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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

La cervesa és una beguda de baix contingut en alcohol resultat de la fermentació 
mitjançant llevadora seleccionada, el most elaborat amb malta de civada, arròs, 
blat de moro, llúpol i aigua. 

Essent la beguda alcohòlica més consumida del món, se la classifica en diversos 
tipus, existint les següents varietats: Lager, Abadia, Gueuze-Làmbic, Blanca, Ale, 
Stout, Sin i 0,0. 

El contingut d’alcohol en cervesa depèn del tipus de blat que es fa servir i la seva 
fermentació, així es poden trobar diverses cerveses com són la Lager-Pilsen 
obtinguda a partir de la malta blanca i una baixa fermentació, tenint una cervesa 
de 3,5 º (la més estesa), després també podem trobar la Stout, feta a partir de 
una alta fermentació i amb malta, tenint uns 4,5 º. 

L’obtenció de l’alcohol de les cerveses, que és l’etanol, s’obté a partir de la 
fermentació dels sucres que té la cerveses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

- 9 - 

CAPÍTOL 2: 

   LA CERVESA 

La cervesa és una beguda de baix contingut en alcohol resultat de la fermentació 
mitjançant llevadora seleccionada, el most elaborat amb malta de civada, arròs, 
blat de moro, llúpol i aigua. 

Cadascun dels components, agafats per separat, són considerats de gran 
importància. Per exemple, el gra de la civada pel seu valor energètic (hidrats de 
carboni) i pel seu contingut de proteïnes i sals (fosfats). 

Essent la beguda alcohòlica més consumida del món, se la classifica en diverses 
classificacions, les següents cerveses són algunes de les varietats que hi ha: 
Lager, Abadia, Gueuze-Làmbic, Blanca, Ale, Stout, Sin/Free i 0,0.  

2.1. Composició de la cervesa 
Hi ha tres productes bàsics utilitzats per l’elaboració de la cervesa: 

• La malta: s’obté del procés de malteig de grans de civada cervesera (alt 
rendiment en l’extracte). El malteig comprén el desenvolupament 
controlat de la germinació del gra i amb un procediment final de 
secat/torrat. Una vegada transformada, la malta cedirà el midó, els 
enzims i les proteïnes, necessàries per l’elaboració del most.  

• El llúpol:  prové de les flors madures femenines de la planta del llúpol. 
Dóna a la cervesa el gust amarg, agradable i el fi aroma que la 
caracteritza, també intervé en la formació i qualitat de l’espuma. 

• L’aigua: la gran importància d’aquest element està donat perquè 
col�labora en el procés i el sabor final del producte. L’aigua, al igual que 
tota la resta de components, és constantment analitzada i tractada amb 
sulfats, nitrats, clorurs, sodi, calci. Per mantenir els estàndards de 
qualitat a la qualitat exigida, a les plantes es tenen equipaments d’última 
generació, que permeten dessalinitzar i depurar el líquid a fer servir. 

A més d’aquest tres productes bàsics, també s’ha de tenir en compte: 

• Adjunt: l’arròs partit i la sèmola de blat de moro, com adjunt, aporten 
només els midons necessaris per a  l’elaboració de la cervesa.  
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• El llevat: els llevats són fongs unicel�lulars que es reprodueixen per 
gemmació. Una cèl�lula de llevat de cervesa típica té, quan està 
totalment desenvolupada, entre 8 a 14 µm de diàmetre i una massa de 
matèria seca de 40 pg. El llevat és essencial pel procés d’elaboració de la 
cervesa on la part més gran de les substàncies és el most (sucres) es 
difonen a través de la paret cap al interior de les cèl�lules. En el interior 
de les cèl�lules els sucres són transformats en alcohol i gas carbònic. 
Aquesta transformació és la fermentació, però dins de la cèl�lula també 
té lloc la generació d’altres subproductes que són claus pel 
desenvolupament del perfil organolèptic (sabor i aroma) de la cervesa. 

2.2. Elaboració de la cervesa 
El procès d’elaboració de la cervesa té quatre fases fundamentals: 

a) Preparació de la malta: els cereals són sotmesos a un neteja, remull i 
germinació, posteriorment  es porta a dessecació i torrat. 

b) Obtenció del most: de la malta prèviament mòlta, s’obtindrà el most  
mitjançant un procès d’extracció per sacarificació enzimàtica. A 
continuació, es classificarà mitjançant filtració, s’agregarà el llúpol en 
aquest punt i es seguirà amb un procès de cocció. Un cop extrets els 
principis propis i aromàtics del llúpol, el most és refrigerat. 

c) Fermentació del most: el most destinat a la elaboració de la cervesa, se 
li adiciona llevadura seleccionada. Del gènere <<sacharomyces>>, i es 
sotmet a fermentació per mitjà dels sistemes denominats fermentació alta 
o fermentació baixa. 

d) Maduració i clarificació: la cervesa obtinguda després de la fermentació 
serà sotmesa a un procés de maduració en bodega i, en aquest cas, a una 
posterior clarificació. 

2.3. Pasteurització de la cervesa 
És un procediment i operació tèrmica amb la qual s’aconsegueix garantir la 
qualitat biològica a través del temps, sense alterar la composició del producte. Es 
mesura en unitats de pasteurització (UP), mitjançant un equip anomenat 
pasteurímetre. 

És un equip de gran tamany,  pel qual en el seu interior passa la botella, durant 
45 minuts. Internament hi ha vuit sectors, on en tots els sectors i cau una pluja 
calenta, passant del 30 ºC d’ingrés fins els 62 ºC en el quart i cinquè sector per 
finalment descendir a la temperatura original.   

2.4. Conservació de la cervesa 
El període d’aptitud depèn en gran mesura dels cuidats que es tinguin una 
vegada envasada. Gràcies al pasteuritzat es pot dir que hi ha un determinat 
temps, durant el qual mantindrà els seus atributs de color i sabor, però si en 
arribar al seu lloc de destí no es compleixen aquestes mateixes condicions hi ha 
una decaiguda en la qualitat del producte. 
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El període d’aptitud o recomanació de consumir abans d’unes determinades 
dades relacionades amb l’envàs en el que es trobi. 

• Barrils: 2 mesos sense obrir i 1setmana un cop obert. 

• Botelles i llaunes: aproximadament 6 mesos. 

Els factors que afecten a la durabilitat i conservació, són els següents: 

• Exposició a la llum: sota la influència de la llum solar o artificial, la 
cervesa perd lentament el sabor, el color i l’aroma que la caracteritza, 
per això no ha d’estar exposada al sol, s’ha de vigilar la intensitat de la 
llum en els llocs d’exhibició i cobrir-se durant el transport. 

• Aigua: s’ha de mantenir lluny de l’aigua, faria malbé les caixes de cartró 
i etiquetes. Afavoreix la formació del moho i oxida les tapes corona. 

• Temperatura: Influeix en la claredat i sabor del producte. No s’ha 
d’exposara temperatures extremes, ni per sota 0 ºC ni a més de 30ºC. 
Ha de conservar-se en dipòsits secs i ventilats. 

• Temps: la data d’elaboració i venciment de les ampolles figuren en la 
contra etiqueta. Les llaunes tenen a la seva base la data de venciment. 

