatura anàlisi: 30 ± 1,0 ºC 
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Fig. 25  Cromatograma aplicant el mètode 4 (patró 13 ppm Permetrina) 
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6.3.1  Conclusions  

 

Aplicant el mètode 4 s’han obtingut resultats molt pròxims als obtinguts utilitzant Acetonitril, 

ja que hi ha una bona separació, els temps de retenció són adequats i el temps d’anàlisi s’ha 

reduït a onze minuts; temps suficientment bo per garantir la separació dels dos isòmers.  

 

 

6.4  Influència de la temperatura en l’anàlisi  

 

Es tracta de realitzar el mateix que en el Cap. 1 apartat 1.1.3 de la part experimental del 

treball, és a dir, igual que en el cas de l’Imidacloprid es tracta de realitzar un estudi sobre la 

influència de la temperatura sobre la Permetrina, sobre una solució de 13 ppm. Aquest estudi 

consisteix en realitzar diverses injeccions variant la temperatura de cadascuna, primer 

analitzant a 24 ºC, després a 27 ºC i per últim a 30ºC per així poder arribar a temps de 

retenció i resultats satisfactoris. Els resultats obtinguts s’exposen a continuació: 

 

Taula  15  Temps de retenció dels isòmers i número de plats teòrics 

 

 

Temperatura 

TR isòmer 

Trans 

(min) 

T  isòmer Cis R

(min) 

NPT isòmer 

Trans 

NPT is r òme

Cis 
Resolució 

24 ºC 6,430 7,810 4054 4929 3,19 

27 ºC 6,100 7,370 4177 4810 3,12 

30 ºC 5,713 6,864 4093 4864 3,02 

 

 

 

 

Fig. 26  Cromatograma a 30ºC  
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Fig. 27  Cromatograma a 27ºC 

 
 

 
Fig. 28  Cromatograma a 24ºC 

 
 
 

En la realització d’un anàlisi, com ja s’ha dit en anteriors ocasions, el temps és un factor molt 

important, ja que determinarà si un anàlisi és pot dur a terme o no, per tant en la realització 

d’aquest estudi es pot arribar a determinar que a major temperatura menor temps de 

retenció, per tant s’escollirà el mètode que generi menys temps de retenció. També s’han 

calculat el NPT per cada temperatura diferent, i es pot veure que els valors són bastant 

constants independentment de la temperatura, per tant el NPT no serà una variable que ens 

determini la temperatura d’anàlisi. L’altre paràmetre calculat, la resolució, tampoc serà un 

factor que influeixi gaire, perquè tal i com es pot observar les tres resolucions són superiors a 

1,5 (separació quasi perfecta). 

Finalment es determina que l’anàlisi de la Permetrina es realitzarà a una temperatura de 30 ± 

1 ºC, per així obtenir un anàlisi el més ràpid possible, mantenint una bona resolució entre els 

dos pics, al mateix temps que es minimitza el treball del termòstat de la columna 

cromatogràfica, ja que a aquesta li és més fàcil escalfar que refredar. 

 

 

6.5  Realització de la recta de calibratge 

 

Fins el moment la recta de calibratge estava realitzada amb Acetonitril com a dissolvent, ara 

bé, com que s’ha observat que utilitzant Metanol els cromatogrames són igual de bons i 

acceptables que amb Acetonitril s’ha de realitzar una recta de calibratge que tingui com a 

dissolvent el Metanol, per poder aplicar-hi els resultats obtinguts per cromatografia utilitzant 

el mètode Permetrin with methanol Cal tindre present que les rectes de calibratge es 
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realitzen amb els dissolvents que contenen les mostres, sinó no són vàlides, així doncs, com 

que els anàlisis es realitzaran amb Metanol com a dissolvent la recta de calibratge també ha 

d’utilitzar Metanol. 

Tots els càlculs que es realitzin al llarg d’aquest apartat es poden trobar a la part 

experimental dels annexes. 

Per construir la recta de calibratge s’han de preparar diversos patrons a diferents nivells, 

però primer de tot s’ha de preparar la solució mare de la qual derivaran tots aquests patrons. 

S’ha de tindre en compte que segons el certificat d’anàlisi de la Permetrina que es pot 

observar al Cap.2 de la part teòrica dels annexes, aquesta té una puresa exacta del 93,64 %, 

per tant s’haurà de tindre en compte a l’hora de realitzar els càlculs de la solució mare. 

 

Solució mare:   
0,2225 g producte comercial 
0,20835 g Permetrina pura (93,64 % puresa) 
0,24678 g Permetrina / 100 g de solució mare 

  
 

Un cop la solució mare ja esta preparada es preparen els diferents patrons. Cal recordar que 

la transferència de solució mare s’ha de realitzar amb pipetes de 5,00 mL per evitar l’error 

descrit al Cap. 3 apartat 3.1.1 de la part experimental. 

 

Taula 16  Preparació dels patrons de Permetrina 

 

Nivells Vo nominal 
(mL) 

Vf (mL) Pes solució 
mare(g) 

Pes Permetrina 
(mg) 

8 A 1,00 250 0,81 1,9989 
8 B 1,00 250 0,80 1,9742 
10 A 1,00 200 0,80 1,9742 
10 B 1,00 200 0,83 2,0482 
13 A 1,00 150 0,79 1,9495 
13 B 1,00 150 0,80 1,9742 
20 A 1,00 100 0,80 1,9742 
20 B 1,00 100 0,80 1,9742 
40 A 1,00 50 0,79 1,9495 
40 B 1,00 50 0,81 1,9989 

 

 

Un cop preparats els patrons s’han d’homogeneïtzar, i a continuació omplir un vial per 

procedir a analitzar-lo per així obtenir la seva àrea i conseqüentment realitzar la recta de 

calibratge.  

S’han obtingut els següents resultats: 
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Taula 17   Resultats obtinguts per HPLC de les mostres patró 

 

 

 
Nivells 

Concentració  
Permetrina 

(mg/L) 

 
Àrea 1r 
 isòmer 

 
Àrea 2n 
isòmer 

 
Suma 

d’àrees  
8 A 7,99555 121244 38649 159893 
8 B 7,89684 126082 39247 165329 

10 A 9,87104 154063 45963 200026 
10 B 10,24121 161779 50620 212399 
13 A 12,99688 198257 63335 261592 
13 B 13,16139 206132 64795 270927 
20 A 19,74209 313044 101014 414058 
20 B 19,74209 308194 98485 406679 
40 A 38,99063 607299 199833 807132 
40 B 39,97773 622719 202999 825718 

 

 

Per tal de realitzar la recta de calibratge s’utilitzarà la mitjana de les concentracions (mg/L) i 

la mitjana de les àrees obtingudes dels diferents nivells.  

 

 

Taula 18  Dades per la realització de la recta de calibratge 

 

 

 
Nivell Mitjana concentració 

(mg/L) 
Mitjana àrees 

8 7,95 162.611 
10 10,06 206.213 
13 13,08 266.260 
20 19,74 410.369 
40 39,48 816.425 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicant els valors obtinguts per realitzar el gràfic de la recta de calibratge s’obté: 
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RECTA DE CALIBRATGE
y = 20762x - 2619.7

R2 = 0.9999
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Fig. 29  Recta de calibratge de la Permetrina amb Metanol 

 

La recta té un coeficient de correlació (R) igual a 0,99995, per tant s’accepta la linealitat (com 

més pròxim a 1 millor és la recta) [REGLIN]. 

Aquesta recta serà la que s’utilitzarà per realitzar tots els càlculs a l’hora d’analitzar mostres 

que continguin Permetrina o Permetrina pura d’una forma quantitativa i qualitativa amb les 

condicions de treball noves que s’han aplicat.  

 

 

6.6  Validació de la recta de calibratge 

 

Un cop realitzada la recta de calibratge amb Metanol, s’ha de verificar la seva precisió front 

la recta de calibratge realitzada amb Acetonitril. La recta de calibratge amb Acetonitril es va 

realitzar com totes les rectes de calibratge, és a dir, realitzant diversos patrons i analitzant-

los. L’equació de la recta de calibratge utilitzant com a dissolvent Acetonitril és: 

7,8577x21739=y -  amb R = 0,99989 

Tots els càlculs de les mostres que continguin com a dissolvent l’Acetonitril hauran d’utilitzar 

aquesta equació. 

