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RESUM 
Avui en dia més d’un 15 % de les persones que ingressen a l’hospital es veuen contagiades de 

les malalties nosocomials que afecten de diferents maneres a cada pacient. La principal 

contaminació que es troba en un quiròfan són les persones, però el medi pel qual es contagien 

és la bata que utilitzen.  Es vol intentar donar una possible solució aquest gran problema que 

afecta una gran part de les persones, mitjançant la tècnica d’encapsulació que s’impregna al 

teixit. La microencapsulació es basa en una tecnologia d’emmagatzematge que permet 

alliberar la substància activa. Es va realitzar un estudi previ per comprovar que el mètode 

utilitzat funciona i s’obtenen microcàpsules d’olis essencials. 

En aquest anàlisi s’utilitza diferents materials biodegradables, on el principal és el quitosà un 

biopolímer amb propietats biodegradables i antimicrobianes. En l’estudi previ es va utilitzar 

quitosà de diferents pesos moleculars però insolubles en aigua. En aquest assaig es vol 

analitzar les microcàpsules a partir d’un quitosà biomèdic, soluble e insoluble en aigua i veure 

com influeix l’ús de tensioactius en les diferents mostres i la seva caracterització per a les 

aplicacions desitjades. 

Una vegada realitzada les mostres, es pretén relacionar diferents fenòmens com la 

microbiologia i la física-química utilitzant microcàpsules com agents per a mantenir un sistema 

immòbil i poder impregnar-lo a un teixit.  En el teixit es vol veure l’alliberament de 

l’administració del fàrmac per poder arribar a l’objectiu desitjat.  
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RESUMEN 

Hoy en día más de un 15 % de las personas que ingresan en el hospital se contagian de las 

enfermedades nosocomiales que afectan de diferentes maneras a cada paciente. La principal 

contaminación que se encuentra en un quirófano son las personas, pero el medio por el que se 

contagian es la bata que utilizan. Se quiere intentar dar una posible solución a este gran 

problema que afecta a una gran parte de las personas, mediante la técnica de encapsulación 

que se impregna al tejido. La microencapsulación se basa en una tecnología de 

almacenamiento que permite liberar la sustancia activa. Se realizó un estudio previo para 

comprobar que el método utilizado funciona y se obtienen microcápsulas de aceites 

esenciales. 

En este análisis se utilizan diferentes materiales biodegradables, donde el principal es el 

quitosano, un biopolímero con propiedades biodegradables y antimicrobianas. En la 

investigación previa se utilizó quitosano de diferentes pesos moleculares pero insolubles en 

agua. En este estudio se quiere analizar las microcápsulas a partir de diferentes quitosanos 

biomédicos, solubles e insolubles en agua. El objetivo principal es ver cómo influye el uso de 

tensioactivos en las diferentes muestras y en su caracterización para las aplicaciones deseadas. 

Una vez realizadas las muestras, se pretende relacionar diferentes fenómenos como la 

microbiología y la física-química utilizando microcápsulas como agentes para mantener un 

sistema inmóvil y poder impregnarlo a un tejido. En el tejido se quiere ver la liberación de la 

administración del fármaco para poder llegar al objetivo deseado.  
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ABSTRACT 

Nowadays, more than 15% of the patients who get into a hospital are infected with 
nosocomial diseases. These diseases may affect the patient in many ways depending on his 
conditions. The main operating theatre contamination is people, but the means by which they 
get the infections are their own lab coats. We want to give a possible solution to this huge 
problem that affects many people, and we tried through the encapsulation technique. 
Microencapsulation is based on storage technology that allows to release the active substance. 
A previous research was made to prove that the method works, and we obtained 
microcapsules of essential oils. 
 
Many different biodegradable materials are used in this research, the main one being a 
biopolymer with biodegradable and antimicrobial properties. In the previous research it was 
used chitosan of different molecular weights but insoluble in water. However, this one is 
intended to analyse the microcapsules of different chitosans, biomedical, soluble and insoluble 
in water. The main goal is to see how the use of surfactants affects the different samples and 
their characterization for the desired applications. 
 
Once the samples have been made, the aim is to relate different phenomena, like microbiology 
and physics-chemistry, using microcapsules as agents to maintain a stationary system and to 
be able to impregnate it into a fabric. The intention is to see the release of the drug in the 
fabric to reach the objective. 
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1. PREFACI 
Realitzar diferents mostres de microcàpsules d’olis essencials a partir de quitosà de diferents 

pesos moleculars i solubilitat. 

Realitzar la caracterització de cada mostra per poder comparar les microcàpsules on s’han 

afegit diversos tensioactius i veure com afecta en les seves aplicacions. 

1.1. Origen del treball 
Aquest treball neix a partir del projecte final de grau quan ja es va posar en pràctica el mètode 

per a l ‘obtenció de microcàpsules d’olis essencials. Per tal de seguir amb aquesta investigació 

es pretén modificar el mètode utilitzat, les mostres realitzades i la seva caracterització. 

1.2. Motivació 
És un treball que considero molt interessant, ja que fa referència al camp que m’agradaria 

dedicar-me. L’estudi es curiós, ja que les microcàpsules des de fa poques dècades han 

començat a estudiar-les i poden englobar molts camps com la biomedicina. 

Trobo que les aplicacions que es poden arribar a partir d’aquest treball són interessant i útils a 

la nostra societat d’avui en dia. 

1.3. Requeriments previs 
Els requeriments previs que es van necessitar era llegir molts articles relacionats amb les 

microcàpsules ja que pocs estudis havien aconseguit encapsular olis essencials pel seu caràcter 

volàtil. A part, també va ser necessari comprovar que el mètode dissenyat era l’adequat per a 

l’obtenció de les microcàpsules i que la seva eficiència d’encapsulació d’olis essencials era 

elevada. 
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2. INTRODUCCIÓ I ABAST 
Actualment les investigacions en la tecnologia de microencapsulació ha augmentat a causa de 

les diverses aplicacions que té.  En moltes àrees on s’utilitzen les microcàpsules ha provocat en 

l’última dècada un augment molt important i evident. També han avançat les tècniques que 

permeten la caracterització del producte final obtingut. 

Hi ha diferents mètodes per tal d’obtenir les microcàpsules on el principi actiu pot ser variat. 

Una de les investigacions més recents és la microencapsulació de fragàncies, ja que s’hi ha 

d’aconseguir poder fixar el sistema perquè la fragància no perdi el seu caràcter volàtil. Molts 

estudis també es basen en el quitosà, ja que té moltes propietats i això fa que sigui possible 

utilitzar-lo en diverses aplicacions.  

Tenint en compte les noves investigacions, es pretén realitzar un mètode per a l’obtenció de 

microcàpsules d’olis essencials amb materials biodegradables. Es pretén estudiar l’influencia 

del quitosà de diferents solubilitats per veure com afecta la seva caracterització i a la 

impregnació al teixit. En les diferents mostres es vol veure com afecta l’ús de diferents 

tensioactius. 

S’utilitzaran diverses tècniques instrumentals per caracteritzar diferents paràmetres de les 

mostres obtingudes. Amb aquestes caracteritzacions es poden controlar la mida, la 

microbiologia i l’alliberament del fàrmac. 

2.1. Objectius del treball 
L’objectiu principal d’aquesta investigació és relacionar diferents fenòmens com la 

microbiologia i la física-química utilitzant microcàpsules com a agents per contenir olis 

essencials en un sistema immòbil i poder impregnar-lo en un teixit.  En les diferents 

microcàpsules s’utilitzen diferents tensioactius no iònics i aniònics per veure com es relacionen 

amb els diferents fenòmens. Les propietats físiques i químiques de les micropartícules 

sintètiques s’avaluen mitjançant diferents tècniques de caracterització, com la microscòpia 

òptica, potencial zeta, setasizer i microbiologia. 

Les propietats antibacterianes dels dispositius formats amb microcàpsules i diferents 

tensioactius es van investigar utilitzant diversos microorganismes d’interès gram-positius i 

gram-negatius. 

Es pretén estudiar diferents paràmetres per obtenir les mostres com ara l’ús de diferents 

quitosans, combinacions de diferents pesos moleculars i l’ús de quitosans solubles en aigua. 
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3. LA INDÚSTRIA TÈXTIL 

El sector tèxtil és conegut com una multitud de processos que tenen vàries aplicacions en 

diferents sectors com la medicina, la construcció i l’agricultura. Actualment, s’estan innovant 

molts productes nous, i això fa que aquesta indústria no s’estanqui.  

La indústria tèxtil ha anat introduint la microencapsulació en les seves aplicacions i  una de les 

aplicacions d’aquests teixits eren relacionades amb les fragàncies, ja que li aportaven una 

durabilitat als olis essencials.  

3.1. Microcàpsules aplicades en el teixit  
La tecnologia de microencapsulació es troba actualment en una expansió creixent en el camp 

tèxtil a causa de la seva potencialitat i versatilitat en els diferents terminis d’aplicacions.[63]  

La tècnica de microencapsulació és un mètode eficient per protegir els compostos actius, 

especialment fragants com ara essències i olis naturals que es destrueixen per la calor, llum i la 

temperatura elevada. Quan les microcàpsules, especialment les nanocàpsules s’insereixen a 

l’espai entre fibres tèxtils acaben tenint propietats molt millors, com la durabilitat.[58] 

Les microcàpsules impregnades al teixit es mantindran en ell sempre que les fibres estiguin 

intactes. Es coneixen dos tipus de microcàpsules: 

- Les microcàpsules toves: Són les efectives durant el temps que trigui en alliberar-se 

tota la fragància, mitjançant per difusió 

- Les microcàpsules rígides: Podran estar actives sempre que si li apliqui una acció 

mecànica o fricció. 

Els tèxtils es poden funcionalitzar amb microcàpsules de quitosà mitjançant diferents 

tractaments d’acabats: 

- Suspensió de microcàpsules amb un tractament curat per a la seva fixació 

- Ruixar les microcàpsules al teixit 

- Fer un tractament per a la seva fixació 

- Incrustar microcàpsules en un teixit.  

Permet fabricar teixits que contenen microcàpsules dintre de l’estructura de la fibra de forma 

permanent [63] 

Els avantatges d’implementar les funcionalitats en teixits mitjançant microcàpsules són les 

següents: 

- Protecció d’agents inestables i sensibles de l’ambient extern abans i durant el seu ús, 

basat en l’aplicació de calor, acidesa, alcalinitat, humitat o evaporació. 

- Alliberament controlat de la substància activa a partir de diferents medis. 

- Millorar la vida útil enfront de reaccions d’oxidació i deshidratació. 

- Augment de la compatibilitat entre les substàncies actives de diferents naturaleses 

- Augment de l’efectivitat de la funcionalitat amb l’augment de l’àrea de superfície de 

contacte 

- Augment de la compatibilitat dels acabats amb altres processos químics 

- Millora la solubilitat i fluïdesa per a millorar tractaments d’acabats 

[63] 
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En les últimes dècades s’han realitzat diversos esforços per a impartir propietats funcionals als 

materials tèxtils amb l’objectiu de què siguin beneficiosos per a la salut de les persones. El 

creixement de bacteris i altres microorganismes en la superfície tèxtil ha sigut un problema 

molt comú, ja que l’ús dels teixits normalment afavoreixen el creixement cel·lular de varis 

patògens provocant olors desagradables o taques. Per això, s’han desenvolupat estudis 

innovadors per combatre el creixement antimicrobià dels materials tèxtils.   

Una de les estratègies per tal d’inhibir el creixement antimicrobià eren els antibiòtics, però des 

de vàries dècades molts bacteris han evolucionat i han desarrelat una resistència als 

antibiòtics. Una de les opcions que s’han enfocat són les microcàpsules i els nanomaterials 

inorgànics com la plata, el zinc o el titani que alliberen ions carregats positivament i poden 

interactuar amb la paret cel·lular del bacteri que està carregada negativament. [63]  

Amb els anys s’ha descobert que el quitosà és una de les alternatives més innovadores 

respecte als materials antimicrobians inorgànics, per ser un polímer natural biocompatible i 

biodegradable.[63] 

Un dels objectius més importants d’un teixit biofuncional era veure la durabilitat, per tant, 

determinar la vida útil del producte. Segons Lam en el seu estudi van investigar com influeixen 

les rentades en les propietats de les teles de cotó funcionalitzades amb microcàpsules de 

quitosà. Es va descobrir que es perdia aproximadament un 40 % dels acabats en les primeres 

20 rentades, però no era fins les 50 rentades que s’eliminava al complet. L’activitat 

antimicrobiana es van mantenir 20 cicles de rentat. [56]  
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4. MICROENCAPSULACIÓ 
La microencapsulació es refereix a la formació de partícules polimèriques que atrapen a una 

substància activa sòlida, líquida o gasosa i que presenten diversos tipus de morfologia que van 

des de la microescala fins a la nanoescala [63]. La microencapsulació és un procés per al qual 

partícules de material líquid, sòlid son recobertes per una pel·lícula continua d’un material 

polimèric[51]. Estan formades per la recoberta que rep el nom de membrana (Shell) , amb 

l’objectiu de poder protegir d’agents estranys el material que s’hi vol encapsular, anomenat 

nucli (Core)  [60],[21].  

Un dels objectius de les carcasses és que protegir el nucli del vapor a l’aigua, per tant, aquest 

material haurà de ser hidrofòbic. La pel·lícula de recobriment tendeix a seguir el contorn i la 

forma exterior del nucli, i per tant, ha d’adherir-se a ell. També una de les parts importants, és 

que li aporti unes propietats com flexibilitat, força, resistència o  facilitat d’aplicació. Algunes 

vegades, també s’utilitzen altres substàncies com colorants o plastificants, per a donar-li 

aquestes propietats.[13],[43]. 

 

 

Il·lustració 1.Parts diferenciades de les microcàpsules. A- Membrana , B- Nucli [30] 

Les microcàpsules tenen la característica de proporcionar protecció ambiental i controlar les 

característiques d’alliberament [51] 

Els processos de microencapsulació es divideixen en 3 grups diferents, basats en processos de 

formació de mecanismes: processos mecànics, químics i fisicoquímics [63].L'encapsulació té 

moltes aplicacions i depèn de l’objectiu final es convenient utilitzar un mètode o un altre 

[88],[1]. El desenvolupament de la tecnologia de microencapsulació està estretament 

relacionat amb el progrés de moltes tecnologies per aconseguir un component innovador per a 

una aplicació específica [63]. Bàsicament, l’encapsulació es pot definir com la inclusió d'una 

molècula de principi actiu (Core) en una estructura ordenada constituïda per polímers (Shell). 

Per tant, per triar els components apropiats de tota l'estructura, és un repte per a cada principi 

actiu. 

Les actuacions funcionals de les microcàpsules depenen de la morfologia, la naturalesa 

química i les característiques superficials de la recoberta polimèrica. Les actuacions es troben 

relacionades amb els diferents paràmetres del procés i poden tindre diverses estructures i 

geometries que depenen principalment de les característiques fisicoquímiques. Per tant, les 

partícules tenen formes regulars o irregulars i també es poden diferenciar depenen de la seva 

morfologia en mononuclear, multinuclears o polinuclears [63]. També hi ha de tipus matricial, 

on el principi actiu es troba molt dispers en les partícules del material que el recobreix. 

Mentre, que si són amb nucli, el principi actiu es troba dins d’un embolcall recobert per una 
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fina capa del material que el recobreix [48]. Si el material actiu és líquid, la microcàpsula tindrà 

una forma esfèrica, en canvi, si és un sòlid adoptarà una forma irregular [35].  Les diferents 

formes que poden adoptar les microcàpsules es troben en la il·lustració 2. 

 

Il·lustració 2. Diferents formes que poden adoptar les microcàpsules. A- Simple , B-multi-paret, C- Irregular ,                
D – Multi-nucli, E- Matriu[21]. 

Les microcàpsules poden emmagatzemar gust i olor de diferents fàrmacs, ajuden que 

l’alliberament dels antibiòtics sigui més prolongat, els fàrmacs que siguin sensibles a la humitat 

poden ser estabilitzats mitjançant aquest mètode, redueixen toxicitats de fàrmacs i 

microencapsulen materials volàtils [51]. 

4.1. Materials 
Existeixen diferents tipus de materials utilitzats per a la realització de microcàpsules dividits 

segons la funció que han de fer. 

• Agents encapsulants: És el material del qual està feta la cobertura de la microcàpsula, i 

també té l'objectiu de protegir el nucli. És l'encarregat de la mida de la partícula, i de 

donar-li unes propietats o altres. Es poden classificar en diferents categories: 

 

o  Gomes: Acàcia, agar, alginat de sodi, goma aràbiga... 

o Carbohidrats: Midó, quitosà, sacarosa... 

o Cel·luloses: Etilcel·lulosa, metilcel·lulosa, acetilcel·lulosa... 

o  Lípids: Ceres, parafines, olis, grasses... 

o  Proteïnes: Gluten, caseïna 

o Materials inorgànics: Sulfat de calci, silicats. 

 

• Agents actius: És el material que es vol encapsular. 

• Dissolvents: És l'encarregat de dissoldre bé les substàncies actives, i que a part, siguin 

miscibles en aigua. Un exemple és l'acetona o el metanol. 

•  Emulsionants: Té l'objectiu de barrejar dues substàncies que són poc miscibles. Alguns 

exemples són l'alcohol polivinílic o polimèrics hidrofòbics... 

• Tensioactius: Són els que influeixen en la tensió superficial. Hi ha diversos com el SDS o 

el SMA, que el que fan és reduir la mida de les partícules disminuint la tensió 

superficial. 

• Reticulants: S'utilitzen per a millorar les propietats físiques de la microcàpsula i tenen 

l'objectiu d'unir diverses molècules entre si. Alguns exemples són el formaldehid, l'àcid 

tànnic, o l'àcid cítric, entre d'altres... 

• Antiespumants: L'objectiu principal és evitar la generació d'espuma, com la urea o el 

propilenglicol. 
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4.2. Mètodes 
Avui en dia, hi ha diferents mètodes per a la producció de microcàpsules. En general poden ser 

dividits en 3 grups, els mètodes químics, els mètodes mecànics i els mètodes físic-químics. La 

microencapsulació comprèn diferents camps com la producció d’antibiòtics, el camp de 

l'agricultura, de la cosmètica i de l'alimentació i per tant, hi ha diferents mètodes per a la seva 

obtenció. Depenent de l’objectiu final que es vulgui arribar caldrà utilitzar un mètode o un 

altre [59]. 

4.2.1. Mètodes fisicoquímics 

• Coacervació 

El mètode més utilitzat que es pot dividir en dos subgrups, coacervació simple on només 

implica l’ús d’un solut col·loidal i una coacervació complexa on la solució polimèrica s’obté a 

partir de les interaccions de dos polímers carregats oposadament. 

La conservació correspon a la separació d’una solució macromolecular de dues fases líquides 

immiscibles. Corresponen en 4 passos consecutius: 

- Dispersió de la substància activa en una solució d’un hidrocol·loide de superfície activa 

- Precipitació de l’hidrocol·loide sobre les gotetes disperses disminuint la solubilitat 

d’aquest, com un canvi de pH o de temperatura. 

- Addició d’un segon hidrocol·loide per crear el complex polímer-polímer en el cas de 

coacervació complexa 

- Estabilització i enduriment de les microcàpsules amb l’ajuda d’agents reticulants. 

[64] 

• Coacervació simple 

La coacervació simple es basa en el fenomen produït en una solució de quitosà en medi alcalí 

que ajuda a la precipitació i a la separació de fases del quitosà [63]. La coacervació simple 

succeeix quan el sistema conté únicament una substància col·loidal que actua de solut. Aquest 

mètode es produeix quan al sistema col·loidal se li addicionen substàncies hidrofíliques i 

provoca la separació en dues fases. Una de les fases conté alt contingut de substància 

col·loidal, mentre que l’altre una quantitat baixa d’aquesta [25]. 

• Coacervació complexa 

La formació de microcàpsules per coacervació complexa consta de 4 passos. El primer pas 
consta de la solubilització del quitosà i una solució aquosa d’un polímer aniònic. El segon pas 
és barrejar les dues soluciones aquoses. La coacervació complexa no es produeix fins al tercer 
pas on hi ha un canvi de pH. Finalment es baixa la temperatura per tal d’aconseguir 
l’enduriment de les microcàpsules amb l’ajuda d’un agent reticulant [63]. 

En la il·lustració 3 es pot observar els diferents passos que es duen a terme en el procés de la 
coacervació complexa. 



La influència dels tensioactius en la microencapsulació 
   

15 
 

 
Il·lustració 3. Representació esquemàtica del procés de coacervació complexa. A- Dispersió del material del nucli en 
la solució, B- Separació de la coacervació amb la solució, C- Revestiment amb micropelets, D- Coacervació de forma 

continua de la membrana amb les partícules del nucli. [22] 

• Extracció-Evaporació 

El mètode extracció-evaporació sorgeix partir d’una emulsió d’oli en aigua (o/w) o d’oli en oli 

(o/o), on s’incorpora un tensioactiu. En la seva fase interna es troba el material dissolt i el 

material que ha de recobrir. Pot haver-hi dues maneres: 

- Si la substància està dissolta, és una molècula lipofílica (capacitat de poder dissoldre’s 

en greixos, olis i diferents solvents no polars. 

- Si la substància no està dissolta, és una molècula hidròfila (Tendeixen a dissoldre’s en 

aigua i en altres substàncies hidròfiles 

És imprescindible que s’incorpori un tensioactiu en la fase externa de l’emulsió. Una vegada 

tenim l’emulsió dóna lloc a la precipitació del material polimèric que fa possible l’extracció del 

dissolvent per tal d’aconseguir la precipitació gradual del polímer i eliminar el dissolvent. Un 

cop realitzat els diferents passos s’obtenen les microesferes [30]. 

• Suspensió de reticulació 

Per tal de dur a terme l’encapsulació mitjançant aquest mètode, és necessària una dispersió 

d’una solució aquosa del polímer. Aquest polímer conté material del nucli en un dissolvent 

immiscible perquè es formin petites gotes. Per tal que aquestes gotes es mantinguin 

separades, és necessari un estabilitzant. Mitjançant el procés de reticulació covalent s’obtenen 

les microcàpsules. Per aquest fet, es poden microencapsular diferents tipus de materials, 

siguin solubles, insolubles, líquids o materials sòlids [8].  

 

4.2.2. Mètodes físics o mecànics 

• L’assecat per automatització 

L’assecat per automatització o spray drying és un mètode per a produir pols seca a partir d’un 

líquid secant ràpidament amb un gas calent. S’utilitza l’aire per l’assecat calent, tot i que si el 

producte és inflamable, es pot utilitzar el nitrogen. Tots els secadors per automatització 

utilitzen algun tipus d’automatitzador o  un polvoritzador per a dispersar el líquid en un 

polvoritzador de gotes. Poden ser les càpsules de diferents mesures, depenen de la tècnica 

emprada. El rang de mida de les microcàpsules pot anar des de 10a 500 µm [30].  

Quan s’utilitza aquest mètode les microcàpsules quasi sempre tenen una coberta porosa. Es 

recomana utilitzar aquest mètode per microencapsular olis essencials, ja que el material no ha 
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de representar més del 20 %  del total de la microcàpsula per tal d’assegurar una bona 

protecció. És necessari que la coberta ocupi un percentatge important de la microcàpsula 

total. És molt emprat en la tècnica de l’encapsulació d’aliments i a diferents indústries [30].  

En la indústria cosmètica per preparar perfums utilitzen substàncies aromatitzants, a partir de 

líquids oliosos. Els líquids oliosos es poden microencapsular, però prèviament s’han 

d’emulsionar en una dissolució aquosa de l’agent de recobriment per poder sotmetre al procés 

d’assecat per atomització [45]. L’equip que s’utilitza per a la utilització d’aquest mètode, està 

compost per un sistema d’alimentació, una càmera d’assecat, un sistema col·lector del 

producte sec i un filtre [30]. En la il·lustració 4 es pot veure el procés de secat per 

automatització. 

 

Il·lustració 4.Procés secat per automatització drying [30] 

El principal avantatge de fer microcàpsules amb aquest mètode és el poc temps en 

l’assecadora i el funcionament és econòmic [51]. 

• Assecat per aspersió 

És la tècnica de la microencapsulació utilitzada en la indústria amb l’objectiu d’aconseguir la 

dispersió de la substància a encapsular en l’agent encapsulant, seguidament d’una atomització 

en alta temperatura [36] . El procés és continu i la seva aplicació és bàsicament en el sector 

alimentari, ja que és efectiu en la protecció dels materials [30]. 

