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ABSTRACT 

Introduction: This thesis is the result of a collaboration between Universitat de 

Barcelona and a private company called Laboratoris Hipra, S.A. 

Veterinary companies suffer serious economic losses because of diseases such as 

swine fever. In order to prevent and treat them, veterinary industry makes use of 

vaccines, for example, in emulsion form. The development of emulsions is not an 

easy task because emulsions may present stability problems and incompatibility with 

the antigens selected therefor. 

Aim: To obtain stable and robust emulsions, which are compatible with the selected 

antigens. On the one hand, the first specific aim is to replace the natural thickener 

Thickener A present in a commercial o/w emulsion, to avoid viscosity variability 

depending on thickener batches. On the other hand, the second specific aim is to 

replace the oil phase present in a commercial w/o vaccine of an unknown 

composition by a new oil phase. 

Experimental methods: Since emulsions are multifactorial systems, all the trials 

were planned using experimental design methodology. 

Results and discussion: Regarding the o/w emulsion aim, the substitution of 

Thickener A by other thickeners was unsuccessfully tested. After many different 

tests, a stable emulsion comprising Thickener D' and Thickener F as thickeners was 

obtained. However, this formulation presented variability depending on the batch of 

Thickener F. This problem was solved by a previous activation of Thickener F. 

Finally, the definitive formulation with activated Thickener F passed correctly the 

toxicity test and stability test up to 12 months. 

Secondly, to develop a w/o emulsion with low viscosity and stable more than 24 

hours was a though process. But finally, as a result of many trials combining different 

oils and surfactants, a formulation comprising oil K, Surfactant X and Surfactant S' 

showed positive results regarding stability and viscosity up to 6 months. 

Conclusions: Two new emulsions were developed suitable to replace commercial 

vaccines keeping substantially their initial features such as viscosity, stability and 

toxicity. 





RESUM 

Introducció: Aquesta tesi doctoral està inclosa dins del Pla de Doctorats Industrials 

de la Generalitat de Catalunya i s’ha realitzat conjuntament entre la Universitat de 

Barcelona i una empresa veterinària privada: Laboratoris Hipra, S.A. 

En el sector veterinari, les empreses ramaderes s’enfronten a greus pèrdues 

econòmiques degut a malalties diverses com la pesta porcina. Per evitar-ho, la 

indústria farmacèutica veterinària desenvolupa vacunes i fàrmacs per prevenir i 

tractar aquestes malalties. Moltes de les vacunes que s’administren en l’actualitat 

són en forma d’emulsions. Tot i així, la seva fabricació no és un procés fàcil ja que 

les emulsions sovint presenten problemes d’estabilitat i compatibilitat amb els 

antígens. 

Objectius: L’objectiu principal d’aquesta tesi ha estat obtenir emulsions estables, 

amb poder adjuvant i compatibles amb antígens per a la formulació de vacunes 

veterinàries. Per arribar a aquest objectiu, ha estat necessari assolir objectius 

específics: definir els diferents factors implicats en les emulsions; substituir 

l’espessant d’origen natural d’una formulació ja existent per un altre espessant 

mantenint o millorant les característiques de viscositat, estabilitat i toxicitat; i 

substituir la fase oliosa de composició no coneguda d’una emulsió ja existent per 

una combinació d’olis i emulgents senzilla i igual o més estable que la formulació 

inicial. 

Materials i mètodes: Aquesta tesi s’ha dut a terme a les instal·lacions de la 

Universitat de Barcelona i a les instal·lacions de Laboratoris Hipra. Com que les 

emulsions són composicions afectades per múltiples factors, tots els experiments 

s’han plantejat mitjançant la metodologia del disseny d’experiments. 

Resultats i discussió: En la formulació d’emulsions o/w, l’objectiu ha estat trobar 

un substitut de l’Espessant A per evitar diferències de viscositat en l’emulsió 

resultant causades per la naturalesa de l’espessant en funció del lot utilitzat. S’ha 

començat substituint l’Espessant A per espessants sintètics sense modificar cap 

més factor de la formulació de partida, però no ha resultat ser un bon mètode per 

mantenir l’estabilitat de les emulsions formulades. També s’han formulat emulsions  



sense espessant per buscar l’estabilitat de l’emulsió mitjançant l’acció dels 

tensioactius, però tampoc s’ha aconseguit cap emulsió estable. Finalment, amb 

l’assaig de diversos factors alhora, s’han aconseguit les primeres emulsions 

estables sense Espessant A. A partir d’una d’aquestes emulsions, la qual està 

composta pels espessants Espessant B i Espessant C, s’han plantejat diversos 

dissenys per buscar més alternatives d’espessants. Per una banda, s’han buscat 

més espessants principals per substituir l'Espessant B i tenir més alternatives 

possibles de l’Espessant A. I per altra banda, com que l'Espessant C és un 

espessant d’origen natural i, igual que l’Espessant A, proporciona diferències de 

viscositat segons el lot utilitzat, també se li han buscat substituts. Així doncs, s’ha 

aconseguit substituir l'Espessant C per Espessant F i l'Espessant D' ha resultat ser 

un bon espessant principal, mantenint en els dos casos l’estabilitat de les emulsions. 

A partir de tots els resultats d’estabilitat i viscositat obtinguts i de les preferències de 

l’empresa sobre els components de la formulació, s’ha obtingut una formulació 

definitiva composta per Espessant D', Espessant F i amb menys concentració de 

tensioactius i fase antigènica que la formulació de partida. Un cop optimitzades les 

concentracions dels espessants, s’ha fet un estudi amb diferents lots dels 

espessants que ha demostrat diferències significatives en la viscositat de l’emulsió 

en funció del lot d'Espessant F utilitzat. S’ha vist que el motiu d’aquestes diferències 

és que l'Espessant F necessita ser sotmès a un procés d’activació prèviament a la 

formulació per poder actuar correctament. Després de repetir l’optimització amb 

l'Espessant F activat i d’adequar el procés de formulació a nivell de producció 

industrial, s’ha confirmat que la formulació és robusta i no pateix diferències 

significatives en funció dels lots utilitzats. Per acabar, s’ha elaborat un estudi 

d’estabilitat durant 12 mesos que ha corroborat la possible substitució de la 

formulació de partida per la formulació dissenyada. 

En la formulació d’emulsions w/o, l’objectiu ha estat substituir una fase oliosa de 

composició no coneguda per una fase de composició coneguda i senzilla de 

formular. S’han plantejat nombrosos dissenys per arribar a tenir una emulsió de 

signe w/o, estable i d’aspecte fluid. S’ha buscat l’estabilitat de les emulsions 

mitjançant els tensioactius, l’addició d’espessants i variant el mètode de formulació, 

però la majoria de resultats han estat negatius. Per una banda, el problema ha estat 

aconseguir el signe d’emulsió desitjat, cosa que s’ha aconseguit disminuint la  



concentració del tensioactiu hidròfil de les formulacions. Un cop aconseguides 

algunes emulsions w/o estables, aquestes no han estat robustes ja que la seva 

repetició no ha donat els mateixos resultats o no s’han pogut formular amb PBS, fet 

necessari perquè una emulsió sigui compatible també amb antígens. Finalment, s’ha 

aconseguit una emulsió de signe w/o, aspecte fluid i estable composta per Oli K, 

Tensioactiu X i Tensioactiu S'. S’ha elaborat un estudi d’estabilitat durant 6 mesos 

que ha corroborat la possible substitució de la formulació de partida per la 

formulació dissenyada. 

Conclusions: S’han obtingut dues formulacions noves en forma d’emulsió per a 

l’administració de vacunes per via parenteral d’ús veterinari que són repetibles, 

robustes, compatibles amb antígens i estables durant el període d’estabilitat assajat. 

Una de les formulacions substitueix correctament l’emulsió de partida amb 

Espessant A, i l’altra formulació substitueix l’emulsió de partida que conté una fase 

oliosa no coneguda. 
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PRESENTACIÓ  
DE LA TESI 





1. PRESENTACIÓ DE LA TESI 

Aquesta tesi doctoral està inclosa dins del Pla de Doctorats Industrials de la 

Generalitat de Catalunya. Això significa que s’ha realitzat conjuntament amb la 

Universitat de Barcelona i una empresa veterinària privada: Laboratoris Hipra, S.A. 

En el sector veterinari, les empreses ramaderes s’enfronten a greus pèrdues 

econòmiques degut a la mort d’animals o a un baix rendiment en el procés 

d’engreix, a causa de malalties diverses com la pesta porcina o la pneumònia. La 

indústria farmacèutica veterinària ha desenvolupat vacunes i fàrmacs per prevenir i 

tractar aquestes malalties. L’ús de vacunes és preferible perquè evita l’administració 

d’antibiòtics, que finalment s’acaben acumulant en els aliments i poden perjudicar la 

salut humana. L’aparició de resistències dels patògens i de noves malalties fa que 

sigui necessari un desenvolupament continuat de vacunes aprofitant els avenços 

tecnològics. Les vacunes s’administren per prevenir les malalties, per tant, eviten la 

propagació d’aquestes i la protecció dels animals sobre les mateixes. 

Moltes de les vacunes que s’administren en l’actualitat són en forma d’emulsions, ja 

que tenen poder adjuvant, és a dir, ajuden a potenciar l’efecte immunogen dels 

antígens. Una emulsió és un sistema constituït per dues fases líquides immiscibles, 

una de les quals es dispersa en l’altra en forma de gotes molt petites.  

Tot i així, no és un procés fàcil ja que les emulsions sovint presenten problemes 

d’estabilitat i compatibilitat amb els antígens. Aquests problemes són deguts a 

diferents factors de l’emulsió com: olis, emulgents, naturalesa de l’antigen, adjuvants 

i mètodes de preparació. 

En aquesta tesi es pretén aconseguir emulsions aptes per a vacunes veterinàries i 

que siguin estables, és a dir, sistemes en què les gotes de la fase interna o dispersa 

conservin el seu caràcter inicial i que restin distribuïdes uniformement a la fase 

contínua. Com que les composicions a desenvolupar es veuen afectades per 

múltiples factors, en aquesta tesi s’aplica la metodologia del disseny d’experiments 

per reduir el nombre d’assaigs, temps i materials, i obtenir informació de qualitat del 

sistema de les emulsions. La formulació d’emulsions és molt difícil de predir i, per 

tant, s’ha d’estudiar de forma empírica. 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2. VACUNES VETERINÀRIES 

Des de finals del segle XVIII es disposa de vacunes, però en els últims anys, la seva 

producció i complexitat ha augmentat exponencialment gràcies als progressos 

tecnològics realitzats. A l’inici, les vacunes tenien una composició molt simple. Però 

amb el temps, han anat evolucionant i això ha obligat a afegir més components a la 

vacuna, com conservants, estabilitzants i, especialment, adjuvants [Blanco Quirós A, 

2014]. 

En el desenvolupament de les vacunes veterinàries és important tenir en compte els 

següents elements: l’espècie animal, la via d’administració de la vacuna, l’antigen i 

l’adjuvant. 

Primer de tot, és necessari seleccionar l’espècie objectiu de la vacuna. No totes les 

espècies tenen el mateix sistema immunitari i, per tant, no es poden fer vacunes 

generals per a tots els animals. Normalment, s’escull l’espècie en funció de l’impacte 

econòmic de la patologia o del risc de l’espècie. Tot i així, també és un criteri de 

selecció la necessitat de protegir un animal en concret, com els animals de 

companyia, les espècies rares o col·leccions zoològiques. Un altre factor a tenir en 

compte és la protecció de l’espècie humana davant de zoonosis. Per tant, també és 

important vacunar les espècies que podrien infectar humans. 

Hi ha múltiples espècies afectades pel mateix patogen, però això no vol dir que la 

mateixa vacuna pugui ser eficaç per a totes les espècies afectades. L’eficàcia de la 

vacuna pot variar entre les espècies, per la qual cosa fer extrapolació d’una a l’altra 

és difícil. 

En segon lloc, per triar la via d’administració de les vacunes es té en compte quina 

via és més pràctica, si causa reaccions locals en el lloc d’administració i si s’obté la 

resposta immune desitjada. Tradicionalment, les vacunes han estat sempre 

administrades per via parenteral (injecció intramuscular o subcutània). Tot i així, 

actualment s’està apostant per l’administració en mucoses (oral, ocular o nasal). 

Aquesta via facilita l’administració de la vacuna, redueix els efectes adversos i 

indueix la immunitat als llocs on habitualment els patògens inicien la infecció [Powell 

MF et al, 1995; Singh M et al, 2003; Sunil T, 2016]. 
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En tercer lloc, cal veure si es pot produir suficient immunitat amb un sol antigen o si 

es necessiten diversos antígens. És molt difícil saber els mecanismes protectors de 

cada antigen, les variacions que pot tenir l’antigen de manera natural o altres factors 

implicats en l’antigen. Això fa que la tria d’antígens sigui difícil de predir. 

I finalment, l’adjuvant d’una vacuna millora l’efecte de la vacuna i això permet reduir 

la dosi d’antigen requerida. Després d’anys d’investigació, el mecanisme d’acció 

dels adjuvants segueix sent incert, ja que cada adjuvant podria tenir més d’un 

mecanisme d’acció alhora. En general, els adjuvants milloren la presentació de 

l’antigen, augmenten la seva estabilitat o actuen com a immunomoduladors. És 

difícil triar l’adjuvant òptim perquè depèn de molts factors: de l’espècie animal, de 

l’antigen, de la via d’administració de la vacuna i del tipus d’immunitat necessitada 

[Aguilar JC et al, 2000; Spickler AR et al, 2003]. 