Per poder-ho verificar s’han analitzat diverses mostres per HPLC, aplicant els dos mètodes 

per separat (el que utilitza Acetonitril com a dissolvent i el que utilitza Metanol). 

S’han analitzat tres mostres realitzat un duplicat de cadascuna, és a dir, en total s’han 

d’analitzar sis mostres injectant-les una vegada cadascuna. S’han obtingut els següents 

resultat: 
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Taula 19  Resultats de l’anàlisi per HPLC de les mostres amb Metanol 

 

 
Mostra 

 
Àrea 1r isòmer 

 
Àrea 2n isòmer 

1 a 447159 165281 
1 b 454175 167729 
2 a 436031 154797 
2 b 448226 160499 
3 a 459642 149533 
3 b 468338 151365 

 

 

 

Taula 20  Càlcul dels resultats dels anàlisis amb Metanol 

 

 
Mostra 

Suma 
àrees 

Volum 
injectat 

(μL) 

Conc. sol. 
analítica 
(mg/L) 

Volum 
d'alíquota

 (mL) 

Volum 
enràs 
 (mL) 

Conc. 
Mostra 
(mg/L) 

 Conc. 
(% p/v)

1 a 612440 7 29,624 0,7 100 4232,0 0,423 

1 b 621904 7 30,080 0,7 100 4297,2 0,430 
2 a 590828 7 28,583 0,7 100 4083,3 0,408 
2 b 608725 7 29,445 0,7 100 4206,5 0,421 
3 a 609175 7 29,467 0,7 100 4209,6 0,421 
3 b 619703 7 29,974 0,7 100 4282,0 0,428 

 

 

Taula 21   Resultats de l’anàlisi per HPLC de les mostres amb Acetonitril 

 

 

 
Mostra 

 
Àrea 1r isòmer 

 
Àrea 2n isòmer 

1 a 454789 174096 
1 b 440834 171319 
2 a 432503 162439 
2 b 447512 170380 
3 a 451582 164766 
3 b 463592 166349 
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Taula 22  Càlcul dels resultats dels anàlisis amb Acetonitril  

 

 
Mostra 

Suma 
àrees 

Volum 
injectat 

(μL) 

Conc. sol. 
analítica 
(mg/L) 

Volum 
d'alíquota

 (mL) 

Volum 
enràs 
 (mL) 

Conc. 
Mostra 
(mg/L) 

 Conc. 
(% p/v)

1 a 628885 7 29,323 0,7 100 4189,1 0,426 

1 b 612153 7 28,554 0,7 100 4079,1 0,415 
2 a 594942 7 27,762 0,7 100 3966,0 0,404 
2 b 617892 7 28,818 0,7 100 4116,8 0,419 
3 a 616348 7 28,747 0,7 100 4106,7 0,418 
3 b 629941 7 29,372 0,7 100 4196,0 0,427 

 

Taula 23  Comparació dels resultats dels dos mètodes (% p/v Permetrina) 

 

 

Mostra Amb metanol Amb acetonitril 
1 0,426 0,421 
2 0,414 0,411 
3 0,425 0,422 
   

Mitjana 0,422 0,418 

 

 
A primera vista es pot intuir que la recta es bona, ja que la diferència entre els dos mètodes 

és molt poca (0,422 i 0,418), això vol dir que el mètode estudiat utilitzant Metanol no 

presenta diferències significatives respecte del que usa Acetonitril. Per demostrar-ho s’ha 

aplicat el test t de significació ([HARV02], secció 4.F4) comparant les dues mitjanes i s’ha 

comprovat que la diferència no és estadísticament significativa.  

En el Cap. 6.5 dels annexes es presenten els càlculs efectuats. 

 

Així doncs es dona per vàlida la recta de calibratge de la Permetrina amb Metanol i serà la 

recta amb la que es realitzaran tots els càlculs a partir d’ara per efectuar els anàlisis de 

mostres que continguin Permetrina.  

 

 

6.6.1  Estudi de la Repetibilitat cromatogràfica en solucions de  30 ppm 

 

Aquest apartat és l’últim que es realitzarà per establir com a totalment bo i vàlid el mètode 

permetrin with methanol, és a dir, el mètode amb el qual s’ha estat treballant per poder-lo 

aplicar i així disminuir el cost dels anàlisis.  
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Es tracta de verificar que les mostres quant són analitzades amb aquest mètode tenen una 

bona repetibilitat cromatogràfica. Per fer-ho s’ha analitzat la mateixa mostra sis vegades 

realitzant dos injeccions en tres vials diferents que contenien la mateixa mostra per observar 

si ofereix repetibilitat o no.  

Recordar que, la mostra tindrà bona repetibilitat cromatogràfica si presenta un % RSD 

(desviació estàndard relativa) inferior o igual al 2 % [VAL].  

S’han assolit els següents resultats: 

 

Taula 24   Resultats de la Repetibilitat Cromatogràfica (30 ppm) 

 

Mostra Àrea 1r pic Àrea 2n pic Suma àrees Sol. Analítica (mg/L) 

1 467221 149355 616576 29,82 

2 464188 151677 615865 29,79 

3 466135 152247 618382 29,91 

4 461919 153006 614925 29,74 

5 467352 151544 618896 29,94 

6 461731 151505 613236 29,66 

 

Si es calcula la mitjana, la desviació estàndard i la desviació estàndard relativa s’obtenen els 

següents valors: 
 

Mitjana (mg/L) = 29,81 

Desviació estàndard (S) = ± 0,1047 

% RSD = ± 0,35 

 

Es pot concloure que el mètode té una molt bona repetibilitat cromatogràfica ja que el % 

RSD és inferior al 2 %, per tant la recta de calibratge basada amb Metanol proporciona 

resultats exactes. [VAL] 

 

 
6.7  Estudi econòmic 

 

La segona part del treball esta enfocada en realitzar una millora econòmica en el 

desenvolupament d’un mètode analític per determinar Permetrina. Aquesta millora s’ha 

pogut realitzar variant el principal factor d’encariment de dit anàlisi, que és el dissolvent 

utilitzat en la tècnica cromatogràfica coma fase mòbil tal i com s’ha explicat en capítols 

anteriors.  
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Per demostrar-ho numèricament, a continuació es realitza un estudi sobre l’estalvi que 

proporciona aquest canvi de dissolvent (Acetonitril per Metanol). 

Primer de tot cal saber el preu dels dos dissolvents en qualitat cromatogràfica HPLC gradient 

de la marca líder mundial Sigma Aldrich (referències respectives 34881 i 34885). Una 

ampolla de 1L d’Acetonitril gradient HPLC costa 101,1 € i una ampolla de 1L de Metanol 

gradient HPLC costa 20,5 €. 

Només coneixent el preu dels dos dissolvents ja s’observa que l’Acetonitril és quasi cinc 

vegades més car que el Metanol; és a dir l’estalvi que s’ha generat a l’hora de canviar de 

dissolvent serà bastant elevat.  

Per poder calcular aquest estalvi és necessari saber quin consum de dissolvents es realitza 

durant els anàlisis per cromatografia líquida d’alta resolució. Si es suposa aquest consum, 

vindria donat per: 

 

 Flux de dissolvent: 1 mL/min 

 Duració de l’anàlisi: 34 min per mostra (inclou rentats i equilibrats de columna, i dues 

injeccions independents per cada mostra)  

 Número de mostres realitzades anualment (aprox.): 200 

 Número de patrons realitzats anualment (aprox.): 20 

 

Sabent totes aquestes dades es pot calcular el preu de l’anàlisi per mostra i el preu total 

(anual) orientativament. 