• Olors: els olors forts de l’ambient afecten al sabor de la cervesa. Algún 
d’ells són la ceba, el peix, les pintures, nafta i detergents. 

2.5. Tipus de cervesa 
Tipus de cerveses que hi ha: 

• Lager i Pilsen: és la cervesa per excel�lència, la més estesa. S’elabora 
amb malta pàl�lida, de baixa fermentació. El contingut alcohòlic és l’única 
diferència entre els seus diferents tipus. La seva graduació alcohòlica va 
des de 3,5 graus fins 4 graus. Conté aproximadament 45 kcal cada 100 
ml. 

• Abadia: s’elabora amb civada. Té una fermentació alta i una maduració 
de 2 a 3 setmanes, com a màxim un mes. És una cervesa forta i 
artesanal. En l’actualitat, aquest tipus de cervesa s’elabora principalment 
per monjos d’abadia. També es produeix en petites cerveseries, 
respectant sempre la producció artesanal. La seva graduació alcohòlica 
és de 4 graus de promig, i el seu contingut calòric augmenta a 55 kcal 
cada 100 mL degut al seu menor contingut en aigua. 

• Gueuze-Lambic: es prepara amb una barreja de blat i civada. La gran 
diferència amb la resta de cerveses, no només es troba amb els 
ingredients sinó també en la fermentació. Se l’anomena fermentació 
natural o salvatge que és el que la caracteritza, perquè fermenta sense 
necessitat de llevat, ja que aquesta es produeix per fenòmens 
ambientals. 

• Blanca: es fa exclusivament amb blat. S’anomena així perquè té un 
color molt pàl�lid i de color més clar que la Pilsen. És de fermentació alta 
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i contingut en alcohol baix, té un sabor lleuger però marcat. La seva 
graduació és de 3,5 graus i 45 kcal cada 100 mL.  

• Ale: el seu sabor afruitat prové d’un procés de fermentació relativament 
ràpid a altes temperatures, amb varietat de llevats de fermentació que 
una vegada consumits tots els sucres pugen en comptes de flocular. 
Aquest procediment conegut com alta fermentació defineix de manera 
característica a la cervesa Ale, li dóna el color i la seva força, hi ha de 
diferents tipus. Té 3,5 graus d’alcohol i 46Kcal cada 100ml. 

• Stout: Gairebé negre, fabricada amb malta torrada amb un procés d’alta 
fermentació. El seu contingut en alcohol és de 4,5 graus i 59 kcal cada 
100 mL de contingut calòric. 

• Baix contingut en alcohol: Són cerveses de baix contingut aquelles 
que la seva graduació alcohòlica es troba en el següent rang: entre 1 i 3 
per 100 en volum, inclosa en aquest percentatge la tolerància admesa 
per la indicació del grau alcohòlic volumètric. 

• ‘Sin’/0,0: Es realitza partint d’una cervesa normal o mitjançant un 
procés específic. Una de les diferències amb les cerveses tradicionals és 
l’aport calòric. Les cerveses sense alcohol aporten menys calories degut 
a l’eliminació o reducció  de l’alcohol. Per a què una cervesa pugui ser 
denominada sense alcohol, el seu grau alcohòlic ha de ser inferior a 
l’1%, això vol dir que legalment poden contenir una mica d’alcohol. 

2.6. Legislació cervesa ‘Sin’/0,0 
Segons el Real Decret 53/95, de 20 de gener de 1995 (BOE 09/02/95), pel que 
s’aprova la reglamentació tècnico-sanitària per l’elaboració, circulació i comerç de 
la cervesa i de la malta líquida, es considera cervesa sense alcohol aquelles 
cerveses que tenen  una graduació alcohòlica inferor al 1% en volum, inclos en 
aquest percentatge de tolerància admesa per la indicació del grau alcohòlic 
volumètric. 
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CAPÍTOL 3: 

VALIDACIÓ D’UN MÈTODE 

ANALÍTIC 

 

3.1. Què és una validació? 
Hi ha descrites nombroses definicions de validació que expressen la mateixa 
idea. 

Segons l’ordre de 19 d’abril de 1985 (BOE num. 103 de 30 d’abril), per la qual 
s’introdueixen les normes de correcta fabricació y control de qualitat de fàrmacs, 
es defineix com el següent: 

“Obtenció de proves, convenientment documentades, demostratives de que un 
mètode de fabricació o de control és el suficientment fiable com per produir el 
resultat previst dins d’un interval definit”. 

3.2. Tipus de validacions 
Es consideren 3 tipus de validació: 

• Validació prospectiva: per metòdiques noves. 

• Validació retrospectiva:  per metòdiques repetidament utilitzades, no 
validades anteriorment i de les que es té documentació suficient per 
provar la bondat del mètode. 

• Revalidació: repetició parcial o total de una validació degut a canvis 
efectuats que poden afectar en la bondat del mètode de validació. 
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3.3. Necessitat de realitzar una validació 
Quan es planteja realitzar la validació d’un mètode analític, es pensa en els 
problemes de temps i material que suposa realitzar un estudi detallat, oblidant 
els avantatges que representa. 

Considerant el laboratori com un pas de la cadena de producció, la validació és 
necessària per: 

• Proporcionar un alt grau de confiança i seguretat en el mètode analític i 
en la qualitat dels resultats. 

• Permet un coneixement profund de les seves característiques de 
funcionament. 

Aquest coneixement i seguretat en el mètode analític validat es tradueix en: 

Disminució del nombre d’errors i repeticions amb el conseqüent estalvi de costos 
associats. 

Acompliment del plaç previst d’anàlisis. 

Optimització del mètode, per exemple millorant la característica de practicabilitat 
i d’automoció. 

Per una altra part, els mètodes analítics han de ser validats per acomplir les 
exigències legals. 
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CAPÍTOL 4: 

MÈTODE ANÀLITIC  

4.1. Reactius necessaris. 
• 1-propanol. 

• Etanol. 

• Aigua destil�lada. 

4.2. Material necessari preparació patrons i 
mostres 

• Matraus de 100, 500, 1000 i 2000 mL. 

• Pipetes aforades de 2 mL. 

• Pipetes aforades de 25 mL. 

• Xeringa de plástic de 10 mL. 

• Filtre de Nylon 0,45 µm. 

• Vials de vidre de 10 mL. 

• Vials de vidre de 30 mL. 

• Vials de vidre de 2 mL. Amb sèptums per a cromatògrafs de gasos. 
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4.3. Equips utilitzats 
• Cromatógraf: AG-7890 FID . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. HP7890A HRGC-FID (Cromatògraf de gasos de alta ressolució 
– Detector Ionització en Flama) 

• Columna TR- WAX(30 m, 0,53 µm, 1 µm). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Columna TR-WAX a l’interior del forn del cromatògraf 
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4.4. Procediment 
Per la determinació del contingut d’etanol en mostres de cervesa 0,0% s’ha de 
seguir el següent esquema de treball: 

• Fase 0: Revisió de les mostres rebudes. 

• Fase 1: Preparació dels patrons i del blanc. 

• Fase 2: Preparació mostres. 

• Fase 3: Anàlisis del contingut d’etanol en mostres de cervesa 0,0% per 
HRGC-FID. 