Els adjuvants de les vacunes veterinàries han de complir els següents requisits 

[Aucouturier J et al, 2001; Batista-Duharte A et al, 2014]:  

1. Han de millorar la resposta immunològica específica cap als patògens.  

2. Han de millorar la protecció. 

3. Han de ser estables per no desestabilitzar la vacuna. 

4. Han de ser segurs, ja que els efectes secundaris poden impactar en el 

creixement de l’animal, la reproducció o poden causar-hi defectes. 

5. Han de ser de fàcil ús, tant la formulació com l’administració. 

6. Han de tenir un cost assequible. 

7. Han d’estar ben definits químicament. 

8. Han de ser biodegradables. 

En les vacunes veterinàries, l’ús d’adjuvants està menys restringit que en les 

vacunes humanes. Això fa que a vegades hi hagi notables efectes adversos. Per 

exemple, vacunes amb hidròxid d’alumini es relacionen amb l’aparició de sarcomes 

malignes en gats. Per evitar això, és important la recerca de nous adjuvants [Sunil T, 

2016]. 

En definitiva, dissenyar una vacuna requereix tenir en compte molts factors alhora i 

experimentar per trobar-ne la millor combinació. 
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3. ADJUVANTS 

En vacunes veterinàries, es consideren adjuvants aquelles substàncies o grups de 

substàncies que poden influir positivament en la resposta immunològica dels 

antígens administrats.  

En els últims anys, la recerca i desenvolupament d’adjuvants ha anat creixent 

ràpidament gràcies als descobriments en immunologia i els mecanismes pels quals 

els adjuvants són capaços d’influir en la resposta immunològica dels antígens 

[Davies G, 2010]. 

No hi ha una classificació universal d’adjuvants. Es podrien classificar segons 

diferents mecanismes d’acció o naturalesa de l’adjuvant, però no acaben de ser 

clars els factors que diferencien un tipus d’un altre.  

A continuació s’exposen els grups d’adjuvants més utilitzats: 

- Adjuvant de Freund:  

Aquest adjuvant va ser un dels primers adjuvants descoberts. Per una banda, 

l’adjuvant complet de Freund consisteix en una emulsió d’oli mineral que conté 

micobacteris morts. Per motius de toxicitat, actualment ja no s’utilitza. I per altra 

banda, l’adjuvant incomplet de Freund consisteix en la mateixa emulsió que 

l’anterior, però sense els micobacteris. Aquest últim, actualment, encara s’utilitza en 

casos on es necessita un adjuvant fort i on la inflamació no és un inconvenient 

important [Petrovsky N et al, 2004; Spickler AR et al, 2003]. 

- Sals d’alumini i de calci 

Les sals d’alumini i de calci són adjuvants dèbils que principalment indueixen la 

resposta dels limfòcits T col·laboradors i dels limfòcits T citotòxics. També promouen 

una bona formació d’anticossos. No provoquen grans efectes adversos, només 

alguna al·lèrgia (alliberació d’immunoglobulines E) o granulomes ocasionals. Quan 

l’adjuvant és una sal d’alumini o de calci, es necessiten múltiples injeccions per 

aconseguir respostes immunològiques duradores. Les sals de calci són rarament 

utilitzades. En canvi, les sals d’alumini s’utilitzen tant en vacunes humanes com en 

vacunes veterinàries. El seu mecanisme d’acció consisteix en la formació d’un 

dipòsit en el lloc de la injecció que fa que l’antigen s’alliberi lentament i la seva 
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funció es mantingui més temps. Alguns exemples de sals són: hidròxid d’alumini, 

fosfat d’alumini, silicat d’alumini, fosfat de calci o alginat de calci [Paneque-Quevedo 

AA, 2013; Paul WE, 2008]. 

- Adjuvant amb base d’oli 

Quan l’adjuvant és un oli, la vacuna es formula com a emulsió. Les emulsions 

contenen una barreja d’oli i aigua estabilitzada per tensioactius. Principalment, 

estimulen les respostes dels anticossos, però a vegades també poden activar els 

limfòcits T citotòxics. Les emulsions són adjuvants més forts que les sals d’alumini, 

però les reaccions al lloc d’injecció i l’aparició de granulomes són més fortes també. 

Les emulsions amb olis metabolitzables són més segures i provoquen efectes 

adversos més dèbils que no pas les emulsions amb oli mineral. Malauradament, 

aquest augment de seguretat comporta una disminució de l’eficàcia. Les emulsions 

atrapen l’antigen al lloc de la injecció i provoquen un continuat subministrament 

d’antigen a les cèl·lules presentadores d’antigen. Aquest dipòsit d’antigen redueix 

l’eliminació d’antigen pel fetge . 

Els tres tipus d’emulsió possibles com a adjuvants són: emulsió aigua en oli (w/o), 

emulsió oli en aigua (o/w) i emulsió múltiple aigua en oli en aigua (w/o/w). Les 

emulsions w/o alliberen l’antigen lentament i provoquen immunitat a llarg termini. 

Això fa que sigui possible reduir la dosi de vacuna o la concentració d’antigen i, per 

tant, reduir el cost de la vacuna. Acostumen a ser formulacions molt viscoses i això 

dificulta que es puguin administrar per via parenteral. És per això que aquest tipus 

de vacunes no s’utilitzen ni en vacunes humanes ni en animals de companyia, però 

sí que s’utilitzen en aus, remugants o peixos. En canvi, les emulsions o/w alliberen 

l’antigen ràpidament i proporcionen immunitat forta a curt termini. Són menys 

viscoses que les emulsions w/o i provoquen menys inflamació. Són recomanades 

per porcí, cavalls i animals de companyia. I, finalment, les emulsions w/o/w alliberen 

l’antigen més ràpidament que les emulsions w/o, però més lentament que les 

emulsions o/w. Provoquen immunitat a curt i llarg termini i són menys viscoses que 

les emulsions w/o. A l’inici no eren formulacions gaire estables, però actualment hi 

ha noves tècniques que solucionen aquest problema. Es recomanen per animals 

porcins o bovins. 
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Dins d’aquest grup, també existeixen adjuvants moderns que pertanyen a empreses 

farmacèutiques, com el Montanide de Seppic, l’AS02 de GlaxoSmithKline o el MF59 

de Novartis, que consisteixen en la combinació d’emulsions amb altres adjuvants 

[Aucouturier J et al, 2001; Cárdenas-Vargas A et al, 2016; Paul WE, 2008]. 

- Liposomes 

Els liposomes són vesícules de colesterol i fosfolípids que poden incorporar antigen 

al lumen o a la membrana. Poden induir immunitat humoral i, en alguns casos, 

activar els limfòcits T citotòxics. Els liposomes s’han utilitzat durant anys com a 

vehicles de fàrmacs i està comprovat que són segurs, ja que la seva composició és 

semblant a la composició de les membranes cel·lulars i, per tant, el cos no els 

rebutja. A vegades, s’afegeixen immunomoduladors als liposomes per augmentar-ne 

l’eficàcia, però això també augmenta els efectes adversos [Spickler AR et al, 2003; 

Uberos J, 2013]. 

- Virosomes i partícules pseudo-virals 

Els virosomes són agregats de proteïnes provinents de virus. Són capaços 

d’incorporar antígens a la seva estructura, però per induir les cèl·lules del sistema 

immunitari necessiten anar combinats amb altres adjuvants. 

Les partícules pseudo-virals són proteïnes de la càpsida dels virus capaces d’induir 

immunogenicitat [Paul WE, 2008]. 

- Nanopartícules i micropartícules 

Consisteixen en petites partícules sòlides de polímers biodegradables, especialment 

de cianoacrilats i de copolímers d’àcid poli(làctic-co-glicòlid). Els polímers utilitzats 

en aquests adjuvants són utilitzats ja en altres funcions com vehicles de fàrmacs o 

pròtesis. És per això que es consideren adjuvants no tòxics. Aquests adjuvants es 

caracteritzen per la capacitat de formar un dipòsit d’antigen a llarg termini que 

permet la seva alliberació durant diversos mesos. 

El seu mecanisme d’acció és la inducció dels limfòcits T citotòxics i de la immunitat 

humoral. No es consideren immunomoduladors, però sovint s’hi afegeixen per 

millorar la seva eficàcia. Les micropartícules poden protegir l’antigen de condicions 

fortes com baix pH, sals biliars o activitat enzimàtica d’alguns enzims. És per això 

que són útils per les vacunes d’administració oral o intranasal. L’inconvenient que 
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tenen és la seva fabricació, ja que l’encapsulació pot alterar els antígens o disminuir 

la seva capacitat d’estimular el sistema immune. Tot i així, s’estan desenvolupant 

noves tècniques per evitar aquest problema. Aquests adjuvant són provats 

majoritàriament en animals domèstics i peixos i poden incorporar gran varietat 

d’antígens [Petrovsky N et al, 2004; Spickler AR et al, 2003; Uberos J, 2013]. 

- Saponines 

Les saponines són adjuvants complexes extrets de la planta Quillaja saponaria. Un 

cop extreta la saponina, es pot purificar i obtenir l’adjuvant QS21, provinent del Quil 

A (saponina parcialment purificada). Aquest és molt utilitzat en veterinària. Les 

saponines són immunomoduladores i poden induir fortament les respostes dels 

limfòcits T col·laboradors i dels limfòcits T citotòxics. Generalment, les saponines 

són segures, però la seva seguretat depèn del tipus de saponina i de la via 

d’administració de la vacuna. Per exemple, injectar saponina sense purificar és molt 

tòxic, ja que produeix hemòlisi. Injectar Quil A pot provocar inflamació local, però si 

es combina amb liposomes la inflamació pot ser eliminada. I injectar QS21 o una 

altra saponina purificada és molt més segur perquè té una toxicitat molt més baixa 

[Gerdts V, 2015; Petrovsky N et al, 2004]. 

- Derivats de polisacàrids 

Alguns d’aquests adjuvants són dextrans sulfatats d’alt pes molecular i 

dietilaminoetil (DEAE) dextrans. Aquests compostos saturen les cèl·lules de Kupffer 

del fetge i prevenen la degradació de l’antigen [Spickler AR et al, 2003]. 

També hi ha un grup de polisacàrids anomenats β-glucans que són molt estudiats 

actualment com a adjuvants. Activen els limfòcits T col·laboradors i els limfòcits T 

citotòxics [Jin Y et al. 2018]. 

El quitosan també és un polisacàrid estudiat com a adjuvant. Facilita el transport de 

l’antigen i n’evita la seva fagocitosi. És un adjuvant que interessa perquè és molt poc 

tòxic, però és dèbil i poc soluble [Apostólico JS et al, 2016; Sun B et al, 2018]. 

- Complexes immunoestimulants (ISCOMs) 

Aquests complexes són estructures que contenen saponines, colesterol i fosfolípids. 

Són immunomoduladors i poden induir les respostes dels limfòcits T col·laboradors i 

dels limfòcits T citotòxics. Són efectius en molts animals perquè els efectes 
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adversos observats són molt pocs i amb poca importància. Tot i així, sovint poden 

presentar problemes d’estabilitat. [Jennings R, 1998; Cárdenas-Vargas A et al, 

2016]. 

- Blocs de copolímers no iònics 

Els blocs de copolímers no iònics són adjuvants sintètics compostos per blocs de 

polioxipropilè hidrofòbic i blocs de polioxietilè. Normalment són utilitzats en 

cosmètica, però com a adjuvants tenen capacitat per activar la immunitat humoral i 

induir els limfòcits T citotòxics. S’acostumen a combinar amb emulsions o/w i w/o. 

Haurien d’actuar com a immunomoduladors, però principalment milloren 

l’alliberament de l’antigen. No són biodegradables i poden causar reaccions locals 

[Spickler AR et al, 2003]. 

- Proteïnes de transport 

Aquestes proteïnes es poden unir als antígens i augmentar la seva immunogenicitat. 

Aquests adjuvants són efectius especialment per antígens poc immunògens. Tot i 

així, és possible que les proteïnes de transport tinguin una immunitat preexistent i 

això pot ser una limitació com a adjuvant. [Jennings R, 1998; Petrovsky N et al, 

2004].  

- Productes de bacteris i els seus derivats 

Un adjuvant que pertany a aquest grup és el muramil dipèptid (MDP), un component 

d’un peptidoglicà immunomodulador que prové dels micobacteris. El MDP té efectes 

adversos importants com febre o artritis. És per això que s’utilitzen els seus derivats, 

compostos amb caràcter lipòfil o hidròfil. Aquests derivats són capaços d’induir el 

limfòcits T citotòxics i normalment es combinen amb liposomes o emulsions. 

Un altre adjuvant possible són les toxines dels bacteris com la toxina colèrica o 

l’exotoxina d’E. coli. Aquestes toxines activen la resposta humoral i indueixen els 

limfòcits T citotòxics. 

Els lipopolisacàrids també són adjuvants efectius. El monofosforil lípid A (MPL-A), 

per exemple, és un immunomodulador capaç d’induir fortament els limfòcits T 

col·laboradors, interactuar amb els receptors TLR i alliberar citocines 

immunoreguladores. Tot i així, és un adjuvant de toxicitat elevada. 
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L’ADN bacterià també pot actuar com a adjuvant i induir l’alliberació de citocines. Els 

oligonucleòtids CpG són adjuvants immunomoduladors i poden induir anticossos i 

limfòcits T col·laboradors [Davies G, 2010; Spickler AR et al, 2003; Uberos J, 2013]. 

- Citocines 

L’efecte de les citocines com a adjuvant varia en funció de la citocina. Algunes 

indueixen l’activitat de determinades cèl·lules immunes, i d’altres actuen com a 

activadors generals. Algunes citocines considerades adjuvants són INF-γ, IL-1 I IL-2. 