El solvent s’evapora instantàniament i el nucli queda atrapat dintre d’una pel·lícula de material 

encapsulant. En molts estudis, s’ha concluit que l’assecat per atomització és adequat per a 

compostos sensibles a altes temperatures, proporciona bona estabilitat del producte final, 

requereix baixos costos de processament i és fàcil d’implantar a la indústria [36]. 

Per dur a terme l’assecat per aspersió es dóna lloc en una càmera per assecar, en una forma 

cilíndrica amb un con en la part inferior. Entra aire calent que es refreda i l’expulsa per un tub 

de sortida que es troba just en mig de la càmera d’assecat. Moltes vegades, l’aire calent se 
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sotmet a un tractament per poder enviar-lo a l’ambient [30]. En la il·lustració 5 es pot 

comprovar el procés d’aquest mètode. 

 

Il·lustració 5. Procés secat per aspersió [30]. 

• Recobriment en llit fluïditzat 

S’utilitza per al recobriment de partícules sòlides de principi actiu en un sistema de llit 

fluïditzat. Les partícules es mantenen en suspensió gràcies al corrent d’aire que entra per la 

part inferior i a la vegada polvoritza sobre la mateixa dissolució del polímer formant el 

recobriment [23]. 

Aquest procediment el va iniciar inicialment Würster, per això, la càmera rep el nom de 

càmera de Würster que consisteix en una columna vertical, on la part superior és molt més 

gruixuda [30]. Aquest procés consisteix en situar les partícules sòlides en una càmera amb 

corrent cap a dalt, on el material de la paret s’atomitza. Aquestes partícules fan cicles aleatoris 

dintre d’una càmera, per a obtenir diferents tipus de materials de paret [23]. Amb la gran 

demanda de materials encapsulats en el mercat global, els revestiments de llit fluïditzat s’han 

tornat molt populars [22]. En la il·lustració 6 es mostra la representació esquemàtica de 

diferents llits fluïditzats. 

 

Il·lustració 6. Representació esquemàtica del llit fluïditzat. A- Spray per dalt, B- Spray pel cul, C- Spray tangencial 
[22]. 

La càmera on dóna lloc el procés pot ser de metall, plàstic o acer inoxidable. A la part inferior 

de la càmera, es troba una malla i per sota un sistema que injecta aire a una determinada 

pressió. El material que s’utilitza per al recobriment es va injectant de forma fina a l’interior de 

la càmera. Les partícules del nucli s’introdueixen per la part alta de la malla que es troba dintre 

de la columna, on agafen el corrent d’aire que prové des del fons i les aixeca fins a adquirir un 

moviment de turbulència per tal de poder efectuar el recobriment [23]. 
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 Finalment es va injectant la dissolució del material que forma la pel·lícula sobre les partícules, 

quan arriben a un cert grau de recobriment, cauen sobre la malla [30]. És un procés complex 

de transferència de calor i massa on intervenen diferents microprocessos, com la producció i 

dispersió de gotes, l’evaporació del solvent, la transferència de calor i el comportament de les 

partícules en el llit. Aquest procés es realitza per a la producció de microcàpsules que estan 

destinades a la indústria farmacèutica [45]. El gruix de les microparticules i les característiques 

del producte final, depèn de la mida de les partícules inicials, la concentració de la dissolució 

de recobriment, la temperatura i la velocitat de l’aire que s’aplica durant el procés [30]. 

4.2.3. Mètodes químics 

• Polimerització interfacial  

Es tracta d’una reacció de dos monòmers, un d’ells és soluble en aigua, mentre que l’altre és 

soluble en oli, per tant son immiscibles entre ells. Formen una membrana que serà la paret de 

les càpsules. A diferència d’altres mètodes, aquest consta només d’una única fase. 

Primerament, s’ha de formar una emulsió i utilitzar un estabilitzant per tal que les gotes no 

coagulin i sigui possible la formació de la càpsula [45]. És possible que s’utilitzi aquesta tècnica 

per a produir microcàpsules de tipus mononucli o de tipus matriu. Si el polímer és soluble en 

les gotes es formarà la de tipus matriu, mentre que si no ho es seran microcàpsules mononucli 

[8]. 

• Gelificació iònica  

La formació de la coberta de les microcàpsules és per una reacció de gelificació iònica entre un 

polisacàrid i un ió [21].En la il·lustració 7 es pot veure la representació d’aquest procés. 

 

Il·lustració 7.Procés de gelificació iònica [3]. 

Actualment, es coneixen dos tipus de gelificació, l’externa i l’interna. 

- La gelificació externa, es basa en la difusió de l’ió calci agregada a l’emulsió, tot i que 

no es pot controlar la mida de la partícula, ja que les seves partícules tendeixen a 

coagular en grans masses abans d’adquirir consistència [17] . La mida d’aquestes 

partícules és gran, entre 400µm i 1 mm [30]. És el mecanisme de gelificació 

anisotròpica més senzill i més utilitzat. La solució d’alginat goteja sobre una solució de 

ions calci i és quan comencen a reticular amb les cadenes de polímer forma una 

membrana que tanca la gota com un nucli líquid [3].  

- La gelificació interna es dóna amb l’alliberació de l’ió calci des d’un complex insoluble 

en una solució d’algina calci. Dóna lloc a l’acidificació d’un sistema oli-aigua amb la 
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participació de la fase aquosa alginat. Mitjançant aquest sistema es poden aconseguir 

mides de partícules d’uns 50 µm [21]. 

La fase aquosa formada per alginat i carbonat càlcic s’addiciona la fase oliosa a partir de 

diferents reaccions: 

1. Difusió de l’àcid acètic des de la fase oliosa a la aquosa 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 (𝑜) → 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 (𝑎)                    (𝐸𝑞. 4.1)    
2. L’hidrogen ió es alliberat del àcid acètic a la fase aquosa  

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 → 𝐻+ + 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂                                (𝐸𝑞. 4.2. ) 

3. El calci es alliberat per la reacció entre el hidrogen ió i la sal insoluble de calci 

4. El gel d’alginat es forma gradualment a través de la reacció entre el calci i els residus 

dels àcids de la cadena 

2 𝐴𝑙𝑔− + 𝐶𝑎+2 → 𝐶𝑎 (𝐴𝑙𝑔)2                (𝐸𝑞. 4.3. ) 

[45] 

Tot i que hi ha diverses tècniques de microencapsulació alternatives no hi ha mètode únic 

adequat per encapsular diferents tipus de material. Per tant, el millor mètode dependrà del 

tipus de material principal, la mida de partícula requerit, de la permeabilitat de la paret de la 

membrana i de les diferents propietats de la microcàpsula. El procés s’ha de personalitzar per 

tal de proporcionar el resultat que es cregui satisfactori. En la taula 1 proporciona una visió 

general de la mida de les microcàpsules obtingudes per diferents tècniques. 

Taula 1.Processos diferenciats per el mètode de microencapsulació en relació al tamany de les partícules [22]. 

Mètode d’encapsulació Tamany de partícula (µm) 
- Extrusió 
- Spray-drying 
- Coacervació 
- Evaporació del solvent 
- Separació de fases 
- Polimerització interfacial 
- Mini-emulsió 
- Polimerització in-situ 

250-2500 
5-5000 
2-1200 
0.5-1000 
0.5-1000 
0.5-1000 
0.1-0.5 
0.5-1100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La influència dels tensioactius en la microencapsulació 
   

20 
 

5. MICROCÀPSULES BIOMÈDIQUES 
L’administració d’antibiòtics a través de vies tradicionals com el lliurament intravenós, oral, 

ocular i pulmonar és difícil a casa de la seva naturalesa i la seva manca de control sobre les 

taxes d’alliberament. Això pot provocar efectes secundaris i toxicitat indesitjable. Per tant, 

molts dels antibiòtics que coneixem avui en dia presenten una baixa solubilitat i estabilitat, 

provocant que hi hagi un baix compliment per a l’obligació d’aplicar successives dosis 

augmentant la probabilitat de generar efectes col·laterals a l’individu [14],[13]. Els polímers, en 

particular les nanopartícules són una alternativa prometedora per l’alliberament controlat i 

l’augment de l’eficàcia del fàrmac [4]. 

5.1. Malalties nosocomials 
Actualment, és molt probable contagiar-se d’aquests virus, tot i que cada vegada hi ha més 

control per a disminuir-ho, encara hi ha moltes persones que veuen empitjorar el seu estat de 

salut quan entren a un centre hospitalari, sobretot les persones que poden tenir el sistema 

immunitari debilitat [91]. 

Avui en dia, les infeccions es produeixen a partir d’una ferida o en el mateix quiròfan mentre 

s’opera al pacient, tot i que hi ha microorganismes que et poden contagiar a partir de l’aire 

que respirem o pel contacte directe amb altres pacients. És cert, que la higiene en els hospitals 

és molt estricta, però hi ha organismes que viuen gràcies a zones humides, pols o a l’aire 

[44],[37]. 

Les principals diferencies entre un virus i un bacteri és que els virus té una estructura simple, 

només consisteix d’un genoma, recobert per una recoberta proteínica, compostos d’àcids 

nucleics que no tenen metabolisme propi, i per tal de viure necessiten habitar en les cèl·lules 

d’un organisme viu [31]. Els virus no respiren, no es mouen ni creixen, però sí que es 

reprodueixen. La seva mida és petita, entre 20 i 300 nm. Un dels virus més coneguts e 

importants avui en dia és el VIH (virus d’immunodeficiència adquirida). La seva infecció és 

sistèmica i per tal de combatre-ho calen vacunes preventives [92].  

Els bacteris en canvi, són microorganismes unicel·lulars, la seva mida és d’uns pocs 

micròmetres de llarg i poden adoptar diferents formes. Els bacteris tenen tota l’estructura 

cel·lular: un citoplasma, ribosomes i el genoma bacterià necessari per al seu creixement i 

reproducció.  

Els bacteris estan formats per una paret cel·lular, però hi ha de dos tipus: 

- Gram positives: la paret cel·lular està formada per vàries capes de mureïna o 

peptidoglican que formen un reticulat tridimensional. Produeixen toxines 

extracel·lulars [62]. 

- Gram negatives :  la paret està formada per una sola capa de mureïna i per 

lipoproteïnes. Es coneixen com a endotoxines [62]. 
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En la il·lustració 8 es pot veure les diferències entre els bacteris de tipus gram positiu i de tipus 

gram negatiu. 

 

Il·lustració 8.Comparació gram positives amb gram negatiu [24]. 

Tot i això, els bacteris no són necessàriament dolents per al nostre organisme, en 

determinades parts del nostre cos com els intestins, necessitem mantenir uns determinats 

bacteris per tal que funcioni correctament. Un dels bacteris mes importants i greus en un 

passat per la falta d’informació i de medicaments, era el bacteri de la tuberculosi. Les 

infeccions dels bacteris és localitzada i per poder combatre contra ells, és necessari prendre 

antibiòtics [92].  

5.2. Alliberament de les microcàpsules 
L’alliberació normal del principi actiu de les microcàpsules, pot ser de diferents fenòmens: 

- Canvi de temperatures 

- Dissolució d’aigua 

- Reaccions químiques 

- Canvis de pressió 

L’alliberació controlada depèn del tipus de polímer utilitzat al recobriment del nucli. La difusió 

és la manera de poder controlar l’alliberació del nucli de la microcàpsula. La permeabilitat a 

través de la matriu i la solubilitat dels components de la càpsula, influeixen en la velocitat de 

difusió [48].  

Actualment, la utilització de les microcàpsules s’estén en diversos camps molt diferents: 

- En l’agricultura per alguns insecticides i fertilitzants 

- En la indústria alimentària amb l’objectiu de mantenir la qualitat de substàncies 

grasses, olis, colorants i aromatitzants 

- En la cosmètica i perfumeria que s’utilitzen principalment substàncies amb olor com 

les fragàncies 

- En el sector farmacèutic que tenen com a objectiu disminuir l’efecte directe irritant 

causat per alguns fàrmacs en la mucosa gàstrica, a causa de l’alliberació del nucli per 

un canvi de pH [30]. 

Una de les grans utilitats de les microcàpsules és protegir el principi actiu del medi exterior, i 

tindre una alliberació controlada, per tant, alentir l’efecte provocant que no faci la funció just 

després del seu consum, sinó d’una manera controlada. S’ha incorporat ingredients funcionals 

d’aliments amb olors o sabors desagradables i conversió de líquids en sòlids per a facilitar la 

manipulació per a la seva alliberació [63]. 
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5.3. Recobriments antimicrobians 
L’alliberament controlat o dirigit és la aplicació més comuna de les microcàpsules. La 

microencapsulació és una eina ideal per tal d’efectuar i aconseguir un retard desitjat del nucli 

actiu fins que es trobi amb l’estímul correcte. La majoria de les microcàpsules són 

extraordinàriament estables. Les fragàncies, les aromes, els fàrmacs, els enzims i els cosmètics 

s’encapsulen per la seva entrega en un moment o situació específica. S’ha de tindre en compte 

que en el cas de les càpsules amb un alliberament controlat l’efecte segueix sent limitat, les 

càpsules no es poden reomplir de nou [22]. Actualment, s’han realitzat molts esforços per 

adaptar les microcàpsules als teixits, amb microcàpsules que continguin perfums, fragàncies, 

ambientadors, bactericides [22]. 

Els antibiòtics es van utilitzar per primera vegada fa més de 90 anys per lluitar contra les 

infeccions, però des que es va descobrir el polímer microbià que pot atacar un gen, microbi o 

un procés cel·lular, hi ha hagut algunes i grans alternatives a aquests problemes [4]. Els 

polímers basats en biologia sorgeixen com a solució per a la substitució d’altres a base de 

petroli, amb l’objectiu de reduir la dependència del petroli brut, ja que és una font il·limitada 

[55].  

La tècnica d’encapsulament s’utilitza àmpliament en microbiomedicina, que permet aplicar 

principis i tècniques de micro i nanoescala per transformar materials inerts amb finalitats 

mèdiques. Es preveu que la nanotecnología, la biomedicina i la integració de la biologia vagin 

més ràpidament en la dècada vinent [14].  

Actualment, hi ha malalties en hospitals o problemes causats per intoxicacions alimentàries i 

són molt freqüents. Els microorganismes com els bacteris, els fongs o els virus representen 

amenaces pel nostre estil de vida. El creixement microbià en substrats recoberts poden tenir 

vàries conseqüències adverses com el mal olor o el desenvolupament de biopelicules. Els 

recobriments orgànics són susceptibles a l’atac microbià i a les propietats del recobriment de 

la seva composició [22]. Els biocides actuen inhibint el creixement dels bacteris, però avui en 

dia s’ha hagut de buscar altres alternatives per les noves legislacions, ja que és més important 

trobar recobriments antibacterians on els bacteris ja no puguin créixer [22]. 

En el context de la tecnologia tèxtil, els medicaments han estat substituïts per nanomaterials 

inorgànics com les nanopartícules basades en plata, zinc i titani. Aquests materials poden 

alliberar ions carregats positivament que poden interactuar amb la paret cel·lular bacteriana 

carregada negativament, alterant la seva permeabilitat i provocant la mort de cèl·lules 

bacterianes. Es va investigar sobre la possible toxicitat dels nanomaterials inorgànics i els seus 

efectes secundaris, i es va trobar que el quitosà era una possible solució, ja que és un polímer 

natural biocompatible i biodegradable. En el context de l’ús de nanomaterials polimèrics per a 

l’aplicació antimicrobiana, el quitosà ha presentat l’avantatge de tenir una propietat 

intrínsecament antimicrobiana per la seva estructura rica en grups amb amines que és 

protonen en el medi biològic. Per tant, es pot unir fàcilment a la paret cel·lular microbiana, 

alterant la seva estructura, permeabilitat i inhibint la replicació de l’ADN [63]. 
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Les microcàpsules de quitosà es poden aplicar a teixits tèxtils mitjançant diferents tractaments 

convencionals. En la il·lustració 9 es mostra una representació esquemàtica del procés 

d’impregnació de les microcàpsules al teixit. 

 

Il·lustració 9.Representació esquemàtica del procés d'impregnació de les microcàpsules al teixit [22]. 

Per a la producció de teixits funcionalitzats per a microcàpsules, tant la producció de partícules 

com els processos que es duen a terme en el teixit s’han d’ajustar per complir tots els criteris 

necessaris de qualitat per a cada ús final específic. Per tal que siguin adequades per a 

l’aplicació tèxtil, han de tindre una distribució de mida estreta i contingut alt de càrrega i 

eficiència, per poder suportar els diferents processos d’acabats. El quitosà és un compost que 

es pot aplicar a diversos tipus de teixits o fibres tant naturals com artificials [64]. 

Per tant, la part més important i el gran repte de la indústria tèxtil és aconseguir assegurar la 

durabilitat de les propietats funcionals per a usos repetits i la rapidesa de la rentada. La 

impregnació és un dels mètodes d’acabament més adequats que s’utilitza per a fixar les 

microcàpsules a la superfície tèxtil. Avui en dia, en el context de peces de vestir funcionals, 

s’han realitzat important estudis per a desenvolupar acabats innovadors que puguin protegir el 

cos humà dels danys potencials. El creixement de bacteris i altres microorganismes a la 

superfície tèxtil ha estat un problema freqüent a causa del fet que la condició d’ús de la roba 

afavoreix el creixement cel·lular de diversos patògens, ja no només perquè pot ser una 

amenaça potencial per a la salut, sinó que també comporta una sèrie d’efectes secundaris com 

olors desagradables, taques i destrucció de materials [63] . Avui en dia, per tal de protegir 

l’alliberament controlat per les olors i extendre la longevitat de la fragància neix la 

microencapsulació de fragància. 
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6. ENCAPSULACIÓ DE FRAGÀNCIES 
Actualment, les fragàncies o productes químics aromàtics s’utilitzen en detergents i productes 

de neteja, ja que proporcionen una olor.  Avui en dia, els principis actius que tenen capacitat 

aromàtica o antimicrobiana, són molt alterables amb l’acció de la calor, per tant, hi ha molts 

extractes naturals que són incompatibles amb aquests processos de fabricació [99]. L’objectiu 

és reduir l’efecte de les aplicacions de les forces mecàniques, i des de fa uns anys s’han produït 

microcàpsules que s’està estudiant la manera que puguin alliberar el principi actiu de forma 

controlada i donar-li més longevitat a la fragància [23]. Un altre problema, seria l’afinitat entre 

les aromes i els teixits encapsulats, ja que contenen materials tensioactius que el que fan és 

formar micel·les a l’aigua, en comptes de dipositar-se en el substrat. La microencapsulació pot 

ser una bona manera per a protegir fragàncies biodegradables que no són estables [18]. 

S’utilitza la microencapsulació de productes químics aromàtics, sabors o de fragàncies. El 

principal problema de les microcàpsules de fragàncies és que s’ha de canviar el mètode, ja que 

no és possible aplicar-li calor en el seu tractament, ja que el nucli d’aquestes microcàpsules 

són molt sensibles i podrien provocar l’evaporació prèvia del material [88].  

L’encapsulació és una manera de millorar el rendiment dels perfums o dels condicionadors, i 

això és degut al rendiment de les fragàncies que es pot calcular a partir de l’evaporació del 

material. 

S’utilitzen les microcàpsules en fragàncies, per tal de: 

o Donar una olor agradable 

o Controlar l’alliberació del nucli  

o Protegir la fragància de l’exposició del sol, llum i altres substàncies. 

 

L’encapsulació s’utilitza per a moltes aplicacions, però depèn del que es vulgui obtenir caldrà 

un mètode o un altre. Hi ha de tindre en compte: el material del nucli, la solubilitat del nucli, la 

mida de partícula desitjada, la compatibilitat química entre el material del nucli, el material del 

revestiment i la forma d’alliberament del nucli [88].  
L’encapsulació pot ser la resposta de molts problemes: 

- Disminuir l’evaporació de la fragància i donar-li una alliberació controlada. 

- Millorar la compatibilitat en altres components. 

- Evitar l’alteració de productes per agents mediambientals. 

- Prolongar la duració dels efectes dels fàrmacs. 

- Extendre la vida útil. 

- Augmentar l’adherència dels tèxtils. 

- Estabilitzar i protegir la fragància durant el seu emmagatzematge.  

- Reduir les pèrdues d’olors 

- Promoure la facilitat de la mescla. 

6.1. Fragància 
Les fragàncies són components químics més o menys complexos que desprenen una olor 

agradable. Normalment, estan compostos d’alcohol etílic, d’olis i essències aromàtiques que 

provenen d’origen vegetal, animal o sintètiques. Si no s’utilitzés el dissolvent com l’alcohol, 

l’oli estaria massa concentrat i l’olor seria molt forta [18]. 

Tots els perfums tenen mínim entre 20-30 components, ja que cada un d’ells aporta una 

característica única provocant que la combinació de tots aquests components, el perfum 

tinguin totes les propietats. Cada component de la fragància interactua amb la naturalesa 

química de l’estructura [23] . Els dissolvents més utilitzats actualment, són l’alcohol etílic i 
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l’aigua. També es poden afegir aromes a substàncies perilloses per tal de poder advertir la seva 

perillositat. Tenen un paper important en la indústria alimentària, per augmentar l’atractiu 

dels productes. 

La seva presentació és una solució oliosa i normalment alcohol etílic com a dissolvent. En 

aplicar el perfum sobre la pell, fa que la calor del cos evapori l’alcohol utilitzat com a dissolvent 

i actuïn les substàncies aromàtiques que durin durant vàries hores [86].  Les olors són un 

element essencial en la vida dels éssers humans, ja que en l’aplicar-ho o a l’olorar-lo som 

capaços de reconèixer moltes d’aquestes essències que el constitueixen. A les olors 

identificables es denominen notes d’olor i amb elles una classificació de les que es mantenen 

uns minuts o les que poden romandre unes setmanes. Hi ha una classificació a partir d’una 

piràmide olfactiva que descriu les estructures de les fragàncies, les notes d’olor que percebem 

i com es van desenvolupant amb el transcurs del temps. Les notes bàsiques són les més 

persistents, les mitjanes són les que tenen una volatilitat mitjana, mentre que les notes altes 

són les més volàtils i per tant, efímeres.  

A la il·lustració 10 podem veure que hi ha 3 tipus: 

• Notes altes: Ens proporcionen el primer contacte amb la fragància, ens proporcionen 

olor els primers minuts, per què són les olors amb una volatilitat més elevada, per 

tant, en ser volàtils, és més fàcil que l’olor vagi desapareixent amb més facilitat. 

• Notes mitjanes: Són les que associem cada olor amb un perfum diferent, per tant, són 

les que associem la singularitat de cada perfum en ell. 

• Notes bàsiques: Estan formades per les substàncies que s’evaporen lentament, per 

tant la seva volatilitat es baixa. Són les que perduren en la pell, i les que donen olor 

final. Comencen a fer olor a partir de les 2 hores [23]. 

Hi ha un equilibri entre aquestes 3 olors, ja que és molt important per a la difusió del 

perfum durant l’evaporació.  

 

                                                               Il·lustració 10. Notes d'olor [100]. 
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7. DRUG DELIVERY 
El drug delivery es basa en l’alliberament de l’agent encapsulant mitjançant diferents mètodes. 

Els processos de microencapsulació en la majoria dels casos es vol arribar a un alliberament del 

nucli de manera controlada, ja que la microcàpsula protegeix el nucli i vol alliberar-lo quan 

sigui necessari. 

Es pot basar en un sistema d’alliberament controlat de fàrmacs a partir de diferents sistemes: 

• Sistemes d’alliberament controlat del nucli intern de l’agent bioactiu: 

El comportament d’alliberament dels agents actius és el resultat dels fenòmens de difusió en el 

polímer a través de la xarxa de molècules i les restriccions de massa en el polímer. Per tant, 

cada sistema d’alliberament requereix un coneixement previ del mecanisme del solut a través 

del material polimèric [95],[87].  

• Sistema d’alliberament controlat monolític: 

Els sistemes polimèrics es poden classificar segons la forma en què les molècules s’han 

incorporat a la matriu. Quan hi ha una interacció amb enllaços físics entre el polímer i l’agent 

actiu, els sistemes es controlen per difusió. Quan es basa en la difusió es coneix a partir de 

l’estructura del polímer o a través del porus. Normalment utilitzen la combinació dels dos 

mecanismes. Un d’ells és el sistema amb un nucli intern que conté el fàrmac protegit per una 

membrana homogènia, i l’altra matriu monolítica on el compost actiu es distribueix 

uniformement en el polímer sòlid [29],[78].  