 

a) Preu de l’anàlisi per una mostra 

 

Litres consumits per l’anàlisi d’una mostra = mL34=min34·
min

mL
1  

dissolventL034,0=
mL1000

L1
mL34  

 

Preu de l’anàlisi utilitzant Acetonitril: €44,3=L034,0·
L

€
1,101  

Preu de l’anàlisi utilitzant Metanol: €70,0=L034,0·
L

€
5,20  

 

Estalvi: €74,2=70,044,3 -   

 
En conclusió, utilitzant Metanol tens un estalvi de 2 euros amb 74 cèntims per cada mostra 

que s’analitzi. És cinc vegades més barat realitzar l’anàlisi amb metanol que amb acetonitril. 
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b) Preu de l’anàlisi anual (totes les mostres)  

 

Litres totals consumits en tots els anàlisis:  

mL7480=)patrons20+mostres200·(mL34=min34·
min

mL
1  

dissolventL48,7=
mL1000

L1
mL7480  

 

Preu de l’anàlisi utilitzant Acetonitril: €23,756=L48,7·
L

€
1,101  

Preu de l’anàlisi utilitzant Metanol: €34,153=L48,7·
L

€
5,20  

Estalvi: €89,602=34,15323,756 -   

 
Com ja s’ha dit en l’apartat anterior s’aconsegueix un estalvi considerable utilitzant metanol 

enlloc d’acetonitril mantenint sempre la garantia en tots els anàlisis, així doncs, s’ha 

aconseguit l’objectiu d’aquesta segona i última part del TFC. 
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7  Conclusions generals 

 

Un cop acabada tota la part experimental del projecte final de carrera, és quan es poden 

extreure les conclusions generals que determinen si els estudis realitzats han proporcionat 

resultats adequats o no. 

En la primera part experimental l’objectiu ha estat desenvolupar un mètode d’anàlisi pel 

fitosanitari Imidacloprid. Un cop  realitzats tots els estudis que es requerien per arribar a la 

consecució de dit objectiu, es pot concloure que s’ha aconseguit desenvolupar el protocol 

per analitzar aquesta substància realitzant les corresponents verificacions i demostracions 

per cada cas, demostrant que els càlculs són correctes i que els resultats obtinguts són 

vàlids.  

La creació d’aquest mètode s’ha aconseguit a través de l’estudi i el tractament de les 

mostres segons la v.1.2 del PNT per a dita substància, que ens proporciona tota la 

informació a seguir sobre com s’ha de tractar la mostra i quins processos se l’hi ha d’aplicar 

per a preparar-la pel seu posterior anàlisi a través de cromatografia líquida d’alta resolució; 

des del moment en que arriba la mostra a mans de l’analista fins al moment d’introduir-la al 

cromatògraf (processos d’extracció, dilucions, filtracions, temps de repòs etc.). 

A base de realitzar les proves comuns necessàries per desenvolupar un nou mètode 

d’anàlisi s’ha aconseguit obtenir un anàlisi òptim per determinar Imidacloprid, utilitzant una 

proporció de metanol-aigua com a fase mòbil per HPLC de 30 % - 70 % respectivament, 

consumint un temps d’anàlisi de 9 minuts a una temperatura de 27 ºC, utilitzant una columna 

cromatogràfica de 5 μm amb fase estacionària C18. L’ús d’aquestes condicions d’anàlisi ha 

proporcionat una recta de calibratge amb una alta linealitat (R=0,99985).  

Aplicant el mètode s’obté una molt bona repetibilitat cromatogràfica, ja que en l’estudi de 

mostres amb un nivell de 15 ppm, el % RSD és inferior al 2 % (valor màxim) verificant així, 

els resultats exactes que proporciona la recta de calibratge generada. 
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En quant al % de Recuperació s’estableix que en mètodes cromatogràfics d’analits 

concentrats hauria d’estar idealment entre 100 ± 2 %, així doncs, observant els resultats 

obtinguts en els diferents anàlisis es determina que la mostra té una molt bona recuperació 

cromatogràfica ( %R = 99,4), per tant es confirma la confiança del mètode aplicat. 

Tenint en compte tots aquest factors el protocol queda perfectament validat per ser aplicat en 

l’estudi de mostres que continguin Imidacloprid.  

Al llarg del projecte es van realitzar diversos estudis d’estabilitat en solucions analítiques 

concloent que: la solució té pèrdues per evaporació del metanol si és guardada en un matràs 

aforat tancat a temperatura ambient, i si és guardada en un vial a l’interior del cromatògraf. A 

més a més té pèrdues per descomposició si és guardada a la nevera (+ 4ºC) més de dues 

setmanes en un pot hermètic de vidre. Per tant s’haurà d’anar en compte amb les condicions 

en que s’analitzi la mostra perquè podran afectar als resultats obtinguts, intentant en cada 

cas analitzar-la el més aviat possible per maximitzar la fiabilitat de l’anàlisi. 

 

La segona i última part experimental del treball ha estat optimitzar el protocol desenvolupat 

per a la Permetrina. L’optimització d’aquest protocol es basava amb el canvi de dissolvent 

utilitzat fins al moment (Acetonitril) per un de més econòmic que proporciones iguals 

resultats.  

Per poder escollir un dissolvent o un altre s’han realitzat les proves pertinents per tal de 

demostrar que amb el canvi de dissolvent no s’estava perdent qualitat d’anàlisi ni s’estava 

generant cap tipus d’error o deficiència. Es va decidir escollir Metanol, com a dissolvent 

econòmic que és, per a realitzar les proves i verificar-ne l’eficàcia.  

A base de l’experimentació (mètodes “prova i error”) s’ha aconseguit l’objectiu marcat 

treballant amb una fracció de volum de metanol del 85 % i una d’aigua del 15 % en la tècnica 

cromatogràfica HPLC. Fins al moment s’havia aconseguit amb l’ús d’acetonitril i aigua (80%-

20% respectivament) un temps d’anàlisi de 10 minuts a una temperatura de 30ºC, generant 

un cost de 3,44 € l’anàlisi d’una sola mostra. Amb l’ús de metanol aquest cost ha disminuït 

significativament, ja que el temps d’anàlisi és més o menys el mateix (12 min.) i la 

temperatura també (30 ± 1 ºC), però el preu per mostra és de 0,70 €. 

Com és lògic, per poder usar metanol s’ha hagut de validar la recta de calibratge, igual que 

en el cas de l’Imidacloprid, realitzant les proves necessàries. En aquest cas, ja es partia 

d’una recta de calibratge coneguda realitzada amb acetonitril, per tant per validar la de 

metanol a part de realitzar els anàlisis pertinents també es poden aplicar diverses proves 

estadístiques com: el test de la F i el test t de significació. Proves que ens verifiquen si entre 

dos mètodes hi ha diferències significatives o no, entre les seves variàncies (test F) i les 

seves mitjanes aritmètiques (test t). 

Realitzat els diversos estudis analítics i estadístics s’ha pogut concloure que no hi ha 

diferències significatives entre els resultats obtinguts a través de les rectes de calibratge dels 
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dos mètodes, per tant, el nou procés d’anàlisi per la Permetrina que utilitza metanol és 

totalment vàlid. 

Com en tot estudi també s’ha estudiat la repetibilitat cromatogràfica de les mostres generant 

resultats satisfactoris. 

 

Finalment es pot concloure que gràcies a la realització d’aquest treball final de carrera s’ha 

pogut crear un protocol per a la determinació d’Imidacloprid en mostres comercials, i s’ha 

optimitzat, i per tant, millorat el protocol ja establert fins al moment per a la determinació de 

Permetrina. Així doncs, s’han complert els objectius principals d’aquest treball. 
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1  Fitxes tècniques  

 

1.1  Fitxa tècnica de l’Imidacloprid 

 

A continuació es pot observar una fitxa tècnica de l’Imidacloprid extreta de diferents fonts 

que conte la informació bàsica per treballar amb dita substància. 

 

 

1.1.1  Fitxa tècnica [MPEST] [BAYER]  

 

 

Cl

N

CH2 N
C

NH

N

NO2

 

 

 

Tipus de plaguicida: Insecticida 

Classificació: Imida 

 

Nomenclatura 

 

Nom comú: Imidacloprid 

IUPAC: 1 - [(6-clor-3-piridinil) metil] - N-nitro-2-imidazolidinimine 
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Propietats químiques i físiques 

 

F.M. C9H10CIN5O2   

Aspecte: Cristalls incolors amb una olor característica dèbil.   