4.4.1. Fase 0: Revisió de les mostres rebudes. 

Abans de la determinació del contingut d’etanol en mostres de cerveses 0,0%, 
s’ha de realitzar una revisió de les mostres rebudes, és la següent: 

• Verificar que els volums de les cervesa coincideixi amb la carta del client 
i amb la fulla d’entrada. 

• Verificar el codi del client en les botelles i llaunes (part inferior) 
coincideixin amb la carta del client i amb la fulla d’entrada. 

• Verificar la correspondenciadel codi IQS-PEINUSA amb el codi del client.  

4.4.2. Fase 1: Preparació dels patrons i del  blanc. 

Els patrons a preparar són els següents: 

• Dissolució de patró intern concentrat (PI conc): 2 mL 1-Propanol en 
aforat de 500 mL aigua. 

• Dissolució de patró intern  diluït (PI dil.): 25 mL Patró intern concentrat 
(PI conc.) en aforat de 100 mL amb aigua. 

• Dissolució de patró d’etanol 0,2% (P1): 2 mL etanol en aforat de 1000 
mL amb aigua. 

• Dissolució de patró d’etanol 0,05% (P2): 25 mL Patró etanol 0,2% en 
aforat de 100 mL amb aigua. 

• Dissolució de patró d’etanol 0,1%  (P3): 2 mL Etanol en aforat de 2000 
mL amb aigua. 

• Dissolució de patró d’etanol 0,025% (P4): 25 mL patró d’etanol 0,1% en 
aforat de 100 mL amb aigua. 

 

Nota: En la preparació dels patrons, per evitar una pèrdua de 1-propanol, 
etanol, omplir fins una mica més de la meitat, els aforats corresponents amb 
aigua destil�lada abans d’afegir l’analit i enrasar amb aigua.  
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Les dissolucions patró i blanc a injectar són les següents: 

• Dissolució P2: en un vial de vidre de 10 mL, afegir amb una pipeta, 2 mL 
de la dissolució d’etanol 0,05% (P2) i afegir amb una altra pipeta, 2 mL 
de la dissolució de patró intern diluit (PI dil.). Agitar enèrgicament abans 
d’injectar. 

• Dissolució P4: en un vial de vidre de 10 mL, afegir amb una pipeta, 2 mL 
de la dissolució d’etanol 0,025% (P4) i afegir amb una altra pipeta, 2 mL 
de la dissolució de patró intern diluit (PI dil.). Agitar enèrgicament abans 
d’injectar. 

• Dissolució Blanc: en un vial de vidre de 10 mL, afegir amb una pipeta, 2 
mL d’aigua i afegir amb una altra pipeta, 2 mL de la dissolució de patró 
intern diluit (PI dil.). Agitar enèrgicament abans d’injectar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Dissolucions patró i blanc preparades per a injectar. 

Transferir una alícuota de cadascuna de les mescles resultants al interior d’un 
vial d’injector automàtic (aprox. 2 mL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Blanc al interior d’un vial automàtic. 
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4.4.3. FASE 2: Preparació de mostres 

Pasos a seguir per a la preparació de les mostres: 

• Abocar aproximadament 10 mL de cervesa en una xeringa de plàstic 
acoplada a un filtre de nylon de ∅0,45 µm i transferir l’extracte a un vial 
de vidre de 30 mL, rotular amb el codi corresponent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Xeringa de plàstic de 10 mL.  

 

 

 

 

 

Figura 6. Filtre de nylon de ∅0,45 µm 

• Desgasificar en un bany d’ultrasons durant usn 5 minuts. 

• Transferir 2 mL de la mostra filtrada i desgasificada, amb una pipeta 
aforada, a un vial de vidre de 10 mL i afegir 2 mL, amb una altra pipeta 
aforada, de la dissolució de patró intern diluït (PI dil.) i agitar 
enèrgicament.  
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Figura 7. Vial de 10 mL. amb patró intern i mostra. 

• Transferir una alícuota de la mescla resultant al interior d’un vial 
d’injector automàtic (aprox. 2 mL), tancar amb un sèptum de gasos i 
rotular amb el codi corresponent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Vial d’injector automàtic preparat per punxar.  
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4.4.4. FASE 3:Anàlisi del contingut d’etanol en mostres de cervesa 0,0 
per HRGC-FID 

1. Condicions cromatogràfiques: 

Les condicions cromatogràfiques que es proposen inicalment són les que 
s’indiquen en la següent taula: 

Nota: No es tradueixen al cátala, les condicions cromatogràfiques, degut a que 
el software utilitzat està en Anglés i és més sencill de poder crear el mètode, en 
cas de ser borrat, o realitzar alguna modificació de les condicions 
cromatogràfiques. 

Taula 1. Condicions cromatogràfiques. 

TR-WAX 250ºC: (30 m, 530 µm, 1 µm)  

In: Front SS Inlet He 

Out: Front Detector FID 

(Initial) 50ºC 

Pressure 7 psi 

Flow 10,23 mL/min 

Average Velocity 67,334 cm/sec 

Holdup Time 0,74257 min 

Pressure Program On 

       7 psi for 0 min 

Column 

Run Time  27 min 

Chromatograph AG-7890 FID  

AG-7890 (Injector automàtic) 

Syringe size 10 µL 

Injection volume 2 µL 

Injection repetitions 1 

Solvent A washes (PreInj) 0 

Solvent A washes (PostInj) 3 

Solvent A volume 8 µL 

Solvent B washes (PreInj) 0 

Solvent B washes (PostInj) 3 

Solvent B volume 8 µL 

Sample washes 3 

Sample wash volume 8 µL 

Sample pumps 3 

Dwell time (Preinj) 0 min 

Dwell time (Postinj) 0 min 

Front Inlet 

Solvent wash draw speed 300 µL/min 
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Solvent wash dispnese speed 6000 µL/min 

Sample wash draw speed 300 µL/min 

Sample wash dispnese speed 6000 µL/min 

Injection dispense speed 300 µL/min 

Viscosity delay 0 sec 

 

Sample dept disabled 

Mode Pulsed Split 

Heater On     250ºC 

Pressure On     7 psi 

Total Flow On  18,345 mL/min 

Septum Purge Flow On      3 mL/min 

Gas saver Off 

Split ratio 0,5:1 

Split Flow 5.1149 mL/min 

Front SS Inlet He 

Injection Pulsed Pressure 15 psi Until 0,2 min 

Heater On      250ºC 

H2 Flow On      30 mL/min 

Air Flow On      300 mL/min 

Makeup Flow Off 

Const Col + Makeup Off 

Flame On 

Front Detector FID 

Electometer On 

Mode de treball 

Patrons: 50ºC (durante 5 minutos). 

Mostres: 50ºC (durante 5 minutos) con una rampa 
de 10ºC cada minuto hasta llegar a  una 
temperatura de 220ºC (durante 5 minutos). 

 

• També, es fa servir una xeringa de vidre de 10 µL. per injectar les 
mostres en el HRGC-FID. 

• Es fa servir Focus-liner amb llana de vidre, per evitar la possible entrada 
de impureses en la columna, tot el que no és volàtil queda retingut. 

• Per la neteja de columna, abans i després de cada injecció, es fan servir 
vials de neteja amb aigua destil�lada. 