• Sistema d’alliberament controlat per la infladura: 

Quan els sistemes estan controlats per un solvent, és quan les matrius polimèriques es 

controlen mitjançant l’entrada d’un solvent per un procés d’osmosis. Acostumen a ser els 

sistemes que provoquen la infladura, on el compost actiu és dissolt o es dispersa i s’infla sense 

dissoldre quan està en un medi aquos. Aquest tipus de sistemes s’anomenen hidrogels i s’ha 

trobat un gran interès actualment per la velocitat que poden arribar mentre fan un 

alliberament constant [20],[29],[78]. 

• Sistemes bioerosionables: 

Es basa quan el compost actiu es dispersa en un material polimèric que es va erosionant a 

mesura que va passant el temps i això provoca l’alliberament del fàrmac. Un dels exemples 

més utilitzats en l’actualitat és el cas de la sutura quirúrgica. És un mètode que no és necessari 

l’extracció quirúrgica, ja que son polímers biodegradables que va absorbint l’organisme a 

mesura que va passant el temps. S’ha de vigilar per tal que els productes no siguin tòxics o 

cancerígens [20],[84].  

• Sistema controlat per cadenes laterals: 

La molècula del fàrmac s’uneix químicament a la cadena polimèrica i el seu alliberament es 

provoca a partir d’una ruptura hidrolítica o enzimàtica [95],[49].  
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Tots aquests sistemes es poden observar en la il·lustració següent: 

 

Il·lustració 11. Sistemes de drug delivery [76]. 
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7.1. Models matemàtics 
Per a l’alliberament del fàrmac hi ha diversos mecanismes com s’han pogut estudiar 

anteriorment, però en el cas de la infladura de polímers, dissolució de fàrmacs, difusió de 

fàrmac, les característiques fisicoquímiques de cada dispositiu es determinen mitjançant els 

processos. Utilitzen un model matemàtic en l’alliberament dels sistemes de 

microencapsulació, un es basa en la identificació del fenomen de transport del dispositiu. A la 

il·lustració següent es pot veure els models cinètics de l’alliberament del fàrmac [87]. 

 

Il·lustració 12.Models matemàtics del drug delivery [87]. 

Tots els mètodes que es veuen en la il·lustració 12 es basen en la primera i la segona llei de 

Fick. 

• La primera llei de Fick:  

“La velocitat de difusió a través d’una membrana és directament proporcional al gradient de 

concentració de la substància als dos costats de la substància e inversament proporcional a 

l’espessor de la membrana [78].  

𝐽 =  −𝐷 ∗ (
𝑑𝐶

𝑑𝑥
)          (Eq. 7.1.) 

• Segona llei de Fick: 

“La derivada de l’anterior, coneguda com l’equació de difusió, es una equació diferencial on la 

seva integral subministra la concentració de la substància que és difon en funció de l’espai i del 

temps” [78],[5].  

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝐷 ∗

𝑑2𝐶

𝑑𝑍2           ( Eq.7.2.) 
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• Equació de Peppas i Korsenmeyer: 

Des dels anys 70 s’han desarrelat nombrosos estudis d’alliberament modificat amb 

mecanismes basats en la difusió a partir de membranes. L’ajust d’aquestes cinètiques 

d’alliberament mitjançant les equacions que ja s’havien plantejat eren inapropiades, ja que no 

només un mecanisme és capaç d’explicar el comportament d’alliberament. Per tant, es va 

decidir desenvolupar un model empíric en el qual relacionava la quantitat de fàrmac alliberat 

des de sistemes polimèrics hidrofílics amb el temps. Es va plantejar que la difusió es desviava 

amb freqüència de la difusió de Fick i seguia un sistema no-Fickinià [94]. 

L’equació de forma general, es pot escriure d’aquesta manera: 

𝑄𝑡

𝑄∞
= 𝑘𝑡𝑛   (𝐸𝑞. 7.3. ) 

El valor de Q és la quantitat del principi actiu alliberat a temps t, i també fa referència a la 

quantitat màxima alliberada en l’equilibri. El valor de k és una constant cinètica que reflecteix 

les característiques estructurals i geomètriques del polímer i del fàrmac. El valor de t es 

refereix al temps i n és un exponent que informa del mecanisme d’alliberament. 

Taula 2.Models del paràmetre n en els models del drug delivery [73]. 

Exponent n 
Pla de superfície Cilindre Esfera Sistemes 

d’alliberament de 
fàrmacs 

0.5 0.45 0.43 Difusió fickiana 
0.5<n<1 0.45<n<0.89 0.43<n<0.85 Difusió anòmala 
1 0.89 0.85 Mecanisme de 

difusió no -fickiana 
 

Quan n rep un valor igual a 0,5 es refereix a una difusió fickiana i són intervals de temps curts. 

Els valor de n que són superiors de 0,5 s’associen a un mecanisme de difusió no Fickiniana i si 

n= 1 l’equació s’obté de la cinètica d’ordre zero [94] . 

• Higuchi: 

En 1961 es va publicar l’equació més utilitzada per a descriure l’alliberament d’un principi actiu 

en un sistema matricial. Amb el pas del temps es va determinar les característiques de 

diferents geometries i per tant Higuchi va plantejar una equació per a poder aplicar a sistemes 

de matrius homogènies. En aquest cas el sistema actiu es troba dispers i per tant, a mesura 

que es va alliberant la distància de difusió és major. 

 De manera general, l’equació de Higuchi simplificat queda així: 

𝑀𝑡

𝑀∞
= 𝑘𝐻 ∗ 𝑡

1

2         (Eq.7.4.) 

És un sistema simplificat, ja que 𝑘𝐻 = [𝐷 ∗ (2𝐶𝑜 − 𝐶𝑠) ∗ 𝐶𝑠) és la constant de velocitat de 

Higuchi, on contempla les variables de disseny del sistema. Mt es refereix a la quantitat 

absoluta de principi actiu alliberat amb el pas del temps i  M∞ és la quantitat total del principi 

actiu alliberat en un temps infinit. Cs es refereix a la solubilitat del principi actiu, D el coeficient 

de difusió i Co és la concentració inicial.  
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Aquesta equació s’utilitza quan: 

• La concentració inicial del principi actiu és superior a la solubilitat del principi actiu 

• El model matemàtic es basa en una difusió unidimensional  

• El fàrmac suspès té les partícules d’un diàmetre menor que el gruix del sistema 

• La infladura és insignificant 

• la difusivitat és constant.  

Però hi ha vegades, que la utilització d’aquesta equació també presenta limitacions [94],[18]. 

7.2. Mecanisme teòric 
Existeix una coherència en els resultats de les diverses corbes d’alliberament. En la il·lustració 

13 es pot veure 4 corbes diferents: 

 

Il·lustració 13.Corbes teòriques dels sistemes diferents. Percentatge de l’alliberament vs temps. [73]. 

La corba A representa el comportament d’un alliberant d’una microcàpsula esfèrica perfecta, 

on allibera el principi actiu a través d’un recobriment amb una espessor uniforme. La velocitat 

d’alliberament del fàrmac es manté constant. Quan en aquest cas el fàrmac que és el principi 

actiu es dirigeix cap a la membrana es produeix un trencament que és el que passa a la corba 

B. Quan la corba és una partícula d’una matriu inert que dispersa el material del nucli 

representa la corba C, mentre que la corba lineal és la representada per la corba D [73].  

8. DIFUSIÓ 
Es produeix una reacció de difusió quan el reticulant absorbit per les microcàpsules que es van 

formant, hi ha un transport màssic. Es coneix com el procés físic en què les partícules 

s’introdueixen en un medi que inicialment estava absent, provocant un augment d’entropia, 

per tant moviment microscòpic d’àtoms i molècules.  És un intercanvi per un procés espontani, 

que sempre fa que es redueixi l’energia lliure de Gibbs [47].  

El procés de difusió es basa en la llei de Fick, on diu que la velocitat de difusió a través d’una 

membrana és proporcional al gruix d’aquesta membrana [45]. 

Sempre que hi ha gradients d’una concentració d’una substància o de temperatura, es 

produeix un flux de partícules que ajuda a uniformitzar la concentració o la temperatura [46]. 

Aquest flux és produït a base del moviment de les partícules que donen lloc al segon principi 

de la termodinàmica, que diu tots els sistemes tendeixen sempre a tenir major desordre amb 

el pas del temps, per tant, major entropia. 
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Hi ha diferents paràmetres que poden determinar la difusió: 

• La superfície 

• Major gradient, accelera la difusió 

• Difusivitat màssica entre dos cossos. 

Com s’ha dit anteriorment, la llei de Fick es basa en el moviment d’un cos de major a menor 

concentració, que efectivament dependrà de diversos factors, com: el volum del solut, la 

viscositat del solvent, la temperatura i  la naturalesa de la partícula. 

La llei de Fick, té aquesta forma: 

𝐽 =  −𝐷
𝛥𝑐

𝛥𝑥
         (Eq. 8.1.) 

On: 

D és el coeficient  de difusió 

S’utilitza un signe negatiu en la fórmula, ja que implica un moviment de la 

concentració més alta a la més baixa. 

Hi ha molts casos que el flux i el gradient de la concentració varien respecte al temps, per tant, 

s’utilitza la segona llei de Fick, ja que la difusivitat en els líquids varia degut al seu canvi de 

concentració. Per exemple, la difusió en un líquid és menor que en un gas, ja que les molècules 

estan molt més juntes de per si. La densitat és molt més gran en els líquids, per tant les 

molècules dels líquids es trobaran abans entre elles que en un gas [45],[47]. 

Per tant, l’equació principal en la qual es basa un estudi per determinar la difusivitat és a partir 

d’aquesta fórmula: 

𝑀𝑡

𝑀∞
=  

6

𝜋2 ∗ (
𝐷

𝑟2)

1

2
∗ 𝑡

1

2        (Eq.8.2.) 

 

Mt es refereix a la quantitat absoluta de principi actiu alliberat amb el pas del temps i  M∞ és 

la quantitat total del principi actiu alliberat en un temps infinit, D el coeficient de difusió i t el 

temps. 

Parlem de dispersió quan es dóna una difusió d’una substància a un altre. En totes les 

dispersions apareixen dos components, un que és el que forma la fase dispersa i l’altre el de la 

fase dispersant. Les dispersions van molt lligades a les difusions, ja que gràcies a una difusió es 

pot donar una dispersió. Les dispersions poden variar segons la mida de les partícules i es 

produeix quan en la fase dispersa constitueix a les partícules de la substància A que per difusió 

es dilueixen en la fase dispersant que és la de la substància B [45]. 
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9. HIDROGELS 
Els hidrogels es defineixen com sistemes duals o multicomponents amb xarxes tridimensionals 

de cadenes polimèriques, on els espais buits entre les macromolècules que el formen poden 

ser ocupats per aigua, provocant un increment del volum. Avui en dia es poden conèixer 

gràcies a l’avenç tecnològic i científic. Són materials capaços de retindre grans quantitats 

d’aigua per la presència dels grups hidrofílics com (-OH, -CONH, -CONH2 i SO3H). Hi ha 

diversos tipus d’hidrogel segons les característiques que presenten, ja sigui per l’origen del 

polímer (natural o sintètic), per la composició polimèrica ( homopolímer → utilització d’un 

polímer, copolímers→ dos o més monòmers diferents amb un component hidrofílic, 

multipolimèrics → dos polímers tan naturals o sintètics),  la presència o absència de càrregues 

elèctriques entre les cadenes polimèriques, la naturalesa dels grups laterals i l’estructura física 

de l’hidrogel [94].  

Per a la formació dels hidrogels es poden obtenir a partir de diferents tècniques on es 

necessita un monòmer, un iniciador i un entrecreuat. El procés es pot donar mitjançant la unió 

de cadenes polimèriques amb reaccions químiques, radiació ionitzant que generi una cadena 

de radicals lliures i també per interaccions físiques. Una vegada s’ha format un gel és necessari 

que es renti per tal de poder eliminar totes les impureses que s’han deixat en el procés de 

preparació [7]. 

Pel seu caràcter hidrofílic i la seva biocompatibilitat ha fet que siguin caracteritzats com a 

hidrogels aplicats a la indústria alimentaria, en la indústria farmacèutica, agroalimentària i 

biomèdica. El seu objectiu és l’absorció de l’aigua que fa que la seva flexibilitat sigui similar a 

un teixit natural [40]. L’avenç d’aquests nous biomaterials han tingut un creixement en els 

últims 20 anys, ja que s’ha intentat desenvolupar hidrogels amb alta capacitat d’absorció, 

baixa solubilitat, baix cost, alta durabilitat i biocompatibilitat, però cada vegada hi ha més 

demanda en diferents sectors  per aplicacions més específiques en el sector alimentari, 

farmacèutic i en l’agricultura [94]. 
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10.  TENSIOACTIUS 
Els tensioactius són els agents de superfície activa amb una estructura polar-no polar, que es 

localitza en la interfase formant una capa monomolecular que fa que el valor de la tensió es 

vegi afectat. La tensió superficial es deu a les forces que afecten cada molècula que són 

diferents en l’interior d’un líquid i en la superfície. Les molècules que es troben en la superfície 

tenen major energia que les que estan situades a l’interior. L’objectiu principal és aconseguir 

disminuir aquesta energia del sistema, mitjançant disminuint el número de molècules situades 

en la superfície. 

Les propietats generals i el comportament dels agents tensioactius es basa en la part hidròfoba 

que repela l’aigua i la part hidròfila que és soluble en aigua, amb l’objectiu de trobar un 

equilibri entre aquestes dues fases per tal de donar les seves propietats [79]. El grup hidròfil té 

un efecte solubilitzant, ja que porta la molècula a una dissolució completa, mentre que el grup 

hidròfob que és l’insoluble acostuma a contrarestar l’altre. Depenen de les propietats 

fisicoquímiques, existeixen dues categories principals: 

- No iònics: en aquest cas, el grup hidrofòbic està format per una cadena llarga que 

conté una sèrie de grups dèbils solubilitzants (hidrofílics), com enllaços èters o 

grups hidroxils. Un exemple són els fenols. 

- Iònics: Són els que tenen una forta afinitat per l’aigua a partir de la seva atracció 

electroestàtica cap als dipols de l’aigua que arrossega a les solucions de cadenes 

d’hidrocarburs. Es poden trobar 3 grups diferents que són els aniònics on el grup 

hidrofòbic està carregat negativament, catiònic que el grup hidrofòbic està 

carregat positivament i per acabar l’amfòter que actua segons el medi en el qual 

es troba, en el medi bàsic són aniònics i en un medi àcid són catiònics [54].  

Els tensioactius també poden rebre el nom d’emulsionants i són els més utilitzats avui en dia 

en les aplicacions de les emulsions. Depèn de com sigui l’emulsionant es determina les 

aplicacions del producte final. Es coneixen les molècules amfifíliques quan tenen grups 

hidrofílics i hidrofòbics. Si l’increment de la concentració del tensioactiu augmenta, afavoreix a 

la formació d’estructures micel·lar on el punt crític és la concentració micel·lar crítica que és 

diferent per cada tensioactiu [94]. 

En les tècniques de microencapsulació s’han utilitzat diverses tensioactius diferents com els 

fosfolípids, proteïnes, polisacàrids i altres polímers tensioactius [53]. Els tensioactius que es 

consideren de mida petita són els Tweens o els Spans [53]. Aquest tipus de tensioactius 

contenen un grup no polar i un grup polar. El grup no polar pot variar en el nombre de 

cadenes, la seva longitud i el grau d’insaturacions, mentre que el grup polar es pot veure 

modificat en les seves característiques de càrrega i les seves dimensiones [67],[28].  

Hi ha un tipus de tensioactius que són els naturals, deriven de les membranes cel·lulars de les 

plantes o animals. Són els fosfolípids que contenen un grup glicerol amb un grup de fosfat i 

dues cadenes d’àcids grassos. Aquestes cadenes es poden modificar i es pot veure afectada la 

longitud de cadena i el grau d’insaturació [13],[53]. 

També es poden considerar les proteïnes, ja que són molècules amfifíliques i contenen grups 

polars i no polars. No només s’ha de tindre caràcter amfifílic per ser un bon emulsionant, ja 

que també ha de tindre un equilibri entre els grups polars i no polars per tal que esdevingui 

una bona solubilitat en l’aigua i una bona activitat superficial [66]. Les proteïnes poden variar 
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notablement en funció dels seus pesos moleculars, conformacions i característiques de càrrega 

[28].  

Els polisacàrids es consideren molècules molt hidrofíliques amb poca activitat superficial, i per 

tant això fa que no siguin bons emulsionants. Però existeixen en l’actualitat un gran nombre de 

polisacàrids naturals que els seus grups hidrofòbics s’uneixen a les cadenes hidrofíliques i això 

fa que siguin amfifílics, com un exemple seria la goma aràbiga, utilitzat en aquest estudi [89]. 

La superfície més utilitzada dels polisacàrids tenen càrrega negativa en un ampli gran de pH 

degut a la presència de grups funcionals aniònics [28],[67]. 

Pels tipus de tensioactius de mida reduïda i els fosfolípids, el nombre de (hidròfil-lipofil) 

s’utilitza per descriure les seves característiques de solubilitat. Un tensioactiu amb un baix 

nombre de (hidròfil-lipofil) es dissolen en la fase de l’oli quan juntem aigua i oli, mentre que si 

tenen un nombre alt de (hidròfil-lipofil) estabilitzen les emulsions que es formen al juntar oli 

en aigua. El rendiment dels tensioactius no sempre es mira a partir de la seva solubilitat, ja que 

també influeixen les seves interaccions [61].  Dos emulsionants solubles en aigua es poden 

dissoldre en la fase aquosa abans de formar una emulsió, un exemple seria el cas del 

tensioactiu iònic i un aniònic. La combinació de dos emulsionants diferents poden provocar la 

formació d’emulsionants diferents i dimensions de gotes que poden variar quan s’utilitzen els 

emulsionants per separat [28]. 

Com s’ha explicat anteriorment, els emulsionants tenen la capacitat de reduir la tensió 

interfacial, però això es veu afectat per les seves característiques moleculars, com el pes 

molecular, el nombre i la ubicació dels grups hidrofílics i els hidrofòbics [71].  Les propietats 

fisicoquímiques de la capa interfacial formada quan les molècules emulsionants s’absorbeixen 

en la interfase oli-aigua, determina l’estabilitat i la funcionalitat de les emulsions. La interfase 

pot variar el gruix, la densitat i les interaccions de les molècules emulsionants [53]. Els 

emulsionants que es consideren tensioactius de molècula petita poden ser empaquetats d’una 

mida més gran, i això provoca que tingui una càrrega superficial més gran i una tensió 

interfacial menor. Quan es barregen diferents tensioactius poden afectar a la corba de la 

interfase i per tant, influir a la formació de l’emulsió. Per tant, en aquestes combinacions es 

poden produir gotes d’una mida més reduïda [53]. 

La velocitat que les molècules dels emulsionants s’absorbeixen en les interfases és un 

paràmetre molt important per a la formació de l’emulsió Si l’adsorció dels tensioactius 

succeeix abans de la col·lisió entre les gotes, això provoca que s’estabilitzin i no es forma la 

coalescència. Si en el cas que els tensioactius són adsorbits lentament, les gotes no estaran 

cobertes per les molècules dels tensioactius quan és doni la col·lisió i per tant, sí que es 

formarà la coalescència. L’eficiència de la col·lisió depèn de la distribució dels grups no polars 

que es trobin en la superfície del tensioactiu que es vulgui utilitzar. Existeixen alguns 

problemes amb els tensioactius que es volen utilitzar, ja que hi ha alguns molt efectius 

estabilitzant les emulsions però s’adsorbeixen a la superfície molt lentament. Per tal de 

solucionar aquest problema s’han fet estudis amb combinacions de diferents tensioactius, 

utilitzant un tensioactiu que s’adsorbeixi ràpidament a la superfície però sense bona estabilitat 

i un tensioactiu que s’adsorbeixi lentament provocant una bona estabilitat [67].  
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En la utilització de tensioactius, també es formen unes dispersions col·loidals que reben el nom 

de microemulsions en un sistema d’oli i aigua formant una emulsió termodinàmicament 

inestable. Les microemulsions són mescles de dos líquids insolubles que la seva estabilitat és 

donada per la presència d’un tensioactiu. És una substància que té una part hidròfila i un altre 

lipòfila, per tal de reduir la tensió interfacial [45].  

Les microemulsions presenten un conjunt de propietats fisico-químiques: 

- Es formen espontàniament, en les condicions de temperatura i concentracions 

específiques. 

- Viscositats baixes. 

- Transparència òptica. 

- Valors de tensió interfacial baixos. 

La mida de les microemulsions és 100 vegades inferior al de les emulsions. Una diferència 

entre les emulsions i les microemulsions, és que una emulsió si es sotmet a diferents cicles de 

congelació i descongelació experimenta una separació de fases, mentre que una microemulsió 

recupera el seu estat original si torna a tindre les condicions inicials. 

Hi ha diferents mecanismes que poden succeir amb les microemulsions.  

- La fase dispersa (la més densa) es pot concentrar en la part superior. 

-  La sedimentació on la fase dispersa es concentra en la part inferior.  

- Per la formació d’agregats que no es poden fusionar entre si, la floculació. 

-  La coalescència que es fusionen entre si les diferents gotes  

- La separació de fases que es divideixen les diverses fases. 

 Per tant, els estabilitzadors s’utilitzen per a millor l’estabilitat a llarg termini [18].  

11.  RETICULACIÓ 
El procés de reticulació es coneix com aquell on les cadenes dels polímers s’uneixen entre elles 

mitjançant enllaços covalents, provocant un augment de la massa molecular. Es coneix com un 

monòmer que es pot unir mitjançant enllaços a altres monòmers, formant un polímer que és 

una macromolècula. La reticulació per tant, és la reacció química que els polímers s’uneixen en 

cadenes tridimensionals [54].  

Quan les cadenes de polímers estan units entre si per enllaços, fa que perdin part de les seves 

capacitats que tenien abans com cadenes individuals. Això succeeix quan un polímer líquid 

com la resina, es pot acabar convertint en un sòlid o gel. Els sistemes reticulats permeten 

millorar unes propietats del polímer com: 

- Resistència a la tracció 

- Resistència al ratllament 

- Resistència als productes químics 

- Duresa 

- Resistència a l’impacte 

Depèn del polímer utilitzat, hi ha diferents maneres de reticulació però en cada una d’elles 

l’estructura del polímer es veurà afectada. Els enllaços es poden formar per reaccions 

químiques a partir del calor, la pressió, canvi en el pH o radiació i per facilitar-ho s’afegeixen 

agents reticulants. 
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Cada reticulant és diferent, ja que reacciona en diferents grups funcionals, però el més 

important és el grup químic reactiu que depèn del mètode i del mecanisme amb la que es 

podran modificar les propietats del polímer que es vol reticular [45]. 

Els agents reticulants han de donar longitud a la cadena, solubilitat en aigua i grups que siguin 

reactius. La reticulació és un procés molt important per a l’obtenció de microcàpsules, ja que 

les unions que formen aquests enllaços són estables mecànicament i tèrmicament i significa 

que són més resistents a l’hora del trencament [45]. 

12.  EXPERIMENT PREVI 
Es va fer un treball previ on es va posar en pràctica el mètode a seguir basat en la coacervació 

complexa per tal de demostrar que és efectiu. Com s’ha explicat en la teoria de la 

microencapsulació, es va utilitzar el mètode de coacervació complexa que es basa en la unió 

de dos polímers diferents de baixes temperatures per aconseguir una atracció electroestàtica, 

amb interaccions hidrofòbiques. S’utilitza el quitosà com a material principal a causa de les 

seves àmplies propietats i aplicacions. Es va utilitzar un oli essencial que és el nucli, ja que es 

considera una medicina natural per les seves propietats antibacterianes, antivirals i 

antiparàsites. 

Es van utilitzar diverses mostres realitzades amb diferents pesos molecular del quitosà 

classificats en alt i baix pes molecular. Tots els quitosans eren insolubles en aigua 

L’objectiu principal de l’experiment previ era demostrar que realment el mètode a seguir 

funciona i que es podien obtenir microcàpsules. Un altre dels objectius d’aquest estudi era 

relacionar diferents fenòmens com la microbiologia i la física-química amb el pes molecular del 

quitosà.  Es van realitzar diverses proves com la microscòpia òptica, l’espectroscòpia de 

transformada de Fourier infraroja (FTIR), el setasizer, l’eficiència de les microcàpsules a partir 

de l’espectroscòpia molecular UV-VIS i l’anàlisi termogravimètric.  