Habitualment es combinen amb altres adjuvants [Spickler AR et al, 2003]. 

- Altres polímers 

El Carbomer també és un polímer utilitzat com a adjuvant. És capaç de crear 

enllaços amb l’antigen formant un complex antigènic més estable, resistent a la 

degradació enzimàtica i més accessible als limfòcits [Haver-Lockart Laboratories 

Inc, 1974]. 
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4. EMULSIONS 

Una emulsió és un sistema termodinàmicament inestable format per dos líquids 

immiscibles on un dels líquids es troba dispersat en forma de gotes (fase interna o 

fase dispersa) en l’altre líquid (fase externa o fase contínua). Per ser estables, 

aquestes dues fases requereixen la presència d’un tercer element: un agent 

emulsionant. Tot i així, a la pràctica rarament es troben emulsions compostes només 

de tres components. És més habitual combinar dos emulgents, un de principal i un 

altre d’auxiliar, ja que aquests dos interaccionen a la interfase i proporcionen 

estabilitat a l’emulsió. Les emulsions són sistemes complexos i, per això, la teoria 

coneguda s’ha desenvolupat de forma empírica [Aucouturier J et al, 2001; Faulí 

Trillo C, 1993; Tadros TF, 2016; Thompson JE, 2009; Vila Jato JL, 2001]. 

Les propietats físiques d’una emulsió ideal són [Aulton ME, 2004; Florence AT et al, 

1988]: 

1. S’ha de mantenir homogènia almenys durant el període d’agitació de l’envàs i 

extracció de la quantitat requerida. 

2. Si apareix algun fenomen de desestabi l i tzació durant el temps 

d’emmagatzematge, s’ha de poder tornar a dispersar fàcilment amb agitació 

moderada de l’envàs. 

3. La viscositat de l’emulsió ha de poder permetre l’extracció del producte de 

l’envàs i la transferència al lloc d’aplicació sense dificultats. 

4. Qualsevol partícula suspesa ha de ser petita i de mida uniforme perquè el 

producte sigui homogeni i elegant. 

L’avantatge de formular fàrmacs en forma d’emulsió és que es pot controlar 

l’alliberació del principi actiu, protegir el principi actiu davant la hidròlisi i l’oxidació, i 

emmascarar característiques desagradables del principi actiu [Faulí Trillo C, 1993].  

En la formulació de vacunes, les fases de l’emulsió són aigua (medi antigènic) i oli. 

Depenent de la distribució de les fases, les emulsions poden ser d’un tipus o signe 

concret. Si les gotes d’oli es dispersen a través de la fase aquosa, l’emulsió 

s’anomena oli en aigua (o/w), mentre que un sistema en el qual l’aigua es dispersa a 

través de l’oli és una emulsió d’aigua en oli (w/o). Aquestes emulsions s’anomenen 
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macroemulsions, les quals tenen una mida de gota de 0,1-5 µm i són opaques. 

També existeixen les nanoemulsions, que tenen una mida de gota de 20-100 nm i 

poden ser transparents, translúcides o opaques, segons la mida de gota. Un altre 

tipus d’emulsions més complexes són les emulsions múltiples. Per exemple, una 

gota d’aigua dispersa en oli i, a la vegada, això es troba dispers en aigua (w/o/w). I 

finalment, les microemulsions tenen una mida de gota de 5-50 nm i són les úniques 

termodinàmicament estables. És per això que no haurien de formar part de la 

classificació de les emulsions, sinó que s’haurien d’anomenar sistemes micel·lars. 

[Aucouturier J et al, 2001; Tadros TF, 2016; Aulton ME, 2004; Vila Jato JL, 2001]  

El tipus d’emulsió que es formula depèn de la via d’administració i aplicació que es 

pretén. Generalment, les emulsions són destinades a l’administració oral, tòpica i 

parenteral. Si s’han d’administrar greixos i olis per via oral, normalment s’inclouen en 

emulsions o/w per facilitar-ne la ingesta. A més, en cas que la fase oliosa tingui mal 

gust, es pot emmascarar afegint aromatitzants a la fase aquosa. Les emulsions 

administrades per via intravenosa són del tipus o/w, mentre que les destinades per 

via intramuscular poden ser tant w/o com o/w, depenent si el fàrmac és hidrosoluble 

o liposoluble. En el cas de les emulsions aplicades sobre la pell també poden ser 

dels dos tipus. Les emulsions o/w es prefereixen perquè provoquen una sensació 

menys greixosa, generalment més acceptada pel consumidor. En canvi, les 

emulsions w/o produeixen sensació més greixosa i, per tant, són més eficaces per 

evitar la sequedat de la pell o si interessa tenir un formulació resistent a l’aigua. Pel 

que fa la fase oliosa, pot passar que estigui constituïda pel principi actiu o que, 

simplement, en sigui el portador. En la formulació de vacunes, generalment es 

formulen macroemulsions w/o i o/w, i emulsions múltiples del tipus w/o/w. 

[Aucouturier J et al, 2001; Tadros TF, 2016; Thompson JE, 2009; Vila Jato JL, 2001] 

Els factors que determinen el tipus d’emulsió són [Thompson JE, 2009; Vila Jato JL, 

2001]: 

- Emulgent 

Alguns emulgents poden formar tant emulsions w/o com o/w. D’altres només formen 

un sol tipus d’emulsió. Segons Bancroft, el tipus d’emulsió s’origina depenent de la 

naturalesa de l’agent emulsionant. És a dir, el líquid en el qual l’agent emulsionant 

sigui més soluble serà la fase contínua de l’emulsió. 
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- Volum de les fases de l’emulsió 

La fase present en major concentració tendeix a ser la fase externa, però si hi ha un 

emulgent fort que tendeixi a formar un tipus d’emulsió concret pot ser prioritari 

davant el volum de les fases a l’hora d’assignar-se el signe de l’emulsió. Per tant, la 

relació de volums de les fases no és decisiva en el signe de l’emulsió. Les 

excepcions de Bancroft hi són quan s’emulsionen grans quantitats de fase interna. 

En aquest cas, és possible que passi que la fase interna, per la seva gran proporció, 

agafi agent emulsionant de la fase contínua.  

- Ordre de mescla 

Habitualment, la fase que s’afegeix sobre l’altra fase tendeix a ser la fase interna. 

Així, la fase contínua va integrant poc a poc la fase interna.  

És necessari incloure un o més agents emulsionants per facilitar l’emulsió durant la 

fabricació i també per garantir l’estabilitat de l’emulsió durant el període de validesa 

del producte. 

Un emulgent ideal ha de tenir les següents propietats: 

1. Ha de ser capaç de reduir la tensió interficial entre dos líquids immiscibles. 

2. Ha de ser físicament i químicament estable, inert i compatible amb els altres 

components de la formulació. 

3. No ha de ser irritant ni tòxic en les concentracions utilitzades. 

4. Ha de ser organolèpticament inert. No pot proporcionar gust o olor a l’emulsió. 

5. Ha de formar una pel·lícula al voltant de les gotes de fase interna per evitar que 

s’uneixin entre elles. 

6. Ha de produir i mantenir la viscositat requerida per la formulació. 

Hi ha 3 tipus d’emulgents [Gennaro AR, 2003; Aulton ME, 2004; Faulí Trillo C, 1993; 

Aucouturier J et al, 2001; Becher P, 1972]: 

- Agent emulsionants naturals  

Provenen de fonts vegetals. Alguns exemples són la goma aràbiga o la pectina. El 

poder emulsionant ve donat per l’augment de viscositat que aquests agents 

proporcionen a l’emulsió. Tenen dos inconvenients principals: mostren una variació 
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de la composició considerable entre lots i, per tant, de les seves propietats 

emulsionants, i poden ser susceptibles al creixement de bacteris i fongs. Per això, 

no són gaire utilitzats en productes que requereixen data de caducitat prolongada, 

sinó més aviat per emulsions d’ús extemporani dissenyades per a l’ús a pocs dies 

de la seva fabricació.  

- Sòlids finament dividits 

Els compostos més utilitzats són les argiles col·loïdals com la bentonita (silicat 

d’alumini). Són bons emulsionants i augmenten la viscositat de la fase aquosa. 

S’acostumen a utilitzar combinats amb tensioactius per formular emulsions per a ús 

extern. 

- Agents emulsionants sintètics 

Aquests agents emulsionants són els que s’anomenen tensioactius i poden tenir 

dues funcions: poden actuar com a formadors (disminueixen la tensió interficial entre 

la fase aquosa i oliosa) i poden actuar com a estabilitzadors (formen una capa 

compacta al voltant de la gota). És important combinar més d’un tensioactiu per 

obtenir les dues funcions en una emulsió. La seva funció com a emulsionant és 

deguda a la seva composició. Els tensioactius tenen un grup polar (hidròfil) i un grup 

no polar (lipòfil) format normalment per una cadena d’àcid gras. Cada tensioactiu té 

més afinitat per una de les fases de l’emulsió que per l’altra. Això es coneix gràcies 

al valor del balanç hidròfil/lipòfil (HLB), un valor del 0 al 20 que ajuda a classificar els 

tensioactius. Aquells tensioactius que tenen un valor d’HLB baix tenen afinitat per la 

fase oliosa i formen emulsions w/o. En aquest cas, la fase aquosa es troba en forma 

de gotes disperses en la fase oliosa. Els tensioactius que tenen un valor d’HLB 

elevat tenen afinitat per la fase aquosa i formen emulsions o/w, on la fase contínua 

és l’aigua i la fase dispersa és l’oli. L’HLB no només es relaciona amb els 

tensioactius, cada fase oliosa té un HLB requerit que cal ajustar amb l’HLB dels 

tensioactius. Aquest sistema HLB té diversos inconvenients, com per exemple que 

no té en compte els efectes de la temperatura, la presència d’additius i la 

concentració de l’emulsionant. 

Els tensioactius es divideixen en 4 categories principals: aniònics (molt utilitzats 

degut el seu baix cost, però molt tòxics i, per tant, només per aplicació externa), 

catiònics (també tòxics i d’aplicació externa, en concret per a cremes antisèptiques), 
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no iònics (baixa toxicitat, d’aplicació oral i parenteral, són els menys sensibles a 

canvis de pH i temperatura, però tenen un cost més elevat) i amfòters (tenen 

càrrega positiva o negativa segons el pH del sistema, no són gaire utilitzats).  

Quan ja es tenen determinats els components de l’emulsió que es vol formular, 

arriba el procés de formulació de l’emulsió amb l’objectiu de reduir la fase interna en 

gotes petites i dispersar-les en la fase externa i aconseguir que el resultat sigui 

estable. La formació d’emulsions no és un procés espontani i requereix energia, ja 

sigui en forma de calor o energia mecànica durant la mescla de les fases. Hi ha 

quatre mètodes principals de formulació d’emulsions [Gennaro AR, 2003; Faulí Trillo 

C, 1993]: 

1. Addició de la fase interna sobre la fase externa: en general, aquest és el 

mètode més satisfactori per preparar emulsions, ja que sempre hi ha un excés 

de fase externa que promou el tipus d’emulsió desitjat. 

2. Addició de la fase externa sobre la fase interna: aquest mètode funciona bé 

quan el volum de la fase externa és molt més elevat que el volum de la fase 

interna. En primer lloc, es forma una emulsió amb el signe invers del desitjat. 

Després, en afegir la resta de fase externa, s’obté l’emulsió amb el signe buscat. 

3. Mescla de les dues fases després d’escalfar-les: aquest mètode s’utilitza 

quan alguns components necessiten fusió per ser líquids. Per motius pràctics, 

normalment s’afegeix la fase aquosa sobre la fase oliosa, indiferentment del 

signe de l’emulsió. Cal vigilar no sobreescalfar les fases per evitar la degradació 

dels components de l’emulsió. 

4. Addició alternada de les fases sobre l’agent emulsionants: s’addicionen la 

fase oliosa i la fase aquosa sobre una fase formada pels agents emulsionants. 

En aquest cas, l’alta concentració d’agent emulsionant a l’inici de la mescla 

afavoreix la formació de gotes petites. 

La temperatura de les fases, l’ordre d’addició de les fases i la velocitat d’addició de 

les fases són tres factors del procediment d'elaboració que influencien 

considerablement en la viscositat, la mida de gota i l’estabilitat de l’emulsió. 
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Un cop formulada l’emulsió, hi ha tres paràmetres bàsics a tenir en compte en les 

emulsions parenterals: la seguretat, l’estabilitat i la qualitat. 

4.1.  SEGURETAT 

Els adjuvants formulats amb oli poden induir reaccions locals i generals com 

granuloma, abscessos o febre. L’oli metabolitzable és ben tolerat ja que es 

metabolitza ràpidament i s’elimina del lloc d’injecció, només indueix una inflamació 

dèbil i temporal. En canvi, els olis minerals es queden al lloc d’injecció i són 

eliminats més lentament pels macròfags, això fa que els efectes adversos siguin 

més elevats. 

L’antigen, la concentració antigènica i la dosi de vacuna també tenen una forta 

influència sobre la seguretat de les vacunes. El tipus d’antigen pot provocar més o 

menys reaccions secundàries en funció de cada cas. I la concentració antigènica i la 

dosi de vacuna provoquen més o menys efectes adversos segons la quantitat 

utilitzada: més concentració i dosi comporta més efectes adversos [Aucouturier J et 

al, 2001]. 

4.2.  ESTABILITAT 

L’estabilitat de les emulsions és el seu punt més crític. Des d’un punt de vista 

termodinàmic, una emulsió es considera estable només en el cas que el número i 

mida de les gotes de la fase interna per unitat de volum de fase contínua es 

mantinguin constants en el temps i distribuïdes uniformement a tota la fase contínua. 