• Abans de iniciar l’anàlisi, s’ha de tenir passant per la columna durant uns 
30 minuts He, sense temperatura per columna per eliminar tot l’oxigen 
possible de l’interior de la columna per evitar les cues en el pics. 
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Figura 9. Xeringa de vidre de 10µL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Vials de neteja 

4.5. Càlculs 

4.5.1. Càlcul pel factor de resposta  

Per efectuar el càlcul del factor de resposta mitjà es calculen tots els factors de 
resposta d’etanol, tant patrons 2 com 4, realitzant la mitja de tots ells, amb les 
següents fórmules: 

Patró 2: 

olE

PIdil

A

A
k

tan

.5,0 ⋅=
 

Patró 4: 

olE

PIdil

A

A
k

tan

.25,0 ⋅=  

• k: factor de resposta. 

• Àrea del patró intern diluït (API dil.) : Àrea de patró intern del patró analitzat. 

• Àrea de etanol (AEtanol): Àrea de Etanol del patró analitzat. 

 

 

 



Joel Laleona Gargallo  

 - 24 - 

Càlcul del promig del factor de resposta: 

n

k
k

n

i
i∑

== 1
 

• k = promig factor de resposta. 

• =ik  factor de resposta de cada injecció del patró 4 i 2. 

• n= número de patrons punxats. 

4.5.2. Cálculs per les mostres(%) 

Per trobar el % d’alcohol que tenen les mostres es fa servir la següent 
fórmula: 

olE

PI

agua

opanol

A

A
mL

mL

mL

V

V

tan

Pr1
alcohol mL 2

100
.2

.100

.25
% ⋅












⋅⋅= −

 

• %alcohol: El % d’alcohol que te la mostra 

• Volum 1-Propanol (V1-Propanol): Volum 1-Propanol afegit al realitzar la 
dissolució de patró intern diluït (2 mL). 

• Volum d’aigua (Vaigua): Volum d’aigua en que es realitza el patró (500 
mL).  

• Àrea de patró intern diluït (API dil.): Àrea de patró intern diluït en la 
mostra analitzada. 

• Àrea etanol (AEtanol): Àrea d’Etanol en la mostra anlitzada. 

Una vegada realitzat per duplicat el càlcul del % d’alcohol en la mostra es 
realitza el promig dels dos valors obtinguts. 
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CAPÍTOL 5: 

OPTIMITZACIÓ  

5.1. Optimització del mètode 

5.1.1. Canvi de la columna. 

Es fa perquè la columna ja és molt antiga i està molt desgastada (produint-se 
unes cues molt grans), degut a que s’ha anat tallant part de la columna per 
evitar aquestes cues , amb la qual cosa ja no és compleix que la columna sigui 
de 30 metres de llargària, i en els cromatogrames es pot veure com el temps de 
retenció del pic de etanol i 1-propanol ha variat tant que arriben  a tocar-se. 

Amb la nova columna (què és el mateix model, una columna per l’anàlisi de 
components volàtils) s’ha aconseguit que els temps de retenció tornin a ser els 
pertinents per l’etanol i el 1-propanol, i s’ha eliminat en gran part les cues que 
anteriorment s’obtenien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Cromatogrames de la columna antiga (esquerra) enfront 
columna nova (dreta) 
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Com es pot veure en la figura 11, amb la columna antiga apart de que els pics es 
toquen i no acaben de ser ben definits, hi ha un desdoblament en el pic de 1-
propanol. Mentre que amb la columna nova, es poden veure clarament, ben 
definits els pics d’etanol i 1-propanol, sense cap desdoblament de pic. 

Taula 2. Taula comparativa dels temps de retenció de l’etanol i 1-Propanol amb 
la columna vella i nova. 

Temps de retenció Columna Vella Columna nova 

Etanol 0,834 2.256 

1-Propanol 1,343 3.855 

 

5.1.2. Canvi de glass liner a focus liner 

Amb el canvi del glass liner pel focus liner, s’aconsegueix tenir un pic amb menys 
cua, perquè el focus liner al tenir la llana de vidre més localitzada, evita el pas 
d’una part més grans de sucres que poden tenir les cerveses a la columna 
podent produir l’embrutiment de la columna i reflexar-se en els cromatogrames 
obtinguts. 

Els focus liner (Figura 12) és un cilindre de vidre foradat, que en el seu interior hi 
ha una cavitat, localitzada, on és col�loca la llana de vidre (Figura13.) evitant el 
seu possible moviment a causa del fluxe del gas portador, Heli. 

Mentres que el glass liner (Figura15) és un cilindre totalment buit pel seu interior 
on la llana de vidre és posa en un lloc diferent, amb la possible movilitat a causa 
del fluxe del gas portador, Heli.  

Figura 12. Focus liner comparat amb boli bic 

 

 

 

 

 

 

CAVITAT ON ES POSA 
LA LLANA DE VIDRE 
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Figura 13. Llana de vidre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Focus liner després de fer-se servir comparat amb un 
permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Glass liner comparat amb un permanent 
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5.1.3. Purga de la columna  

La purga de la columna es realitza per eliminar tota possible substància que 
s’hagi pogut quedar retinguda de punxades anteriors, que puguin interferir en les 
punxades següents i, per tant, en l’obtenció d’un cromatograma que no tingui 
l’alçada pertinent, una amplada i temps de retenció correcta. 

Les possibles substàncies que ens poden provocar errors en els cromatogrames 
pot ser l’oxigen, que queda retingut en la fase estacionària de la columna i al 
tornar a passar l’Heli el prodria arrossegar juntament amb la mostra i produint 
cues en els pics, per això es fa passar durant uns 30 minuts, sense temperatura, 
Heli per tota la columna per arrossegar el possible oxigen que pot quedar.  

 

 

 

 

Figura 16. Cua en un pic 

Com es pot veure en el la figura 16 el cromatograma de l’esquerra presenta dos 
cues (les cues es troben en aquelles pics que tenen una amplada més gran del 
que hauria de ser, degut a aimpureses en la columna) mentres que a la dreta es 
veuen dos pics que no presenten cues perquè tenen una amplada petita i el pic 
és gairebé totalment recte. 

L’altra cosa que es pot fer per eliminar totes aquelles impureses que queden 
retingudes a la columna de les cerveses es purga la columna durant 30 minuts 
apujant la tempertura del forn fins 220ºC, que és la màxima temperatura amb la 
que es treballa amb aquest mètode, així es deixarà la columna  neta per les 
posteriors punxades. 
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5.1.4. Preparació de nous patrons 

Inicialment, els patrons preparats eren els següents: 

• Dissolució de patró intern (PI): s’afegeixen 0,5 mL De 1-Propanol amb 
una pipeta graduada en un aforat de 500 mL amb aigua. 

• Disolució de patró de etanol concentrat (P1): s’afegeixen 0,5 mL de 
ETANOL amb una pipeta aforada 2 mL en un aforat de 1000 mL amb 
aigua. 

• Disolució de patró de etanol diluït (P0,5): s’afegeixen 0,5 mL de ETANOL 
amb una pipeta aforada 2 mL en un aforat de 2000 mL amb aigua. 

Però ara es preparen el següents patrons: 

•  Dissolució de patró intern concentrat (PI conc): 2 mL 1-Propanol en 
aforat de 500 mL aigua. 