S’ha demostrat que l’experiment previ realitzat funciona, i per tant, es podien obtenir 

microcàpsules a partir de diferents pesos moleculars del quitosà. En el quitosà d’alt pes 

molecular les interaccions són molt més fortes, ja que les cadenes són més llargues i més 

compactes i la paret de la microcàpsula és molt més forta comprovat amb una anàlisi 

termogravimètric, mentre que en el cas de les microcàpsules realitzades amb un quitosà de 

baix pes molecular passa exactament el contrari. 

A la il·lustració 14 es pot observar diverses mostres obtingudes en l’estudi previ. 

 

Il·lustració 14. Mostres realitzades a l'estudi previ 
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13.  EXPERIMENT REALITZAT 

13.1. Identificació de materials 

13.1.1. Materials encapsulant 

• Quitosà 

Es coneix com al quitosà un polisacàrid que són una classe de macromolècules naturals que 

provenen de materials agrícoles com la cel·lulosa o de residus de crustacis i de la paret cel·lular 

dels microorganismes [80]. És considerat un polisacàrid altament reactiu, a causa dels grups 

hidroxils i amines [34],[12]. En aquestes dues dècades s’han incrementat el nombre 

d’investigacions en la utilització del quitosà com un antimicrobià natural [12]. 

El quitosà es troba a la naturalesa molt difícilment, a diferència de la quitina. La font més 

important de l’obtenció del quitosà en l’àmbit industrial és la quitina [12]. La quitina necessita 

un procés de qualificació en terminis de puresa i color, ja que la proteïna residual i el pigment 

pot causar problemes en el cas de les aplicacions biomèdiques, per tant, s’obté el quitosà que 

és el derivat més important en les seves aplicacions [81]. Químicament tant el quitosà com la 

quitina són bases dèbils, però per la seva naturalesa cristal·lina, la limitada solubilitat  fa que la 

quitina s’hagi de modificar per tal d’obtenir el quitosà que té unes àmplies aplicacions, ja que 

és menys cristal·lí i és dissolt en àcids [90].  

El quitosà és un biopolímer natural derivat de la quitina a partir d’un procés de N-

desacetilització mitjançant de mètodes químics en solucions alcalines a base de temperatures 

elevades [97],[81]. També es pot obtenir a partir de la desacetilització enzimàtica com una 

alternativa ecològica, la part negativa d’aquest procés és el cost elevat dels enzims [10]. El 

quitosà no és una entitat química única i definida sinó que és una família de quitines que 

varien entre si la seva composició i la mida molecular però tenint un grau de desacetilació 

diferent [12].  

En la il·lustració 15 es pot veure com es l’estructura del quitosà. 

 

Il·lustració 15.Estructura del quitosà [79]. 

Actualment, el quitosà s’està estudiant a causa de les diferents propietats tan mecàniques, 

físiques i biològiques que fa que tinguin diverses aplicacions tant en la indústria farmacèutica, 

cosmètica biomèdica, biotecnològica, agrícola i la indústria tèxtil [42],[34]. El quitosà té moltes 

propietats i avantatges per a poder treballar i realitzar diferents investigacions, però també es 

troben diverses limitacions com el seu valor alt de viscositat i la seva baixa solubilitat a pH 

neutre [46],[52].  El quitosà en estat sòlid és un polímer semicristal·lí. En tots els estudis 

científics que s’ha utilitzat es refereixen a la seva preparació a partir de diferents pesos 

moleculars i grau de desacetilació de la quitina [81]. 
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• Solubilitat: 

El pKa del quitosà es d’un valor propè a 6,3, que és a causa dels seus grups amines. Quan es 

troben a un pH inferior a 6,3 el grup de les amines lliures es troben protonades, per tant, el 

quitosà es converteix en un polielectròlit catiònic soluble en aigua. Quan el pH és superior a 

6,3, els amines lliures es desprotonen i el quitosà perd la seva càrrega, per tant, es torna 

insoluble en aigua [96],[12]. 

Com s’ha explicat anteriorment, el quitosà presenta una solubilitat difícil en dissolvents 

orgànics. En solucions aquoses per sobre d’un pH igual a 7 es troba en un medi insoluble, per la 

seva alta cristal·linitat que provoca una capacitat per a formar enllaços d’hidrogen entre les 

diferents macromolècules del quitosà [33],[22]. 

Les propietats del quitosà en solució no només depèn del grau de desacetilació mitjà sinó 

també de la distribució dels grups acetils al llarg de la cadena principal, la naturalesa de l’àcid 

utilitzat per a la protonació, el pH  i la concentració iònica [81]. 

• Viscositat: 

La viscositat és un paràmetre que comprova la qualitat del quitosà i està relacionat amb el 

grau de desacetilació [34]. 

Un comportament general dels polielectròlits es demostra amb el quitosà i un tensioactiu. En 

un estudi es va demostrar que un baix grau de desacetilació del quitosà i un tensioactiu, 

podien formar un apilament cooperatiu de cadenes d’alquils. En aquest estudi es va utilitzar el 

SDS (dodecil sulfat sòdic).  Es  va forma una micel·la que va precipita però les quantitats de 

tensioactiu han de ser petites per a que passi. Es forma una càpsula quan la solució del quitosà 

es mescla en la solució del tensioactiu provocant que les propietats interficials del tensioactiu 

polimèric reduïssin la seva tensió superficial [81]. Quan el quitosà és considerat d’alt pes  

molecular, els polímers formen micel·les molt més estables que les que es formen per la 

mateixa cadena de l’alquil del tensioactiu. Aquestes interaccions són molt importants pel camp 

de la química [81]. 

• Pes molecular: 

El pes molecular influeix en les propietats físiques i biològiques [34]. Depèn del pes molecular 

del quitosà es pot aplicar per a diferents aplicacions [69]. 

Una característica molt important d’aquest biopolímer com s’ha comentat anteriorment, és el 

seu pes molecular i la seva distribució. Un desavantatge és la solubilitat de les mostres i  la tria 

d’un solvent per a la seva caracterització [81]. 

• Grau de desacetilació: 

El grau de desacetilació determina la quantitat de grups amines lliures que es troben en la 

cadena polimèrica. El grup de les amines lliures són les encarregades de donar la càrrega 

positiva al quitosà quan es produeix la protonació d’aquests grups [69].  Depèn del biopolímer, 

és a dir el grau de desacetilació i el pes molecular, les seves propietats com l’activitat 

antibacteriana es veuran afectades. S’ha demostrat que a un pes molecular baix es trobarà una 

millor activitat antibacteriana que no pas un quitosà de pes molecular alt [34]. Quan el grau de 

desacetilació arriba a un 50 % ( depenen de l’origen del polímer) es torna soluble en àcids 

aquosos [81]. 
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• Aplicacions: 

Les aplicacions industrials del quitosà són molt variades, des de la fabricació d’ingredients per 

a productes cosmètics, aplicacions en el tractament d’aigües, la indústria tèxtil, en l’agricultura 

com agent antifúngic i aplicacions en aliments com suplements dietaris.  

En l’àmbit biomèdic té diverses aplicacions com la cicatrització de ferides, per als implants, 

sutures i per a l’alliberament controlada de drogues mitjançant microcàpsules o microesferes 

[12],[79].  En la taula 3 es pot veure una taula amb les aplicacions de cada àmbit. 

Taula 3. Principals aplicacions del quitosà [81]. 

Principals aplicacions del Quitosà 

Agricultura • Mecanisme defensiu en plantes 

• Simulació del creixement vegetal. 

• Recobriment de llavors. 

• Protecció contra les gelades 

• Alliberament del temps de 
fertilitzants i nutrients al sòl. 

Tractament d’aigües i residus • Floculant per aclarir l’aigua (aigua 
potable, piscines) 

• Eliminació dels ions metàl·lics. 

• Polímers ecològics (eliminen els 
polímers sintètics). 

• Reduir les olors 
Menjar i begudes • No digerible per humans (fibra 

dietètica). 

• Lliga els lípids (redueix el 
colesterol). 

• Conservador. 

• Més espessor i estabilitzador de 
salses. 

• Recobriment antibacterià, 
fungistàtic i protector per a la 
fruita. 

Cosmètics i articles de tocador • Mantenir la humitat de la pell 

• Tractar l’acne. 

• Millora la suplència del cabell. 

• Reduïu l’electricitat estàtica als 
cabells. 

• Pell tonal. 

• Cura oral (pasta de dents, xiclet). 
Biofarmacèutica • Immunològica, antitumoral, 

hemostàtics i anticoagulant. 

• Curació, bacteriostàtica 
 

Els estudis més innovadors en l’actualitat estan en els àmbits de les àrees farmacèutiques i 

biològiques. Té grans aplicacions mèdiques el quitosà gràcies al seu caràcter catiònic [81]. En la 

taula 4 fa referència a les principals aplicacions del quitosà en el sector de la biomedicina. 
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Taula 4. Principals aplicacions biomèdiques del quitosà [81]. 

Principals propietats del Quitosà en relació als usos biomèdics 
Aplicacions biomèdiques Principals característiques 

• Sutures 

• Implants 

• Pell artificial 

• Reconstrucció d’os 

• Lents de contacte 
corneals 

• Alliberament de temps 
dels medicaments per a 
animals i humans 

• Material encapsulat 

• Biocompatible 

• Biodegradable 

• Renovables 

• Formació de pel·lícules 

• Agent hidratant 

• No tòxic 

• Propietats curatives de 
ferides 

• Eficient contra bacteris, 
virus, fongs 

 

El quitosà aplicat en els teixits ha sigut utilitzat a causa dels seus efectes com la resistència a la 

contracció, l’absorció millorada del tint per la seva baixa toxicitat i la bona biocompatibilitat 

d’un biopolímer natural. Les parts més importants dels polímers son el grau de desacetilació i 

el pes molecular, ja que la física i la química d’aquests dos paràmetres determina la solubilitat. 

En solvents àcids, els grups de les amines del quitosà es converteixen en un grup quaternari 

que fa possible que el quitosà inhibeixi el creixement de molts bacteris de tipus gram positiu i 

gram negatiu [98]. 

Quan la concentració del quitosà és petita, la seva viscositat es baixa i quan la concentració té 

un valor més alt, la seva viscositat creixerà. Normalment el quitosà seria l’encarregat de 

deixar-se absorbir per les teles de cotó, quan la viscositat es alta no serà possible i es trobarà 

en la superfície. Per tant, el grups que conté amines quaternaris disminuiran la concentració 

de la solució [98],[70].  

El quitosà i la cel·lulosa tenen una estructura química similar, per tant la força de Van Der 

Waals entre les del quitosà i la cel·lulosa es torna més forta, com a resultat l’augment del 

quitosà absorbit en les teles reduirà l’augment dels bacteris [98]. En la il·lustració 17 mostra 

dues gràfiques de com afecta la concentració de quitosà i el pes molecular respecte la seva 

activitat antibacteriana. 

 

Il·lustració 16.Concentració de quitosà respecte l’activitat antibacteriana i el pes molecular del quitosà respecte 
l'activitat antibacteriana. A-  Taxa de reducció (%) vs Concentració Quitosà (g/l), B- Taxa de reducció (%)  vs pes 

molecular del Quitosà 〖(X10〗^5)[98]. 

Segons l’estudi de Zhang realitzat al 2003 , el nombre de les amines quaternàries es veu 

afectada per el grau de desacetilació. Un grau de desacetilació alt fa que més grups d’amines 

quaternàries es trobin en el bioplasma i provoca una major tassa de reducció en comparació 
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amb un grau de desacetilació baix [98]. En la il·lustració 17 mostra l’efecte del grau de 

desacetilació amb el seu caràcter antibacterià. 

 

Il·lustració 17.Taxa de reducció (%) respecte el grau de desacetilació en l'activitat antibacteriana [98]. 

El quitosà representa una coberta polimèrica molt ventajosa per a la preparació de càpsules 

per a l’acabat tèxtil funcional, això és per la seva biodegradabilitat natural i biocompatibilitat. 

La seva càrrega superficial positiva fa que hi hagi una millor afinitat en molts substrats tèxtils, 

especialment en cel·lulosa [63]. L’activitat antibacteriana d’aquest polímer es troba en la seva 

estructura, ja que es rica en grups d’amines que és protonen en l’entorn biològic, i això 

provoca que es puguin unir fàcilment en la paret cel·lular microbiana alterant la seva 

estructura i afectant la replicació de l’ADN [64].  

• Goma aràbiga 

La goma aràbiga també rep el nom de goma d’Acàcia perquè prové de les espècies dels arbres 

de les acàcies trobades en diferents àrees subtropicals i tropicals d’Àfrica, Índia i Austràlia, 

però només unes quantes són comercialment importants [99]. S’obté a partir de diverses 

espècies d’arbres i conté calci, potassi i magnesi. És un material homogeni compost per 

diferents espècies moleculars [41].  

Està compost per cadenes de b-Galactopironasa a les posicions de l’enllaç b-(1,3) i b(1,6), que 

s’uneixen en alguns residus de D-galactosa, L-arabinosa, àcid glucurònic i àcid 4-O - metil-

glucònic que dóna lloc a una estructura molt ramificada provocant que la goma tingui alta 

solubilitat en l’aigua [99], [80]. 

La goma aràbiga existeix en la naturalesa com una sal neutre o lleugerament àcida a partir d’un 

polisacàrid complex[45],[41]. La hidròlisi dóna lloc a 4 sucres bàsics com: D-Galactosa, L-

Arabinosa, L-Ramnosa i D-àcid glucurònic, es troben a totes les espècies que provenen de les 

resines, però les proporcions poden variar entre unes i altres [45]. En la il·lustració 18 es pot 

veure l’estructura de la goma aràbiga. 

 

Il·lustració 18. Estructura de la goma aràbiga [79]. 

La seva baixa viscositat, les característiques d’emulsió i la bona retenció de components 

volàtils la fan molt versàtil per a la majoria de mètodes d’encapsulació [99].  
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• Solubilitat: 

La goma  aràbiga és única entre els hidrocol·loides naturals i per tant, és soluble en aigua. La 

majoria de les gomes no es poden dissoldre en aigua a concentracions superiors al 5 %  per la 

seva alta viscositat, però la goma aràbiga es pot dissoldre fins a un 50 % de concentració 

donant una massa gelatinosa formant un gel fort que rep el nom de midó [41],[93].  

• Viscositat: 

La majoria de les gomes formen solucions molt viscoses a baixes concentracions de l’1-5%, 

mentre que la goma aràbiga per la seva solubilitat, pot arribar a una viscositat elevada a 

concentracions baixes. A concentracions de 40 - 50 % es pot aconseguir  altes viscositats de la 

goma aràbiga i per tant és el responsable de què tingui àmplies aplicacions en l’àmbit 

d’estabilitzants i emulsionants [41]. 

• Efecte del pH: 

Moltes investigacions han demostrat que l’àcid aràbic és un àcid monobàsic fort. La viscositat 

de la goma aràbiga augmenta quan l’increment del pH arriba entre un valor de 5 i 7, mentre 

que a un valor de 10-14 la viscositat decreix. Per tant quan es vol aconseguir una viscositat 

màxima, el pH ha de ser entre 4,5-5,5. [41]. Es pot comprovar en la il·lustració 19 mitjançant el 

gràfic realitzat a partir d’un estudi dirigit per Oswaldo Gracia al 1994 , l’efecte del pH en 

diferents concentracions de viscositat. 

 

Il·lustració 19.Efecte del pH en relació a la viscositat [41]. 

• Propietats emulsificant: 

La goma aràbiga és un agent emulsificant molt efectiu per a la preparació d’emulsions 

alimentàries com oli en aigua. La goma aràbiga produeix emulsions estables amb la major part 

dels olis en un ampli rang del pH sense la necessitat d’un agent estabilitzant. S’ha demostrat 

que depèn de l’oli utilitzat les seves propietats es veuen afectades [41]. La goma aràbiga forma 

una capa que prevé la coalescència dels glòbuls d’oli provocant un alt grau de dispersió i canvis 

en les diferents propietats de les emulsions fetes amb goma aràbiga. El que fa aquesta capa és 

reduir la viscositat de l’emulsió [99]. 
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• Aplicacions: 

Avui en dia, s’utilitza la goma aràbiga principalment en la indústria alimentaria per tal de fixar 

aromes, estabilitzar espumes i emulsions i modificar la consistència dels aliments, però també 

té diferents aplicacions en diferents indústries: 

- Xarops i begudes carbonatades 

- Olis essencials 

- Elaboració de sabors 

- Agents colorants 

- Confiteria, mitjançant una emulsió amb una viscositat elevada pot donar sabor als 

productes. 

- Indústria alimentaria 

[99],[41] 

13.1.2. Agent actiu 

• Oli essencial- Lavanda: 

La lavanda es coneix amb el nom de “Lavandula angustifolia”, forma part de les famílies 

lamiàcies (que són una família de plantes amb flors). Són plantes perennes amb fulles 

el·líptiques, enteres o dentades, amb pèls ramificats de color lila. La seva aroma fa que sigui 

molt fàcil el seu reconeixement, a part dels beneficis, tant en l’àmbit medicinal, com en el de la 

cosmètica. 

Es coneixen els olis essencials com composts naturals complexes, volàtils i sintetitzats per les 

plantes aromàtiques. Els líquids aromàtics s’obtenen de diferents òrgans de la planta, pot ser 

per les flors, l’arrel, els fruits o les fulles. Es poden obtenir a partir de diferents mètodes, per 

pressió, fermentació  o destil·lació que és la producció més comuna i són molt atractius per 

aplicar al control de diferents infeccions [15].  

Es coneixen al voltant d’uns 3000 olis essencials caracteritzats per una forta olor i sintetitzats 

per les plantes aromàtiques, provocant que tinguin propietats antibacterianes, antivirals i 

antifúngiques [77]. Les propietats dels olis essencials s’han demostrat en diferents estudis i 

s’han provat que tenen capacitats antifúngiques i antibacterianes. Tot i això, no tots els olis 

essencials tenen la mateixa activitat antibacteriana, ja que depèn dels seus components [11].  

El constituent principal de l’oli essencial de la lavanda és el linalol que es troba en un 30-40 % a 

partir dels àcids acètics, butílic, valeriana i caproic. També es troba la presència de linoleic, 

geraniol, nerol que es troben en presència d’èsters en una petita proporció, són els 

encarregats de donar-li les propietats antiinfeccioses i bactericides. Els tanins, àcid butíric, 

isobutíric i les saponines li donen l’olor tant característica. També són antiinflamatoris i 

antioxidants que fan que disminueixi el risc de patir possibles patologies [77].  

Els olis essencials purs s’utilitzen en perfumeria, cosmètica per les seves propietats 

antimicrobianes i gastrointestinals. Això és degut per l’alt contingut en èsters. Molts estudis 

han demostrat l’activitat biològica de la lavanda, i han descrit les propietats antimicrobianes, 

antifúngiques i insecticides [68].  Es cultiven per a l’obtenció de la seva essència per 

destil·lació, per tal d’obtenir el seu perfum. La lavanda a l’hivern pot arribar a suportar 

temperatures de -15 a -18 ºC i a l’estiu elevades temperatures de 30-35 ºC  [19]. 
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 Des de fa molts anys, s’ha utilitzat la lavanda per la seva gran llista de beneficis i aplicacions. 

- Redueix l’estat d’ansietat 

- Disminueix la tensió arterial 

- Ajuda a evitar marejos 

- Facilita les digestions 

- Ajuda a calmar el dolor 

- Millora el dolor reumàtic i el dolor de lumbars 

- Alleuja les picadures i les cremades 

- Prevé la caiguda del cabell 

- Millora el tractament de faringitis i laringitis. 

- Té ús en la rebosteria, per a molts xocolates, melmelades, pastissos o gelats, que 

porten lavanda entre els seus ingredients 

Encara que tingui tantes propietats, no s’ha d’abusar, ja que pot augmentar el ritme cardíac, 

tenir problemes gastrointestinals, al·lucinacions i mals de cap [77]. 

13.1.3. Tensioactius 

• Tween 20 o Polisorbat 20 

El Tween 20 o també conegut com a polisorbat 20 es un tensioactiu no iònic adequat per a la 

producció d’emulsions d’oli en aigua. S’obté a partir del sorbitol mitjançant un procés que es 

basa a remoure l’aigua de la molècula, seguidament per una esterificació del mateix àcid gras i 

per finalitzar la inserció d’un grup oxietilè en presència d’un catalitzador [6] ,[79]. En la 

il·lustració 20 es pot veure l’estructura química del Tween 20. 

 

Il·lustració 20.Estructura química del Tween 20 [6]. 

Es un tensioactiu amfifílic compost per èsters d’àcids grassos. Per la seva absència de toxicitat 

permet que s’utilitzi com a detergent i emulsionant en nombroses aplicacions domèstiques, 

alimentàries i farmacològiques [79]. 

A causa del seu alt valor del balanç hidrofílic-lipofílic i la seva bona activitat superficial a baixes 

concentracions el fa molt útil per diversos usos [6]. 
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• Lauril sulfat de sodi (LSS) 

És un tensioactiu aniònic i presenta una relació hidrofílic- lipofílic (HLB) del 40 %, és el més 

conegut dels tensioactius aniònics. El lauril sulfat de sodi és un tensioactiu de pols blanc i 

fàcilment soluble en aigua i parcialment soluble en etanol al 96 % [26]. En la il·lustració 21 es 

pot veure l’estructura química del lauril sulfat de sodi. 

 

Il·lustració 21.Estructura química del lauril sulfat de sodi [26]. 

Té un caràcter bacteriològic contra els bacteris de caràcter de gram positiu però ineficaç contra 

la majoria de bacteris de gram negatiu. L’ús de tensioactius aniònics permeten obtenir en 

processos de recristal·lització petites dimensions de cristall que augmenten la velocitat de la 

dissolució on s’incrementa la biodisponibilitat de fàrmacs poc solubles [75]. 

Les seves propietats com a tensioactiu el fan adequat per a millorar la solubilitat de principis 

actius poc solubles. Té diverses aplicacions com a lubrificant per a càpsules i comprimits. És 

molt utilitzat en formulacions orals, tòpiques i cosmètiques, però té un caràcter tòxic que 

provoca irritació de l’estómac, ocular i de les membranes mucoses, per tant, s’ha d’evitar la 

seva inhalació [26]. 

13.1.4. Agent reticulant 

• Àcid tànnic 

Es tracta d’un àcid compost de glucosa i àcids fenòlics amb una estructura estimada de 

C76H52O46 , que prové dels tanins. L’àcid tànnic i els tanins són compostos polifenols, compostos 

químics naturals que es poden obtenir a partir de les plantes, estan presents en diferents 

aliments [72].  

És considerant un polifenol d’alt pes molecular i de composició variable per l’esterificació de 

l’àcid gàl·lic i l’àcid 3-galoilgàlic amb glucosa. Durant les dues últimes dècades la determinació 

estructural de molts tipus de tanins han fet que siguin variables en moltes aplicacions d’usos 

medicinals com fungicides, antibiòtics i antioxidants [72]. En la il·lustració 22 es mostra 

l’estructura química de l’àcid tànnic. 

 

Il·lustració 22.Estructura química de l'àcid tànnic [72]. 
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L’àcid tànnic pur és una pols de color groc clar, amorfa, inodor i amb un sabor molt fort. Són 

els encarregats de la coloració del vi, amb l’oxigen, fa que es produeixi una oxidació. Una de les 

propietats més importants, és la de ser antioxidant que ha donat molta importància en la 

indústria, especialment en l’àrea de corrosió, ja que aquests compostos poden inhibir la 

corrosió dels metalls quan s’incorporen en els recobriments. Una de les altres aplicacions que 

té l’àcid tànnic és a partir de les seves propietats antibacterianes, antienzimàtiques i 

astringents. També s’utilitza per a tractar dolor de queixals i ferides. També es poden conèixer 

aspectes negatius, ja que una ingesta en altes quantitats pot reduir l’efectivitat dels enzims 

digestius [65],[72]. 

• Fosfat de sodi monobàsic monohidratat 

Es basa en una molècula petita on la seva fórmula química és 𝑁𝑎𝐻2𝑃𝑂4 ∗ 𝐻2𝑂 . El seu estat 

físic és sòlid com un pols blanc sense olor. Té una alta solubilitat en aigua, èter, cloroform i 

toluè. És insoluble en alcohol etílic [57],[16].  

La seva gran aplicació és per a la preparació d’exàmens colonoscopis degut a que és considerat 

com un laxant salí que funciona a l’augmentar el líquid en l’intestí prim [65], [74]. 

S’utilitza en aquest estudi perquè pugui reaccionar i millorar la reticulació. També fa la funció 

de catalitzador perquè esdevingui un canvi de pH que s’hidrolitza la sal i forma un pH alcalí, 

això ajuda al fet que es pugui impregnar les microcàpsules al teixit. 