Es poden trobar diferents desviacions respecte aquesta conducta ideal. Per això, 

des del punt de vista termodinàmic, les emulsions són sistemes inestables, ja que la 

reducció de l’àrea interficial per coalescència és un procés favorable que passa més 

o menys ràpidament. Tot i així, des del punt de vista farmacèutic, no es defineix una 

emulsió com a sistema termodinàmicament inestable, ja que es considera que una 

emulsió sí que és estable quan les gotes mantenen la seva mida i forma inicials i es 

mantenen uniformement distribuïdes a la fase contínua durant un període de temps 

raonable (suficient pel seu emmagatzematge i ús) [Aulton ME, 2004; Vila Jato JL, 

2001]. 
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Les emulsions poden patir diversos processos d’inestabilitat [Aulton ME, 2004; 

Tadros TF, 2016; Vila Jato JL, 2001]: 

- Formació de cremes 

Moviment de les gotes cap a la part superior (cremat) o inferior (sedimentació) de 

l’emulsió (Figura 1), depenent de si la densitat és menor o superior a la densitat del 

medi, respectivament. La mida de gota no canvia, sinó que es mouen ràpidament. 

En moltes emulsions es formen cremes quan es deixen en repòs i és un procés 

diferent a la ruptura de l’emulsió, ja que la formació de cremes no implica 

necessàriament la coalescència ni l’agregació de les gotes i és un procés reversible. 

Per tant, quan la formació de cremes és l’únic procés causant de la inestabilitat de 

l’emulsió, aquesta es pot reconstituir fàcilment mitjançant agitació. Tot i així, des del 

punt de vista farmacèutic és un procés que interessa evitar, ja que pot originar una 

dosificació errònia, causar una mala aparença i, a més, degut a la major proximitat 

de les gotes a la crema que en l’emulsió original, pot facilitar la seva coalescència i 

agregació. Una manera de reduir la velocitat de formació de cremes és obtenir una 

menor mida de la gota de l’emulsió mitjançant una millora del sistema de formulació 

i la selecció d’un bon agent emulsionant. No es formarien cremes si la densitat de la 

fase externa i interna de l’emulsió fossin iguals, però això és molt difícil a nivell 

pràctic perquè només es podria produir a un interval molt estret de temperatura. Un 

augment de la viscositat del medi extern també redueix la velocitat de formació de 

cremes i, per tant, augmenta l’estabilitat de l’emulsió. Molts agent emulsionants 

inclouen aquesta propietat com a part de la seva acció estabilitzant. També, 

l’emmagatzematge de l’emulsió a baixes temperatures augmenta la viscositat de la 

fase externa i, per tant, redueix la velocitat de les gotes i augmenta l’estabilitat de 

l’emulsió. 

Figura 1. Formació de cremes d’una emulsió o/w. 
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- Agregació  

Unió de les gotes de la fase dispersa en agregats (Figura 2) degut a forces de Van 

de Waals. Tot i que les gotes mantenen la seva identitat, cada agregat es comporta 

com a una unitat. Es poden formar dos tipus d’agregats: floculats (són 

redispersables) o coagulats (la seva redispersió és molt difícil i plantegen problemes 

més greus d’estabilitat). La formació d’agregats afavoreix la formació de cremes i, a 

més, és un pas previ a la coalescència.  

Figura 2. Procés d’agregació d’una emulsió o/w. 

- Maduració d’Ostwald  

Desaparició de les gotes petites i formació de gotes més grans (Figura 3). Això dóna 

lloc a una mida de gota de l’emulsió més gran. Aquest procés passa en emulsions 

amb una mida de gota petita. Per evitar aquest procés, s’ha d’obtenir una distribució 

de mida de gota homogènia. 

 

Figura 3. Maduració d’Ostwald d’una emulsió o/w. 

- Inversió de fases 

Intercanvi de la fase interna i externa (Figura 4). Per exemple, una emulsió o/w 

passa a ser w/o. Aquest fenomen pot aparèixer en emulsions que tenen una 

concentració de fase dispersa elevada i a la que s’hi afegeixen compostos o es 

modifica la temperatura. Tot i així, és un procés poc freqüent durant 

l’emmagatzematge, excepte en casos que el sistema sigui molt sensible a 

modificacions de temperatura o a una interacció amb algun component de l’envàs. 

La TIP (temperatura d’inversió de fases) és aquella a la qual l’emulsió canvia el seu 
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signe. El seu valor depèn de la naturalesa de la fase oliosa, dels tensioactius i de la 

concentració de tensioactius i altres adjuvants. Per molts tensioactius no iònics, la 

TIP augmenta amb el valor d’HLB. A vegades, es pot produir inversió de fases 

durant la utilització de l’emulsió. Quan es produeix inversió de fases, s’observen 

canvis en la viscositat, conductivitat de l’emulsió i mida de les gotes. 

Figura 4. Inversió de fases d’una emulsió o/w.  

- Coalescència 

És un procés pel qual les gotes de l’emulsió s’uneixen entre elles per formar gotes 

més grans (Figura 5). Quan s’observa aquest procés en una emulsió, vol dir que 

finalment se separaran les dues fases completament i l’emulsió es trencarà. 

L‘addició d’un tensioactiu disminueix la tensió interficial aigua-oli i permet 

l’emulsificació. Tot i així, encara que hi hagi un tensioactiu, persisteix una certa 

tensió interficial i el sistema busca la forma de minimitzar l’àrea interficial. La forma 

esfèrica de les gotes i el fenomen de la coalescència són mitjans per disminuir 

aquesta àrea. 

Figura 5. Coalescència de les gotes d’una emulsió o/w. 

No existeixen unes normes generals per estabilitzar les emulsions, cal estudiar-ne 

cada cas per separat. Tot i així, cal conèixer diversos factors que habitualment 

poden desestabilitzar les emulsions [Bennet H, 1968]: 
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▪ Tensioactiu o combinació de tensioactius incorrecte. 

▪ Inadequada proporció dels volums de les fases. 

▪ Impureses en l’oli, aigua o tensioactiu. 

▪ Temperatura de formulació massa elevada. 

▪ Incompatibilitat entre el tensioactiu i algun altre component de l’emulsió. 

▪ Presència d’electròlits. 

▪ Procés de formulació inadequat: addició de les fases o tècnica d’agitació 

inadequada. Una tècnica inapropiada provoca una dispersió deficient o 

excessiva de la fase interna, fet que afavoreix la coalescència. Per exemple, 

en general les emulsions w/o necessiten homogeneïtzació a elevada velocitat 

per ser estables, en canvi, la mateixa homogeneïtzació per les emulsions o/w 

pot donar lloc a emulsions inestables. 

▪ Viscositat insuficient: quan la viscositat és massa baixa, les partícules es 

mouen més i això provoca coalescència. L’addició d’un espessant a la fase 

externa, el canvi en la proporció dels volums de les fases o l’augment de la 

concentració dels tensioactius són bons mètodes per augmentar la viscositat.  

▪ Descomposició d’algun component de la formulació: és important utilitzar 

conservants.  

▪ Emmagatzematge inadequat. 

La millor estabilitat s’observa quan el volum de la fase interna és 40-60 % de 

l’emulsió. Si la fase interna està per sota del 30 % o per sobre del 70 %, l’emulsió es 

pot trencar fàcilment. En el cas d’una concentració superior al 70 %, pot ser que 

l’emulsió es desestabilitzi per coalescència o pot ser que s’inverteixi el signe de 

l’emulsió [Bennet H, 1968]. 

L’estabilitat es pot mesurar mitjançant diferents proves. Les més habituals són 

[Bennet H, 1968; Aucouturier J et al, 2001]: 

1. Assaig d’estabilitat accelerada: observar l’efecte de diferents temperatures 

sobre l’emulsió. Normalment es mesura a 4 °C i a temperatura ambient, ja que 

són les temperatures que corresponen a l’emmagatzematge i ús de les vacunes. 
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Tot i així, a vegades es fan assaigs a 37 °C per tal d’accelerar més l’estabilitat, 

encara que no sempre els resultats corresponguin als resultats obtinguts a 4 °C. 

2. Mesurar diferents paràmetres i observar-ne l’evolució: una emulsió que 

manté els valors dels paràmetres constants serà més estable que una emulsió 

amb els valors dels paràmetres inestables. Els paràmetres poden ser viscositat i 

mida de la gota, entre d’altres. 

4.3.  QUALITAT 

La qualitat de les emulsions és un altre paràmetre important perquè té un impacte 

directe sobre l’eficàcia. La caracterització fisicoquímica de l’emulsió pot ser definida 

per diversos paràmetres com el signe de l’emulsió, mida de gota, viscositat i reologia 

[Bennet H, 1968]. 

Les proves més habituals per determinar el signe de l’emulsió són les següents 

[Aulton ME, 2004]: 

1. Proves de miscibilitat en oli o aigua: l’emulsió serà miscible en oli o aigua 

depenent si la fase contínua està formada d’oli o aigua, respectivament.  

2. Mesura de la conductivitat: les emulsions amb la fase contínua aquosa 

conduiran fàcilment l’electricitat, mentre que si la fase contínua és oliosa això no 

passarà. 

3. Proves de tinció: s’utilitzen colorants hidrosolubles i liposolubles. La fase 

contínua es tenyirà si el colorant escollit és soluble en ella. 

La mida de gota depèn de la naturalesa de les fases, de la quantitat de tensioactiu i 

de les tècniques de formulació. Generalment, les emulsions amb mida de gota petita 

i homogènies són més estables. Com més petita és la mida de gota, més 

transparent és l’emulsió. Si s’augmenta la quantitat de tensioactiu a l’emulsió 

s’obtenen gotes més petites. També, durant la formulació cal introduir al sistema 

l’energia mecànica necessària per reduir la mida de gota. Tant la velocitat com el 

temps d’agitació poden variar en cada cas, per la qual cosa cal trobar els 

paràmetres òptims de cada sistema [Aucouturier J et al, 2001; Aulton ME, 2004; 

Bennet H, 1968]. 
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La viscositat de l’emulsió està molt relacionada amb el valor d’HLB del tensioactiu. 

Si l’HLB no està optimitzat, la viscositat d’una emulsió w/o tendeix a ser elevada i 

impedeix que pugui ser injectada. Si l’HLB està optimitzat en una emulsió w/o, 

aquesta pot ser fluïda. Aquest HLB optimitzat s’anomena HLB requerit i depèn de la 

naturalesa de l’oli utilitzat. Les emulsions w/o/w i o/w tendeixen a tenir menys 

viscositat. La proporció entre la fase contínua i la fase dispersa també té una gran 

influència sobre la viscositat. Si s’augmenta la fase dispersa, també augmenta la 

viscositat final de l’emulsió ja que les gotes són més properes unes amb les altres. 

Si es vol reduir la viscositat, s’ha d’augmentar la fase contínua. La viscositat de les 

emulsions pot augmentar canviant la proporció de les fases, augmentant la quantitat 

de tensioactiu, invertint el tipus d’emulsió i afegint agents espessants. Les emulsions 

amb elevada viscositat acostumen a ser més estables ja que els processos 

d’inestabilitat, com la coalescència, triguen més temps a aparèixer [Aucouturier J et 

al, 2001; Bennet H, 1968; Vila Jato JL, 2001]. 

La reologia és l’estudi de la deformació i flux de la matèria. És important conèixer les 

propietats reològiques d’una emulsió perquè poden afectar a la seva aplicació. Cal 

conèixer dos paràmetres diferents: la fluïdesa, que és la mesura de la tendència 

d’un fluid a fluir; i la viscositat, que és la mesura de la resistència a fluir. Segons el 

comportament reològic, es poden classificar els fluids de la següent manera [Ametek 

Brookfield, 2018; Bennet H, 1968; Vila Jato JL, 2001]: 

▪ Fluids Newtonians 

La viscositat es manté constant independentment de la velocitat de cisallament que 

se li aplica. A més, hi ha proporcionalitat entre la força de cisallament i la velocitat de 

cisallament aplicada sobre el fluid (Figura 6). 

Figura 6. Comportament reològic d’un fluid Newtonià. 
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▪ Fluids no Newtonians 

Aquests fluids són una mescla de molècules de mides i formes diferents. La força i 

la velocitat de cisallament no varien proporcionalment ni en la mateixa direcció. Per 

a cada velocitat de cisallament específica, cal una força de cisallament diferent per 

moure les molècules (Figura 7). 

A) Fluids independents del temps: 

- Plàstics: necessiten un mínim valor de força de cisallament per començar a fluir.  

- Pseudoplàstics: la viscositat disminueix quan s’augmenta la velocitat de 

cisallament. 

- Dilatants: la viscositat augmenta quan s’augmenta la velocitat de cisallament. 

 B) Fluids independents del temps: 

- Tixotròpics: la viscositat disminueix fins a un valor mínim amb el temps a 

qualsevol velocitat de cisallament constant. Aquest fenomen és reversible. 

- Reopèptics: la viscositat augmenta amb el temps fins a un valor màxim a 

qualsevol velocitat de cisallament constant. Aquest fenomen és irreversible. 

Figura 7. Comportament reològic dels fluids no newtonians. 
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5. ESTERILITAT 

L’esterilitat és un requeriment necessari per les formulacions injectables, ja que 

l’administració parenteral evita molts dels mecanismes de defensa naturals de 

l’organisme. El procés d’esterilització té com a objectiu la destrucció total de la 

població microbiana present a qualsevol material que se sotmet a aquest procés 

[Akers MJ et al, 2003; Faulí Trillo C, 1993]. 

