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CAPÍTOL 8: 

CONCLUSIONS 

Els objectius d’aquest projecte era aconseguir una optimització del mètode 
d’anàlisi de cerveses per cromatografía de gasos i ,posteriorment, la seva 
validació, i s’han aconseguit optimitzar obtenint que amb les següents millores 
s’obtè un mètode que dona un molt bon resultat: 

• Canvi de la columna on s’obtè un temps de retenció i una separació dels 
pics correcta. 

• Es posa focus liner i s’obtè un pic amb menys cua. 

• Es realitza una purga de la columna de 30 minuts sense temperatura 
passant només Heli i després 30 minuts a una temperatura de 220ºC. 

• Per acomplir la normativa de les BPL es canvien els patrons obtenint un 
factor de respota igual que els antics patrons. 

• En la punzada es fa servir pulsed split a una pressió de 15psi durant 0,2 
minuts. 

• Es posen cada 4 punxades patrons per netejar la columna i obtenir pics 
amb meés alçada i menys amplada. 

• Col�locació d’una pre-columna per evitar l’entrada d’aigua a la colmuna i 
així evitar l’entrada d’impureses. 

• Es passen mostres per un SepPack per eliminar possibles impureses que 
afectin en la punxada. 

En la realització de la validació, es tenen en compte els següents paràmetre: 

• Linealitat: s'accepta com a valida un recta de regressió que tingui un 
valor de R=0,990, com s’ha vist en tots els càlculs i recta de regressió 
s’ha donat per correcta el resultat obtingut perquè tenia una R= 0,9996. 
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• Repetibilitat: Partint que l’interval de confiança d’acceptació del 95% i 
per 5 rèpliques es dona per correcta CV inferiors a 8.2%, després de 
realitzar els càlculs pertinents s’ha vist que dona inferior a aquest valor i 
s’accepta com a correcta. 

• Precissió intermitja: com en el cas anterior, s’accepta que al realitzar 
l’anàlisi en dos dies diferents amb mateix analista i màquina s’obtè un 
valor inferior al imposat anteriorment, i s’accepta com a correcta.  

• Selectivitat: com s’ha vist en les figures 20,21,22 i 23 no hi ha pics 
interferents en la mostra en el càlcul de les seves àrees. 

 