• Àcid cítric 

És un acidulant que s’usa àmpliament. És fàcil trobar-lo en els cítrics com la llimona o la 

taronja. És un àcid sense olor, de sabor àcid no desagradable i és considerat soluble en aigua, 

èter i etanol a temperatura ambient  [83]. En la il·lustració 23 es pot veure l’estructura química 

de l’àcid cítric. 

 

Il·lustració 23. Estructura química de l'àcid cítric [101]. 

Els usos de l’àcid cítric són variables, des de les begudes on és l’encarregat de regular el pH fins 

a incrementar l’efectivitat dels conservants antimicrobians. En verdures processades fa que es 

previngui l’oxidació i en els aliments congelats ajuda al fet que no es deteriori el sabor i el color 

[83]. 

En aquest estudi s’utilitza l’àcid cítric com a reticulant no tòxic per tal de fixar covalentment la 

dissolució de les microcàpsules en el teixit, però és amb l’ajuda d’un catalitzador. El 

catalitzador provoca un canvi de pH que fa que es provoqui la reacció i s’acabin fixant les 

microcàpsules al teixit desitjat. 
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13.2. Definició dels paràmetres de caracterització 

13.2.1. Microscopia òptica 
El microscopi òptic és un instrument constituït per dos sistemes de lents-ocular i objectiu, que 

fa possible augmentar la magnitud de la mostra per tal d’observar tot allò que no es pot veure 

a simple vista. Aquesta tècnica consisteix a fer passar una llum visible d’una font ja pot ser 

difractada, reflectida o refractada, a través de diferents lents òptics. Es van observar les 

mostres amb diferents lents d’augments de 5X,10X, 20X i 40X. 

Avui en dia, hi ha diferents tipus de microscopis òptics que tenen diferents aplicacions. En el 

treball realitzat s’ha utilitzat un microscopi òptic Olympus BX43F que està connectat a una 

càmera digital d’alta resolució. 

S’utilitza el microscopi per a comprovar que s’han format microcàpsules i per tal de veure la 

mida de les partícules formades. 

13.2.2. Nanozetasizer 
S’utilitza per poder mesurar la mida i la mobilitat de les partícules. El setasizer nano series és el 

que es va utilitzar per a aquest projecte. Es basa en un sistema de dispersió de la llum per tal 

de poder mesurar les dimensions de la partícula inferior a micres.  

La mesura es basa a mirar dissolucions diluïdes que permet la mobilitat de les partícules i al 

topar-se la llum es permet saber la mida d’aquesta. 

13.2.3. Potencial z 
El potencial zeta és el potencial elèctric que existeix en el pla de tall d’una partícula. Les 

partícules col·loidals disperses en una solució estan carregades elèctricament gràcies a les 

característiques iòniques. 

El desenvolupament d’una xarxa de càrrega elèctrica en la superfície de la partícula pot afectar 

a la distribució d’ions i provocar un augment de la concentració. Cada partícula dispersa en una 

solució i es rodeja d’ions carregats amb càrrega oposada formant una capa. Fora d’aquesta 

capa existeixen diferents composicions d’ions de polaritat oposada. Hi ha una regió interna 

que hi ha uns ions units fortament a la superfície i una externa on la difusió es mesura per un 

balanç de forces electroestàtiques. El potencial zeta és una funció de la superfície carregada 

d’una partícula. 
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13.3. Mètode a seguir 
• Es prepara una dissolució de quitosà a l’1% (p/v) i es deixa en agitació durant unes 15 

hores mínim. Per fer totes les mostres, s’han utilitzat 6 quitosans diferents, amb 

diferents solubilitats(uns solubles i altres biomèdics de diferents viscositats) 

• Es prepara la dissolució de la goma aràbiga al 2 %(p/v) en aigua desionitzada amb 

agitació magnètica durant 2 hores a temperatures elevades perquè arriba a una 

dissolució homogènia. 

• Un cop fetes les dues dissolucions es barregen i s’afegeix el principi actiu i els diferents 

tensioactius prèviament dissolts. 

Taula 5. Relació de ml de principi actiu i tensioactius per a cada mostra 

 mL de Lavanda mL de Tween 20 mL de LSS 
Mostra 1 2 2 X 
Mostra 2 X 2 X 
Mostra 3 2 1 1 
Mostra 4 X 1 1 

 

- S’han utilitzat diferents quitosans que es mostren a continuació, però per cada un 

d’ells les mostres eren iguals com es mostren a la taula 4. 

- Un cop feta les dissolucions de tots els materials per a l’obtenció de la microcàpsula 

perquè es pugui donar la coacervació complexa (que és el mètode que s’utilitzarà per a 

la formació de microcàpsules) cal un canvi de pH àcid amb l’ajuda de l’àcid clorhídric. 

- Finalment cal fer un bany de gel fins a 5 ºC i afegir àcid tànnic al 2% (p/v) i deixar agitar 

durant 3 hores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La influència dels tensioactius en la microencapsulació 
   

49 
 

13.3.1. Esquema procés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissolució 1: Goma 

Aràbiga al 2% (p/v)  

Dissolució 2: quitosà al 1% 

(p/v)  

 

Barrejar les dues solucions 

Ajustar el pH 

Fer bany de gel fins a 5ºC 

Afegir àcid tànnic al 2% (p/v) i 

agitació 3h. 

Decantació 
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13.4. Mètode microbiologia 
L’objectiu principal és detectar activitat bacteriana en els teixits prèviament impregnats de les 

microcàpsules obtingudes. Aquest mètode és útil per obtenir una estimació aproximada i 

qualitativa en la que el creixement de l’organisme en l’inòcul disminueix en posar-se en 

contacte amb la mostra. 

Les mostres de prova es col·loquen en contacte amb la superfície d’agar ( medi de cultiu 

perquè pugui créixer el bacteri) que s’ha esterilitzat prèviament. Es deixa incubar durant 24 h a 

37 ºC per veure si s’ha produït creixement. 

En aquest projecte es volia veure com afectava les diferents mostres tant bacteris de gram 

negatiu , la Escherichia Coli i bacteris de gram positiu com la Staphylococcus aureus [85],[2]. 

Però per les circumstàncies només s’ha pogut arribar a tindre els resultats dels bacteris gram 

positiu, de la Staphylococcus Aureus. 

13.4.1. Eschericcia Coli 
És un bacteri gram negatiu de la família de les enterobacteries, que es troba en els intestins 

dels humans i animals. És anaeròbia facultativa, un dels 

 patògens més rellevants en l’ésser humà, tant en la producció d’infeccions gastrointestinals 

com la d’altres sistemes. És necessària per al correcte funcionament del nostre aparell 

digestiu, a part de produir les vitamines B i K. Normalment es utilitzada en experiments de 

genètica i biologia molecular. Pot provocar infeccions intestinals i extraintestinals, 

generalment greus, com cistitis, meningitis, peritonitis, mastitis i pneumònia. Les infeccions de 

E. Coli en les regions d’Àfrica i Àsia del Sud, és la causa important de la mort de molts nens 

[50]. 

13.4.2. Staphylococcus Aureus 
Es un bacteri anaeròbic facultatiu que poden obtenir energia en absència d’oxigen i produir 

diverses malalties com infeccions cutànies a malalties de risc vital, àntrax, pneumònia o 

meningitis. Actualment és el principal microorganisme causant de les infeccions nosocomials, 

ja que pot habitar en les mucoses com en la pell dels éssers vius. El contagi  és molt fàcil a 

través d’una ferida [56]. 

Els infectats per aquest bacteri acostumen a ser el grup de pacients hospitalitzats, més de 2 mil 

milions de persones han sigut contagiades. El contagi és produeix amb molta més facilitat a 

persones que tenen diabetis de tipus 1, persones amb drogues intravenoses, pacients amb 

hemodiàlisi, amb sida, i pacients quirúrgics. La Staphylococcus aureus és resistent a la 

penicil·lina [9]. 

13.5. Impregnació al teixit 
La impregnació de les microcàpsules al teixit es fa bàsicament per trobar millors prestacions 

per tal que siguin més eficaces i puguin augmentar la seva vida útil. S’utilitza la impregnació en 

aquest procés experimental. 

Per tal de realitzar la impregnació de les microcàpsules obtingudes, s’utilitza una màquina 

fulard. La dissolució  de microcàpsules realitzada es banya amb el teixit, amb un reticulant àcid 

cítric i fosfat sodi monobàsic monohidratat, per tal que la microcàpsula obtinguda amb quitosà 

reaccioni amb els grups -OH del teixit. La funció del catalitzador s’utilitza perquè esdevingui un 

canvi de pH on s’hidrolitza la sal i es forma un pH alcalí i així provocant la reacció entre l’àcid 
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cítric, les microcàpsules i el teixit. Es deixa assecar a temperatura ambient. Es pot utilitzar 

diversos teixits, en aquest estudi s’ha utilitzat cotó i polièster. 

13.5.1. Cotó 
És la fibra tèxtil natural més utilitzada avui en dia. La fibra de cotó creix d’una llavor de les 

plantes del gènere gossypium, originari de les regions tropicals i subtropicals. Es coneix al cotó 

a un material semblant a la cel·lulosa pura que a partir de la seva suavitat i la seva 

permeabilitat l’han fet la fibra més utilitzada avui en dia [58]. 

Les principals característiques del cotó són: 

• Transpirabilitat: permeten que l’aire flueixi lliurement, per tant, transpiren la suor i a 

l’haver-hi una ventilació apropiada, eviten que pugui aparèixer fongs. 

• Absorbència: La tela del cotó pot absorbir fins a 27 vegades el seu pes en aigua. 

• Hipoalergènic: ajuda a prevenir les irritacions, picors, al·lèrgies i infeccions. 

• Suavitat: És un teixit suau i agradable que proporciona una protecció a la pell que es 

troba en contacte amb ell. 

• Versatilitat: Es poden aconseguir productes molt variats. 

Totes aquestes propietats fan que sigui un material molt convenient per les seves grans 

aplicacions. El 60 % de la fibra s’utilitza en forma de fils a la indústria tèxtil [32].  

13.5.2. Polièster 
Les fibres del polièster són les fibres sintètiques que es produeixen en major volum. Es 

produeixen fàcilment a partir del petroli i tenen diverses propietats: 

• Lleugeres 

• Fortes 

• Es poden tenyir fàcilment 

• Són resistents a les arrugues 

Es poden fabricar tant en filaments continus com en fibra tallada en diferents seccions 

transversals. Aquest tipus de fibres s’utilitzen per roba de casa i aplicacions industrials. Hi ha 

diferents tipus de polièster que també es comercialitzen com a fibres [38].  

Les fibres de polièster absorbeixen només el 0.2-0.4% d’aigua. Els components de l’estructura 

química del polièster convencional corresponen als anells de benzè, el grup metil i el grup 

èster, però cap d’ells interactua amb l’aigua a través dels ponts d’hidrogen. Per això, quan hi 

ha una immersió en aigua freda o calenta modifica poc el seu comportament [33].  

Per a la realització d’aquest estudi, per tal de millorar la qualitat d’impregnació de les 

microcàpsules al teixit de polièster es fan modificacions: polièster amb tractament d’ozó i 

polièster amb plasma.  

• Polièster amb ozó 

Es coneix l’ozó com un gas elevat de poder oxidant que s’obté a partir de l’oxigen mitjançant 

una reacció química endotèrmica. L’aplicació d’ozó a escala industrial és limitada pel fet que 

aquest tipus d’oxidació és cara. També l’ozó li dóna una propietat bactericida i fungicida [33]. 

Els teixits que es veuen afectats per l’ozó són les fibres naturals com la cel·lulosa, i les fibres 

sintètiques com el polièster.  A l’aplicar uns tractaments no només modifiquen la superfície 

sinó que també es veuen modificades les estructures internes. L’ozó s’utilitza com agent 
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oxidant en processos de blanqueig i s’utilitza per a incrementar la seva resistència, millorar la 

flexibilitat, augmenta la vida útil del teixit [27]. 

 S’han realitzat diferents mostres de polièster tractades amb ozó que es diferencien pel temps 

que han sigut tractades. Hi ha 5 mostres diferents: 

• Temps 0 és a dir quan és polièster sense tractament 

• 15 minuts 

• 20 minuts 

• 30 minuts 

• 45 minuts 

Per a la realització d’aquestes mostres s’ha utilitzat un ozonitzador gran. 

• Polièster amb plasma 

Per tal d’incrementar el confort i la protecció a la pell per la seva capacitat antimicrobiana i 

protecció cap a la radiació ultraviolada és funcionalitza el teixit de polièster. L’objectiu és 

obtenir teixits amb altes prestacions. El que es vol fer és un tractament amb diferents gasos 

com nitrogen, oxigen i aire en un reactor de plasma. Es van realitzar 3 mostres diferents, que 

diferien entre elles per la potència realitzada a cada passada. 

• A11 → 200 W 1 passada 

• B11 → 400 W 1 passada 

• C11 → 800 W 1 passada 

La diferència d’aquestes mostres es basa en la potència utilitzada en cada passada. Com més 

potencia s’ha utilitzat en la passada del plasma, més permeabilitat tindrà el teixit. Si la 

permeabilitat augmenta, el percentatge en pes de les microcàpsules en el teixit també, com es 

podrà comprovar en l’apartat 15.4. Quan més percentatge en pes té una mostra la seva difusió 

en la microbiologia és més ràpida. 
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14. PROCÈS EXPERIMENTAL 
Com s’ha explicat anteriorment es va realitzar un estudi previ on es comprova que realment el 

mètode de coacervació complexa dissenyat funciona i es poden obtenir microcàpsules. En 

l’estudi previ es realitzen mostres obtingudes a partir de quitosans de pes molecular diferents. 

Els quitosans es van classificar de major a menor pes molecular i tots eren insolubles en aigua, 

es van caracteritzar i es va veure com afectava en les seves aplicacions. Amb els resultats 

obtinguts es va arribar a la conclusió que la difusió és molt més lenta en el cas de les mostres a 

partir de quitosans de pes molecular alt, però les interaccions del sistema són majors, ja que 

les cadenes del polímer son més llargues. En el cas del quitosà de pes molecular baix la seva 

difusió és molt més ràpida però el sistema té una interacció més dèbil i formen més d’un 

agregat, les dimensions de les seves cadenes són més curtes. 

Per tant, per realitzar aquest projecte es decideix utilitzar una combinació del quitosà de pes 

molecular alt amb una combinació de diferents quitosans. Es troben quitosans biomèdics de 

diferents viscositats i quitosans solubles en aigua. La informació detallada de cada material 

utilitzat es troba en la taula 6. 

Taula 6. Informació dels quitosans utilitzats 

Quitosans Característiques 
Biomedical 95/150 Desacetilació : 97.5 ; Viscositat: 173 cP 
Biomedical 95/100 Desacetilació:97.5; Viscositat: 120 cP 
Biomedical 90/50 Desacetilació: 93 Viscositat : 65 cP 
Biomedical 90/100 Desacetilació : 92.8 ;Viscositat : 120 cP 
Mushroom source water soluble Pes molecular Alt 
Mushroom srouce 600 pcs Pes molecular Alt 

 

De la informació detallada de cada quitosà només es coneix la seva viscositat i el grau de 

desacetilació. Per tal de conèixer el pes molecular utilitzat, s’utilitza l’equació de Mark-Hounik 

Sakurada com es pot veure en l’equació 14.1. En aquesta equació es relaciona el pes molecular 

del polímer amb la seva viscositat intrínseca [38].  

[ɳ] = 𝐾 ∗ 𝑀𝑎                (Eq. 14.1) 

On: 

ɳ es la viscositat intrínseca 

K y a son els paràmetres de viscositat 

M es el pes molecular promig en pes 

L’exponent a permet conèixer la flexibilitat d’una macromolècula i la seva conformació en 

solució. Es pot conèixer aquest valor de a partir del triangle de Haug que es pot veure 

representat en la il·lustració 24 [39]. 
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Il·lustració 24. Triangle de Haug [39]. 

El triangle de Haug es basa en les diferents conformacions macromolecular que es poden 

trobar, com una esfera compacta, un tub rígid i una estructura d’enrotllament a l’atzar. Cada 

conformació està representada en cada un dels vèrtexs d’aquest triangle. El valor de a depèn 

de les càrregues que té un polisacàrid. Com més càrregues tingui la seva conformació serà més 

propera a un tub rígid, mentre que els polisacàrids que no estan carregats es comporten com 

enrotllaments a l’atzar. 

Per el nostre estudi que es basa en un polímer com el quitosà s’han obtingut valors de a=0.93 i 

un valor de 𝐾 = 1.81 ∗ 10−5 𝑐𝑚3

𝑔
 [82]. 

Per tal de poder calcular el valor del pes molecular promig de cada quitosà utilitzat, és 

necessari obtindré els valors de viscositats de cada polímer. 

• Viscositat relativa: Es basa en la viscositat respecte a la viscositat de l’aigua. La seva 

fórmula es representa en l’equació 14.2. 

ɳ𝑟𝑒𝑙 =
ɳ

ɳ𝐻2𝑂
      (𝐸𝑞. 14.2) 

• Viscositat especifica: És la diferència entre la viscositat dinàmica i la del dissolvent. Es 

representa en l’equació 14.3. 

ɳ𝑒𝑠𝑝 =  ɳ𝑟𝑒𝑙 − 1       (𝐸𝑞. 14.3) 

• Viscositat reduïda: Relació entre la viscositat específica i la concentració. La relació es 

representa en l’equació 14.4 

ɳ𝑟𝑒𝑑 =
ɳ𝑒𝑠𝑝

𝐶
    (𝐸𝑞. 14.4) 

• Viscositat intrínseca: És la mesura d’una molècula d’un polímer per augmentar la 

viscositat d’un dissolvent en absència d’interaccions intermoleculars. Es representa la 

seva fórmula en l’equació 14.5. 

ɳ𝑖𝑛𝑡 = ln (
ɳ𝑟𝑒𝑙

𝐶
)     (𝐸𝑞. 14.5) 
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Taula 7.Pes molecular del quitosà en funció de la viscositat 

Biomedical 
Quitosà 
 

Viscositat 
(Cp) 

ɳaigua ɳrel C 
(g/mL) 

ɳred ɳint Mw 
(g/mol) 

M 
(Dalton) 

95/150 173 1.002 172.65 0.003 57218 10.96 1,65E+06 
 

1,65E+06 
 

95/100 120 1.002 119.76 0.003 39586 10.60 1,59E+06 
 

1,59E+06 
 

90/50 65 1.002 64.87 0.003 21290 9.99 1,49E+06 
 

1,49E+06 
 

90/100 120 1.002 119.76 0.003 39586 10.60 1,59E+06 
 

1,59E+06 
 

Els pesos moleculars del quitosà es classifiquen segons la taula 8 que trobem seguidament. Per 

tant, els quitosans biomèdics que s’han utilitzat per a l’obtenció de les diferents mostres es 

consideren de pes molecular alt. 

Taula 8.Classificació del quitosà per el seu pes molecular 

Quitosà kDa 

Pes molecular baix >150 

Pes molecular mitjà 150-700 

Pes molecular alt <700 

 

En total es treballa amb 6 quitosans diferents, tant els biomèdics com els solubles en aigua es 

consideren de pes molecular alt. Per a cada quitosà es realitzen 4 mostres diferents per poder 

comprovar com afecta el sistema quan afegim un tensioactiu i una combinació de dos 

tensioactius diferents. La taula 9 representa les diferents mostres realitzades per cada quitosà. 

Taula 9.Mostres realitzades en l'experiment per cada quitosà 

Mostres  
1 Lavanda + Tween 
2 Tween 
3 Lavanda + Tween + Lss 
4 Tween + Lss 

 

Com s’ha observat en la taula 5, es pot veure els mL utilitzats en cada mostra realitzada. 

L’addició d’un tensioactiu pot millorar la formació, l’estabilitat de l’emulsió i reduir les 

dimensions de les micropartícules. Prèviament es van estudiar la tensió superficial de diferents 

tensioactius per comprovar quin era el tensioactiu no-iònic que s’utilitzaria principalment. A 

partir de la seva CMC es va seleccionar el Tween 20.  Es van realitzar diferents mostres amb la 

utilització d’un tensioactiu no iònic que és el cas del Tween 20 i el cas del lauril sulfat que és un 

tensioactiu aniònic. Per poder comprovar si efectivament regula la mida de les partícules es 

van dur a terme diferents percentatges de tensioactiu: 

• 2% (p/v) 

• 1%(p/v) 
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Per a l’agent actiu utilitzat es podia escollir entre 3 fragàncies diferents, però per un estudi 

olfactiu es va decidir que es començaria a treballar amb l’oli essencial de la lavanda. Aquest 

examen olfactiu es determinava a partir de l’atracció que provoca aquesta fragància i la seva 

intensitat. 

15. CÀLCULS I DISCUSSIÓ DE RESULTATS 

15.1. Tensió superficial 
Prèviament abans de realitzar les mostres es va mirar les tensions superficials dels materials 

que es volen utilitzar. Primer s’analitza la tensió superficial del quitosà utilitzat en l’estudi previ 

per tal de veure quina es la concentració que s’haurà d’utilitzar per a l’obtenció de les 

microcàpsules.  

Com es pot veure en la taula 10 mostra els centímetres que s’ha mesurat la tensió de la 

dissolució del quitosà en diferents concentracions. El tensiòmetre mesura la tensió superficial 

a partir d’una placa que avalua l’angle de contacte entre el líquid i la placa.  

Taula 10.Tensió superficial del quitosà utilitzat en l'estudi previ 

Quitosà 1-Alt pes molecular 

Concentració (%) Cm Mitjana Tensió superficial 
(dyn/cm) 

0,5 233 227 223 - 227 55,69445 

1 210 210 51,5235 

2 250 250 61,3375 

3 253 252 252 - 252 61,8282 

 

Com es pot veure en la il·lustració 25, es veu que el sistema és molt més estable durant la 

concentració d’1% en pes. Es la concentració que s’utilitza en tot l’estudi realitzat. 

 

Il·lustració 25. Tensió superficial del quitosà d’alt pes molecular 
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Seguidament, es van comprovar diferents tensions superficials de diferents tensioactius no-

iònics i finalment es va escollir el Tween 20. En la taula 11 es pot veure els seus resultats  i en 

la il·lustració 26 es pot veure la gràfica. 

Taula 11.Tensió superficial del Tween 20 

Tween 20 

Concentració (%) Cm Mitjana Tensió superficial 
(dyn/cm) 

0,5 126 127 126 126 30,9141 

1 130 130 130 130 31,8955 

1,5 124 124 124 124 30,4234 

2 127 128 126 127 31,15945 

3 70 69 67 69 16,92915 

4 104 105 106 105 25,76175 

5 112 111 112 112 27,4792 

10 120 118 120 120 29,442 

 

 

Il·lustració 26.Gràfica de la tensió superficial respecte la concentració del Tween 20 

Es va escollir finalment el Tween 20 perquè es van obtenir els millor resultats amb un 

percentatge del 3% (p/v). Les gràfiques representen tensió superficial respecte la seva 

concentració, i es pot saber el valor de la CMC del tensioactiu, que es coneix com la 

concentració micel·lar crítica. Les concentracions menors a la CMC podem obtenir partícules 

soltes, mentre que si és al contrari s’obtenen agregats. S’ha de treballar en concentracions de 

CMC menors a 3%, per tant com s’ha informat prèviament es treballarà en concentracions de 

2% i 1%. 
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15.2. Microscòpia òptica 
Es vol demostrar que s’han format microcàpsules i com afecta a primera vista les principals 

modificacions que s’han fet per a cada mostra. Primer es van realitzar les fotografies de cada 

mostra amb el microscopi òptic (OLYMPUS BX43F) i seguidament es va utilitzar el software 

Image j. Totes les fotografies es poden trobar en l’annex 20.1. 

En la il·lustració 27 es pot observar les mostres de la microcàpsula obtinguda en l’estudi previ, 

que es va realitzar amb un tipus de quitosà amb principi actiu i tensioactiu (Tween 20). 

  

Il·lustració 27. Microscopia òptica realitzada a l'estudi previ realitzada amb quitosà, sense principi actiu ni 
tensioactiu. 

• Lavanda + Tween 

En la il·lustració 28 es pot veure la microscòpia òptica realitzada de la mostra del quitosà 

biomèdic 95/150, però en l’annex 20.1 es pot comprovar que a simple vista les diferents 

mostres guarden una certa semblança. Es pot comprovar que la mida de les partícules és més 

reduït i la coberta més propera a la membrana de la microcàpsula és més prima que no pas 

quan no s’utilitza el Tween 20.  