Els mètodes d’esterilització es poden classificar en dues categories: mètodes físics i 

mètodes químics. Els mètodes físics inclouen mètodes tèrmics (calor seca i calor 

humida) i no tèrmics (radiació ultraviolada, radiació ionitzada i filtració). Els mètodes 

químics inclouen l’ús de gasos (òxid d’etilè, ozó, etc) i líquids (fenols, peròxid 

d’hidrogen, etc) [Hardee GE et al, 1998]. 

Per assegurar una correcta esterilització, cal utilitzar processos d’esterilització 

validats i adequats per la substància que es vol esterilitzar. Habitualment, el procés 

d’esterilització es duu a terme al final de tot del procés de fabricació. L’esterilització 

final del producte permet calcular el nivell de garantia d’esterilitat (SAL), controlar tot 

el procés i evitar la contaminació accidental causada per una tècnica inadequada. 

En productes sensibles, com productes biològics, on l’esterilització final del producte 

no és possible, s’accepta un altre procés d’esterilització validat i sota condicions 

controlades [European Medicines Agency, 2019].  

Per decidir quin és el procés adequat en funció del producte que es fabrica, se 

segueixen els arbres de decisions de la guia d’esterilització elaborada per l’Agència 

Europea del Medicament (EMA). A la Figura 8 s’exposa l’arbre de decisions per 

l’esterilització de productes aquosos [European Medicines Agency, 2019]. 
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Figura 8. Arbre de decisions per l’esterilització de productes aquosos. 

En el cas d’aquesta tesi, el producte final no es pot esterilitzar i, per tant, 

s’esterilitzen els components inicials abans de començar el procés d’elaboració.  

Aquesta esterilització prèvia consisteix en sotmetre els diferents components a un 

cicle d’autoclau de 45 minuts a 121 ºC. L’autoclau funciona mitjançant vapor d’aigua 

a pressió i amb exclusió d’aire atmosfèric. És el mètode de referència per esterilitzar 

materials de cura, cel·lulosa, instrumental quirúrgic, recipients buits i solucions amb 

substàncies termoestables (esterilització de recipients tancats). Els avantatges 

principals de l’esterilització per vapor són el seu baix cost, l’alta eficàcia microbiana, 

la facilitat amb què el procés pot ser controlat i l’absència de residus tòxics [Faulí 

Trillo C, 1993]. 
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6. OBJECTIUS 

L’objectiu principal d’aquesta tesi és obtenir emulsions estables, repetibles, 

robustes, compatibles amb antígens per a la formulació de vacunes veterinàries i, si 

és possible, que potenciïn l’activitat immunògena de l’antigen. 

Per arribar a aquest objectiu, cal assolir diferents objectius específics: 

1. Definir els diferents factors implicats en les emulsions i veure com influeixen en el 

resultat final de l’emulsió. 

2. Substituir l’espessant d’origen natural d’una formulació ja existent per un altre 

espessant que proporcioni a la vacuna formulada com a emulsió les mateixes o 

millors característiques de viscositat, estabilitat i toxicitat. 

3. Substituir la fase oliosa de composició no coneguda d’una emulsió ja existent per 

una combinació d’olis i emulgents senzilla i igual o més estable que la formulació 

inicial.  
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7. MATERIALS I MÈTODES 

7.1.  MATERIALS 

7.1.1. Instruments 

A continuació, s’exposen els instruments utilitzats en la formulació d’emulsions a la 

universitat (Quadre 1) i a Laboratoris Hipra (Quadre 2). 

Quadre 1. Instruments utilitzats a la universitat. 

Instrument Marca Número

Agitador de pales Comecta Heidolph RZR1 LQ6

Agitador magnètic Rotilabo Magnetic MH15 LQ8

Autoclau Selecta Autotester P RZ1

Balança analítica Sartorius Entris 2241-1S CG60

Conductímetre Crison micro CM 2201 CQ44

Filtre PVDF 0,22µm Millex GV R7CA72998

Microscopi òptic Leica DM 1000 LED (40x) -

pHímetre Crison micro pH 2000 CG7

Reòmetre HAAKE RheoStress 1 -

Turrax Silverson L4R SA4

Viscosímetre Brookfield CAP 2000+ CG32

Instrument Marca Número

Agitador de pales Ika Eurostar 40 12437

Agitador magnètic Ika 7278/114338

Autoclau Selecta 10956

Balança (I) Sartorious 0,22 kg 12766

Balança (II) Toledo 0,61 kg 1063

Balança (III) Sartorious 8,2 kg 8201

Cabina Telstar Bio II A/M 5454

Caracteritzador de 
partícules

Malvern Mastersizer 3000 8956

Filtre PES 0,22 µm Millex GV R7DA02108

Filtre PVDF 0,22 µm Millex GV R7CA72998
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Quadre 2. Instruments utilitzats a Laboratoris Hipra 

7.1.1.1. Viscosímetres 

La viscositat és un paràmetre important a determinar, però difícil de mesurar ja que 

depèn de molts factors (de l’aparell, de la temperatura de la mostra, de l’agulla, de la 

velocitat amb què es mou l’agulla, del temps de mesura, etc).  

En aquesta tesi, s’utilitzen dos viscosímetres diferents: un situat a les instal·lacions 

de la universitat (Brookfield CAP 2000+) i l’altre situat a les instal·lacions de 

Laboratoris Hipra (Brookfield DV-II+Pro). Les dades que proporcionen els dos 

viscosímetres no mantenen cap correlació, tal i com es mostra al Quadre 3. Si 

s’observa la columna del Brookfield CAP 2000+, els valors de viscositat van de 

menor a major. En canvi, els valors de les altres dues columnes no segueixen cap 

ordre. Això fa que sigui impossible calcular la viscositat que proporcionarà un dels 

viscosímetres a partir de la viscositat que proporciona l’altre. A més, cada 

viscosímetre necessita unes condicions diferents d’agulla i velocitat per mesurar la 

mateixa mostra. 

pHímetre Crison 1300

Turrax Ultraturrax Ika T25 10480

Viscosímetre Brookfield DV-II+Pro 10659

Mostra Brookfield CAP 2000+ 
(agulla 4, 500 rpm)

Brookfield DV-II+Pro 
(agulla 18, 12 rpm)

Brookfield DV-II+Pro 
(agulla 18, 6 rpm)

1 16,5 cP 144,7 cP 163,5 cP

2 17,8 cP >500 cP >500 cP

3 18,2 cP 125,7 cP 182,5 cP

4 19,4 cP 76,2 cP 112,0 cP

5 20,5 cP 110,2 cP 142,0 cP

6 21,3 cP 128,5 cP 245,9 cP

7 22,7 cP 198,7 cP 304,9 cP

8 23,4 cP >500 cP >500 cP

9 24,4 cP >500 cP >500 cP

10 25,6 cP 188,2 cP 283,4 cP

11 26,8 cP 217,5 cP 308,4 cP
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Quadre 3. Relació de viscositats mesurades amb dos viscosímetres diferents. 

Degut a la distància en què es troben la universitat i Laboratoris Hipra, s’utilitza el 

viscosímetre Brookfield CAP 2000+ per mesurar la viscositat de totes les mostres i 

calcular els efectes dels dissenys experimentals. Per altra banda, s’utilitza el 

viscosímetre Brookfield DV-II+Pro per mesurar la viscositat de les mostres estables, 

ja que aquest valor és l’únic comparable amb els requisits de les formulacions 

inicials fetes per Laboratori Hipra.  

Pel càlcul d’efectes a partir de la mesura de la viscositat mitjançant el viscosímetre 

Brookfield CAP 2000+, es considera un efecte significatiu a partir dels 3 cP, ja que 

un efecte menor a 3 cP pot ser degut a un error de mesura, tal i com es pot veure al 

Quadre 4. Es fan 3 repeticions de cadascuna de les formulacions. I de cada 

repetició, es mesura la viscositat 3 cops amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+. 

La diferència màxima entre la viscositat de les repeticions d’una mateixa formulació 

és de 2,6 cP, i la diferència màxima entre mesures de viscositat d’una mateixa 

repetició és de 2,5 cP. 

12 27,6 cP 105,2 cP 136,0 cP

13 28,5 cP 220,5 cP 315,4

14 29,8 cP 219,7 cP 348,4 cP

15 30,6 cP 87,7 cP 100,5 cP
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Quadre 4. Viscositats mesurades amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+. 

7.1.2. Productes 

A continuació, al Quadre 5 s’exposen els productes utilitzats en la formulació 

d’emulsions a la universitat i a Laboratoris Hipra. 

Formulació A

Mesura 1 Mesura 2 Mesura 3 Mitjana

Repetició 1 19,5 cP 20,3 cP 18,1 cP 19,3 cP

Repetició 2 22,0 cP 20,3 cP 21,6 cP 21,3 cP

Repetició 3 20,2 cP 19,4 cP 18,7 cP 19,4 cP

Formulació B

Mesura 1 Mesura 2 Mesura 3 Mitjana

Repetició 1 20,5 cP 21,1 cP 19,5 cP 20,4 cP

Repetició 2 21,8 cP 21,9 cP 22,3 cP 22,0 cP

Repetició 3 19,9 cP 20,1 cP 19,7 cP 19,9 cP

Formulació C

Mesura 1 Mesura 2 Mesura 3 Mitjana

Repetició 1 15,3 cP 17,8 cP 16,8 cP 16,6 cP

Repetició 2 17,2 cP 16,9 cP 16,8 cP 16,9 cP

Repetició 3 17,7 cP 17,2 cP 16,8 cP 17,2 cP

Producte Proveïdor Lot
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Quadre 5. Productes utilitzats a la universitat i a Laboratoris Hipra. 
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7.2.  MÈTODES 

7.2.1. Disseny d’experiments 

El disseny d’experiments és una metodologia útil per estudiar un sistema i 

determinar els factors que hi influeixen. Cada factor s’assaja a diferents nivells i es 

mesura la resposta del sistema per a cada combinació de nivells dels factors. 

L’objectiu del disseny d’experiments és establir relacions entre els factors i les 

respostes del sistema que es vol estudiar.  

Els factors poden ser quantitatius o qualitatius. És a dir, poden ser, per exemple, 

dues concentracions diferents o dos espessants diferents, respectivament. 

A partir de les respostes obtingudes, es poden calcular efectes dels factors sobre el 

sistema. Els efectes són els canvis que es produeixen a les respostes quan el factor 

passa del nivell inferior al nivell superior. 

Aquesta metodologia permet obtenir informació de qualitat sobre un sistema 

realitzant el mínim nombre d’experiments, en comparació amb l’experimentació 

tradicional que modifica només una variable cada vegada o en modifica diverses de 

forma arbitrària. 

Com que les emulsions són composicions afectades per múltiples factors, en 

aquesta tesi s’aplica la metodologia del disseny d’experiments per reduir el nombre 

d’assaigs, temps i materials, i per obtenir informació de qualitat sobre el sistema de 

les emulsions [Box GE et al, 2008; Lewis AG et al, 1999; Montgomery DC, 2004]. 

En aquesta secció s’exposen breument els dissenys d’experiments utilitzats pel 

desenvolupament de les emulsions d’aquesta tesi. 

7.2.1.1. Disseny factorial: 2f i 3f 

El disseny factorial 2f s’utilitza per estudiar f factors a dos nivells. El nombre 

d’assaigs depèn del nombre de factors (assaigs = 2f).  

Per exemple, si es tenen dos factors, el nombre d’assaigs serà quatre. Cada factor 

s’assajarà a un valor que correspondrà al nivell inferior (signe negatiu) i un valor que 

correspondrà al nivell superior (signe positiu) (Quadre 6 i Figura 9). 
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Quadre 6. Disseny factorial 22.   Figura 9. Disseny factorial 22. 

Si es tenen tres factors, el nombre d’assaigs serà vuit (Quadre 7 i Figura 10). 

 

Quadre 7. Disseny factorial 23.             Figura 10. Disseny factorial 23. 

També hi ha els dissenys factorials 3f, com per exemple el 32, on cada factor 

s’estudia a tres nivells (Quadre 8 i Figura 11). 

  

Assaig A B

1 - -

2 + -

3 - +

4 + +

Assaig A B C

1 - - -

2 + - -

3 - + -

4 + + -

5 - - +

6 + - +

7 - + +

8 + + +
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Quadre 8. Disseny factorial 32.          Figura 11. Disseny factorial 32.  

7.2.1.2. Disseny factorial fraccionat: 2f-x 

En els dissenys 2f ja explicats, a mesura que s’augmenta el nombre de factors 

també augmenta exponencialment el nombre d’assaigs. Gràcies al disseny factorial 

fraccionat, es pot avaluar un elevat nombre de factors amb un nombre 

significativament reduït d’assaigs. Això és degut a què aquest tipus de dissenys 

permet seleccionar una fracció específica del disseny (la meitat, un quart, un octau, 

etc) sense haver de fer el disseny factorial complet. Per exemple, si es volen 

estudiar 7 factors, el disseny factorial complet seria 27 que, per tant, implicaria fer 

128 assaigs. En canvi, amb el disseny factorial fraccionat, es pot fer 1/16 del disseny 

27 i obtenir un disseny factorial fraccionat de 27-4, ja que 1/16 és igual que 1/24 i, per 

tant, 1/24 de 27 correspon a 27-4. Aquest disseny permet fer 8 assaigs en lloc de 128 

amb els mateixos 7 factors (Quadre 9), tot i que es perd informació que es pot 

considerar, la majoria de vegades, com a prescindible. L’avantatge d’aquest disseny 

és que permet estudiar el sistema obtenint la informació més important dels factors 

escollits i, si a partir dels resultats es vol aprofundir més en algun dels factors, es 

poden afegir grups addicionals d’assaigs que s’havien descartat d’entrada.  