PM: 255,7 

pH: 6,8 – 8,0 

Punt d’inflamació: 97 ºC 

Punt de fusió: 144 ºC  

Pressió de vapor: 4·10-7 mPa (20ºC) 

Densitat: 1,54 g/cm3 a 20 ºC 

Solubilitat amb aigua: 0,61 g/l (20 ºC) 

Viscositat dinàmica: 0,004 mPa·s a 40 ºC 

Tensió superficial: 41,9 mN/m a 40ºC 

 
Aplicacions 

 

Bioquímica: Actua sobre el sistema nerviós central, ocasionant el bloqueig dels receptor 

postsinàptics d’acetilcolina nicotinergics. 

Forma d’actuar: Insecticida sistèmic amb contacte i per acció estomacal. Facilitat per 

absorbir-se i difondre’s per la planta. 

Usos: Per al control d’insectes xucladors inclosos els pugons i les mosques blanques. 

També és eficaç contra els insectes del sòl, els tèrmits i algunes espècies d'insectes que 

piquen, com ara el corc de l'arròs d'aigua i l'escarabat de Colorado. No té cap efecte sobre 

els nematodes i els àcars. 

Utilitzat com a tractament de llavors, com a tractament de sòls i cultius i com a tractament 

foliar en diferents grups: arròs, cotó, cereals, patates, blat de moro, vegetals, fuites cítriques, 

pomes, fruites d’os etc. També es pot utilitzar en aplicacions veterinàries gràcies a les seves 

propietats biocides. 

 

Anàlisis  

 

L’anàlisi esta indicat per HPLC (F-J Placke & E.Weber. Pflanzenshutz-Nachrich. Bayer, 93/2, 

46, 109-182 (1993)) [DETPRID]. El mètode ha estat desenvolupat basant-se en la presència 

de 6-cloropiridinilmetilè, fracció en totes les plantes coneguda en tots els animals i en 

metabòlits. 

 

Toxicologia 

 

Toxicitat en aigua per via oral: CL50 (rata) aprox. 2.500 mg/kg 
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Toxicitat en aigua per inhalació: CL50 (rata) > 6,312 mg/l 

         Temps d’exposició: 4h 

Producte testat en forma d’aerosol respirable 

Toxicitat dèrmica aguda: DL50 (rata) > 4.000 mg/kg 

Irritació de la pell: No irrita la pell 

Irritació ocular:  Lleugerament irritant – no requereix etiqueta per aquest concepte. 

Sensibilització: No sensibilitzant  

 

Ecotoxicologia 

 

Toxicitat per als peixos: CL50 (truita arc de sant Martí (Oncorhynchus mykiss)) 211 mg/l 

 Temps d’exposició: 96h 

 El valor indicat correspon a la matèria activa tècnica Imidacloprid. 

Toxicitat per la Dafnia:   CE50 (puça aquàtica (Daphnia magna)) 85 mg/l 

Temps d’exposició: 48h 

 El valor indicat correspon a la matèria activa tècnica Imidacloprid. 

  CL50 (Chironomus riparius (quirnomido)) 0,0552 mg/l 

 Temps d’exposició: 24h 

 El valor indicat correspon a la matèria activa tècnica Imidacloprid. 

Toxicitat per algues:  CE50 (Desmodesmus subspicatus) > 10 mg/l 

 Temps d’exposició: 72h 

 El valor indicat correspon a la matèria activa tècnica Imidacloprid. 

 

Efectes ambientals 

 

Animals: Després de l'administració oral de metilè- C- i 4,5-imidazolidine- C- amb 14 14

Imidacloprid a les rates, la radioactivitat va ser ràpida i gairebé va ser completament absorbit 

pel tracte gastrointestinal i ràpidament eliminat (96% en 48h, principalment via orina). Només 

una concentració del 15% va ser de compost inalterat; els passos metabòlics més important 

van ser: hidroxilació amb anell imidazolidina, hidròlisis amb àcid 6-cloronicotinic, la pèrdua 

del grup nitro amb formació de guanidina i la conjugació de l’àcid 6-cloronicotinic amb 

glicerina. Tots els metabòlits que es van trobar en els òrgans i teixits comestibles d'animals 
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de granja contenien l’àcid 6-cloronicotinic. L’midacloprid és ràpidament eliminat en gran 

mesura de les gallines i de les cabres. 

Plantes: El metabolisme s’investiga sobre: l’arròs (desprès del tractament del sòl), el blat de 

moro (tractament de llavors), les patates (aplicacions granulars o en esprai), albergínies 

(granular) i tomàquets (tractaments en esprai). En tots els casos l’Imidacloprid és 

metabolitzat per la pèrdua del grup nitro, per hidroxilació en l'anell imidazolidina, hidròlisi de 

l’àcid 6-chloronicotinic i la formació dels conjugats; tots els metabòlits contenen fraccions de  

6-cloropiridinilmetilè  

Sòl: En els estudis de laboratori, les mesures metabòliques més importants van ser les 

d’oxidació de l’anell imidazolidina, la reducció o la pèrdua del grup nitro, la hidròlisis de l’àcid 

6-cloronicotinic i la mineralització; aquest procés va ser fortament accelerat per la vegetació. 

L’Imidacloprid mostra una absorció mitja en el sòl. Proves de lixiviació de la columna (amb 

l'envelliment de la tècnica) i diversos formulats va mostrar que l’Imidacloprid i els metabòlits 

en el sòl, es classifiquen com a immòbils. La lixiviació en les capes profundes del sòl no és 

d'esperar si l'Imidacloprid s'utilitza tal i com es recomana. Estable a la hidròlisi en condicions 

estèrils (en virtut de l'exclusió de llum). A més a més de la llum solar, l'activitat microbiana de 

l'aigua / sistema de sediments és un factor important per a la degradació de l’Imidcloprid. 

 

 

 

1.2. Fitxa tècnica de la Permetrina 

 

A continuació es pot observar una fitxa tècnica de la Permetrina extreta de diferents fonts 

que conte la informació bàsica per treballar amb dita substància. 

 

1.2.1 Fitxa tècnica [CDST97] [RAP-AL]  
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(Estructura cis) 

 

 

Tipus de plaguicida: Insecticida 
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Nomenclatura 

 

Nom comú: Permetrina 

IUPAC: 3-(2,2-diclorvinil)-2,2-dimetilcilopropacarboxilat de n-fenoxibenzil 

 

Propietats químiques i físiques 

 

F.M. C21H20CI2O3   

Aspecte: És un líquid de color cafè a groc-marró, que sovint tendeix a cristal·litzar 

parcialment a temperatura ambient. 

PM: 391,3 

pH: 4,0 

Punt de fusió: 34-35 ºC; isòmer cis: 63-65 ºC; isòmer trans: 44-47 ºC 

Punt d’ebullició: 200 ºC/0,1 mmHg; > 290 ºC/760 mmHg 

Pressió de vapor: 0,07 mPa (20ºC) 

Densitat: 1,19 – 1,27 g/cm3 a 20 ºC 

Solubilitat amb aigua: 0,2 mg/l (30 ºC) 

Estabilitat: Estable a al calor. Més estable en medi àcid que en medi alcalí amb una 

estabilitat òptima a pH ≈ 4,0.  

 

Aplicacions 

 

Forma d’actuar:  La Permetrina és un insecticida extraordinàriament actiu amb un efecte 

ràpid paralitzant i atordidor sobre una gran varietat d’insectes arribant a ocasionar-los la 

mort. Actua com una neurotoxina, alterant els canals de sodi de les membranes de les 

cèl·lules nervioses que regulen la repolarització, amb la conseqüent paràlisi de l’insecte.  

Usos: S’aplica com a un insecticida de contacte eficaç contra una àmplia gamma de plagues 

sol o mesclat amb algun altre. La tolerància en l’alimentació (fulles i fruits) de lepidòpter i 

Coleòpters  és: en les plantes de cotó de 100-150 g/ha, en els fruits de 25-50 g/ha, en el 

tabac, la vinya i altres cultius és de 50-200 g/ha, en vegetals entre 40-70 g/ha. En general  té 

una bona activitat residual sobre les plantes tractades amb Permetrina. És eficaç contra una 

àmplia gamma de ectoparàsits dels animals, preveu > 60 d. En medicina humana (sanitat) 

s’aplica la Permetrina per eliminar paràsits, com per exemple els polls o l’escabiosis (sarna).  

És el piretroide aprovat per ús animal més extens del món. Esta disponible en forma 

d’aerosol per aplicar directament sobre els animals, en forma de xampús, pols per ser 

aplicada sobre gossos, gats, cavalls etc. per al control de les puces, paparres i mosques. 