 

Il·lustració 28. Microscopia òptica realitzada amb la mostra de quitosà Biomèdic  95/150 principi actiu 
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En canvi, quan s’utilitza un quitosà soluble amb les mateixes condicions, es a dir amb el principi 

actiu i el tensioactiu de Tween 20 es pot comprovar que es formen més agregats més 

compactes i es comproven que hi han més microcàpsules formades. La seva alta solubilitat 

ajuda al fet que les cadenes del polímer esdevinguin la coacervació complexa al canvi de pH. 

En la il·lustració 29 es pot comprovar les microcàpsules formades amb un quitosà soluble en 

aigua, amb el principi actiu de l’oli essencial i el tensioactiu. 

 

Il·lustració 29. Microscopia òptica realitzada per les mostres de quitosà mushroom srouce 600 pcs. 

• Tween 

Com es pot comprovar en la il·lustració 30 on es veu la mostra realitzada amb el quitosà 

biomèdic 90/50 sense principi actiu, però si amb tensioactiu, es que la mida de les partícules és 

variat. En aquest cas, el principi actiu que en aquest treball és l’oli essencial de lavanda no ha 

format un sistema micel·lar amb el Tween 20 i per tant el nucli en aquestes mostres és més 

gran, això és perquè el tensioactiu Tween 20 es de caràcter no-iònic. S’observa que el 

tensioactiu es pot trobar dispers en la part del quitosà formant la interfase de la microcàpsula. 

 

Il·lustració 30.Microscopia òptica del quitosà biomèdic 90/50 sense principi actiu i amb tensioactiu. 

En el cas de les mostres realitzades amb el quitosà soluble, com es pot veure en la il·lustració 

31 es veu clarament que succeeix el mateix, ja que el tensioactiu no ha pogut formar un 

sistema micel·lar amb l’oli essencial. 
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Il·lustració 31. Microscopia òptica del quitosà Mushroom water soluble sense principi actiu i amb tensioactiu. 

Les dues mostres que es comparen s’han realitzat amb les mateixes lents en el microscopi, per 

tant, es poden comparar.  

• Lavanda + Tween + Lss 

En l’annex 20.1 es pot veure totes les imatges que s’han fet per a cada mostra i on s’han pogut 

arribar a diferents conclusions. En la il·lustració 32 es pot veure la mostra realitzada amb el 

quitosà biomèdic 95/150 amb principi actiu i utilitzant els dos tensioactius. 

 

Il·lustració 32.Microscopia òptica realitzada per la mostra amb quitosà biomèdic95/150 amb principi actiu i els dos 
tensioactius. 

Aquesta mostra s’ha realitzat amb lents superiors, però la mida de les mostres a simple vista es 

veu superior comparant quan només s’utilitza Tween 20. El lauril sulfat sòdic és de caràcter 

aniònic i fa que el sistema s’expandeixi més, però la membrana que separa l’exterior de la 

microcàpsula amb l’interior és més prima. En el cas de les mostres realitzades amb els 

quitosans solubles es pot veure com la microcàpsula està dividida en diferents capes, per tant 

on es diferencien el quitosà soluble amb el quitosà insoluble. En les altres mostres també es 

podia veure una certa tendència a què això succeeixi, la barreja dels dos quitosans amb la 

dissolució de goma aràbiga formen un complex i a l’ajuntar-se amb els tensioactius formen una 

dispersió. 
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En la il·lustració 33 es basa en una mostra realitzada a partir del quitosà soluble, aquesta 

microcàpsula ha estat augmentada per tal que és veies més clarament.  

Es veu la capa del reticulant que és el que li dóna aquesta rigidesa a la microcàpsula. També es 

veu una capa que es coneix com la interfase de la microcàpsula, on es troba el quitosà 

insoluble, després la dispersió provocada pel quitosà soluble i finalment el sistema micel·lar 

format pels dos tensioactius i el principi actiu. 

Tot i això s’està descrivint les primeres conclusions vistes a primera vista, però la mida de les 

partícules es comprovarà amb l’ajuda del Nanozetasizer. 

 

Il·lustració 33. Microscopia òptica realitzada per el quitosà mushroom srouce 600 pcs amb principi actiu, Tween 20 i 
LSS. 

•  Tween + Lss 

Per a la comprovació d’aquest sistema es realitzen totes les fotografies en el microscopi que es 

poden veure en l’annex 20.1. En la il·lustració 34 es pot veure la mostra realitzada amb el 

quitosà biomèdic 90/50 sense principi actiu i amb la utilització dels dos tensioactius ( Tween 20 

i lauril sulfat). Com s’ha comentat anteriorment la utilització del tensioactiu Tween 20 fa que la 

dimensió es vegi reduïda pel seu caràcter no iònic, mentre que en afegir LSS en ser un 

tensioactiu aniònic fa que s’expandeixi més i que la seva mida es vegi augmentada (el nucli). 

Com es pot veure en les diferents mostres realitzades, la dimensió del nucli es veu que s’ha 

expandit on es troben els dos tensioactius sense formar un sistema micel·lar, ja que no tenen 

l’oli essencial de lavanda. 

 

Il·lustració 34. Quitosà Biomèdic 90/50 sense principi actiu amb els dos tensioactius. 
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En la il·lustració 35  es pot observar la mostra realitzada amb quitosà mushroom srouce water 

soluble sense principi actiu i amb la utilització del Tween 20 i el lauril sulfat. Totes les mostres 

es poden veure en l’annex 20.1.  En aquest sistema es veu com el nucli s’ha expandit que és el 

que provoca el LSS i es pot observar els diferents rangs de la microcàpsula. La part exterior de 

la membrana és el reticulant que li dóna la rigidesa a la microcàpsula, després es veu el quitosà 

insoluble i a la part més interna el quitosà soluble. En la part del nucli es troben els  dos 

tensioactius. També es pot observar com els tensioactius formen una dispersió amb el quitosà 

i es troben dispersos en la interfase de la microcàpsula. 

 

Il·lustració 35. Microscopia òptica amb quitosà mushroom srouce water soluble amb els dos tensioactius sense 
principi actiu. 

• Image J: 

S’ha utilitzat el programa image j per tal de poder passar les imatges en negatiu i veure amb 

més nitidesa les parts de les microcàpsules que es parla en els apartats anteriors. En la 

il·lustració 36 es mostra la microcàpsula realitzada mitjançant el quitosà biomèdic 90/100 

sense principi actiu, Tween 20 i LSS. Es mostra el nucli i les diferents capes de la microcàpsula. 

En aquest cas el nucli és de color negre i seguidament s’observen diferents capes. Hi ha una 

barreja de quitosans i goma aràbiga que és la part més nítida i blanca de la mostra, que rep el 

nom d’interfase. En la interfase és on poden trobar-se els tensioactius amb els polímers 

utilitzats per la coacervació complexa. La part més allunyada del nucli de la microcàpsula i més 

negre és el reticulant. 

 

Il·lustració 36. Mostra en negatiu mitjançant image j del quitosà biomèdic 90/100 mostra sense principi 
actiu, Tween 20 i LSS. 
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Com es pot observar en la il·lustració 37, es mostra la microcàpsula realitzada mitjançant el 

quitosà  mushroom srouce water soluble de la mostra sense principi actiu, amb Tween 20 i LSS. 

Aquesta imatge s’ha obtingut amb l’ajuda del programa image j on es pot corrobar que les 

microcàpsules tenen diferents capes. Les capes de la microcàpsula poden ser el nucli, 

seguidament la interfase on es troba part de la goma aràbiga, els quitosans i el tensioactiu i 

finalment el reticulant. El quitosà soluble és el del color més gris perquè té menys capacitat de 

retenció i més dispersió en la goma aràbiga. El reticulant és la capa de color negre que es troba 

allunyada del nucli, per tant la capa més externa. 

 

Il·lustració 37. Mostra en negatiu mitjançant image j del quitosà mushroom srouce 600 pcs sense principi actiu, 
Tween 20 i LSS. 

 

• Conclusions del microscopi òptic: 

A partir del microscopi òptic es pot treure diverses conclusions a primera vista: 

• L’ús del tensioactiu Tween 20 redueix la mida de les microcàpsules a causa del caràcter 

no iònic d’aquest. 

• L’ús de tensioactiu i principi actiu fa que es doni un sistema micel·lar i per tant hi hagi 

una dispersió, provocant més ordre i que la mida sigui major que quan només s’utilitza 

Tween 20. 

• L’ús dels dos tensioactius, Tween 20 de caràcter no-iònic i LSS de caràcter aniònic fa  que 

les dimensions de les microcàpsules es redueixin i que el nucli on es troba el principi 

actiu i els tensioactius s’expandeixi.  

• En els quitosans solubles que no utilitzen principi actiu, el tensioactiu pot dispersar el 

sistema. 

• En algunes imatges del microscopi es pot veure com el principi actiu i el tensioactiu es 

poden trobar dispers en el quitosà, per tant es troben en la interfase de la microcàpsula. 

Això es pot dir que s’han format MICROCÀPSULES HÍBRIDES, que es podrà anar 

confirmant amb altres proves. Les microcàpsules híbrides es coneixen quan el Shell 

(carcassa) de la microcàpsula no té només components de la coacervació complexa, ja 

que el primer polímer es pot barrejar al Core i el segon polímer forma una dispersió del 

polímer amb el principi actiu. 
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15.3. Nanozetasizer 
Amb l’ajuda del Nanozetasizer es pot veure la mida molecular dels dos angles per a la detecció 

d’agregats i mesura les mostres petites o diluïdes. Cada mostra s’ha mesurat amb el 

Nanozetasizer. L’informe de cada mostra es pot veure en l’annex 20.2. 

Taula 12. Mida de les mostres realitzades de diferents quitosans 

Mida (nm) 
Quitosà Lavanda + 

Tween 20 
Tween 20  Lavanda +Tween 

20+ LSS 
Tween 20 + 
LSS 

Biomèdic 95/150 7540 2510 3580 1480 

Biomèdic 95/100 473 425 1160 2260 

Biomèdic 90/50 674 386 1440 3190 
 

Biomèdic 90/100 6120 3280 5010 5690 

Mushroom 
srouce water 
soluble 

1670 1330 3180 5950 

Mushroom 
srouce 600 pcs 

5450 4350 2430 5300 

 

Com es pot comprovar en la taula 12 i amb l’ajuda dels informes respectius de cada mostra 

que es troben en l’annex, es pot arribar a diferents conclusions. 

• Lavanda i Tween 20: 

Per començar, les mostres que s’han realitzat mitjançant lavanda i tensioactiu Tween 20, la 

mida és petita. En  la il·lustració 38 representa la mostra de lavanda amb tensioactiu Tween 20 

del quitosà biomèdic 95/100, tot i això les gràfiques realitzades amb els 4 quitosans diferents 

són semblants. En aquest cas dóna lloc a un pic alt i prim, significa que el sistema està més 

compactat, ja que la lavanda i el tensioactiu formen un sistema micel·lar. 

 

Il·lustració 38. Gràfica realitzada de la mostra de lavanda amb tensioactiu Tween 20 realitzat amb el quitosà  
biomèdic 95/100. 
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En el cas dels quitosans solubles el gràfic es veu modificat com es pot comprovar en la 

il·lustració 39. 

 

Il·lustració 39.Gràfica realitzada de la mostra del quitosà mushroom srouce water soluble amb lavanda i tensioactiu. 

En aquest cas la interacció es veu augmentada, per tant, la mida també. Quan al sistema se li 

afegeix el quitosà soluble, provoca al sistema més interaccions i la formació d’agregats. La 

formació d’aquests agregats es pot comprovar en la il·lustració 41 degut als diferents pics que 

es veu en la gràfica. 

• Tween 20: 

S’han estudiat les mostres sense principi actiu però amb tensioactiu Tween 20. Totes les 

mostres es van realitzar amb l’ajuda del Nanozetasizer i les mostres realitzades amb el quitosà 

biomèdic són semblants. Com es pot observar en la il·lustració 40 es veu la mostra del quitosà 

biomèdic 95/100 sense principi actiu i amb tensioactiu, es demostra que la mida s’ha reduït en 

tots els quitosans com ho mostra la taula 12. 

El fet de realitzar les microcàpsules sense un principi actiu fa que estigui distribuïda per tota la 

microcàpsula i la dispersió augmenta. No hi ha diferents pics per què no hi ha diferents mides 

de partícules. 

 

 

Il·lustració 40. Gràfica realitzada per les mostres del quitosà biomèdic 95/100 amb tensioactiu Tween 20 i sense 
principi actiu. 

Quan les mostres es realitzen amb els quitosans solubles, la mida de partícules també es veu 

reduïda, però hi ha més interaccions com es veu en la il·lustració 41, on mostra 3 pics 

diferents. Aquest tres pics mostren els diferents quitosans utilitzats i el tensioactiu que es 

troba dispers en el sistema. Al no utilitzar principi actiu en aquesta mostra no es pot formar un 

sistema micel·lar. 
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Il·lustració 41. Gràfica realitzada a partir del quitosà mushroom srouce water soluble sense principi actiu i amb 
tensioactiu Tween 20. 

• Lavanda, Tween 20 i LSS: 

En el cas de les mostres amb principi actiu i l’ús dels dos tensioactius (Tween 20 i LSS) es poden 

veure en les il·lustracions 42 i 43. La il·lustració 42 fa referència al quitosà biomèdic 95/150. 

 

Il·lustració 42. Gràfica realitzada a partir del quitosà biomèdic 95/150 amb principi actiu,  tensioactiu Tween 20 i LSS 

En la il·lustració 43 es pot veure la representació del quitosà mushroom srouce water soluble 

 

Il·lustració 43. Gràfica realitzada a partir del quitosà mushroom srouce water soluble sense principi actiu, tensioactiu 
Tween 20 i LSS. 

Les gràfiques s’han extret de cada mostra realitzada i es poden veure en l’annex 20.2. Es veu 

com el sistema a l’afegir un segon tensioactiu el pic és molt més prim i llarg, provocant al 

sistema una menor dispersió i per tant, menys ordre. Aquesta gràfica també representa que hi 

ha una interacció més forta amb tots els components del sistema. 
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• Tween 20 i LSS: 

En la il·lustració 44 i 45 s’observen les mostres obtingudes amb els dos tensioactius. La 

il·lustració 44 es realitza amb el quitosà biomèdic 90/50 . En aquest cas es veu com es formen 

més agregats degut als diferents pics que mostra la gràfica i provoca que les interaccions es 

vegin reduïdes.  L’ús dels tensioactius sense principi actiu li dóna una dispersió al sistema com 

es pot veure en la il·lustració 44. 

 

Il·lustració 44. Gràfica representada per la mostra amb quitosà biomèdic 90/50 sense principi actiu, amb Tween 20 i 
LSS. 

En la il·lustració 45 es va realitzar amb el quitosà mushroom srouce 600 pcs, sense principi 

actiu amb Tween 20 i LSS. En aquest cas, la gràfica mostra un pic alt i estret, això és perquè el 

tensioactiu LSS és aniònic i per tant fa que la dimensió s’expandeixi. Aquest fet provoca al 

sistema que no hi hagi un ordre, provocant menys dispersió com es pot veure en la il·lustració 

45. 

 

Il·lustració 45. Gràfica realitzada pel quitosà mushroom srouce 600 pcs sense principi actiu, Tween 20 i LSS. 

Amb l’ajuda del programa Image J s’han analitzat les diferents mides de les mostres per 

comprovar si les conclusions extretes amb el Nanozetasizer també es corroboren amb el 

programa. En la taula 13 es pot comprovar les diferents mesures del quitosà biomèdic 95/150 . 

Les mesures amb el Nanozetasizer s’han realitzat mitjançat les dissolucions de cada mostra i 

prèviament diluïdes, mentre que els resultats de la taula 12 son extrets de les imatges del 

microscopi, per tant es normal que els valors no siguin iguals. Totes les imatges utilitzades en 

el programa image j es troben en l’annex 20.1. 

Taula 13. Taula de les diferents mostres del quitosà biomèdic 95/150, extret les dates del programa image j. 

QUITOSÀ BIOMÈDIC 95/150  
Mostra Mida mínima 

(nm) 
Mida màxima 
(nm) 

Mida mitjana 
(nm) 

Desviació 
estàndard 

Lavanda+ Tween 
20 

127 131 129 2.82 

Tween 20 121 126 123.10 3.53 
Lavanda Tween 
20+ LSS 

179 188 184.5 6.36 

Tween 20 + LSS 186 188 187 1.41 
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• Conclusions amb el Nanozetasizer: 

Després de realitzar totes les mostres amb Nanozetasizer s’han pogut extreure diferents 

conclusions: 

• L’ús del tensioactiu Tween 20 fa que el sistema es vegi reduït, per tan la mida de les 

microcàpsules disminueix. 

•  Les mostres realitzades amb quitosà soluble es troben diversos pics, això significa que 

hi ha diferents agregats al sistema, per tant diferents mides. 

• Quan s’utilitzen els dos tensioactius, és a dir el Tween 20 de caràcter no -iònic i el  LSS 

de caràcter aniònic li provoca una distorsió de l’ordre al sistema. 
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15.4. Potencial Z 
El potencial Z és la manera de poder mesurar la repulsió o l’atracció electrostàtica entre les 

partícules. Conèixer el seu valor pot ajudar a comprendre la informació de les causes de la 

dispersió i agregació. Com més gran (en valor absolut) és el valor del potencial zeta més 

estabilitat té el sistema. Tots els espectres que s’han realitzat es poden veure en l’annex 20.3. 

Taula 14. Representació del potencial Z de totes les mostres 

Potencial Z (mV) 
Quitosà Lavanda + 

Tween 20 
Tween 20 Lavanda + 

Tween 20 + LSS 
Tween 20 + LSS 

Biomedical 
95/150 

-3.07 -5.69 -4.45 -3.87 

Biomedical 
95/100 

-12.01 -9.01 -3.3 -5.15 

Biomedical 
90/50 

-10.3 -8.64 -1.97 -5.04 

Biomedical 
90/100 

-2.97 -2.82 -3.87 -1.95 

Mushroom 
srouce water 
soluble 

12 12.2 2.18 2.73 

Mushroom 
srouce 600 pcs 

-3.46 -3.3 -1.71 1.39 

 

En els següents punts podem veure diverses comparacions respecte a l’afegir el principi actiu 

que és la lavanda i afegir un o dos tensioactius. 

Segons la taula 14 hi ha diverses mostres que són les més estables. 

• Lavanda + Tween 20: 

En la il·lustració 46 es veu la gràfica de la mostra del quitosà biomèdic 90/50 amb principi actiu 

i Tensioactiu Tween 20. 

o Valor de -10.3 mV: 

 

Il·lustració 46. Gràfica  realitzada  per la mostra del quitosà biomèdic 90/50 amb principi actiu i tensioactiu Tween 
20. 

Com es pot comprovar a la taula 14, és una de les mostres més estables quan se li afegeix 

lavanda que és el principi actiu i el tensioactiu Tween 20. 
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En la il·lustració 47 es pot veure la gràfica realitzada del quitosà mushroom srouce water 

soluble de la mostra amb principi actiu i tensioactiu Tween 20. 

o Valor de 12 mV: 

               

Il·lustració 47. Gràfica  realitzada per la mostra del quitosà mushroom srouce water amb principi actiu i tensioactiu 
Tween 20. 

Si comparem les dues gràfiques, en el cas del quitosà soluble el seu valor ha augmentat, per tant 

és més estable. 

En general i com es pot comprovar en la taula 14, quan s’afegeix lavanda, el potencial zeta 

augmenta, per tant li estem aportant més estabilitat al sistema provocant un ordre. També en 

el cas del quitosà soluble com es pot veure en la il·lustració 47 es veuen diferents pics que 

mostren les superposicions dels diferents components utilitzats. Aquesta utilització de diferents 

components pot provocar una modificació en la interfase del sistema. 

En el cas dels quitosans solubles tenen més estabilitat pel fet que estan protonats, mentre en el 

cas dels quitosans insolubles que són els biomèdics depenen de molts factors com poden ser el 

pH, la temperatura i l’estat de dissociació. 

• Tween 20: 

En aquest cas comparem les mostres realitzades quan no hi ha principi actiu, i només s’utilitza 

el tensioactiu Tween 20. 

En la il·lustració 48 es veu la gràfica realitzada per la mostra del quitosà biomèdic 95/100 i segons 

la taula 14 és la mostra més estable gràcies al seu valor més gran. 

o Valor de -9.01 mV: 

 

Il·lustració 48.Gràfica realitzada per la mostra del quitosà biomèdic 95/100 sense principi actiu i tensioactiu Tween 
20. 
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En el cas del quitosà soluble es veu la gràfica en la il·lustració 49, mostra del quitosà 

mushroom srouce water soluble amb el tensioactiu Tween 20. 

o Valor de 12.2 mV: 

           

Il·lustració 49.Gràfica realitzada per la mostra del quitosà mushroom srouce water soluble sense principi actiu i 
tensioactiu Tween 20. 

Com s’ha pogut observar en la il·lustració 47 i en la il·lustració 49 el cas dels quitosans solubles, 

l’aparell detecta diferents pics que és a causa de les superposicions dels diferents components 

que hi ha en el sistema. 

Si comparem les mostres realitzades amb el tensioactiu Tween 20 i les realitzades amb lavanda 

i Tween 20, es pot veure que l’oli essencial en el Shell li dóna menys polarització enfront de 

l’aigua exterior. Aquest fet es pot comprovar amb la conductivitat global del sistema que 

augmenta lleugerament però després es manté a un valor constant. La conductivitat de cada 

mostra es pot veure en l’annex 20.3. 

Comparant les mostres realitzades amb un tensioactiu (Tween 20), el sistema marca una 

estabilitat tant si hi ha lavanda com si no hi ha oli essencial, degut al valor del potencial zeta i 

també comparant amb la seva mida de partícules, ja que en el cas del quitosans solubles el seu 

valor es molt proper. En el cas dels quitosans solubles tenen més estabilitat pel fet que estan 

protonats, mentre en el cas dels quitosans insolubles que són els biomèdics depenen de molts 

factors. Aquests factors poden ser el pH, la temperatura i l’estat de dissociació. 

• Lavanda +Tween 20 + LSS: 

En aquesta comparació s’utilitzen dos tensioactius, el Tween 20 i el LSS. Segons la taula 14  la 

mostra realitzada amb el quitosà biomèdic 90/50 amb lavanda, Tween 20 i LSS és la menys 

estable. 

o Valor de -1.97 mV: 

 

Il·lustració 50.Gràfica realitzada per la mostra del quitosà biomèdic 90/50 amb principi actiu i els dos tensioactiu, 
Tween 20 i LSS. 
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Com es pot veure en la il·lustració 50, té un valor petit però a l’afegir la lavanda al sistema 

sempre li aporta una estabilitat a la interfase. El valor es veu reduït perquè el LSS distorsiona 

l’ordre del sistema. 

Mentre que en el cas de la il·lustració 51 la mostra de principi actiu, Tween 20 i LSS s’ha 

realitzat amb el quitosà mushroom srouce water soluble no hi ha superposicions del sistema. 

o Valor de 2.18: 

 

Il·lustració 51.Gràfica realitzada per la mostra del quitosà mushroom srouce water soluble amb principi actiu i dos 
tensioactius, Tween i LSS. 

Com es pot comparar en les dues gràfiques realitzades, a l’afegir la lavanda li dóna una 

estabilitat al sistema. En afegir el segon tensioactiu, és a dir el LSS, la seva estabilitat 

disminueix per culpa de la distorsió de l’ordre però les superposicions del sistema en la 

interfase estan controlades. 

Per tant, quan s’afegeix el segon tensioactiu al sistema, és a dir el LSS l’única influència és el 

Shell, ja que aquest tensioactiu distorsiona l’ordre. 

• Tween 20 + LSS: 

En les gràfiques següents es pot veure les mostres realitzades sense principi actiu, Tween 20 i 

LSS. 

En la il·lustració 52 es pot veure la gràfica realitzada per la mostra del quitosà biomèdic 90/100. 

En aquest cas, aquesta mostra és la menys estable degut el seu valor. 

o Valor de -1.95 mV: 

 

Il·lustració 52. Gràfica realitzada per la mostra del quitosà biomèdic 90/100 sense principi actiu i amb els dos 
tensioactius, Tween 20 i LSS. 
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En el cas de la il·lustració 53 es mostra la gràfica del quitosà mushroom srouce water soluble 

sense principi actiu, Tween 20 i LSS. 

o Valor de 2.73 mV: 

 

Il·lustració 53. Gràfica realitzada per la mostra del quitosà mushroom srouce water soluble sense principi actiu i amb 
els dos tensioactiu, Tween 20 i LSS. 