Assaig A B

1 -1 -1

2 0 -1

3 +1 -1

4 -1 0

5 0 0

6 +1 0

7 -1 +1

8 0 +1

9 +1 +1
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Quadre 9. Disseny factorial fraccionat 27-4. 

7.2.1.3. Disseny factorial amb punt central 

Aquest disseny consisteix en un disseny factorial, però amb un assaig extra al 

centre dels nivells dels factors. Per exemple, un 22 factorial amb punt central implica 

cinc assaigs en lloc de quatre (Quadre 10 i Figura 12). 

Quadre 10. Disseny factorial 22 amb punt central.       Figura 12. Disseny factorial 22 amb punt central. 

Aquest disseny és útil per determinar si un sistema determinat es comporta de forma 

lineal o no. Els factors, en aquest cas, han de ser tot quantitatius. 

Assaig A B C D E F G

1 - - - + + + -

2 + - - - - + +

3 - + - - + - +

4 + + - + - - -

5 - - + + - - +

6 + - + - + - -

7 - + + - - + -

8 + + + + + + +

Assaig A B

1 -1 -1

2 +1 -1

3 -1 +1

4 +1 +1

5 0 0
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7.2.1.4. Disseny compost central 

Aquest disseny permet obtenir la superfície de resposta corresponent al model que 

descriu el sistema. Consisteix en un disseny 22 més un disseny anomenat estrella 

(Quadre 11 i Figura 13). 

Quadre 11. Disseny compost central per a 2 factors.      

Figura 13. Disseny compost central per a 2 factors. 

Assaig A B

1 -1 -1

2 +1 -1

3 -1 +1

4 +1 +1

5 -1.414 0

6 +1.414 0

7 0 -1.414

8 0 +1.414

9 0 0
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També es pot fer a partir d’un disseny 23 (Quadre 12 i Figura 14). 

Quadre 12. Disseny compost central per a 3 factors.     

Figura 14. Disseny compost central per a 3 factors. 

Aquest disseny és útil per determinar si un sistema determinat es comporta de forma 

lineal o no. Els factors, en aquest cas, han de ser tot quantitatius. 

Assaig A B C

1 -1 -1 -1

2 +1 -1 -1

3 -1 +1 -1

4 +1 +1 -1

5 -1 -1 +1

6 +1 -1 +1

7 -1 +1 +1

8 +1 +1 +1

9 +1.68 0 0

10 -1.68 0 0

11 0 +1.68 0

12 0 -1.68 0

13 0 0 +1.68

14 0 0 -1.68

15 0 0 0
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7.2.1.5. Dissenys Plackett-Burman 

Els dissenys Plackett-Burman tenen una estructura diferent als dissenys explicats 

anteriorment, tot i que és similar als dissenys factorials fraccionats. És útil quan es 

volen estudiar l’efecte de molts factors sobre un mateix sistema, ja que permeten 

estudiar fins a onze factors fent només dotze assaigs, per exemple. Al Quadre 13 es 

mostra la matriu de dotze experiments per assajar vuit factors, tot i que se’n podrien 

arribar a assajar onze. 

Quadre 13. Disseny Plackett-Burman de vuit factors. 

7.2.1.6. Quadrats llatins 

La seva funció és explorar diferents factors i nivells alhora. Depenent de la quantitat 

de factors es podrà utilitzar un quadrat llatí (3 factors), un grecollatí (4 factors) o un 

hipergrecollatí (5 factors). I depenent de la quantitat de nivells de cada factor es 

podrà dissenyar un quadrat 3x3 (3 nivells per cada factor) o un quadrat 4x4 (4 nivells 

per cada factor).  

Assaig A B C D E F G H

1 1 1 -1 1 1 1 -1 -1

2 -1 1 1 -1 1 1 1 -1

3 1 -1 1 1 -1 1 1 1

4 -1 1 -1 1 1 -1 1 1

5 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1

6 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1

7 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1

8 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1

9 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1

10 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1

11 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1

12 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
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Al Quadre 14 s’exposa un exemple de quadrat llatí 4x4 (4 factors i 4 nivells per a 

cada factor) i al Quadre 15 s’exposa un exemple de quadrat grecollatí 3x3 (3 factors 

i 3 nivells per a cada factor). 

Quadre 14. Quadrat llatí 4x4. 

Quadre 15. Quadrat grecollatí 3x3. 

7.2.1.7. Disseny de mescles 

El disseny de mescles és útil quan es tenen clars els components de la formulació, 

però no es coneixen quines són les quantitats òptimes de cadascun per aconseguir 

la resposta desitjada. Amb aquest disseny es poden estudiar mescles de dos o més 

components.  

A1 A2 A3 A4

B1
Assaig 1 

C1

Assaig 2 

C2

Assaig 3 

C3

Assaig 4 

C4

B2
Assaig 5 

C2

Assaig 6 

C1

Assaig 7 

C4

Assaig 8 

C3

B3 Assaig 9 

C3

Assaig 
10 

C4

Assaig 11 

C1

Assaig 12 

C2

B4
Assaig 

13 

C4

Assaig 
14 

C3

Assaig 15 

C2

Assaig 16 

C1

A1 A2 A3

B1
Assaig 1 

C1, D1

Assaig 2 

C2, D2

Assaig 3 

C3, D3

B2
Assaig 4 

C3, D2

Assaig 5 

C1, D3

Assaig 6 

C2, D1

B3
Assaig 7 

C2, D3

Assaig 8 

C3, D1

Assaig 9 

C1, D2
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Mescla de dos components (Quadre 16 i Figura 15). 

Quadre 16. Disseny de mescles.  

Figura 15. Disseny de mescles.  

Mescla de tres components (Quadre 17 i Figura 16). 

Quadre 17. Disseny de mescles.  

Assaig  % A  % B

1 0 100

2 20 80

3 40 60

4 60 40

5 80 20

6 100 0

Assaig A B C

1 1 0 0

2 0 1 0

3 0 0 1

4 1/2 1/2 0

5 1/2 0 1/2

6 0 1/2 1/2

7 1/3 1/3 1/3

8 2/3 1/6 1/6

9 1/6 2/3 1/6

10 1/6 1/6 2/3
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Figura 16. Disseny de mescles.  

Es poden fixar unes quantitats mínimes que es vol a la formulació de cadascun dels 

components per evitar que mai falti un component. D’aquesta manera, el zero de la 

matriu anterior passarà a ser el mínim fixat per cada component.  

A la Figura 17 es representa un exemple de disseny de mescles amb restriccions 

(quantitats mínimes a considerar en els assaigs). 

Components de la mescla: A + B + C = 10 

Valors mínims: A ≥ 1, B ≥ 2, C ≥ 3 

Màxim d’A: 5 (=10 – 2 – 3) 

Màxim de B: 6 (=10 – 1 – 3)  

Màxim de C: 7 (= 10 – 1 – 2 )    

      

Figura 17. Disseny de mescles amb restriccions. 

7.2.1.8. Dissenys combinats 

Una possibilitat per estudiar un sistema complex és la utilització dels anomenats 

dissenys combinats.   

Per exemple, per combinar un disseny de mescles de tres components amb un 22, a 

cada combinació X-Y del disseny 22 s’hi fa un disseny de mescles (Figura 18). 
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Figura 18. Disseny de mescles combinat amb disseny factorial 22. 

7.2.1.9. Càlcul d’efectes  

En els dissenys factorials i anàlegs es poden calcular els efectes dels factors sobre 

el sistema estudiat. 

El càlcul dels efectes consisteix en la mitjana dels valors de nivell superior (signe 

positiu) menys la mitjana dels valors de nivell inferior (signe negatiu). D’aquesta 

manera, s’obté l’efecte que pateix el sistema quan es passa de nivell inferior a nivell 

superior. Per exemple: 

Es realitza un disseny factorial 22 (Quadre 18) per avaluar l’efecte de dos factors 

sobre l’augment de viscositat d’una emulsió. 

Quadre 18. Disseny factorial 22. 

Assaig Factor A Factor B Viscositat (cP)

1 - - 20

2 + - 25

3 - + 19

4 + + 27
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Càlcul de l’efecte del factor A: 

Efecte = [(25+27) – (20+19)] / 2 = 6,5 cP 

Quan el factor A passa del nivell inferior al nivell superior, la viscositat augmenta   

6,5 cP. 

Càlcul de l’efecte del factor B: 

Efecte = [(19+27) – (20+25)] / 2 = 0,5 cP 

Quan el factor B passa del nivell inferior al nivell superior, la viscositat augmenta   

0,5 cP. 

Per tant, el factor A té més influència sobre la viscositat del sistema que el factor B. 
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7.2.2. Formulació al laboratori 

La formulació al laboratori d’aquesta tesi s’ha efectuat seguint els següents passos: 

A. Tria del disseny d’experiments 

- Definir l’objectiu que es vol estudiar i els factors que poden influir sobre el 

sistema que s’estudia. 

- Triar un disseny en funció de la fase experimental en què es troba la recerca:  

• Per fer un cribratge inicial dels factors implicats en el sistema a estudiar: 

quadrats llatins, dissenys Plackett-Burman o dissenys factorials 

fraccionats de dos nivells. 

• Per estudiar la influència que té un determinat factor sobre la resposta 

que es busca: dissenys factorials 2f o 3f. 

• Per optimitzar una resposta: disseny compost central o disseny factorial 

3f.  

• Per optimitzar les quantitats dels components d’una formulació: fer 

dissenys de mescles de dos o més components. 

• Per optimitzar les quantitats dels components d’una formulació i alhora 

estudiar altres factors: dissenys combinats. 

- Definir clarament la resposta que es vol estudiar. 

- Determinar els valors dels nivells dels factors del disseny. 

- Escriure el disseny seguint el model teòric explicat de cadascun d’ells. Totes 

les concentracions dels dissenys expressades en % són calculades dividint la 

massa en grams del producte pel volum total de la mostra ( % p/v). 

B. Preparació 

- Preparar els instruments i pesar els materials necessaris per formular les 

mostres del disseny plantejat. 

C. Formulació 

- Preparar les diferents fases de l’emulsió en vasos de precipitats i seguir els 

passos del procediment descrit al disseny plantejat. 
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- Homogeneïtzar mitjançant agitador de pales o turrax, depenent del disseny.  

- Si algun dels materials utilitzats no és líquid, utilitzar la placa calefactora a 

50-60 °C per dispersar-lo a la fase corresponent i deixar refredar fins a 

temperatura ambient (22-25 °C). És important tenir cadascuna de les fases 

ben homogènia abans de començar la mescla i totes a la mateixa 

temperatura.  

- Si s’utilitza Carbomer, neutralitzar (pH 6,5-7,5) la fase aquosa on es troba 

amb TrisBase® o NaOH 10 %.  

- Si es necessita PBS per a la formulació, preparar-lo seguint el següent 

mètode:  

 Per a 5000 mL de PBS:  

• 1 g de clorur de potassi  

• 14,5 g d’hidrogen fosfat sòdic 12 H2O  

• 1 g de dihidrogen fosfat potàssic  

• 40 g de clorur de sodi 

• qsp 5000 mL d’aigua destil·lada  

Ajustar el pH amb HCl 37 %: pH 7,0-7,2.  

D. Caracterització 

Emulsions o/w de l’apartat 7.1: 

- Mesurar la viscositat a temps zero a la universitat amb el viscosímetre 

Brookfield CAP 2000+ a 500 rpm, amb l’agulla número 4, a temperatura 

ambient i a 60 segons de mesura. Per a cada mostra, fer-ne tres mesures i 

apuntar la mitjana d’elles. 

- Calcular els efectes dels factors del disseny sobre la viscositat i, si és 

possible, fer una prova t-student o anova mitjançant el programa 

Statgraphics. 
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Emulsions w/o de l’apartat 7.2: 

- Determinar el signe de l’emulsió mitjançant el mètode de la gota, que 

consisteix en observar si una gota de l’emulsió formulada es dispersa o no en 

aigua. Si l’emulsió és o/w, es dispersarà ràpidament. Si és w/o, la gota no es 

dispersarà [Griffin WC, 1965].  

E. Emmagatzematge i estabilitat 

- Emmagatzemar cada mostra en vials de 20 mL: un a temperatura ambient i 

un a 4 °C. 

- Observar l’estabilitat de cada mostra durant 30 dies. Una mostra es considera 

inestable quan se separa l’emulsió del vial emmagatzemat a 4 °C. Si se 

separa el vial emmagatzemat a temperatura ambient, no es descarta la 

mostra, però serveix per avisar que la mostra de 4 °C possiblement se 

separarà.  

F. Selecció de mostres després dels 30 dies d’estabilitat 

Emulsions o/w de l’apartat 7.1: 

- Mesurar les mostres estables amb el viscosímetre Brookfield DV-II+Pro, a 12 

i 6 rpm, amb l’agulla número 18, a 4 °C i a 5 minuts de mesura. 

- Anotar les mostres estables que tinguin la viscositat dins del rang 100-400 cP 

en la mesura anterior. 

Emulsions w/o de l’apartat 7.2: 

- Anotar les mostres estables, amb signe w/o i que tinguin aspecte fluid. 

G. Últims passos 

- Si no s’ha aconseguit l’emulsió objectiu, tornar al primer pas i pensar un nou 

disseny a partir dels resultats ja obtinguts. 