• Dissolució de patró intern  diluït (PI dil.): 25 mL Patró intern concentrat 
(PI conc.) en aforat de 100 mL amb aigua. 

• Dissolució de patró d’etanol 0,2% (P1): 2 mL etanol en aforat de 1000 
mL amb aigua. 

• Dissolució de patró d’etanol 0,05% (P2): 25 mL Patró etanol 0,2% en 
aforat de 100 mL amb aigua. 

• Dissolució de patró d’etanol 0,1%  (P3): 2 mL Etanol en aforat de 2000 
mL amb aigua. 

• Dissolució de patró d’etanol 0,025% (P4): 25 mL patró d’etanol 0,1% en 
aforat de 100 mL amb aigua. 

A la hora de punxar, anteriorment, es punxaven els patrons P0,5 i P1, preparant-
se les dissolucions a punxar igual que en el mètode nou, agafant 2 mL d’una 
dissolució i després afegint el patró intern corresponent, anteriorment 
directament 2 mL de la dissolució PI i el que es fa servir, actualment, 2 mL de la 
dissolució PIdil . 

S’ha modificat la manera de realitzar els patrons per l’anàlisi per acondicionar la 
preparació dels patrons a les bones pràctiques de laboratori (BPL), que una de 
les normes que tenen és que la preparació dels patrons ha de ser en matraços i 
pipetes que hagin estat calibrades prèviament, i en el cas del mètode antic es fan 
servir pipetes graduades que no estan contemplades com a correctes en la 
normativa de les BPL.   

Taula 3. Es compara el resultats dels patrons antics i nous per etanol 

 

 

 

 

Antics Nous 

P0,5 P1 P4 P2 

Tretenció  Àrea Tretenció  Àrea Tretenció  Àrea Tretenció  Àrea 

2,200 674 2,221 1278 2,193 660 2,328 1283 

2,218 624 2,223 1333 2,211 598 2,212 1231 
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Taula 4. Es compara el resultats dels patrons antics i nous per 1-Propanol. 

 

 

 

 

 

Com es pot veure en les dues taules els valors d’àrea i de temps de retenció tant 
per els patrons antics com pels nous són molt semblants, per tant, es podrien 
acceptar els nous patrons per realitzar el projecte (pel temps de retenció es pot 
acceptar perquè tot depén de l’amplada que té el pic, però les diferències són 
molt petites), però per estar més segurs que els patrons antics i els nous tenen 
una semblança total es buscarà el factor de resposta per cadascun dels patrons. 
Si són semblants es podrà dir que s’accepta el canvi en la preparació dels 
patrons. 

Taula 5. Excel per calcular els factors de respota 

RUN PATRONS ESTANOL PROPANOL 
AREA 

ETANOL 
AREA 

PROPANOL 
K=Vet/Vpi�A 

pi/Aet 

001 P0.5 0.0005 0.002 674 3448 1.28 

002 P0.5 0.0005 0.002 624 3229 1.29 

006 P4 0.0005 0.002 660 3549 1.34 

007 P4 0.0005 0.002 598 3141 1.31 

003 P1 0.001 0.002 1278 3256 1.27 

004 P1 0.001 0.002 1333 3407 1.28 

008 P2 0.001 0.002 1283 3386 1.32 

009 P2 0.001 0.002 1231 3195 1.30 

 

Taula 6. Comparació dels factors de resposta  

 

 

 

 

 

Com es pot veure en la taula els factors de resposta són semblants i es passa a 
acceptar els patrons P2 i P4. 

 

 

Antics Nous 

P0,5 P1 P4 P2 

Tretenció  Àrea Tretenció  Àrea Tretenció  Àrea Tretenció  Àrea 

3,828 3448 3,644 3256 3,814 3549 3,857 3386 

3,841 3229 3,847 3407 3,835 3141 3.837 3195 

Antics Nous 

P0,5 P1 P4 P2 

1.28 1.27 1.34 1,32 

1.29 1.28 1,31 1,30 
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5.1.5.  Canvi de la punxada en el mètode 

Es realitza aquest canvi perquè es creu que al punxar amb split (entra tota la 
mostra després d’estar a 250ºC a l’injector) no es té control de tot el que passa 
del injector a la columna, tal com es punxa entrar a la columna, mentre que amb 
el pulsed split es controla la quantitat de mostra que entra des del injector a la 
columna, perquè es regula els parametres d’entrada amb el software que fa que 
funcioni el cromatògraf i l’ordinador. 

En la punxada amb pulsed split es regulen les condicions de punxada sent les 
següents: 15 psi durant 0,2 min, això vol dir que fins que l’injector no arribi a 
una pressió de 15 psi no injectarà la mostra i que quan així injectat la mostra 
trigarà en treure’la 0,2 minuts, amb això t’assegures que tota la mostra ha 
entrat a l’injector i que res es queda a la xeringa, mentre que amb l’split, 
directament agafa la mostra i la punxa sense espera un cert temps.   

5.1.6. Canvi en la seqüència d’injecció 

Anteriorment, es punxen cada 6 mostres de cervesa, amb duplicats inclosos, es 
posen els patrons, també per duplicats, però a mesura que avançava el projecte 
es va veure que les mostres que es punxaven darrera de patrons tenien més 
possibilitats de sortir amb un aspecte acceptable, amb una alçada i un temps de 
retenció correcte, per tant, es va arribar a la conclusió que els patrons servien 
com una mena de purga de la columna. Així, que es va decidir que a partir 
d’aquell moment cada 2 mostres, amb els seus duplicats, es posarien els 
patrons, amb els respectius duplicats. 

Taula 7. Comparació amb la seqüenció d’injecció abans del projecte i després 

Anteriorment Ara 

P0,5 

P1 

BLANC 

MOSTRA 1 

MOSTRA 2 

MOSTRA3 

MOSTRA 4 

MOSTRA5 

MOSTRA 6 

P0,5 

P1 

P4 

P2 

P4 

P2 

BLANC 

MOSTRA 1 

MOSTRA 2 

P4 

P2 

MOSTRA 3 

MOSTRA 4 

P4 

P2 

 

En el mètode de punxada que ara es fa servir, s’han afegit patrons per duplicat 
al inici per assegurar-se que la columna està purgada i tenen un aspecte 
adequat, alçada i temps de retenció correctes. 
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5.1.7. Col�locació d’una pre-columna 

Es fa servir per evitar la gran majoria d’entrada d’aigua a la columna perquè no 
entri amb ella una gran quantitat d’impureses i així interefreixen en la punxada. 

La pre-columna emprada és una columna de 1m x 0,530 mm x 1 µm per 
dissolucions aquoses, com la cerveses la gran majoria d’ella és aigua i l’aigua en 
un FID no dóna senyal, perquè l’aigua no pot ser cremada, s’intenta eliminar 
abans d’entrar dins la columna perquè no mulli la columna i deixi en la fase 
estacionària de la columna un munt d’impureses produint cues. 

La pre-columna no afecte en els temps de retenció de les substàncies, segueixen 
sortint en els minuts corresponents a l’Etanol i 1-propanol. 