Com es pot comprovar en les mostres realitzades amb els dos tensioactius, quan s’afegeix la 

lavanda li dóna més estabilitat al sistema i en el cas de la conductivitat es manté constant quan 

no hi ha lavanda. Tots els valor de les conductivitats es pot veure en l’annex 20.3. 

• Conclusions del potencial zeta: 

Després de realitzar una comparativa de les diferents mostres realitzades i fer un breu resum de 

les diferents característiques que es poden observar en les gràfiques es poden treure algunes 

conclusions: 

• Quan s’afegeix lavanda al sistema, el potencial zeta augmenta aportant més estabilitat 

al sistema 

• L’ús de la lavanda fa que hi hagi més interaccions i  manté quiet el nucli. La fragància 

emulsiona i pot modificar la interfase de la microcàpsula, donant una combinació del 

quitosà amb el tensioactiu, provocant que augmenti el grau d’interacció. La presència 

de certs components de l’oli en el Shell dóna menys capacitat de polarització enfront de 

l’aigua exterior. La goma aràbiga i el quitosà dispersant totalment a l’oli, tot i que en 

algunes mostres es pot haver quedat en el Shell. 

• L’ús dels quitosans solubles fa que l’aparell detecti diferents pics degut a les 

superposicions de diferents components. 

• Es pot veure la formació  de MICROCÀPSULES HÍBRIDES, ja que el Shell no només té els 

components dels dos polímers sinó que un dels polímers es pot veure barrejat amb 

l’estructura del Core i l’altre forma una dispersió amb el principi actiu. Com es pot veure 

en algunes mostres, la goma aràbiga i el quitosà dispersen totalment l’oli essencial, tot 

i que pot haver quedat part al Shell com es veuen en algunes imatges del microscopi del 

punt 13.1. 
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15.5. Impregnació al teixit 
Per dur a terme la impregnació del teixit s’ha realitzat el procediment com s’explica en el punt 

13.5. 

La impregnació es fa a 0.5 𝐾𝑔/𝑐𝑚2. 

%𝑃𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑖𝑥𝑖𝑡 =
𝑃𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑖𝑥𝑖𝑡 (𝑓) − 𝑃𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑖𝑥𝑖𝑡 (0)

𝑃𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑖𝑥𝑖𝑡 (0)
              (𝐸𝑞. 13.4. ) 

On: 

• Pes teixit ( 0)  és el pes del teixit abans de la impregnació en grams. 

• Pes teixit (f)  és el pes del teixit després de la impregnació en grams. 

Com es pot veure en la taula 15, es mostra la representació del percentatge en pes de les 

microcàpsules impregnades al teixit de cotó. 

Taula 15 . Representació del % en pes dels teixits del quitosà biomèdic 95/150 de cotó. 

% Pes teixit – Cotó 
Quitosà Lavanda + 

Tween 20 
Tween 20 Lavanda + 

Tween 20 + 
LSS 

Tween 20 + 
LSS 

Biomèdic 95/150 9.85 11.29 7.40 11.84 

Biomèdic 95/100 9.72 8.10 10.44 10.12 

Biomèdic 90/50 10.15 13.29 19.67 17.19 

Biomèdic 90/100 13.24 13.43 12.30 13.56 

Mushroom srouce water 
soluble 

11.60 11.76 10.77 7.80 

Mushroom srouce 600 
pcs 

11.94 9.87 9.59 14.70 

 

Es pot observar que el percentatge en pes del teixit és un valor petit, el rang és de 7-17 %. 

En la taula 16 es pot veure el percentatge en pes del quitosà biomèdic 95/150  de polièster 

amb ozó. 

Taula 16.Representació del % en pes dels teixits del quitosà biomèdic 95/150 de polièster amb ozó. 

% Pes teixit – Polièster   
Quitosà - Biomèdic 
95/150 

0  minuts 15 minuts 20 minuts 30 
minuts 

45 minuts 

Ozó 12.5 29.17 26.7 29.16 29.63 

 

La impregnació al teixit de polièster amb ozó s’han comparat les mostres a temps 0, és a dir 
sense cap tractament, amb les mostres tractades amb diferents temps de tractament i ha estat 
notablement millorable quan el teixit tenia un tractament previ. 
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Mentre que en el cas del polièster amb plasma es pot observar en la taula 17. 

Taula 17.Representació del % en pes dels teixits del quitosà biomèdic 95/150 de polièster amb plasma. 

% Pes teixit – Polièster 

Quitosà - Biomèdic 
95/150 

A11 B11 C11 

Plasma 15.34 25 30.77 

 

En aquest cas també ha millorat el percentatge en pes, el rang es troba entre 16-30 % de 

microcàpsules impregnades al teixit. Les mostres es diferencien entre elles segons la potència 

utilitzada en la passada del plasma. Com s’ha comentat en el punt 13.5.2. del treball, com més 

potencia s’hagi aplicat el plasma, més percentatge en pes ha de tindre.  

Les mostres estan endreçades com A11 menys potència en la passada de la corona i la C11 

més potència en la passada de la corona i efectivament el % en pes ha anat augmentant de 

mostra en mostra. 

Tots els pesos dels diferents teixits de cada mostra es troben en l’annex 20.4. Es troben els 

pesos inicials i els pesos després de la impregnació. 

• Conclusions després de la impregnació 

Després de realitzar la impregnació al teixit s’han extret diferents conclusions, ja que s’han 

utilitzat diversos teixits. 

• Les microcàpsules s’impregnen molt millor en el cotó que no pas en el polièster 

sense tractar. 

• En general el rang de la impregnació en el cotó no és gaire alt. 

• Quan es tracta prèviament el polièster s’aconsegueix que la impregnació millori. 

• Com més temps s’ha utilitzat l’ozó i més potència en la passada en el cas del teixit 

en plasma, més impregnació en pes de les microcàpsules al teixit hi ha hagut. 

• En el cas de l’ozó des que hi ha un mínim tractament, ja es veu la millora en la 

impregnació. En el cas del teixit tractat en plasma es veu la millora a mesura que 

s’augmenta la potència o el temps d’utilització. 
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15.6. Microbiologia 
En aquest apartat es  veuen els resultats obtinguts a partir de la realització de les diferents 

mostres amb el mètode de la microbiologia comentat en el punt 13.4. Tots els resultats es 

troben en l’annex 20.5.  Es vol comparar quina de les mostres provoca la inhibició del 

creixement del bacteri Staphylococcus Aureus. Els resultats obtinguts s’han separat entre els 

diferents teixits que s’han impregnat les diferents mostres. La difusió de la microbiologia es 

basa a tindre contacte en l’aigua en el teixit fins a trobar la lavanda i com que l’aigua és més 

estable que la lavanda, fa que surti actuant amb les seves propietats. A partir de les diferents 

mostres es pot veure com afecta els diferents teixits i també el fet que siguin quitosans 

realitzat amb un tensioactiu o dos tensioactius. Un altre punt important és veure com influeix 

la difusió amb els quitosans solubles i amb els quitosans insolubles. 

• TEIXIT COTÓ 

• Lavanda +Tween 20: 

En la il·lustració 54 es veu la prova de microbiologia del quitosà biomèdic 90/50 amb principi 

actiu i tensioactiu. Les proves realitzades amb els quitosans biomèdics i solubles són 

semblants.  En aquest cas es pot veure que la difusió és lenta però com es pot veure comença 

a funcionar, ja que en moltes parts del teixit es veu com hi ha inhibició del creixement dels 

bacteris pel teixit impregnat amb les microcàpsules. És possible que el teixit no estigués del tot 

posicionat i que no quedés en contacte 100 % amb l’agar i per tant la inhibició s’hagi donat en 

alguns punts del teixit. 

 

Il·lustració 54. Microbiologia feta per el quitosà biomèdic 90/50 amb principi actiu i Tween 20. 

• Tween 20: 

En la il·lustració 55 es mostra la microbiologia realitzada pel quitosà mushroom srouce 600 

pcs. En aquest cas els quitosans solubles han donat més bons resultats, els quitosans 

insolubles han tingut una difusió molt més lenta però tot i això hi ha parts del teixit que ha 

fet que s’inhibeixi el creixement dels bacteris. 

 

Il·lustració 55. Microbiologia realitzada per les mostres del quitosà mushroom srouce 600 pcs sense principi actiu i 
tensioactiu. 
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• Lavanda + Tween 20 + LSS: 

En la il·lustració 56 es veu la microbiologia realitzada a la mostra del quitosà biomèdic 

95/150 amb principi actiu i amb els dos tensioactius. En aquestes mostres tots els 

quitosans han tingut bons resultats com es pot veure en l’annex 17.5. 

Per tant, els teixits són antibacterians i fan que s’inhibeixi el creixement dels bacteris. 

 

Il·lustració 56. Microbiologia realitzada per les mostres del quitosà biomèdic 95/150 amb principi actiu i amb els dos 
tensioactius, Tween 20 i LSS. 

• Tween 20 + LSS: 

En la il·lustració 57 es pot observar la microbiologia realitzada amb el quitosà biomèdic 90/50 

sense principi actiu i amb els dos tensioactius. La seva difusió funciona però és lenta.  

Tant en els solubles com els biomèdics els teixits han inhibit el creixement dels bacteris. 

 

Il·lustració 57.Microbiologia realitzada per la mostra del quitosà 90/50 sense principi actiu i amb els dos 
tensioactius, Tween 20 i LSS. 
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• TEIXIT POLIÈSTER  

Es va realitzar la mostra de la microbiologia de les diferents mostres del teixit tractat en 

diferents temps d’ozó.  En la il·lustració 58 es veu la microbiologia realitzada a partir del 

quitosà biomèdic 95/150 amb principi actiu i Tween 20 en un teixit de polièster sense tractar. 

El teixit tractat tant d’ozó com plasma es va realitzar amb la mateixa mostra per tal de poder 

comparar. 

 

Il·lustració 58. Microbiologia realitzada per el quitosà biomèdic 95/150 en el teixit de polièster. 

En totes les mostres que es van realitzar amb el teixit ja tractat d’ozó, tant en 15 minuts, 20 

minuts, 30 minuts i 45 minuts van fer que el creixement dels bacteris no es produís a causa del 

caràcter antimicrobià de les microcàpsules impregnades al teixit. El fet de tindre un rang més 

elevat de % pes de microcàpsules impregnades al teixit, ajuda al fet que sigui més fàcil poder 

actuar per inhibir el creixement dels bacteris. En la il·lustració 59 fa referència a la mostra de 

quitosà biomèdic 95/150 amb principi actiu i Tween 20 impregnada al teixit de polièster tractat 

amb ozó a 45 minuts. 

 

Il·lustració 59.Microbiologia realitzada pel quitosà biomèdic 95/150 del teixit tractat amb ozó a 45 minuts. 

En el cas del teixit tractat en plasma va succeir el mateix que en el cas d’ozó.  En la il·lustració 

60 on mostra el teixit tractat amb plasma B11 amb les microcàpsules realitzades amb el 

quitosà biomèdic 95/150 amb principi actiu i Tween 20. 

 

Il·lustració 60.Microbiologia realitzada amb el quitosà biomèdic 95/150 de la mostra del teixit polièster tractat amb 
plasma. 
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• Conclusions de la microbiologia: 

Després de realitzar totes les mostres i analitzar-les es poden treure diferents conclusions: 

• Tot i considerar a tots el quitosans de pes molecular alt, el quitosà soluble té una 

difusió molt més ràpida que el quitosà insoluble. Això és perquè permet que l’aigua 

que es troba en l’agar entri molt més ràpid en el quitosà soluble i dissolgui abans les 

microcàpsules deixant anar el principi actiu i el quitosà, ja que els dos tenen caràcter 

antimicrobià. 

• El teixit polièster sense tractar fa que la microbiologia sigui més difícil, a causa de la 

difícil impregnació del teixit. 

• Tant el teixit tractat amb ozó i amb plasma funciona correctament i fa que inhibeixi el 

creixement dels bacteris. 
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16. ANÀLISI DE L’IMPACTE AMBIENTAL 
La metodologia d’identificació i avaluació dels aspectes ambientals aplicats en el present 

estudi, realització i caracterització de microcàpsules amb diferents solubilitats del quitosà i 

diferents tensioactius.  

El primer pas d’aquest anàlisi consisteix a identificar les accions o els impactes sobre cada un 

dels components ambientals. Els impactes es coneixen com aquells que són produïts per les 

accions del projecte i es diferencien amb aquells que poden romandre després d’implementar 

totes les mesures preventives. 

La identificació d’aquests impactes es classifiquen segons dues fases de la realització de 

l’estudi: 

• Realització de les microcàpsules 

• Avaluació de les microcàpsules 

Mentre que els components del medi considerats de manera general es basen en tres grups: 

• Medi físic-Químic 

• Medi Biològic- Ecològic 

• Medi socioeconòmic – Cultural 

Els principals impactes tant negatius com positius del projecte van ser identificats.  

- Realització de les microcàpsules: 

o Medi físic- Químic 

Per a l’obtenció de les microcàpsules s’utilitza majoritàriament l’aparell ultraturrax per tal       

d’obtenir les emulsions i les dispersions del treball. Si hi hagués una possible avaria en 

l’ultraturrax, seria possible la utilització d’un agitador de pales, però això podria afectar en la 

mida de les microcàpsules que s’obtinguessin al final del projecte. 

o Medi biològic – Ecològic 

Per tal de dur una bona gestió ambiental és gràcies a prevenir la degradació ambiental i per 

tant, s’utilitzen materials biodegradables. Els polímers biodegradables es produeixen a partir 

de l’acció de microorganismes naturals com els bacteris, fongs i algues. 

Un altre objectiu de l’estudi és protegir el medi ambient, per tal d’aconseguir-ho tots els àcids 

utilitzats es llencen en unes garrafes classificades per tal de condicionar els residus prèviament 

abans d’eliminar-los. 

o Medi socioeconòmic- Cultural 

En la realització de les microcàpsules, com s’ha comentat anteriorment, s’utilitzen materials 

biodegradables. La majoria dels materials que s’utilitzen en aquest estudi són materials no 

tòxics, ja que la seva aplicació final és per un ús mèdic. 

Per al tractament amb àcids en moments específics de la realització de les microcàpsules 

s’utilitzen guants, bata i ulleres obligatòriament. Tot i això, en tota la realització del projecte 

sempre s’utilitzava ulleres, bata i guants. 
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- Avaluació de les microcàpsules: 

o Medi físic- Químic 

En la caracterització de les microcàpsules s’utilitzen diverses tècniques per a arribar als 

resultats. En el cas de la impregnació al teixit és necessari una màquina fulard que consta de 

diferents rodets, però no és necessari la utilització de cap màquina, ja que gràcies al 

catalitzador utilitzat es deixa assecar al medi ambient. El teixit utilitzat és cotó i polièster, que 

no és tòxic. Quan se li impregna les microcàpsules al teixit, fa que aquest no deixi de ser no-

tòxic, l’únic desprèn olor de l’oli essencial utilitzat en l’estudi, que és la lavanda. La lavanda 

com s’ha explicat, és un material no tòxic. 

o Medi biològic – Ecològic 

Quan impregnem les microcàpsules al teixit, provoca que els efectes de les microcàpsules 

siguin més prolongats en el temps amb un menor impacte ambiental, ja que són materials 

biodegradables. 

La part negativa és que per a la realització del projecte es necessita lavanda natural i després 

tractar-la per aconseguir oli essencial. Es va comprovar el percentatge semblant de la lavanda 

amb l’oli essencial i l’utilitzat tenia un 99% de semblança, per tant era pur pràcticament. 

o Medi socioeconòmic- Cultural 

En la caracterització de les microcàpsules no implica cap risc per a la comunitat tècnica, ni 

científica ni població en general.  

L’objectiu del treball és poder aplicar els teixits en el sector biomèdic, per tant, s’ha comprovat 

que és un producte no-tòxic. 

En l’avaluació antibacteriana realitzada s’ha utilitzat totes les mesures preventives a l’hora de 

realitzar els diferents assajos. S’ha comprovat que realment les diferents mostres realitzades 

inhibeixen el creixement dels bacteris. 

Després de realitzar l’estudi, l’anàlisi ambiental és un impacte positiu tant per la comunitat 

tècnica, científica com per la població en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La influència dels tensioactius en la microencapsulació 
   

82 
 

17. CONCLUSIONS 
Després de la realització del projecte es pot afirmar que si s’han obtingut microcàpsules d’olis 

essencials amb caràcter antimicrobià obtingudes mitjançant un mètode de coacervació 

complexa. 

No s’han pogut realitzar tots els estudis que es pretenia a causa de les circumstàncies que han 

passat. Els estudis realitzats són la microscopia òptica, el Nanozetasizer, el potencial Z i la 

microbiologia en la impregnació a diferents tipus de teixits. 

S’ha pogut comprovar que el quitosà té diverses aplicacions perquè és un biopolímer però es 

veuen influenciades pel seu pes molecular i  la seva solubilitat. 

La utilització d’olis essencials amb un tensioactiu fa que la fragància estigui controlada formant 

un sistema micel·lar. Això és perquè hi ha més interaccions però pràcticament l’oli es manté 

immòbil en el Core (nucli) de la microcàpsula. L’ús del Tween 20 provoca que la mida de les 

mostres es vegin reduïdes donant una estabilitat al sistema, per tant un ordre. Quan se li 

afegeix al sistema un segon tensioactiu, en aquest cas el lauril sulfat de sodi, provoca que 

l’única influència sigui el Shell i per tant, distorsiona l’ordre de la microcàpsula donant unes 

dimensions més grans. 

La utilització del quitosà principal és de tipus no soluble en aigua a pH neutre o bàsic, només si 

el grup que conté l’amina està protonat forma una sal a pH àcids.  En aquest cas els quitosans 

solubles tenen moltes més interaccions, a l’estar protonats són solubles en aigua i la seva 

difusió és molt més ràpida que no pas els quitosans insolubles que les seves interaccions es 

veuen reduïdes. Es pot comprovar en la microbiologia que la difusió es basa en el contacte de 

l’aigua en el teixit fins a trobar la lavanda. L’aigua és més estable que la lavanda, per tant, surt 

actuant amb les seves propietats, per això els quitosans solubles tenen una difusió molt més 

ràpida. 

En un futur seria interessant treballar per tal de controlar la mida de les microparticules. 

També poder determinar l’agent més apropiat per a la reticulació de les mostres i quin seria el 

procés previ més apropiat del teixit perquè hi hagi una reticulació millor amb les microcàpsules 

obtingudes. 
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18. PRESSUPOST I/O ANÀLISI ECONÒMICA 
En aquest apartat es realitza l’avaluació econòmica que es divideix en diferents parts, com el 

material utilitzat al laboratori, l’amortització dels equips emprats, el cost de recursos humans 

en funció de les hores treballades i la quantitat d’aigua. 

• Recursos humans: 

Per a  l’elaboració d’aquest projecte es necessita un graduat en enginyeria química i un tècnic 

del laboratori. La durada d’aquest projecte ha estat de 5 mesos i per què no ha sigut possible 

treballar més per les circumstàncies del confinament. S’ha treballat 8 hores diàries l’enginyer 

químic i unes 3 hores pel tècnic del laboratori. 

Per tal de calcular els sous, s’ha de tindre en compte: 

• Enginyer químic: 

o Sou brut d’un enginyer de grau (SB) = 23.000 €/any 

o Costos seguretat social (CSS) = 0.33 * SB = 7590 €/any 

o Número d’hores treballades anuals = 249 dies * 8 hores = 1992 hores 

o Número d’hores treballades = 640 hores 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑦𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑢 = 640 ∗
23000

€
𝑎𝑛𝑦 + 7590

€
𝑎𝑛𝑦 

1992 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠
= 𝟗𝟖𝟐𝟖. 𝟏𝟏

€

𝒂𝒏𝒚
 

 

• Tècnic de laboratori: 

o 1 tècnic de laboratori 

o Sou brut anual tècnic de laboratori (SB) = 15000 €/any 

o Costos seguretat social (CSS) = 0.32* SB = 4800 €/any 

o Número d’hores treballades = 240 hores 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡è𝑐𝑛𝑖𝑐 = 240 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗
15000

€
𝑎𝑛𝑦 + 4800

€
𝑎𝑛𝑦

1992 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠
= 𝟐𝟑𝟖𝟓. 𝟓𝟒 €/𝒂𝒏𝒚 

Taula 18.Costos de recursos humans 

Treballador Cost (€) 
Enginyer químic 9828.11 
Tècnic 2385.54 
Total 12213.65 
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• Recursos materials: 

En aquest apartat s’inclouen tots els productes, materials de laboratori i les amortitzacions 

dels equips tecnològics utilitzats (IVA inclòs). 

• Materials utilitzats: 

Taula 19. Costos dels materials 

Producte Unitats (un) Preu (€/un) Cost (€) 
Vas precipitats 6 2 12 
Vas precipitats 
100 mL 

8 1.15 9.2 

Vas precipitats 
50 mL 

4 1.1 4.4 

Vareta de vidre 2 0.38 0.76 
Matràs aforat 
100 mL 

4 3.61 14.44 

Flascó aigua 2 1.56 3.12 
Imant 4 0.98 3.92 
Pesca imant 1 8.39 8.39 
Espàtula 2 0.82 1.64 
Total - - 57.91 

 

• Productes utilitzats: 

Taula 20. Costos dels productes utilitzats 

Producte Unitats (un) Preu (€/un)  Cost (€) 
Lavanda 1 10 10 
Quitosà 7 90.5 633.5 
Àcid tànnic 1 28.4 28.4 
Goma 
aràbiga 

1 6.3 6.3 

Àcid cítric 1 15.3 15.3 
Àcid 
clorhídric 

1 28 28 

Àcid acètic 1 65 65 
Agar 1 12 12 
Fosfat de sodi 
monobàsic 
monohidratat 

1 5 5 

Tween 20 1 9.25 9.25 
LSS 1 2 2 
Total - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 814.75 
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• Amortització dels aparells utilitzats: 

Taula 21. Costos dels aparells utilitzats 

Producte Unitats 
(un) 

Preu 
(€/un) 

Vida 
útil 
(anys) 

Ús del 
recurs 

Amortització 
(€) 

Bany tèrmic 1 296 10 0,8 23,68 
Calefactor 
/agitador 

1 302 10 0,8 24,16 

Nevera 1 400 10 0,8 32 
Balança 1 13003 10 0,8 1040,24 
pH-Metre 1 298 5 0,4 23,84 
Autoclau 1 90 10 0,8 7,2 
Potencial 
zeta 

1 15000 15 0,8 800 

Microscopi 1 2117 10 0,8 169,36 
Zetasizer 1 15000 15 0,8 800 
Ultraturrax 1 1321 5 0,4 105,68 
Total - - - - 3026.16 

 

• Costos totals recursos materials: 

Taula 22. Costos totals recursos materials 

Recursos materials  Cost (€) 

Productes utilitzats 814.75 

Materials utilitzats 57.91 

Aparells utilitzats 3026.16 

Total 3898.82 

• Cost total: 

Taula 23.Costos totals 

Costos totals Cost (€) 
Recursos humans 12213.65 
Recursos materials 3898.82 
10% 389 
Total 16501.47 

 

El cost de la llum i l’aigua es calculen en el 10 % del pressupost dels recursos materials. 
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20. ANNEXES 

20.1. Microscòpia òptica 
Quitosà 1 – Biomedical 95/150 

• Mostra 1 – Lavanda  + Tween: 

 

Il·lustració 61. Mostra lavanda i Tween del quitosà biomèdic 95/150 

 

Il·lustració 62. Mostra lavanda i Tween del quitosà biomèdic 95/150 
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• Mostra 2 – Tween: 

 

Il·lustració 63. Mostra 2 amb Tween del quitosà biomèdic 95/150 

 

Il·lustració 64. Mostra 2 amb Tween del quitosà biomèdic 95/150 
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• Mostra 3 – Lavanda + Tween + LSS 

 

Il·lustració 65. Mostra 3 lavanda, Tween i LSS del quitosà biomèdic 95/150 

 

Il·lustració 66. Mostra 3 lavanda, Tween i LSS del quitosà biomèdic 95/150 
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• Mostra 4 – Tween i LSS: 

 

Il·lustració 67.Mostra 4 Tween i LSS del quitosà biomèdic 95/150 

 

Il·lustració 68. Mostra 4 Tween i LSS del quitosà biomèdic 95/150 
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Quitosà 2 – Biomedical 95/100 

• Mostra 1 – Lavanda i Tween: 

 

Il·lustració 69. Mostra 1 lavanda i Tween del quitosà biomèdic 95/100 

 