- Si ja s’ha obtingut l’emulsió objectiu, fer un estudi d’estabilitat seguint el 

protocol d’estabilitat dels Annexos III i IV. És important tenir present que cal 

emmagatzemar les mostres formulades en vials d’un sol ús per tal de no 

interferir en la mesura dels paràmetres. 
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7. RESULTATS EXPERIMENTALS 

7.1.  EMULSIONS O/W 

El punt de partida és una formulació ja existent i comercialitzada: una emulsió o/w 

que conté Espessant A com a espessant. Aquest espessant és d’origen natural i s’ha 

demostrat que, segons el lot d’espessant utilitzat, la viscositat de les vacunes 

elaborades a Laboratoris Hipra pot tenir variacions significatives. Això pot ser un 

problema ja que aquesta formulació és administrada per via parenteral i la viscositat 

és un paràmetre important a tenir controlat en aquesta via. Per tant, per evitar 

aquesta variabilitat, cal fer recerca adient per trobar un o més espessants de caire 

sintètic que substitueixin l’Espessant A i evitin les diferències de viscositat en funció 

del lot utilitzat, sempre i quan es mantingui o millori l’estabilitat i les característiques 

de qualitat establertes per a la seva comercialització (especialment viscositat i pH). 

La formulació de partida s’exposa al Quadre 19. 

Quadre 19. Material per a 200 mL de la formulació de partida. 

Aquesta formulació, al ser d’administració parenteral, cal que sigui estèril. El procés 

d’esterilització d’aquesta formulació es realitza abans de començar el procediment 

d'elaboració de la següent manera: 

Material per a una mostra de 200 mL

Aigua destil·lada 
Fase A

Antiespumant

Oli J 

Fase BTensioactiu Y 

Tensioactiu X

Agua destil·lada 
Fase C

Espessant A

Agua destil·lada 
Fase D

Espessant A’

Conservant Conservant

Antígens Fase antigènica

#77



- La fase A, la fase B, la fase C i la fase D són sotmeses a un cicle d’autoclau de 

121 °C durant 45 minuts. 

- El conservant és filtrat per un filtre PVDF de 0,22 µm. 

- Els antígens ja són preparats de manera estèril. 

El procediment d’elaboració de l’emulsió que dóna lloc a la vacuna inicial, un cop ja 

s’ha finalitzat el procés d’esterilització, s’exposa a la Figura 19. 

Figura 19. Procediment de la formulació de partida.  

Aquesta formulació ha de complir uns requisits de viscositat i pH un cop és 

formulada. La viscositat ha de ser entre 100 i 400 cP, mesurada amb el viscosímetre 

Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 6 i 12 rpm i a 4 °C. I el pH ha de ser 

entre 6,5 i 7,2. 
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7.1.1. Resultats experimentals i discussió 

7.1.1.1. Avaluació de la robustesa de l’emulsió de partida (26-3) 

OBJECTIU 

L’objectiu és estudiar com influeixen els factors implicats en el mètode de formulació 

de l’emulsió de partida en la viscositat i l’estabilitat de l’emulsió resultant.  

Es proven dues concentracions diferents d’Espessant A i cinc petits canvis del 

procediment de la formulació de partida: presència d’antígens, esterilització de les 

fases mitjançant autoclau, ús del turrax, fase on es troba l’espessant i ordre 

d’addició de les fases. D’aquesta manera, es pot obtenir informació sobre la 

robustesa de la formulació de partida. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 20.

Quadre 20. Material per a 200 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d’elaboració és diferent segons si el factor a considerar s’estudia al 

nivell superior (signe positiu) o bé al nivell inferior (signe negatiu) segons el disseny 

plantejat. 

A la Figura 20 s’exposa el procediment de les mostres que tenen el factor fase de 

l’espessant al nivell superior. 

Oli J: x,xx0 g Espessant A: segons la mostra

Tensioactiu X: x,xx0 g Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y: x,xx g Antígens/PBS estèril: 30 mL 

Antiespumant: 0,080 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL

Espessant A': segons la mostra
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Figura 20. Procediment de les mostres 1, 3, 6 i 8. 

A la Figura 21 s’exposa el procediment de les mostres que tenen el factor fase de 

l’espessant al nivell inferior. 

Figura 21. Procediment de les mostres 2, 4, 5 i 7. 
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En el cas que el factor autoclau sigui positiu, el cicle és de 45 minuts a 121 °C. 

S’esterilitzen les diferents fases (A-D) per separat abans de començar a formular. El 

conservant és filtrat mitjançant un filtre PVDF de 0,22 µm. 

DISSENY (26-3) 

Al Quadre 21 s’exposa el disseny 26-3 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 8 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 6 factors 

estudiats. 

Quadre 21. Disseny 26-3 

La combinació de factors de la mostra número 8 és la mostra control. És a dir, el 

procediment és exactament el mateix que el de la formulació del punt de partida. 

Al Quadre 22 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 22. Factors del disseny 26-3 

Mostra A B C D E F

1 - - - + + +

2 + - - - - +

3 - + - - + -

4 + + - + - -

5 - - + + - -

6 + - + - + -

7 - + + - - +

8 + + + + + +

Factor Signe - Signe +

A
Espessant A 0,65 g Espessant A  

(+ 0,13 g Espessant A')

0,75 g Espessant A  

(+ 0,15 g Espessant A')

B Antígens No (PBS en lloc d’antígens) Sí

C Autoclau No Sí

D Ús del turrax No Sí

E Fase de l’espessant Fase A Fase C i D

F Ordre d’addició de 
les fases

Fase B sobre fase A Fase A sobre fase B

#81



RESULTATS 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 23). 

Quadre 23. Viscositat de les mostres 1-8. 

La viscositat de la mostra control (mostra 8) es mesura amb el viscosímetre 

Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per tal 

d’assegurar que l’emulsió ha estat formulada correctament i, per tant, que la 

viscositat es troba dins del rang de la formulació de partida (100-400 cP) (Quadre 

24). 

Quadre 24. Viscositat de la mostra control. 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C. No s’aprecia 

separació de fases a cap de les mostres formulades, totes són estables. 

A partir dels valors de viscositat obtinguts, es calculen els efectes dels diferents 

factors sobre la viscositat de l’emulsió (Quadre 25). 

Quadre 25. Efectes sobre la viscositat dels factors estudiats. 

Mostra Viscositat (cP) Mostra Viscositat (cP)

1 22,4 5 21,6

2 25,1 6 20,5

3 22,4 7 21,8

4 25,8 8 25,6

Velocitat Viscositat (cP)

6 rpm 188,2

12 rpm 283,4

Efectes (cP) Efectes (cP)

Espessant A 2,3 Ús del turrax 1,3

Antígens 1,6 Fase de l’espessant -1,0

Autoclau -1,5 Ordre d’addició de les fases 1,1
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També a partir dels valors de viscositat, s’avalua l’existència de diferències 

significatives entre les emulsions amb el nivell superior i les emulsions amb el nivell 

inferior de cada factor estudiat mitjançant una prova t-student (Quadre 26). 

Quadre 26. Valors de la prova t-student. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

DISCUSSIÓ 

A partir dels Quadres 25 i 26, es demostra que els canvis de mètode estudiats no 

proporcionen diferències estadísticament significatives en la viscositat de l’emulsió 

resultant. Els efectes dels diferents factors són petits i els valors de p de la prova t-

student són tots majors a 0,1. És a dir, els efectes calculats són menors que les 

diferències de viscositat entre les mostres. 

Els canvis de mètode estudiats tampoc produeixen canvis en l’estabilitat estudiada 

30 dies.  

Per tant, es pot concloure que, en aquest cas de la formulació de partida, els factors 

del procediment d'elaboració assajats no influeixen en la viscositat de l’emulsió 

resultant. Això demostra que les diferències obtingudes a nivell industrial en funció 

del lot de l’espessant són degudes a la naturalesa de l’Espessant A.  

A més, degut a la inexistència de diferències significatives entre els diferents nivells 

dels factors autoclau i antígens, a partir d’ara es formulen les emulsions amb PBS o 

aigua en lloc d’antígens i sense esterilitzar per tal de facilitar la recerca.  

Prova t-student Valor de p Diferències significatives

Espessant A 0,1353 No, p > 0,1

Antígens 0,3361 No, p > 0,1

Autoclau 0,3187 No, p > 0,1

Ús del turrax 0,3720 No, p > 0,1

Fase de l’espessant 0,5965 No, p > 0,1

Ordre d’addició de les fases 0,4688 No, p > 0,1
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7.1.1.2. Substitució de l’Espessant A per espessants sintètics (32) 

OBJECTIU  

L’objectiu és substituir l’Espessant A per un altre espessant que no presenti 

variabilitat de comportament segons el lot sense modificar cap dels altres 

components per tal d’obtenir una emulsió amb la mateixa viscositat i estabilitat que 

la formulació de partida. 

En aquest cas, s’estudien l’Espessant W, l’Espessant N i l'Espessant B'. Els 

espessants escollits són espessants sintètics, tot i que l'Espessant N és un 

espessant d’origen natural, però es considera sintètic perquè ha estat sotmesa a un 

tractament per ser uniformitzada i actuar com a espessant sintètic. Com que no se’n 

coneix la viscositat que proporcionaran a les emulsions segons la concentració 

d’espessant utilitzada, es fixen tres concentracions i es formula una mostra control 

(formulació de partida) per comparar la viscositat aconseguida pels diferents 

espessants a aquestes concentracions amb la viscositat de la mostra control. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 27. 

Quadre 27. Material per a 200 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d’elaboració s’exposa a la Figura 22. 

Oli J: x,xx0 g Espessant: segons la mostra

Tensioactiu X: x,xx0 g Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y: x,xx g PBS: 30 mL

Antiespumant: 0,080 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL
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Figura 22. Procediment de les mostres 9-17. 

El procediment d'elaboració de la mostra control s’exposa a la Figura 23. 

Figura 23. Procediment de la mostra 18. 

#85



DISSENY (32) 

Al Quadre 28 i a la Figura 24 s’exposa l’espessant i la concentració de cada mostra 

segons el disseny 32. 

Quadre 28. Concentració i espessant utilitzat per a cada mostra. 

 

   

 

Figura 24. Concentració i espessant utilitzat per a cada mostra (excepte la mostra 18). 

RESULTATS 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 29). 

Mostra Espessant (%) Tipus d’espessant

9 0,1 Espessant W

10 1,5 Espessant W

11 3,0 Espessant W

12 0,1 Espessant N

13 1,5 Espessant N

14 3,0 Espessant N

15 0,1 Espessant B'

16 1,5 Espessant B'

17 3,0 Espessant B'

18 (control) 0,3 (+ 0,06) Espessant A (+ Espessant A') 
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Quadre 29. Viscositat de les mostres 9-18. 

La viscositat de la mostra control (mostra 18) es mesura amb el viscosímetre 

Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C, per tal 

d’assegurar que la mostra control té la viscositat dins del rang desitjat (100 - 400 cP) 

i poder-la comparar amb la resta de mostres (Quadre 30). 

Quadre 30. Viscositat de la mostra control. 

En menys de 24 hores s’observa separació de fases a totes les mostres, excepte a 

la mostra control (Quadre 31). 

Quadre 31. Estabilitat de les mostres 9-18. 

A la Figura 25 es pot observar la separació de fases d’algunes mostres. 

Mostra Viscositat (cP) Mostra Viscositat (cP)

9 1,7 14 12,0

10 5,1 15 11,0

11 11,5 16 11,5

12 10,4 17 11,7

13 11,6 18 16,5

Velocitat Viscositat (cP)

6 rpm 144,7

12 rpm 163,5

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

9 Sí 14 Sí

10 Sí 15 Sí

11 Sí 16 Sí

12 Sí 17 Sí

13 Sí 18 No
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Figura 25. Separació de fases de les mostres 16 i 17, i estabilitat de la mostra control. 

Es representen els valors de viscositat obtinguts (Quadre 29) a la següent gràfica 

(Figura 26) per comparar la mostra control amb la resta de mostres. 

Figura 26. Viscositat segons la concentració i el tipus d’espessant. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

DISCUSSIÓ 

A partir de la Figura 26, s’observa que l’Espessant W és l’espessant que 

proporciona més diferències de viscositat segons la concentració utilitzada. Tot i així, 

canviar l’espessant sense ajustar la resta de components de la formulació genera 

emulsions molt inestables. En cap dels casos s’ha arribat a la viscositat desitjada 

representada per la mostra control.  

Aquesta inestabilitat, reflectida en una clara separació de les fases deguda a la 

incorporació de nous espessants, fa que s’hagi de plantejar un estudi centrat en els 

tensioactius per mirar d’estabilitzar l’emulsió sense tenir en compte l’espessant.  
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7.1.1.3. Estabilització mitjançant tensioactius (disseny de mescles) 

OBJECTIU 

L’objectiu és estudiar si un canvi en la proporció dels tensioactius de la formulació 

de partida pot afavorir l’estabilitat de l’emulsió sense necessitat d’incorporar-hi un 

espessant.  

Es fa un disseny de mescles amb diferents proporcions dels tensioactius i es 

repeteix el disseny exactament igual, però afegint en totes les formulacions 

Espessant A, l’espessant de la formulació de partida. 

MATERIAL  

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 32. 

Quadre 32. Material per a 200 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d'elaboració de les mostres que es formulen sense espessant 

s’exposa a la Figura 27. 

Figura 27. Procediment de les mostres 19-24. 

Oli J: x,xx g Espessant: segons la mostra

Tensioactiu X: segons la mostra Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y: segons la mostra PBS: 30 mL

Antiespumant: 0,08 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL
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El procediment d'elaboració de les mostres que es formulen amb espessant 

s’exposa a la Figura 28. 

#  

Figura 28. Procediment de les mostres 25-30. 