També és utilitzat com a producte de protecció de la fusta. El seu principal ús és com a 

producte sanitari. 
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Fitotoxicitat: No és fitotòxic quan s'usa segons les indicacions (amb excepció de que 

algunes plantes ornamentals poden ser lesionades). 

 

Anàlisis  

 

L’anàlisi esta indicat per HPLC (CIPAC Handbook, 1994, F, 404). 

 

Toxicologia 

 

Toxicitat en aigua per via oral: LD50 > 1100 mg/kg (mascles) / LD50= 1200 mg/kg 

(femelles) 

Toxicitat en aigua per inhalació: Baixa          

00 mg/kg (conill)

l 

ensibilització: No sensibilitzant (excepte a grans dosis) 

cotoxicologia

Toxicitat dèrmica aguda: LD50 = 50

Irritació de la pell:  No irrita la pel

Irritació ocular: No s’ha detectat 

S

 

E  

Toxicitat en peixos: artí (Oncorhynchus mykiss)) = 2,5 μg/l 

l 

mb una proporció de 

esa > 13500 mg/kg. 

Toxicitat per les abelles:

ció: 24h 

oxicitat per la Dafnia:  C

Temps d’exposició: 48h 

fectes ambientals

 

CL50 (truita arc de sant M

Temps d’exposició: 96h 

CL50 (peix sol) = 1,8 μg/

Temps d’exposició: 48h 

Toxicitat en aus:  Els valors típics de LD50 dels isòmers cis/trans a

40:60 són: per pollastres > 3000, guatlla japon

 LD50 = 0,029 μg/l 

Temps d’exposi

T L50 = 0,6 μg/l 

 

 

E  

 

Animals: Alguns estudis verifiquen que la Permetrina pot ser perillosa per als peixos i les 

abelles. La EPA senyala que aquest plaguicida és perillosament tòxic per les abelles 

mel·líferes i per a altres insectes benèfics, així com per als peixos, els insectes aquàtics, el 

llagostí i la gambeta. La toxicitat en aus és lleugera.  

Les especies marines són més sensibles que les especies d’aigua dolça. D’acord amb la 

designació MARPOL, la Permetrina és un sever contaminant marí. Les bactèries, algues, 
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mol·luscs i amfibis són molt més tolerants a aquest plaguicida que els peixos i artròpodes 

(crustacis).    

Sòl:  La Permetrina posseeix una taxa de degradació moderada en sols. La seva vida mitja 

esta relacionada amb el tipus de sòl, la població microbiana i la seva concentració, i amb la 

condició aeròbica del sòl. Degut a la seva alta afinitat amb la matèria orgànica (Koc= 86000), 

existeix un petit potencial de moviment en el sòl o la possibilitat d’afectar a les aigües 

subterrànies. S’aproxima que la vida mitja en el sòl és de 10 a 25 dies. És ràpidament 

hidrolitzable sota condicions bàsiques (pH=9), però no sota condicions acides o neutres. Pel 

fet de ser fotoestable (no es degrada amb el sol), en alguns casos els seus residus efectius 

romanen de 4 a 7 dies sobre les fulles dels cultius.  
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2  Certificat d’anàlisi de la Permetrina 
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1  Protocols per a la determinació d’Imidacloprid per HPLC 

 

1.1  Protocol per a la determinació d’Imidacloprid per HPLC v. 1.0 

 

1. Pesar entre 2,0 ~ 2,5 g de mostra “formulat” (a la balança granetari) directament a un 

erlenmeyer de 100 mL de tap esmerilat, amb l’ajut d’un embut de sòlids. 

2. Afegir 100 mL de metanol PA amb una pipeta aforada a la mostra a través de 

l’embut de sòlids (assegurant-nos una neteja prèvia del material utilitzat per evitar 

contaminacions). 

3. Tapar l’erlenmeyer i introduir en un aparell d’ultrasons tèrmic, per tal de fer 

l’extracció. Es manté a l’ultrasons en un rang de temperatures de ~ 40 ± 4 ºC, durant 

10 ± 1 min. S’han fet les extraccions en l’aparell “ESTMON ultrasons”, a potència 

màxima. 

4. Pipetejar 1,00 mL de l’extracte i enrasar a 50 mL amb metanol PA. Realitzar un 

duplicat de la mostra comprovant al granetari que el pes que introduïm sigui igual. 

5. Agitar i omplir un vial de la mostra fent-la passar prèviament a través d’un filtre de 

PVDF de 0,45 μm. 

6. Fer la determinació amb l’HPLC segons les condicions d’anàlisi escollides.  

 

1.2  Protocol per a la determinació d’Imidacloprid per HPLC v.1.1 

 

1. Pesar entre 2,0 ~ 2,4 g de mostra “formulat” (a la balança granetari) directament a un 

erlenmeyer de 100 mL de tap esmerilat, amb l’ajut d’un embut de sòlids. 

2.  Deixar el matràs amb l’embut a la balança. Tarar. Afegir aproximadament 100 mL 

de metanol PA amb una pipeta al matràs de la mostra a través de l’embut de sòlids. 

Assegurar-se de que es renten les possibles restes de mostra que hi pogués haver a 
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3. l’embut. Anotar el pes de metanol (g) transferit al matràs amb dos decimals. Evitar 

contaminacions. 

4. Tapar l’erlenmeyer i introduir-lo en un aparell d’ultrasons tèrmic, per tal de fer 

l’extracció. Es manté a l’ultrasons en un rang de temperatures de 40 ± 4 ºC, durant 

10 ± 1 min. S’han fet les extraccions en l’aparell “ESTMON ultrasons”, a potència 

màxima. 

5. Deixar refredar uns 20 minuts. Posar un matràs aforat de 50 mL en un granetari, 

amb un embut adequat. Tarar. Agafar amb pipeta d’èmbol de 5 mL sense remoure el 

sediment de l’erlenmeyer uns 1,20 mL de l’extracte i transferir-los al matràs aforat. 

Anotar el pes en grams abans de que hi pugui haver pèrdues per evaporació. 

Enrasar a 50mL amb metanol PA. 

6. Agitar i omplir un vial de la mostra fent-la passar prèviament a través d’un filtre de 

PVDF de 0,45μm.  

7. Fer la determinació en l’HPLC segons les condicions d’anàlisi escollides. 
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2  Càlcul del número de plats teòrics de la columna 

cromatogràfica 

 

Per calcular el número de plats teòrics gràficament de la columna cromatogràfica (qualsevol 

columna) s’ha d’aplicar la següent formula:  

 

2

·16 







w

T
NPT R  

 

on: TR és el temps de retenció de l’analit i w és l’amplada de la base (min.). 

 

Aquest càlcul es pot realitzar manualment aplicant la fórmula esmentada o a través del propi 

software del cromatògraf, que ofereix aquesta possibilitat mitjançant l’opció “System 

Suitability” de l’Empower 2.0. 

El número de plats teòrics són calculats en tres apartats diferents que fan referència a les 

Taules 2, 4 i 15 de la part experimental del treball.  

Per realitzar els càlculs manualment es tracta d’extrapolar a partir de la punta del pic i fins a 

l’eix d’abscisses passant per un punt tangent al pic, observar el temps de retenció que marca 

i aplicar-ho a la fórmula segons els requeriments d’aquesta. 

Ara bé, quant es tracta de realitzar una mesura exacte no es pot parlar de precisió si es 

realitza gràficament, ja que sempre hi ha un cert grau d’imprecisió, per tant en la realització 

d’aquest treball es tindran en compte els valors obtinguts a través del propi cromatògraf, ja 

que aquest realitza l’extrapolació del cromatograma d’una forma precisa i exacte.  
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3  Càlcul de la resolució cromatogràfica 

 

Aquest càlculs pertanyen a l’apartat 6.4 del Cap. 6 (Taula 15) de la part experimental del 

treball. 