Il·lustració 70. Mostra 1 lavanda i Tween del quitosà biomèdic 95/100 
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• Mostra 2 – Tween: 

 

Il·lustració 71. Mostra 2 amb Tween del quitosà biomèdic 90/100 

 

Il·lustració 72. Mostra 2 amb Tween del quitosà biomèdic 95/100 
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• Mostra 3 – Lavanda, Tween i LSS: 

 

Il·lustració 73. Mostra 3 lavanda, Tween i LSS del quitosà biomèdic 95/100 

• Mostra 4- Tween i LSS: 

 

Il·lustració 74. Mostra 4 Tween i LSS del quitosà biomèdic 95/100 

 

Il·lustració 75. Mostra 4 Tween i LSS del quitosà biomèdic 95/100 
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Quitosà 3 – Biomedical 90/50 

• Mostra 1 – Lavanda i Tween: 

 

Il·lustració 76. Mostra 1 lavanda i Tween del quitosà biomèdic 90/50 

• Mostra 2 – Tween: 

 

Il·lustració 77. Mostra 2 Tween amb quitosà biomèdic 90/50 

 

Il·lustració 78. Mostra 2 amb Tween del quitosà biomèdic 90/50 
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• Mostra 3 – Lavanda ,Tween i LSS: 

 

Il·lustració 79. Mostra 3 amb lavanda, Tween i LSS del quitosà biomèdic 90/50 

• Mostra 4 -  Tween i LSS: 

 

Il·lustració 80. Mostra 4 amb Tween i LSS del quitosà biomèdic 90/50 

 

Il·lustració 81. Mostra 4 amb Tween i LSS del quitosà biomèdic 90/50 
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Quitosà 4 – Biomedical 90/100 

• Mostra 1 – Lavanda i Tween: 

 

Il·lustració 82. Mostra 1 lavanda i Tween del quitosà biomèdic 90/100 

• Mostra 2-  Tween: 

 

Il·lustració 83. Mostra 2 amb Tween del quitosà biomèdic 90/100 

• Mostra 3 – Lavanda, Tween i LSS: 

 

Il·lustració 84.Mostra 3 amb lavanda, Tween i LSS del quitosà biomèdic 90/100 
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• Mostra  4 – Tween i LSS: 

 

Il·lustració 85. Mostra 4 amb Tween i LSS del quitosà biomèdic 90/100 

 

Il·lustració 86. Mostra 4 amb Tween i LSS del quitosà biomèdic 90/100 

Quitosà 5 – Mushroom srouce water soluble 

• Mostra 1 – Lavanda i Tween: 

 

Il·lustració 87.  Mostra 1 amb lavanda i Tween del quitosà mushroom srouce water soluble 
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• Mostra 2 – Tween: 

 

Il·lustració 88. Mostra 2 amb Tween del quitosà mushroom srouce water soluble 

 

Il·lustració 89. Mostra 2 amb Tween del quitosà mushroom srouce water soluble 

• Mostra 3 – Lavanda, Tween i LSS: 

 

Il·lustració 90. Mostra 3 amb lavanda, Tween i LSS del quitosà mushroom srouce water soluble 
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Il·lustració 91. Mostra 3 amb lavanda, Tween i LSS del quitosà mushroom srouce water soluble 

• Mostra 4 – Tween i LSS: 

 

Il·lustració 92. Mostra 4 amb Tween i LSS del quitosà mushroom srouce water soluble 

 

Il·lustració 93. Mostra 4 amb Tween i LSS del quitosà mushroom srouce water soluble 
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Quitosà 6 – Mushroom srouce 600 pcs 

• Mostra 1 – Lavanda i Tween: 

 

Il·lustració 94. Mostra 1 amb lavanda i  Tween del quitosà Mushroom srouce 600 pcs 

• Mostra 2 – Tween: 

 

Il·lustració 95. Mostra 2 amb Tween del quitosà Mushroom srouce 600 pcs 
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Il·lustració 96. Mostra 2 amb Tween del quitosà Mushroom srouce 600 pcs 

 

Il·lustració 97. Mostra 2 amb Tween del quitosà Mushroom srouce 600 pcs 

 

Il·lustració 98. Mostra 2 amb Tween del quitosà Mushroom srouce 600 pcs 
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• Mostra 3 – Lavanda, Tween i LSS: 

 

Il·lustració 99.Mostra 3 amb lavanda, Tween i LSS del quitosà Mushroom srouce 600 pcs 

 

Il·lustració 100.Mostra 3 amb lavanda, Tween i LSS del quitosà Mushroom srouce 600 pcs 

• Mostra 4 – Tween i LSS: 

 

Il·lustració 101. Mostra 4 amb Tween i LSS del quitosà  Mushroom srouce 600 pcs 
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Il·lustració 102. Mostra 4 amb Tween i LSS del quitosà Mushroom srouce 600 pcs 

 

Il·lustració 103.Mostra 4 amb Tween i LSS del quitosà Mushroom srouce 600 pcs 
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20.2 Nanozetasizer  
Quitosà 1 – Biomedical 95/150 

• Mostra 1 – Lavanda i Tween: 

 

 

Il·lustració 104. Informe del Nanozetasizer de lavanda i Tween 20 amb el quitosà biomèdic 95/150 

• Mostra 2 – Tween: 

 

 

Il·lustració 105 Informe del Nanozetasizer de Tween 20 amb el quitosà biomèdic 95/150 
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• Mostra 3 – Lavanda, Tween i LSS: 

 

 

Il·lustració 106. Informe realitzat amb la mostra de lavanda, Tween 20 i LSS amb el quitosà biomèdic 95/150 

 

• Mostra 4 – Tween i LSS: 

 

 

Il·lustració 107. Informe realitzat per la mostra de Tween 20 i LSS del quitosà biomèdic 95/150 
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Quitosà 2- Biomedical 95/100 

• Mostra 1 – Lavanda i Tween: 

 

Il·lustració 108. Informe realitzat amb la mostra de lavanda i Tween 20 del quitosà biomèdic 95/100 

• Mostra 2 – Tween: 

 

 

Il·lustració 109. Informe realitzat amb la mostra de Tween 20 del quitosà biomèdic 95/100 

 

• Mostra 3 – Lavanda, Tween i LSS: 
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Il·lustració 110. Informe realitzat amb la mostra de lavanda, Tween 20 i LSS del quitosà biomèdic 95/100 

 

• Mostra 4 – Tween i LSS: 

 

 

Il·lustració 111. Informe realitzat per la mostra de Tween 20 i LSS del quitosà biomèdic 95/100 

 

Quitosà 3- Biomedical 90/50 

• Mostra 1 – Lavanda i Tween: 
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Il·lustració 112. Informe realitzat per la mostra de lavanda i Tween 20 del quitosà biomèdic 90/50 

• Mostra 2 – Tween: 

 

 

Il·lustració 113. Informe realitzat per la mostra de Tween 20 del quitosà biomèdic 90/50 

• Mostra 3 – Lavanda, Tween i LSS: 

 

 

Il·lustració 114. Informe realitzat per la mostra de lavanda, Tween 20 i LSS del quitosà biomèdic 90/50 
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• Mostra 4 – Tween i LSS: 

 

 

Il·lustració 115. Informe realitzat per la mostra de Tween 20 i LSS del quitosà biomèdic 90/50 

Quitosà 4- Biomedical 90/100 

• Mostra 1 – Lavanda i Tween: 

 

 

Il·lustració 116. Informe realitzat per la mostra de lavanda i Tween 20 del quitosà biomèdic 90/100 
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• Mostra 2 – Tween: 

 

 

Il·lustració 117. Informe realitzat de la mostra de Tween 20 del quitosà biomèdic 90/100 

• Mostra 3 – Lavanda, Tween i LSS: 

 

 

Il·lustració 118. Informe realitzat de la mostra de lavanda, Tween 20 i LSS del quitosà biomèdic 90/100 

• Mostra 4 – Tween i LSS: 
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Il·lustració 119. Informe realitzat de la mostra de Tween i LSS del quitosà biomèdic 90/100 

Quitosà 5 – Mushroom srouce water soluble 

• Mostra 1 – Lavanda i Tween: 

 

 

Il·lustració 120. Informe realitzat per la mostra de lavanda i Tween 20 del quitosà mushroom srouce water soluble 

• Mostra 2 – Tween: 
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Il·lustració 121. Informe realitzat per la mostra de Tween 20 del quitosà mushroom srouce water soluble 

• Mostra 3 – Lavanda, Tween i LSS: 

 

 

Il·lustració 122. Informe realitzat per la mostra de lavanda, Tween 20 i LSS del quitosà mushroom srouce water 
soluble 

• Mostra 4 – Tween i LSS: 

 

 

Il·lustració 123. Informe realitzat per la mostra de Tween 20 i LSS del quitosà mushroom srouce water soluble 
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Quitosà 6 – Mushroom source 600 pcs 

• Mostra 1 – Lavanda i Tween: 

 

 

Il·lustració 124. Informe realitzat per la mostra de lavanda i Tween 20 del quitosà mushroom srouce 600 pcs 

• Mostra 2 – Tween: 

 

 

Il·lustració 125. Informe realitzat per la mostra de Tween 20 del quitosà mushroom srouce 600 pcs 
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• Mostra 3 – Lavanda, Tween i LSS: 

 

 

Il·lustració 126. Informe realitzat per la mostra de lavanda, Tween 20 i LSS del quitosà mushroom srouce 600 pcs 

• Mostra 4 – Tween i LSS: 

 

 

Il·lustració 127. Informe realitzat per la mostra de Tween 20 i LSS del quitosà mushroom srouce 600 pcs 
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20.3. Potencial zeta 
Quitosà 1 – Biomedical 95/150 

• Mostra 1 – Lavanda i Tween: 

 

Il·lustració 128. Informe realitzat per la mostra de lavanda i Tween 20 del quitosà biomèdic 95/150 

• Mostra 2 – Tween: 

 

Il·lustració 129. Informe realitzat per la mostra de Tween 20 del quitosà biomèdic 95/150 
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• Mostra 3 – Lavanda, Tween i LSS: 

 

Il·lustració 130. Informe realitzat per la mostra de lavanda, Tween 20 i LSS del quitosà biomèdic 95/150 

 

• Mostra 4 – Tween i LSS: 

 

Il·lustració 131. Informe realitzat per la mostra de Tween 20 i LSS del quitosà biomèdic 95/150 
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Quitosà 2- Biomedical 95/100 

• Mostra 1 – Lavanda i Tween: 

 

Il·lustració 132. Informe realitzat de la mostra de lavanda i Tween 20 del quitosà biomèdic 95/100 

 

• Mostra 2 – Tween: 

 

Il·lustració 133. Informe realitzat per la mostra de Tween 20 del quitosà biomèdic 95/100 
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• Mostra 3 – Lavanda, Tween i LSS: 

 

Il·lustració 134. Informe realitzat per la mostra de lavanda, Tween 20 i LSS del quitosà biomèdic 95/100 

 

• Mostra 4 – Tween i LSS: 

 

Il·lustració 135. Informe realitzat per la mostra de Tween 20 i LSS del quitosà biomèdic 95/100 
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Quitosà 3- Biomedical 90/50 

• Mostra 1 – Lavanda i Tween: 

 

Il·lustració 136. Informe realitzat per la mostra de lavanda i Tween 20 del quitosà biomèdic 90/50 

• Mostra 2 – Tween: 

 

Il·lustració 137. Informe realitzat per la mostra de Tween 20 del quitosà biomèdic 90/50 

 

 

 

 

 

 



La influència dels tensioactius en la microencapsulació 
   

126 
 

• Mostra 3 – Lavanda, Tween i LSS: 

 

Il·lustració 138. Informe realitzat per la mostra de lavanda, Tween 20 i LSS del quitosà biomèdic 90/50 

 

• Mostra 4 – Tween i LSS: 

 

Il·lustració 139. Informe realitzat per la mostra de Tween 20 i LSS del quitosà biomèdic 90/50 
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Quitosà 4- Biomedical 90/100 

• Mostra 1 – Lavanda i Tween: 

 

Il·lustració 140. Informe realitzat per la mostra de lavanda i Tween 20 del quitosà biomèdic 90/100 

 

• Mostra 2 – Tween: 

 

Il·lustració 141. Informe realitzat per la mostra de Tween 20 del quitosà biomèdic 90/100 
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• Mostra 3 – Lavanda, Tween i LSS: 

 

Il·lustració 142. Informe realitzat per la mostra de lavanda, Tween 20 i LSS del quitosà biomèdic 90/100 

 

• Mostra 4 – Tween i LSS: 

 

Il·lustració 143. Informe realitzat per la mostra de Tween 20 i LSS del quitosà biomèdic 90/100 
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Quitosà 5 – Mushroom srouce water soluble 

• Mostra 1 – Lavanda i Tween: 

 

Il·lustració 144. Informe realitzat per la mostra de lavanda i Tween 20 del quitosà mushroom srouce water soluble 

 

• Mostra 2 – Tween: 

 

Il·lustració 145. Informe realitzat per la mostra de Tween 20 del quitosà mushroom srouce water soluble 
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• Mostra 3 – Lavanda, Tween i LSS: 

 

Il·lustració 146. Informe realitzat per la mostra de lavanda, Tween 20 i LSS del quitosà mushroom srouce water 
soluble 

 

• Mostra 4 – Tween i LSS: 

 

Il·lustració 147. Informe realitzat per la mostra de Tween 20 i LSS del quitosà mushroom srouce water soluble 
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Quitosà 6 – Mushroom srouce 600 pcs 

• Mostra 1 – Lavanda i Tween: 

 

Il·lustració 148. Informe realitzat per la mostra de lavanda i Tween 20 del quitosà mushroom srouce 600 pcs 

 

• Mostra 2 – Tween: 

 

Il·lustració 149. Informe realitzat per la mostra de Tween 20 del quitosà mushroom srouce 600 pcs 
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• Mostra 3 – Lavanda, Tween i LSS: 

 

Il·lustració 150. Informe realitzat per la mostra de lavanda, Tween 20 i LSS del quitosà mushroom srouce 600 pcs 

 

• Mostra 4 – Tween i LSS: 

 

Il·lustració 151. Informe realitzat per la mostra de Tween 20 i LSS del quitosà mushroom srouce 600 pcs 
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20.4. Impregnació al teixit 
• Cotó: 

Quitosà biomèdic 95/150:  

Taula 24. Pes i percentatge del teixit de cotó amb les mostres del quitosà biomèdic 95/150. 

Mostra Pes  final 
(g) 

Pes inicial 
(g) 

Pf-P0 (Pf-P0)/P0 % 

C1M1 7,8 7,1 0,7 0,09859155 9,85915493 

C1M2 6,9 6,2 0,7 0,11290323 11,2903226 

C1M3 7,4 6,89 0,51 0,07402032 7,40203193 

C1M4 8,5 7,6 0,9 0,11842105 11,8421053 

Quitosà biomèdic 95/100: 

Taula 25.Pes i percentatge del teixit de cotó amb les mostres del quitosà biomèdic 95/100. 

Mostra Pes  final 
(g) 

Pes inicial 
(g) 

Pf-P0 (Pf-P0)/P0 % 

C2M1 7,9 7,2 0,7 0,09722222 9,72222222 

C2M2 8 7,4 0,6 0,08108108 8,10810811 

C2M3 7,4 6,7 0,7 0,10447761 10,4477612 

C2M4 7,4 6,72 0,68 0,10119048 10,1190476 

 

Quitosà biomèdic 90/50: 

Taula 26.Pes i percentatge del teixit de cotó amb les mostres del quitosà biomèdic 95/50. 

Mostra Pes  final 
(g) 

Pes inicial 
(g) 

Pf-P0 (Pf-P0)/P0 % 

C3M1 7,6 6,9 0,7 0,10144928 10,1449275 

C3M2 8,1 7,15 0,95 0,13286713 13,2867133 

C3M3 7,3 6,1 1,2 0,19672131 19,6721311 

C3M4 7,5 6,4 1,1 0,171875 17,1875 

 

Quitosà biomèdic 90/100: 

Taula 27.Pes i percentatge del teixit de cotó amb les mostres del quitosà biomèdic 90/100. 

Mostra Pes  final 
(g) 

Pes inicial 
(g) 

Pf-P0 (Pf-P0)/P0 % 

C4M1 7,7 6,8 0,9 0,13235294 13,2352941 

C4M2 7,6 6,7 0,9 0,13432836 13,4328358 

C4M3 7,3 6,5 0,8 0,12307692 12,3076923 

C4M4 6,7 5,9 0,8 0,13559322 13,559322 
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Quitosà mushroom srouce water soluble: 

Taula 28. Pes i percentatge del teixit de cotó  de les mostres del quitosà mushroom srouce water soluble. 

Mostra Pes  final 
(g) 

Pes inicial 
(g) 

Pf-P0 (Pf-P0)/P0 % 

C5M1 7,7 6,9 0,8 0,11594203 11,5942029 

C5M2 7,6 6,8 0,8 0,11764706 11,7647059 

C5M3 7,2 6,5 0,7 0,10769231 10,7692308 

C5M4 8,3 7,7 0,6 0,07792208 7,79220779 

 

Quitosà mushroom srouce 600 pcs: 

Taula 29.Pes i percentatge del teixit de cotó  de les mostres del Quitosà mushroom srouce 600 pcs. 

Mostra Pes  final 
(g) 

Pes inicial 
(g) 

Pf-P0 (Pf-P0)/P0 % 

C6M1 7,5 6,7 0,8 0,11940299 11,9402985 

C6M2 8,9 8,1 0,8 0,09876543 9,87654321 

C6M3 8 7,3 0,7 0,09589041 9,5890411 

C6M4 7,8 6,8 1 0,14705882 14,7058824 

 

• Polièster amb ozó: 

Taula 30. Pes i percentatge del teixit de polièster amb ozó 

Mostra Pes  final 
(g) 

Pes inicial 
(g) 

Pf-P0 (Pf-P0)/P0 % 

C1M1-0 1,8 1,6 0,2 0,125 12.5 

C1M1-15 3,1 2,4 0,7 0,29166667 29,1666667 

C1M1-20 3,8 3 0,8 0.26666667 26.6666667 

C1M1-30 3,1 2,4 0,7 0,29166667 29,1666667 

C1M1-45 3,5 2,7 0,8 0,2962963 29,6296296 

 

 

• Polièster amb plasma: 

Taula 31.  Pes i percentatge del teixit de polièster amb plasma 

Mostra Pes final 
(g) 

Pes 
inicial 
(g) 

Pf-
P0 

(Pf-P0)/P0 % 

A11 1,5 1,3 0,2 0.15384615 15.3846154 
B11 1,5 1,2 0,3 0,25 25 
C11 1,7 1,3 0,4 0.30769231 30.7692308 
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20.5. Microbiologia  
*Staphylococcus Aureus 

18.5.1. Cotó 
 

 

Il·lustració 152. Microbiologia realitzada per la mostra de cotó 

Quitosà 1 – Biomedical 95/150 

• Mostra 1 – Lavanda i Tween: 

 

Il·lustració 153. Microbiologia realitzat per la mostra de lavanda i Tween 20 del quitosà biomèdic 95/150 

• Mostra 2 – Tween: 

 

Il·lustració 154. Microbiologia realitzada per la mostra de Tween 20 del quitosà biomèdic 95/150 
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• Mostra 3 – Lavanda, Tween i LSS: 

 

Il·lustració 155. Microbiologia realitzada per la mostra de lavanda, Tween 20 i LSS del quitosà biomèdic 95/150 

• Mostra 4 – Tween i LSS: 

 

Il·lustració 156. Microbiologia realitzada per la mostra de Tween 20 i LSS del quitosà biomèdic 95/150 

Quitosà 2- Biomedical 95/100 

• Mostra 1 – Lavanda i Tween: 

 

Il·lustració 157. Microbiologia realitzada per la mostra de lavanda i Tween 20 del quitosà biomèdic 95/100 
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• Mostra 2 – Tween: 

 

Il·lustració 158. Microbiologia realitzada per la mostra de Tween 20 del quitosà biomèdic 95/100 

• Mostra 3 – Lavanda, Tween i LSS: 

 

Il·lustració 159. Microbiologia realitzada per la mostra de lavanda, Tween 20 i LSS del quitosà biomèdic 95/100 

• Mostra 4 – Tween i LSS: 

 

Il·lustració 160. Microbiologia realitzada per la mostra de Tween 20 i LSS del quitosà biomèdic 95/100 
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Quitosà 3- Biomedical 90/50 

• Mostra 1 – Lavanda i Tween: 

 

Il·lustració 161. Microbiologia realitzada per la mostra de lavanda i Tween 20 del quitosà biomèdic 90/50 

• Mostra 2 – Tween: 

 

Il·lustració 162. Microbiologia realitzada per la mostra de Tween 20 del quitosà biomèdic 90/50 

• Mostra 3 – Lavanda, Tween i LSS: 

 

Il·lustració 163. Microbiologia realitzada per la mostra de lavanda, Tween 20 i LSS del quitosà biomèdic 90/50 



La influència dels tensioactius en la microencapsulació 
   

139 
 

• Mostra 4 – Tween i LSS: 

 

Il·lustració 164. Microbiologia realitzada per la mostra de Tween 20 i LSS del quitosà biomèdic 90/50 

Quitosà 4- Biomedical 90/100 

• Mostra 1 – Lavanda i Tween: 

 

Il·lustració 165. Microbiologia realitzada per la mostra de lavanda i Tween 20 del quitosà biomèdic 90/100 

• Mostra 2 – Tween: 

 

Il·lustració 166. Microbiologia realitzada per la mostra de Tween 20 del quitosà biomèdic 90/100 
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• Mostra 3 – Lavanda, Tween i LSS: 

 

Il·lustració 167. Microbiologia realitzada per la mostra de lavanda, Tween 20 i LSS del quitosà biomèdic 90/100 

• Mostra 4 – Tween i LSS: 

 

Il·lustració 168. Microbiologia realitzada per la mostra de Tween 20 i LSS del quitosà biomèdic 90/100 

Quitosà 5 – Mushroom srouce water soluble 

• Mostra 1 – Lavanda i Tween: 

 

Il·lustració 169. Microbiologia realitzada per la mostra de lavanda i Tween 20 del quitosà mushroom srouce water 
soluble 
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• Mostra 2 – Tween: 

 

Il·lustració 170. Microbiologia realitzada per la mostra de Tween 20 del quitosà mushroom srouce water soluble 

• Mostra 3 – Lavanda, Tween i LSS: 

 

Il·lustració 171. Microbiologia realitzada per la mostra de lavanda, Tween 20 i LSS del quitosà mushroom srouce 
water soluble 

• Mostra 4 – Tween i LSS: 

 

Il·lustració 172. Microbiologia realitzada per la mostra de Tween 20 i LSS del quitosà mushroom srouce water soluble 
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Quitosà 6 – Mushroom srouce 600 pcs 

• Mostra 1 – Lavanda i Tween: 

 

Il·lustració 173. Microbiologia realitzada per la mostra de lavanda i Tween 20 del quitosà mushroom srouce 600 pcs 

• Mostra 2 – Tween: 

 

Il·lustració 174. Microbiologia realitzada per la mostra de Tween 20 del quitosà mushroom srouce 600 pcs 

 

• Mostra 3 – Lavanda, Tween i LSS: 

 

Il·lustració 175. Microbiologia realitzada per la mostra de lavanda, Tween 20 i LSS del quitosà mushroom srouce 600 
pcs 
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• Mostra 4 – Tween i LSS: 

 

Il·lustració 176. Microbiologia realitzada per la mostra de Tween 20 i LSS del quitosà mushroom srouce 600 pcs 

18.5.2. Teixit polièster  
Quitosà 1 – Mostra 1 Lavanda + Tween 

Polièster Ozonitzat 

• Temps 0: 

 

Il·lustració 177. Microbiologia realitzada per la mostra amb ozó en el temps zero 

 

• Temps 15 minuts: 

 

 Il·lustració 178.Microbiologia realitzada per la mostra amb ozó de 15 minuts  
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• Temps 20 minuts: 

 

Il·lustració 179. Microbiologia realitzada per la mostra amb ozó de 20 minuts 

• Temps 30 minuts: 

 

Il·lustració 180. Microbiologia realitzada per la mostra amb ozó de 30 minuts 

• Temps 45 minuts: 

 

Il·lustració 181. Microbiologia realitzada per la mostra amb ozó de 45 minuts 
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Teixit polièster amb plasma 

• A11: 

 

Il·lustració 182. Microbiologia per la mostra A11 

• B11: 

 

Il·lustració 183. Microbiologia realitzada per la mostra B11 

• C11: 

 

Il·lustració 184. Microbiologia de la mostra C11 