5.1.8. Preparació de les mostres amb un SepPack 

Els SepPack són uns cartutxos per realitzat extraccions en fase sòlida, els 
SepPacks emprats són C-18 de la marca waters, els SepPacks venen desactivats 
i cadascú els ha d’activar depenen de les substàncies que vulgui extreure, en 
aquest cas com es farà servir una substància polar (aigua) s’haurà d’activar de 
tal manera que retingui tot allò que no sigui polar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. SepPack C-18 abans de fer servir  

Per activar el SepPack s’ha seguit el següent mètode: 

• 10 ml d’aigua 

• 10 ml Metanol 

• 10 ml Aigua 

• 10 ml mostra a analitzar 

S’ha de fer passar totes les substàncies pel SepPack gota a gota, amb un ritme 
constant, perquè tota la superfície del SepPack quedi impregnada i sigui 
homogènia, la primera i última passada d’aigua són per netejar les possibles 
substáncies que porti el SepPack de fàbrica i puguin afectar a l’hora de fer 
l’extracció i extreure el màxim possible de metanol que quedi en l’interior del 
SepPack, i els 10 ml de metanol són per activar el SepPack per retindrà 
substàncies polars, un cop realitzat aquest passos llavors es pot passar a 
extreure la mostra. Si tot ha anat bé la substància perd gairebé tot el color que 
tingui o la gran majoria, quedant retingut en el SepPack, i havent extret també 
una gran quantitat de substàncies interferents en l’anàlisi. 
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Figura 18. SepPack C-18 després del pas de la mostra 
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Taula 9. Recopilació de les millores realitzades 

 

Emprat abans posada apunt Millora proposada Conclusions 

TR-WAX (30 m, 0,53 µm, 1 µm) 
Columna nova: TR-WAX (30 m, 0,53 µm, 1 
µm) 

Canvi a la columna nova: temps retenció i 
separació dels pics correctes.  

Glass liner Focus liner Focus liner: Pic amb menys cua 

No es purga de columna Purga de columna 2 hores 
Purga: 30 minuts passen heli sense 
temperatura, 30 minuts més amb una rampa 
fins a 220ºC 

Patrons antics (P0,5 i P1) Patrons nous (P4 i P2) 
 (P4 i P2): per acomplir la normativa BPL i 
tenen la mateixa resposta que els vells. 

Punxar en split Plused-split Pulsed-Split: 15 psi durant 0,2 minuts 

Patrons cada 12 punxades Patrons cada 4 punxades 

Patrons cada 4 punxades: s’aconsegueix uns 
pics amb més alçada i menys amplada, els 
patrons serveixen com una purga de la 
columna. 

No hi ha pre-columna 
Col�locació pre-columna per dissolucions amb 
aigua (1m x 0,530 mm x 1 µm) 

Col�locació pre-columna: retè aigua impedint 
l’entrada a la columna d’impureses. 

Mostres sense passar per SepPack Mostres passen per SepPack 
Mostres passen per SepPack: s’eliminen 
possibles impureses que afectin en la punxada 
de la mostra. 
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CAPÍTOL 6:  

VALIDACIÓ 

Una validació ha de constar de les següents parts: 

• Linealitat: és la capacitat d’un mètode analític d’obtenir resultats 
linealment proporcionals a la concentració d’analit en la mostra, dins 
d’un intèrval determinat. És un criteri inical per la validació. 

• Repetibilitat: es realitza sobre una sèrie d’alíquotes d’una mostra 
homogènia que s’analitzen independentment des del principi (preparació 
de la mostra) fins el final (lectura de resultats) pel mateix analista i el 
mateix instrument. El número de repeticions del anàlisi haurien de ser 
iguals o superior a 5. 

• Precissió intermitja: es realitza sobre una sèrie d’alíquotes d’una mostra 
homogènia que s’analitzen independentment des del principi (preparació 
de la mostra) fins el final (lectura de resultats) pel mateix analista i el 
mateix instrument però aquest anàlisi es repeteix en dos dies diferents. 
El número de repeticions de l’anàlisi haurien de ser iguals o superior a 5. 

• Selectivitat:és una condició essencial per aconseguir una bona exactitut 
pel què és un criteri clau, per determinar el contigut d’un component en 
una cervesa, la selectivitat ha d’assegurar que la senyal mesurada del 
mètode analític procedeix únicament de la substància a analitzar. 
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6.1. Linealitat 
S’han preparat una sèrie de patrons d’analit de diferents concentracions que són 
les següents i preparades de la següent manera: 

• Dissolució de patró d’etanol 0,200% (P1): 2 mL. etanol en aforat de 
1000 mL. amb aigua. 

• Dissolució de patró d’etanol 0,050% (P2): 25 mL. Patró etanol 0,2% en 
aforat de 100 mL. amb aigua. 

• Dissolució de patró d’etanol 0,100%  (P3): 2 mL. Etanol en aforat de 
2000 mL. amb aigua. 

• Dissolució de patró d’etanol 0,025% (P4): 25 mL. patró d’etanol 0,1% en 
aforat de 100 mL. amb aigua. 

• Dissolució de patró d’etanol 0,010% (P5): 5 mL. patró d’etanol 0,200% 
en aforat de 100 mL. amb aigua. 

S’ha efectuat l’anàlisi seguint exactament el mateix procediment descrit 
anteiorment. Cada anàlisi s’ha efectuat per 4 vegades obtenint el següents valors 
d’àrea. 

Taula 10. Àrees del etanol i del 1-propanol obtingudes pel patró 1 

P0.200   

 Etanol 1-Propanol 

1 5529 3431 

2 5577 3432 

3 5462 3388 

4 5594 3456 

 

Taula 11. Àrees del etanol i del 1-propanol obtingudes pel patró 3 

P0.100   

 Etanol 1-Propanol 

1 2765 3462 

2 2803 3502 

3 2766 3465 

4 2794 3538 
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Taula 12. Àrees del etanol i del 1-propanol obtingudes pel patró 2 

P0.050   

 Etanol 1-Propanol 

1 1398 3511 

2 1337 3296 

3 1317 3233 

4 1184 2845 

 

Taula 13. Àrees del etanol i del 1-propanol obtingudes pel patró 4 

P0.025   

 Etanol 1-Propanol 

1 672 3496 

2 665 3472 

3 631 3203 

4 570 2832 

 

Taula 14. Àrees del etanol i del 1-propanol obtingudes pel patró 5 

P0.010   

 Etanol 1-Propanol 

1 241 3471 

2 262 3500 

3 260 3490 

4 262 3515 

 

Per determinar si una linealitat és correcta, s’ha de realitzar una recta de 
regressió que relacioni l’àrea amb la concentració de l’analit i veure si la R 
acompleix unes caracteristíques. Per trobar la recta de regressió s’ha fet servir 
una eina informàtica com és l’excel, on la recta de regressió és la següent: 

axby +⋅=  

 on   

tindependentermea

pendentb

àreay

ióconcentracx

_=
=
=
=

 

 



Joel Laleona Gargallo  

 - 38 - 

Taula 15. Concentracions i àrees d’etanol necessaris per realitzar la recta de 
regressió 

 

Concentració Etanol 

0.200 5529 

0.200 5577 

0.200 5462 

0.200 5594 

0.100 2765 

0.100 2803 

0.100 2766 

0.100 2794 

0.050 1398 

0.050 1337 

0.050 1317 

0.050 1184 

0.025 672 

0.025 665 

0.025 631 

0.025 570 

0.010 241 

0.010 262 

0.010 260 

0.010 262 
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Figura 19. Recta de regressió de l’etanol 

 

Taula 16. Variables de la recta de calibrat de l’etanol 

Pendent 27988 

Ordenades -50.641 

R 0.9996 

R2 0.9992 

 

Segons el llibre AEFI, s'acceptaria com a correcta un recta de regresió que 
tingués un valor de R=0,990, com es pot veure en aquesta recta de regressió  la 
R obtinguda (0’9996) és superior, es pot dir que aquesta recta de regressió és 
correcta i es dona per bona la linealitat.   