Igual que amb el càlcul del NPT,  l’opció del software del cromatògraf també disposa de la 

possibilitat de mesurar automàticament al resolució entre dos pics; per tant, per la mateixa 

raó explicada anteriorment es tindran en compte els valors obtinguts a través del 

cromatògraf. Cal tindre present que si s’hagués de realitzar el càlcul sense el software de 

l’aparell s’hauria d’aplicar la fórmula ja descrita al Cap. 7.4.7 de la part teòrica del treball. 
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4  Càlculs per la recta de calibratge de l’Imidacloprid 

 

4.1  Càlculs per la preparació de la solució mare

Per realitzar la recta de calibratge de l’imidacloprid amb Metanol (Cap. 4), s’ha partit d’una 

solució mare de 0,12516 g Imidacloprid/100 g de solució, i per determinar la concentració 

d’aquesta solució mare, s’han realitzat els càlculs aplicant les següents fórmules: 

 

v/p%100*
volum

massa
=ióConcentrac ⇒  

 

i si s’aplica per p/p es té:  

 

p/p%100*
dissoluciómassa

idaclopridImmassa
=ióConcentrac ⇒  

 

A l’hora de realitzar la solució mare s’han pesat 0,1007 g d’Imidacloprid, però aquest 

Imidacloprid té una puresa del 98 %, per tant realment es tenen: 

 

puridaclopridImg09869,0=
100

98
·idaclopridImg1007,0  

 

Per tant com que se sap que la massa d’Imidacloprid és de 0,09869 g  i la massa de metanol 

que s’ha transferit en 100 mL és de 78,75 g es té: 
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( ) mareSolucióg100
idaclopridImg

12516,0=100·
09869,0+75,78

09869,0
=ióConcentrac

100·
m+m

m
=ióConcentrac

solutdissolvent

solut

 

 
A través d’aquesta concentració es realitzaran els altres càlculs. 
 
 
 

4.2  Càlculs per determinar el pes real d’Imidacloprid en els patrons 

 

Per determinar el pes d’Imidacloprid en els patrons s’ha de pesar cada gram de solució mare 

que es transfereix a l’hora de realitzar els diferents nivells (5-6,6-10-15 i 20 ppm) tal i com 

s’ha observat en la Taula 6 del Cap.4 de la part experimental. 

Un cop se sap aquest pes inicial per obtenir el pes real d’Imidacloprid que conté la dilució es 

realitza el següent: 

Sabent que:  0,12516 g Imidacloprid/100 g solució mare 

  Pes inicial de solució mare: 0,82 g 

 

idacloridImmg0263,1=
g1

mg1000
.·m.sg82,0·

.m.sg100

idPrg12516,0
 

 

Tots els nivells que els grams inicials de solució mare són iguals (0,82 g) tenen els mateixos 

grams d’Imidacloprid que en aquest cas, però tal i com s’ha vist en la Taula 6 esmentada 

anteriorment hi ha un altres cas que pesa 1,22 g (nivell 15 ppm), així doncs per aquest cas 

els resultats seran diferents. 

Sabent que:  0,12516 g Imidacloprid/100 g solució mare 

  Pes inicial de solució mare: 1,22 g 

 

idaclopridImmg5269,1=
g1

mg1000
.·m.sg22,1·

.m.sg100

idPrg12516,0
 

 

4.3  Càlculs per determinar la concentració dels patrons 

 

Per esbrinar la concentració de cada solució analítica s’ha partit de les dades de la Taula 6 

esmentada anteriorment. 

Basant-se amb aquestes dades i realitzant la divisió dels mg d’Imidacloprid entre el volum 

final d’enràs s’obtindrà la concentració en ppm de les mostres patró. 

Es pot observar un exemple a continuació per al primer pes (g): 
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idaclopridImL/mg1315,5=
L200,0

idPrmg0263,1
=

volum

massa
=ióConcentrac  

 

Per obtenir la concentració de tots els nivells s’ha de realitzar el mateix càlcul per a tots els 

pesos d’Imidacloprid. 

 

4.4  Càlculs per la validació de la recta de calibratge 

 

En aquest apartat es demostraran com s’han obtingut les dades que es poden trobar en 

l’apartat Càlculs per la validació de la recta de calibratge, Cap. 4 apartat 4.1. 

 

 

4.4.1  Dades de l’estudi de la repetibilitat cromatogràfica en solucions del nivell 15 

ppm 

 

a) Concentració de les solucions analítiques (mg/L) 

 

Primer es demostraran les dades expressades en la Taula 9 de la part experimental que 

corresponen a dades de la concentració de la Solució Analítica (mg/L). 

Per obtenir la concentració de la solució es necessita l’equació de la recta de calibratge, ja 

que la concentració estarà basada amb els valors d’aquesta.  

Així doncs, un cop realitzada la recta de calibratge la seva equació és la següent: 

 

Y = 54121·X + 7602,8  (mg/L) 

 

A on:  Y = Àrea obtinguda 

 X = Concentració de la solució (mg/L) 

 

Per tant nomes s’ha d’aïllar la X per cada àrea obtinguda, i ja es sabrà la concentració de la 

solució analítica (mg/L). 

Un exemple seria: 

 
Replicat Àrea Solució Analítica 

(mg/L) 
1 815105 14,92 

 

L/mg92,14=
54121

8,7602815105
=X8,7602+X·54121=815105

-
⇒  
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Aquests càlculs s’han d’aplicar per cada replicat i s’obtindran les diferents concentracions de 

les solucions analítiques que s’observen a la Taula 9. 

 

b) Càlcul de la mitjana aritmètica, desviació estàndard i desviació estàndard 

relativa 

 

Per calcular la mitjana, la desviació estàndard i la desviació estàndard relativa s’ha utilitzat el 

programa de càlcul “Excel”.  

Per calcular la mitjana aritmètica s’ha utilitzat la següent ordre: 

 

=PROMEDIO(Número1;Número2;...) 

 

A on: 

Número1; Numero2; ... Són els valors als quals s’ha d’aplicar la fórmula estadística.  

Per calcular la desviació estàndard s’ha utilitzat la següent ordre: 

 

=DESVEST(Número1;Número2;...) 

 

A on: 

Número1; Numero2; ... Són els valors als quals s’ha d’aplicar la fórmula estadística.  

I per últim, per calcular la desviació estàndard relativa s’ha aplicat la següent fórmula, ja que 

la desviació estàndard relativa (% DSR) és: 

 

100·
Mitjana

EstàndardDesviació
=DSR%  

 

Tots aquest valors també s’haguessin pogut calcular manualment aplicant les fórmules que 

ho determinen. 

 

 

4.4.2  Dades de l’estudi del % de Recuperació en solucions analítiques del nivell 15 

mg/L 

 

a) Càlcul del % de Recuperació 

Per calcular el percentatge de Recuperació s’ha de realitzar una relació entre la concentració 

analítica i la concentració vertadera de la mostra. Aquesta relació permetrà determinar la 

recuperació de la mostra. 
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Un exemple per al primer cas seria el següent: 

Sabent que: Concentració analítica (mg/L) = 14,92 

  Concentració vertadera (mg/L) = 15,11  

 

Es pot establir aquesta relació i obtenir el % de Recuperació. 

 

%74,98=100·
11,15

92,14
=100·

VertaderaióConcentrac

analíticaióConcentrac
=cuperacióRe%  

 

Aplicant aquesta fórmula es van trobant tots els altres valors. 

 

b) Càlcul de la mitjana aritmètica, desviació estàndard i desviació estàndard 

relativa 

 

S’ha realitzat de la mateixa manera que en el subapartat b) de l’apartat 4.4.1 dels annexes. 

 

4.4.3  Dades de l’estudi de la reproductibilitat de mostres reals de “formulat” 

 

a) Càlcul de la concentració de la mostra (%) 

 

En aquest apartat es demostraran les dades que es troben a la Taula 11 (Cap. 4). 

Per arribar a obtenir la concentració de la mostra real de “formulat” s’ha de tindre en compte 

el següent: 

 

Dades necessàries per calcular la concentració de la mostra en %. 

 

Mostra Àrea Volum 
injectat 
(μL) 

Solució 
Analítica 
(mg/L) 

Alíquota 
(mL) 

Enràs 
(mL) 

Pes 
mostra 
(g) 

Volum 
extracció 
(mL) 

Conc. 
Mostra 
(%) 

1 507450 10 9,24 1 50 2,11 100 2,19 

2 480902 10 8,75 1 50 2,01 100 2,18 

3 510126 10 9,29 1 50 2,11 100 2,20 

4 479314 10 8,72 1 50 2,01 100 2,17 

 

A continuació s’exposen els càlculs realitzats per obtenir el percentatge de la concentració 

de la mostrar per al primer resultat (Mostra 1). Per a tots els altres es realitzaria de la 

mateixa manera. 