6.2. Repetibilitat 
S’efectúa sobre una sèrie d’alíquotes d’una mostra homogènea que s’analitza 
independentment des del  principi (preparació de la mostra) fins el final (lectura 
de resultats) pel mateix analista i el mateix instrument. 

El número de repeticions del anàlisi ha de ser igual o superior a 5 i la 
concentració de la mostra ha de ser igual a la nominal o la declarada. 

Pot ser necessari utilitzar dos concentracions de l’analit (alta o baixa) o més 
(alta, mitja, baixa), cadascuna amb les seves repliques, quan: 

 

 

y = 27988x - 50,641

R2 = 0,9992
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• La proporció de l’analit en la mostra pot oscil�lar notablement (rang 
ampli). 

• L’interval lineal dinàmic del sistema instrumental és petit. 

En aquest cas, com la mostra no oscil�la gaire amb una proporció d’analit, 
simplement s’ha preparat una mostra dos vegades  i se la punxat 5 vegades 
cadascuna, per veure que té una correcta repetibilitat, punxant també una sèrie 
de patrons per poder comprobar que la concentració en alcohol  que té és la 
nominal.  

Taula 17. Patrons usats en la comprobació de la repetibilitat. 

 PATRONS ETANOL PROPANOL 
AREA 

ETANOL 
AREA 

PROPANOL 
FACTOR 

RESPOSTA 

001 P4 0.0005 0.002 674 3448 1.28 

002 P4 0.0005 0.002 624 3229 1.29 

006 P4 0.0005 0.002 660 3549 1.34 

007 P4 0.0005 0.002 598 3141 1.31 

003 P2 0.001 0.002 1278 3256 1.27 

004 P2 0.001 0.002 1333 3407 1.28 

008 P2 0.001 0.002 1283 3386 1.32 

009 P2 0.001 0.002 1231 3195 1.30 

      1.30 

 

Taula 18. Primera preparació de la mostra per comprobar la repetibilitat  

Mostra cervesa    

Repeticions Area Etanol Area 1-Propanol % Alcohol 

1 161 2570 0.016 

2 171 2831 0.016 

3 167 2619 0.017 

4 152 2851 0.014 

5 173 2724 0.017 

  Desviació estàndar 0.00113 

  C.V. 7.16369 

 

 

 

 

 



 Optimització i validació del mètode d’anàlisi de cervesa per cromatografia de gasos 

 - 41 - 

Taula 19. Segona preparació de la msotra per comprobar la repetibilitat 

Mostra cervesa    

Repeticions Area Etanol Area 1-Propanol % Alcohol 

1 162 3019 0.014 

2 156 2964 0.014 

3 151 2657 0.015 

4 171 2713 0.016 

5 147 2743 0.014 

  Desviació estàndar 0.00111 

  C.V. 7.62096 

Per un interval d’acceptació del 95% i per 5 rèpliques de cada dia, és donaria per 
correcta els valors de coeficient de variació (C.V.) inferiors 8.2%, com és pot 
veure en les dues taules anteriors el C.V. per separat acompleixen aquesta 
condició i si fem el promig dels dos C.V., perquè estan fets de la mateixa mostra, 
amb el mateix equip, analista i dia obtenint el següent resultat 7.39232, es pot 
afirmar que acompleix el criteri imposat anteriorment i donar per correcta la 
repetibilitat de la mostra. 

Aquest C.V. és més petit degut a que al treballar amb patró intern s’elimina 
qualsevol error en la punxada, degut a que tot el que li passi a l’etanol de la 
mostra també li passarà al patrò intern. Les punxades amb patrò intern és una 
de les millors maneres de punxar.  

6.3. Precissió intermitja 
És el mateix que l’apartat anterior, amb la carasterística que en aquest cas en 
comptes de preparar la mostra en un sol dia, es varia a fer-ho en dos dies 
diferents amb el mateix instrument, analista i mostra. 

Taula 20. Patrons preparats el primer dia per la precissió intermitja 

Primer dia    

 PATRONS ETANOL PROPANOL 
AREA 

ETANOL 
AREA 

PROPANOL 
FACTOR 

RESPOSTA 

001 P4 0.0005 0.002 674 3448 1.28 

002 P4 0.0005 0.002 624 3229 1.29 

006 P4 0.0005 0.002 660 3549 1.34 

007 P4 0.0005 0.002 598 3141 1.31 

003 P2 0.001 0.002 1278 3256 1.27 

004 P2 0.001 0.002 1333 3407 1.28 

008 P2 0.001 0.002 1283 3386 1.32 

009 P2 0.001 0.002 1231 3195 1.30 

      1.30 
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Taula 21. Preparació de la mostra del primer dia per comprobar la precissió 
intermitja 

Mostra cervesa    

Repeticions Area Etanol Area 1-Propanol % Alcohol 

1 161 2570 0.016 

2 171 2831 0.016 

3 167 2619 0.017 

4 152 2851 0.014 

5 173 2724 0.017 

  Desviació estàndar 0.00113 

  C.V. 7.16369 

Taula 22. Patrons preparats el segon dia per la precissió intermitja 

Segon dia    

 PATRONS ETANOL PROPANOL 
AREA 

ETANOL 
AREA 

PROPANOL 
FACTOR 

RESPOSTA 

001 P4 0.0005 0.002 672 3496 1.30 

002 P4 0.0005 0.002 665 3472 1.31 

006 P4 0.0005 0.002 631 3203 1.27 

007 P4 0.0005 0.002 570 2832 1.24 

003 P2 0.001 0.002 1398 3511 1.26 

004 P2 0.001 0.002 1337 3296 1.23 

008 P2 0.001 0.002 1317 3233 1.23 

009 P2 0.001 0.002 1184 2845 1.20 

      1.25 

 

Taula 23. Preparació de la mostra del segon dia per comprobar la precissió 
intermitja 

Mostra cervesa    

Repeticions Area Etanol Area 1-Propanol % Alcohol 

1 173 2601 0.017 

2 168 2976 0.014 

3 165 2510 0.016 

4 180 2564 0.018 

5 187 2779 0.017 

  Desviació estàndar 0.00130 

  C.V. 7.96246 
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Per un interval d’acceptació del 95% i per 5 rèpliques de cada dia, és donaria per 
correcta els valors de C.V. inferiors 8.2%. Com és pot veure en les dues taules 
(22-23) el C.V. per separat, acompleixen aquesta condició i si fem el promig dels 
dos C.V., perquè estan fets de la mateixa mostra, amb el mateix equip i analista, 
s’obté el següent resultat 7.56307. Per tant, es pot afirmar que acompleix el 
criteri imposat anteriorment i es dona per correcta la repetibilitat de la mostra. 