Tots aquest càlculs s’han realitzat a través de la fulla de càlcul d’Excel ja que simplifica molt 

la feina. 
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%19,2=100·
g11,2

g0462,0
=ióConcentrac%

g0462,0=
mg1000

g1
·mL100·

mL1000

L1
·L/mg462

L/mg462=
mL1

mL50·L/mg24,9
=

V

V·C
=CV·C=V·C

0

ff
0ff00 ⇒

 

 

 

b) Càlcul de la mitjana aritmètica, desviació estàndard i desviació estàndard 

relativa 

 

S’ha realitzat de la mateixa manera que en el subapartat b) de l’apartat 4.4.1. 
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5 Càlculs pels estudis d’estabilitat de les solucions 

analítiques 

 

5.1  Dades de l’estudi de l’estabilitat de les mostres extretes de “formulat” 

 

En aquest apartat com a càlculs només es troben els realitzats per determinar la 

concentració  de la mostra, i s’han realitzat igual que el subapartat a) de l’apartat 4.4.3 que ja 

s’ha vist. Les dades necessàries per realitzar dits càlculs són les següents: 

 

Mostra Àrea Volum 
injectat 

(μL) 

Solució 
Analítica
(mg/L) 

Alíquota, 
(mL) 

Enràs 
(mL) 

Pes 
mostra

(g) 

Volum 
extracció 

(mL) 

Conc. 
Mostra 

(%) 
1 516553 10 9,40 1 50 2,45 100 1,92 
2 516510 10 9,40 1 50 2,45 100 1,92 
3 539472 10 9,83 1 50 2,45 100 2,01 

 

 

5.2 Dades de l’estudi de l’estabilitat d’una mostra patró guardada en un vial  

 

Com a càlculs només es troben els realitzats per obtenir la concentració de la solució 

analítica que es realitzen com el subapartat a) de l’apartat 4.4.1 

 

5.3 Dades de l’estudi de l’estabilitat d’una solució control de 15 ppm guardada a la 

nevera 

 

En aquest apartat succeeix el mateix que en l’anterior, ja que l’únic càlcul que es dur a terme 

és el que correspon a trobar la concentració de la solució analítica i es realitza igual que el 

capítol anterior. 
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6  Càlculs per la recta de calibratge de la Permetrina 

 

6.1  Càlculs per la preparació de la solució mare

Per realitzar la recta de calibratge de la Permetrina amb Metanol (Cap.6 apartat 6.5) s’ha 

partit d’una solució mare de 0,24678 g Permetrina/100 g de solució mare, i per determinar la 

concentració d’aquesta solució mare, s’han realitzat els càlculs aplicant les següents 

fórmules: 

 

v/p%100*
volum

massa
=ióConcentrac ⇒  

 

i si s’aplica per p/p es té:  

 

p/p%100*
dissoluciómassa

solutmassa
=ióConcentrac ⇒  

 

A l’hora de realitzar la solució mare s’han pesat 0,2225 g de Permetrina, però aquesta 

Permetrina té una puresa del 93,64 % (segons certificat d’anàlisi), per tant realment es 

tenen: 

 

puraPermetrinag20835,0=
100

64,93
·Permetrinag2225,0  
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Per tant com que se sap que la massa de Permetrina és de 0,20835 g  i la massa de metanol 

en 100 mL que s’ha transferit és de 84,22 g es té: 

 

( ) mareSolucióg100
Permetrinag

24678,0=100·
20835,0+22,84

20835,0
=ióConcentrac

100·
m+m

m
=ióConcentrac

solutdissolvent

solut

 

 
A través d’aquesta concentració es realitzaran els altres càlculs. 

 

 

6.2  Càlculs per determinar el pes real de Permetrina en els patrons 

 

Per determinar el pes de Permetrina en els patrons s’ha de pesar cada gram de solució mare 

que es transfereix a l’hora de realitzar els diferents nivells (8,10,13,20 i 40 ppm) tal i com s’ha 

observat en la Taula 16 del Cap.6 de la part experimental. 

Un cop se sap aquest pes inicial per obtenir el pes real de Permetrina que conté la dilució es 

realitza el següent: 

Sabent que:  0,24678 g Permetrina/100 g solució mare 

  Pes inicial de solució mare: 0,81 g 

 

Permetrinamg9989,1=
g1

mg1000
.·m.sg81,0·

.m.sg100

Permetrinag24678,0
 

 

Per cada nivell de solució hi ha apuntat el pes (g) de solució mare que s’ha transferit; a 

través d’aquest pes es pot aplicar la mateixa fórmula i calcular tots els mil·ligrams de 

Permetrina transferits. 

 

  

6.3  Càlculs per determinar la concentració dels patrons 

 

Per esbrinar la concentració de cada solució analítica s’ha partit de les dades de la Taula 16. 

Basant-se amb aquestes dades i realitzant la divisió dels mg de Permetrina entre el volum 

final d’enràs s’obtindrà la concentració en ppm de les mostres patró. 

Es pot observar un exemple a continuació per al primer pes (mg): 

 

PermetrinaL/mg9956,7=
L250,0

Permetrinamg9989,1
=

volum

massa
=ióConcentrac  
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Per obtenir la concentració de tots els nivells s’ha de realitzar el mateix càlcul per a tots els 

pesos de Permetrina. 

 

 

6.4  Càlculs per la validació de la recta de calibratge 

 

En aquest apartat es demostraran com s’han obtingut les dades que es poden trobar en 

l’apartat 6.6. Validació de la recta de calibratge del Cap. 6.  

 

6.4.1  Càlculs dels resultats amb Metanol 

 

En aquest apartat es demostraran les dades que es troben a la Taula 20 (Cap. 6) de la part 

experimental del treball. 

Per arribar a obtenir la concentració de Permetrina s’han de tindre en compte les dades que 

es troben a la Taula 19. 

A continuació s’exposen els càlculs realitzats per obtenir el percentatge de la concentració 

(% p/v) de la mostrar per al primer resultat (Mostra 1a). Per a tots els altres es realitzaria de 

la mateixa manera. 

Tots aquest càlculs s’han realitzat a través de la fulla de càlcul d’Excel ja que simplifica molt 

la feina. 

Primer de tot s’ha de calcular la concentració de la solució analítica aplicant l’equació de la 

recta de calibratge amb metanol: 

Y = 20762·X - 2619,7  (mg/L) 

 

A on:  Y = Àrea obtinguda 

 X = Concentració de la solució (mg/L) 

 

Per tant nomes s’ha d’aïllar la X per cada àrea obtinguda, i ja es sabrà la concentració de la 

solució analítica (mg/L). 

Un exemple seria: 

 
Replicat Àrea Solució Analítica 

(mg/L) 
1 612440 29,624 

 

 

L/mg624,29=
20762

7,2619+612440
=X7,2619X·20762=612440 ⇒-  
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Un cop es té la concentració de la solució analítica (mg/L), ja es pot esbrinar el percentatge 

de concentració (% p/v): 

 

%423,0=100·10·232,4=ióConcentrac%

mL/g10·232,4=
mg1000

g1
·

mL1000

L1
·L/mg4232

L/mg4232=
mL7,0

mL100·L/mg624,29
=

V

V·C
=CV·C=V·C

3

3

0

ff
0ff00

-

-

⇒

 

 

Aplicant les mateixes fórmules per les diferents concentracions analítiques que contenen 

Metanol com a dissolvent s’obtindran els diferents percentatges de concentració de 

Permetrina. 

 

 

6.4.1  Càlculs dels resultats amb Acetonitril 

 

En aquest apartat es demostraran les dades que es troben a la Taula 22 (Cap. 6) de la part 

experimental del treball. 

Els càlculs es realitzen de la mateixa manera que en l’apartat anterior, però variant l’equació 

de la recta de calibratge, ja que en aquest cas el dissolvent utilitzat és l’Acetonitril i per tant té 

una recta de calibratge pròpia. 