 

6.4. Selectivitat 
És una condició essencial per aconseguir una bona exactitud pel què és un criteri 
clau, per determinar el contingut d’un component en una cervesa, la selectivitat 
ha d’assegurar que la senyal mesurada del mètode analític procedeix únicament 
de la substància a analitzar. 

Per a comprovar si hi ha alguna impuresa i comprovar si hi ha interferències en 
les mostres s’ha de preparar un patró de cada concentració què és fan servir i 
comparar amb diverses mostres preparades per separat i de diferents ampolles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. P4 fet servir per comprovar impureses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 21. P2 fet servir per comprovar impureses. 
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Figura 22. Primera mostra analitzada per comprovar selectivitat 

Figura 23. Segona mostra analitzada per comprovar selectivitat 

Com es pot veure en les figures anteriors, en les mostres analitzades no es 
troben interferències en els temps de retenció que surten l’etanol i l’1-propanol. 
Per tant es pot dir que la selectivitat és correcta perquè en les patrons només 
apareixen les dues substàncies que han estat afegides sense cap interferències i 
al analitzar les mostres tampoc apareixen cap altra substància més.
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CAPÍTOL 7: 

PRESSUPOST 

7.1. Pressupost material 
En aquest primer apartat s’explica el material i gasos necessaris per realitzar 
l’anàlisi experimental, en les primeres taules es pot veure el material gasos que 
s’ha de comprar, degut a que es comercialitzen amb una certa quantitat i no es 
pot comprar per separat. I en les taules següent es troben el que realment es 
necessita per pdoer realitzar l’anàlisi. 

Taula 24. Quantitat del material i gasos. 

Material Valor d’adquisició (€) Quantitats (unitats) 

Xeringa de plàstic 10 mL 10 100 

Filtre nylon 0.45 µm 120 100 

SepPacks ©-18 30 15 

Vials de vidre de 10 mL 24 100 

Vials de vidre de 30 mL 35 100 

Vials de vidre de 2 mL 6.83 100 

Sèptums cromatograf de gasos 6.3 100 

 

Gasos Valor d’adquisició (€) Quantitats (L) 

Heli 130 10000 

Hidrogen 80 10000 

 

 

 



Joel Laleona Gargallo  

 - 46 - 

Taula 25. Cost de material i gasos emprat en l’anàlisi 

Material Quantitat emprada Cost anàlisis (€) 

Xeringa de plàstic 10 mL 48 4.80 

Filtre nylon 0.45 µm 48 57.60 

Vials de vidre de 10 mL 60 14.40 

Vials de vidre de 30 mL 48 16.80 

Vials de vidre de 2 mL 60 4.10 

Sèptums cromatograf de gasos 60 3.78 

 Total 101.48 € 

 

Gasos Quantitat emprada Núm. Experiments Cost anàlisis (€) 

Heli 500 7 45.50 

Hidrogen 167 7 9.35 

  Total 54.85 € 

El cost de l’anàlisi experimental és 156.33€. 

 

7.2. Amortitzacions 
En aquest apartat es posarà tot aquell material necessari per realitzar la validació 
però que té una gran durada en el temps i es poden fer servir per altres anàlisi i 
altres validacions. 

Taula 26. Material necessari per anàlisi. 

Material 
Valor 

d’adquisició (€) 
Temps útil 

(anys) 
Quantitat 

Preu 
Quatrimestre (€) 

HRGC 7890-FID 60000 15 1 2000.00 

7693 Series injector 
automàtic 1200 15 1 40.00 

Safata de vials 500 15 1 16.67 

Columna TR-WAX 
(30mx530mmx1µm) 500 12 1 20.83 

Ultrasons 400 15 1 13.33 

Pre-columna 
(1mx530mmx1µm) 150 1 1 75.00 

Xeringa vidre 10 µL 3 1 1 1.50 

Vials de neteja de 5 
mL 

1 5 6 0.10 

Ordinador + 
impresora 650 5 1 65.00 

Trampa per Heli 1000 5 1 100.00 

   Total 2,332.43 € 
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Taula 27. material de vidre necessari per anàlisi 

Material 
vidre 

Valor 
d’adquisició(€) 

Temps útil 
(anys) Quantitat Cost (€) 

Preu 
Quatrimestre (€) 

Matraç 2000 
mL Classe A 

36.88 5 1 36.88 3.69 

Matraç 1000 
mL Classe A 

18.29 5 1 18.29 1.83 

Matraç 500 
mL Classe A 12.98 5 1 12.98 1.30 

Matraç 100 
mL Classe A 6.73 5 3 20.19 2.02 

Pipetes 25 
mL Casse A 3.15 5 3 9.45 0.95 

Pipetes 2 mL 
Casse A 

2.08 5 9 18.72 1.87 

Vas de 
precipitats 
250 mL 
Classe A 

1.16 5 1 1.16 0.12 

    Total 11.77 € 

 

Taula 28. Reactius necessaris per anàlisi 

Reactius 
Valor 

d’adquisició(€) 
Temps útil 

(anys) Quantitat (mL) Cost (€) 

Etanol (Panreac) 17.60 10 1000 0.88 

1-Propanol 
(Panreac) 75.90 10 1000 3.80 

Aigua destil�lada - - - - 

   Total 4.68 € 

L’amortització del projecte és 2348.88 €. 

 

7.3. Consum electricitat 
En aquest apartat es tindrà en compte tot el temps que es fa servir electricitat en 
l’anàlisi. 
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Taula 29. Consum electricitat per l’anàlisi 

Material 
Kw/h 

consumits 
Hores 

d’experiments 
Núm. 

d’experiments 

Total 
consumits 

(kw) 

Ultrasons 0.09 1 7 0.63 

Cromatògraf 1.9 24 7 319.2 

Ordinador 1.9 26 7 345.8 

   Suma (Kw) 665.63 

   Preu (Kw) 0.09 

Cost electricitat emprada 59.91 €. 

 

 

7.4. Mà d’obra 
En aquest apartat es tindrà en compte la mà d’obra necessària per realitzar 
l’anàlisi. 

Taula 30. Mà d’obra necessària per l’anàlisi 

Mà d’obra Salari/anual Salari/mensual Salari/setmanes Salari/hores 

1 Eng.Tèc.Ind. Químic 24,000.00 € 2,000.00 € 500.00 € 14,29 € 

 

Mà d’obra 
Núm. 

experiments 
Hores 

experiments 
Cost 

experiments 

1 Eng.Tèc.Ind. Químic 7 5 500.00 € 

 

Mà d’obra Hores 
Cost 

experiments 

1 Eng.Tèc.Ind. Químic 100 1,428.57 € 

 

Cost total de mà d’obra del projecte 1928.57 € 
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7.5. Cost total del pressupost 
En aquest apartat és posarà el cost total del pressupost del projecte.  

Taula 31. Cost del projecte 

 Cost 

Pressupost 156.33 € 

Amortitzacions 2,348.88 € 

Mà d’obra 1,928.57 € 

Electricitat 59.91 € 

 

El cost total del projecte és de 4493.68 €. 

 