L’equació d’aquesta recta és: 

Y = 21739·X – 8577,7  (mg/L) 

 

A on:  Y = Àrea obtinguda 

 X = Concentració de la solució (mg/L) 

 

Aleshores es calcularia la concentració de la solució analítica aplicant els valors d’aquesta 

recta de calibratge i a partir d’aquí es calcularia la concentració de Permetrina en % p/v de la 

mateixa manera que en l’apartat anterior. 

Es realitzaran els càlculs per la mostra 1a com a exemple, ja que les altres es realitzarien 

exactament igual. 

 

Mostra Àrea Solució Analítica 
(mg/L) 

1a 628885 29,323 
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L/mg323,29=
21739

7,8577+628885
=X7,8577X·21739=628885 ⇒  

 

Un cop es té la concentració de la solució analítica (mg/L), ja es pot esbrinar el percentatge 

de concentració (% p/v); cal anar en compte perquè aquests càlculs estaven realitzats tenint 

en compte una puresa de la Permetrina del 92 %, fins que es va garantir (segons el certificat 

d’anàlisi) que la puresa era del 93,64%, modificant-se els càlculs per obtenir resultats 

exactes, per tant es té: 

 

%426,0=
92

64,93
·100·10·189,4=ióConcentrac%

mL/g10·189,4=
mg1000

g1
·

mL1000

L1
·L/mg06,4189

L/mg06,4189=
mL7,0

mL100·L/mg323,29
=

V

V·C
=CV·C=V·C

3

3

0

ff
0ff00

-

-

⇒

 

 

6.4.2  Càlculs per a l’estudi de la repetibilitat cromatogràfica en solucions de 30 ppm 

 

Aquests càlculs corresponen a l’apartat 6.6.1 del Cap. 6 de la part experimental del treball. 

Per obtenir la concentració de la solució analítica l’únic que s’ha de fer és aplicar l’equació de 

la recta de calibratge pertinent, en aquest cas la que utilitza Metanol com a dissolvent (y = 

20762·x - 2619,7). 

Aquests càlculs s’han realitzat de la mateixa manera que en el subapartat a) de l’apartat 

4.4.1 dels annexes. 

 

 

6.5  Comparació entre els resultats del protocol amb Acetonitril i  els del 

protocol amb Metanol [HARV02] 

 

Per comparar els resultats obtinguts s’utilitzarà el test de la F, que és un test estadístic 

utilitzat per comparar dos variàncies amb la finalitat de comprovar si la seva diferència és 

massa gran com per poder ser explicada per un error aleatori. I també s’aplicarà el test t de 

significació, que és un altre mètode estadístic utilitzat per comparar dos valors mitjos amb la 

mateixa finalitat que el test anterior. [HARV02] 

 

6.5.1  Test de la F 
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El test de la F ens permet relacionar la variància esperada o vertadera, , amb la variància 

de la mostra, s

2
2. Aquesta comparació estadística proporciona informació útil sobre si l’anàlisi 

es troba en estat de “control estadístic”. 

Les formules a aplicar són les següents: 

 

 

2

2

exp2

2

exp s

σ
=F;

σ

s
=F  

 

 

Depenent de si s2 és major o menor que . F2 exp es defineix de forma que el seu valor 

sempre sigui major o igual que 1. Si la hipòtesis nul·la és vertadera, Fexp ha de ser igual a 1, 

però degut a errors aleatoris, el valor de Fexp acostuma a ser major que 1. 

La proba F es pot ampliar amb la comparació de les variàncies de dos mètodes, A i B, 

expressant amb l’equació: 

 

 

2
A

2
B

exp2
B

2
A

exp
s

s
=F;

s

s
=F  

 

 

A on A i B es defineixen de tal forma que sA
2 digui més gran o igual de sB

2. Aquesta formula 

serà la que s’aplicarà per valorar els resultats obtinguts, ja que tenim resultats procedents de 

dos mètodes d’anàlisi. A la següent taula s’observa els resultats amb %p/v de Permetrina per 

cada mètode tal i com s’ha observat en el Cap. 6.6 de la part experimental del projecte. 

 

 
Mostra  

(n) 
 

Mètode amb
Metanol 

Mètode amb 
Acetonitril 

1 0,426 0,421 

2 0,414 0,411 

3 0,425 0,422 
 

 

 

Un cop es tenen els resultats es calcula  la desviació estàndard, la desviació estàndard 

relativa i la mitjana aritmètica, de la mateixa manera que en l’apartat 4.4.1 dels annexes. A 

més a més també es calcula la variància. 
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Metanol Acetonitril 

Mitjana ( X ) 0,422 0,418 

n 3 3 

Desviació 
estàndard (s) 0,00666 0,00608 

Variància (s2) 0,000044 0,000037 

CV  () 1,58 1,46 
 

Aleshores per saber els valors s’aplica: 

 

( )
( ) 189,1=

000037,0

000044,0
=

s

s
=F 2

B

2
A

exp               o bé              
( )
( ) 841,0=

000044,0

000037,0
=

s

s
=F 2

A

2
B

exp  

 

Tal i com es pot observar el valor màxim és 1,189, per tant s’agafarà aquest per avaluar els 

resultats. Per poder concloure si el mètode és correcte o no, necessitem fer ús de les taules 

del test de la F. Per poder usar les taules primer de tot s’ha de determinar que s’utilitza una 

proba de significació de dues cues, ja que no hi ha raons per sospitar que els resultats d’un 

anàlisi poden ser més precisos que els de l’altre, a més a més s’ha d’establir un interval de 

confiança que serà del 95 % per n=3 (número de mostres). 

Un cop es coneix tota la informació ja es pot buscar el valor de la Ftaula i s’obté: 

 

 

Taula de la F per al test de dues cues quan α=0,05 (interval de confiança de 95%) [HARV02] 

 

Ftaula = 15,44 
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Per tant es pot concloure que: 

 

Fexp < Ftaula  (1,189 < 15,44)    La diferència en les precisions no és significativa. Així doncs 

es pot determinar una desviació estàndard conjunta. 

 

 

6.5.2  Test t de significació 

 

Prèviament a realitzar aquest test s’ha calculat a través de la prova de la F si les variàncies 

dels dos anàlisis són significativament diferents, i s’ha determinat que no; per tant com que 

no s’ha trobat cap diferència significativa es calcula una desviació estàndard conjunta amb la 

següent fórmula: 

Per poder aplicar el test s’ha d’utilitzar la següent formula: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) 3

BA

2
BB

2
AA

conj 10·364,6=
23+3

000037,0·13+000044,0·13
=

2n+n

s·1n+s·1n
=s -

-

--

-

--
 

 

La comparació de les mesures dels dos anàlisis es basa amb la hipòtesis nul·la (les 

diferències entre mitjanes seran iguales, i qualsevol diferència entre els dos valors es pot 

explicar per errors aleatoris que afecten en la seva determinació). 

 

BA0 X=X:H  

 

i en la hipòtesis alternativa de dues cues (la diferència entre les dues mitjanes és massa 

gran per poder-se explicar per un error aleatori): 

 

BAA XX:H ≠  

 

Per tant, com que s’ha pogut calcular una  desviació estàndard conjunta l’equació a aplicar 

per calcular  texp és la següent: 

 

( ) 70,0=
31+31·10·364,6

422,0418,0
=

n1+n1·s

XX
=t

3
BAconj

BA
exp -

--
 

 

I els graus de llibertat de la desviació estàndard conjunta són: nA+nB-2. Per tant es tenen 4 

graus de llibertat. 
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Aleshores igual que en l’altre test s’ha de compara el valor obtingut (texp) amb un valor 

tabulat (ttaula), que ens determinarà si les mitjanes són significativament diferents o són 

acceptables. Per tant sabent que es tenen 4 graus de llibertat amb un nivell de confiança del 

5 % s’obté: 

Taula per al test t de significació [HARV02] 

9

 

 

 

 

ttaula = 2,78 

i ha proves 

 que en l’interval de confiança escollit els dos valors siguin significativament diferents.  

 

 

texp < ttaula  (0,70 < 2,78)    S’accepta la hipòtesis nul·la. Es determina que la diferència 

entre les mitjanes aritmètiques dels dos mètodes no és significativa, ja que no h

de

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