DISSENY (DISSENY DE MESCLES) 

El disseny de mescles utilitzat en aquest estudi consisteix en variar les 

concentracions dels dos tensioactius de la formulació de partida: el Tensioactiu X i el 

Tensioactiu Y. Les mostres control (mostra 24 i mostra 30) es formulen amb la 

proporció exacta de la formulació de partida. La resta de mostres (A-E) tenen 

diferents concentracions dels dos tensioactius, però sempre conservant la quantitat 

total de tensioactius de la formulació inicial (x,x % total de tensioactius). Com que la 

proporció en què es troben els dos tensioactius és diferent en cada mostra, l’HLB 

final de l’emulsió també canvia segons la mostra. Les mostres 19-24 es formulen 

sense espessant, i les mostres 25-30 es formulen amb espessant (Espessant A). 

A continuació, es detalla la proporció de tensioactius de cada emulsió formulada 

(Figura 29, Quadre 33). 
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Figura 29. Disseny de mescles: proporció dels tensioactius per a cada mostra. 

Quadre 33. Disseny de mescles: proporció dels tensioactius per a cada mostra. 

L’espessant inclòs a les formulacions número 25-30 és 0,60 g d’Espessant A          

(+ 0,12 g d'Espessant A'). 

RESULTATS 

En aquest cas, no es mesura la viscositat perquè l’objectiu d’aquest estudi és veure 

com influeix en l’estabilitat el canvi de proporció dels tensioactius i l’addició 

d’espessant. La viscositat no interessa perquè se segueix utilitzant com a espessant 

l’Espessant A. S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C 

i s’anota si hi ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 34). 

Quadre 34. Estabilitat de les mostres 19-30. 

 % Tensioactiu 
X

 % Tensioactiu 
Y HLB Mostra sense 

espessant
Mostra amb 
espessant

A 20 80 12,86 19 25

B 40 60 10,72 20 26

C 50 50 9,65 21 27

D 60 40 8,58 22 28

E 80 20 6,44 23 29

Control 23 77 12,54 24 30

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

19 Sí 25 No

20 Sí 26 No

21 Sí 27 No

22 Sí 28 No

23 Sí 29 No

24 Sí 30 No
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A la Figura 30 es poden comparar les dues mostres control: la mostra 24 (sense 

espessant) presenta separació de fases i la mostra 30 (amb espessant) no presenta 

separació de fases. 

Figura 30. Separació de fases de la mostra 24 i estabilitat de la mostra 30. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

DISCUSSIÓ 

Indiferentment de la proporció dels tensioactius, les mostres se separen segons si 

tenen espessant o no. Per tant, es demostra que la presència d’espessant és 

necessària per a l’estabilitat d’aquesta emulsió i cal seguir fent estudis incloent 

l’espessant com a factor indispensable. 

7.1.1.4. Substitució de l’Espessant A per espessants sintètics (22) 

OBJECTIU 

L’objectiu és substituir l’Espessant A per quatre espessants sintètics (Espessant W, 

Espessant N’, Espessant N i Espessant B') i valorar si són bons candidats per 

obtenir una emulsió estable i amb els requisits de viscositat de l’emulsió de partida. 

Tal i com ja s’ha explicat, l’Espessant N i l’Espessant N’ són espessants d’origen 

natural però han estat tractats per actuar com a espessants sintètics. 

A més, s’aprofita el canvi d’espessant per afegir dos factors de mètode a l’estudi per 

tenir més informació sobre el sistema. Se substitueixen els antígens per PBS o 

aigua i s’estudia el lloc d’addició de l’espessant. 
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Com que a l’apartat 7.1.1.2. aquests mateixos espessants han donat lloc a una 

ràpida separació de fases, es considera que la viscositat mesurada no és correcte i, 

per tant, s’adjudiquen de nou les concentracions dels espessants utilitzats en funció 

de la bibliografia consultada, sense tenir en compte els resultats ja obtinguts. A més, 

en aquest disseny es fan variacions en el mètode respecte l’apartat 7.1.1.2. 

MATERIAL  

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 35. 

Quadre 35. Material per a 200 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d'elaboració s’exposa a la Figura 31. Cal tenir en compte si els 

factors diluent i fase de l’espessant són positius o negatius, ja que el procediment 

varia segons el disseny plantejat.  

Figura 31. Procediment de les mostres 31-46. 

Oli J: x,xx0 g Espessant: segons la mostra

Tensioactiu X: x,xx0 g Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y: x,xx g PBS estèril o aigua destil·lada (segons la mostra): 30 mL

Antiespumant: 0,080 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL
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DISSENY (22) 

Al Quadre 36 s’exposa el disseny 22 utilitzat per a cadascun dels 4 espessants 

estudiats. Es realitzen 4 emulsions per a cada espessant, un total de 16 emulsions. 

La concentració de cada espessant es fixa segons la bibliografia consultada. 

Quadre 36. Dissenys 22 

Al Quadre 37 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 37. Factors dels dissenys 22 

RESULTATS  

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 38). 

Espessant W 1,5 % Espessant B' 0,1 %

Mostra A B Mostra A B

31 - - 35 - -

32 + - 36 + -

33 - + 37 - +

34 + + 38 + +

Espessant N’ 0,1 % Espessant N 1,5 %

Mostra A B Mostra A B

39 - - 43 - -

40 + - 44 + -

41 - + 45 - +

42 + + 46 + +

Factor Signe - Signe +

A Diluent Aigua PBS

B Lloc d’addició de l’espessant Fase A Després del turrax
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Quadre 38. Viscositat de les mostres 31-46. 

En menys de 24 hores s’observa separació de fases a totes les mostres. A la Figura 

32 es pot observar la separació de les fases d’algunes de les mostres. 

Figura 32. Separació de fases de les mostres 33, 37, 41 i 45. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

DISCUSSIÓ 

A partir dels resultats, es considera que els valors de viscositat obtinguts en 

aquestes mostres són força irregulars degut a la inestabilitat de les mostres i, per 

això, no es calculen els efectes d’aquests dissenys.  

Aquesta inestabilitat de les mostres demostra que la substitució de l’Espessant A 

pels espessants estudiats sense fer cap més canvi en la composició no és suficient 

Mostra Viscositat (cP) Mostra Viscositat (cP)

31 4,0 35 8,4

32 16,6 36 5,8

33 15,2 37 5,1

34 5,1 38 11,0

Mostra Viscositat (cP) Mostra Viscositat (cP)

39 12,1 43 7,3

40 14,7 44 7,8

41 15,7 45 8,4

42 14,1 46 11,6
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per a obtenir una emulsió estable. Cal plantejar dissenys que modifiquin més factors 

alhora. 

7.1.1.5. Combinació de tensioactius i espessants (26-3) 

OBJECTIU 

L’objectiu és trobar una formulació estable i amb la mateixa viscositat que la 

formulació de partida mitjançant el canvi de tensioactius i d’espessant de la 

formulació de partida. 

S’estudien quatre tensioactius diferents, dos dels quals són els de la formulació de 

partida, a diferents concentracions. Per tant, també varia la concentració total de 

tensioactius. D’aquesta manera, s’intenta buscar l’estabilitat a partir de l’augment de 

la concentració total de tensioactius.  

A més, se substitueix l’Espessant A per dos espessants sintètics encara no provats 

(Espessant B i Espessant E) i, en algunes formulacions, s’afegeix Espessant C com 

a espessant secundari per intentar afavorir l’estabilitat de l’emulsió mitjançant la 

presència de dos espessants alhora. 

MATERIAL  

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 39. 

Quadre 39. Material per a 200 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment (Figura 33) és exactament el mateix en totes les emulsions, ja que 

en aquest disseny no s’estudien factors de mètode, només canvia l’espessant i els 

tensioactius segons el disseny plantejat. 

Oli J: x,xx g Espessant: segons la mostra

Tensioactiu X i 60: segons la mostra Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y i 20: segons la mostra PBS: 30 mL

Antiespumant: 0,08 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL
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Figura 33. Procediment de les mostres 47-54. 

DISSENY (26-3) 

Al Quadre 40 s’exposa el disseny 26-3 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 8 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 6 factors 

estudiats. Com que es fan canvis en el tipus de tensioactius i en les proporcions, 

l’HLB de les emulsions també varia. 

Quadre 40. Disseny 26-3 

Al Quadre 41 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Mostra A B C D E F HLB

47 - - - + + + 9,65

48 + - - - - + 9,85

49 - + - - + - 12,98

50 + + - + - - 8,30

51 - - + + - - 7,51

52 + - + - + - 11,91

53 - + + - - + 10,50

54 + + + + + + 10,70
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Quadre 41. Factors del disseny 26-3 

Les concentracions dels espessants es fixen segons la bibliografia consultada. 

La concentració al nivell inferior dels tensioactius correspon al 30 % de la 

concentració total de tensioactius de la formulació de partida, la qual és x,x %. I la 

concentració al nivell superior correspon al 70 % de la concentració total de 

tensioactius de la formulació de partida. Això fa que quan coincideixen els dos 

factors del nivell superior se superi el x,x % total de tensioactius, i quan coincideixen 

els dos factors del nivell inferior no s’arribi al x,x % total de tensioactius.  

RESULTATS 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 42). 

Quadre 42. Viscositat en cP de les mostres 47-54.  

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 43). 

Factor Signe - Signe +

A Tensioactiu 1 80 60

B Tensioactiu 2 80 20

C Espessant 5 % Espessant B 0,5 % Espessant E 

D  % Tensioactiu 1 1,4 % 3,2 %

E  % Tensioactiu 2 1,4 % 3,2 %

F  % Espessant C 0,0 % 0,2 %

Mostra Viscositat (cP) Mostra Viscositat (cP)

47 81,8 51 39,2

48 56,2 52 21,3

49 45,9 53 29,8

50 64,0 54 34,6
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Quadre 43. Estabilitat de les mostres 47-54. 

A la Figura 34 es pot observar la presència o no de separació de fases de les 

mostres formulades en aquest disseny. 

Figura 34. A l’esquerra, les mostres estables. A la dreta, les mostres amb separació de fases. 

A partir dels valors de viscositat obtinguts, es calculen els efectes dels diferents 

factors sobre la viscositat de l’emulsió (Quadre 44). 

Quadre 44. Efectes sobre la viscositat dels factors estudiats. 

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

47 No 51 Sí

48 No 52 Sí

49 Sí 53 No

50 Sí 54 No

Efectes (cP) Efectes (cP)

Tensioactiu 1 -5,2  % Tensioactiu 1 16,6

Tensioactiu 2 -6,1  % Tensioactiu 2 -1,4

Espessant -30,8  % Espessant C 8,0
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Es mesuren les mostres estables a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per 

tal de descartar aquelles combinacions que no compleixen el criteri de viscositat de 

la formulació de partida (100-400 cP) (Quadre 45). 

Quadre 45. Viscositat en cP de les mostres estables. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

DISCUSSIÓ 

Respecte la viscositat: 

En aquest disseny, l’efecte del factor espessant no es té en compte perquè s’han 

utilitzat concentracions molt diferents i no són comparables. Per tant, a partir del 

càlcul dels efectes d’aquest disseny, es veu clarament que el factor que augmenta 

més la viscositat és la concentració de Tensioactiu X quan és al nivell superior, 

independentment de la concentració total de tensioactius de la mostra (augmenta 

16,6 cP la viscositat respecte les mostres amb el nivell inferior de Tensioactiu X). En 

canvi, la concentració del Tensioactiu 2 no modifica significativament la viscositat de 

les mostres. 

L’addició d'Espessant C també augmenta la viscositat de les mostres. En aquest 

cas, augmenta 8 cP la viscositat respecte les mostres que no contenen Espessant 

C.  

El canvi de tipus dels tensioactius també té un efecte en la viscositat. Si es canvien 

els tensioactius de la formulació de partida (Tensioactiu X i Tensioactiu Y) pels altres 

dos estudiats en aquest disseny, la viscositat disminueix. 

Respecte l’estabilitat: 

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

47 >500 >500

48 >500 >500

53 219,7 348,4

54 >500 >500
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Les quatre mostres estables d’aquest disseny tenen en comú: la presència 

d'Espessant C i la proporció 1:1 en què es troben els tensioactius de la mostra, 

independentment de la concentració total de tensioactius de cada mostra. 

L’HLB teòric requerit per l'Oli J (HLB 12) no coincideix amb l’HLB de les 

formulacions estables. Això demostra que el càlcul teòric i els resultats 

experimentals no sempre coincideixen. 

Si es té en compte la viscositat i l’estabilitat, només hi ha una mostra estable que 

tingui la viscositat requerida (mostra 53). Tot i així, la viscositat és un factor 

modificable i, en canvi, es prioritza que la formulació tingui el mínim de canvis 

possibles respecte la formulació de partida. La mostra 53 conserva un dels 

tensioactius de partida, però l’altre és nou. En canvi, la formulació 47 conserva els 

dos mateixos tensioactius de partida i també és estable. Per tant, encara que la 

mostra 47 tingui una viscositat massa elevada, s’adjudica aquesta mostra com a 

punt de partida pels següents dissenys. 

7.1.1.6. Estudi dels factors que proporcionen estabilitat a la mostra 47 

OBJECTIU 

L’objectiu és estudiar quins factors de la mostra 47 de l’apartat 7.1.1.5. li 

proporcionen estabilitat i, si a partir d’aquesta mostra, es poden obtenir més 

alternatives de la formulació de partida. 

Com que les emulsions són sistemes inestables, interessa obtenir al màxim 

d’alternatives de la formulació de partida per assegurar que al llarg del temps alguna 

d’aquestes alternatives segueixi estable. 

Per estudiar cadascun dels factors que podrien ser els responsables de l’estabilitat 

de la mostra 47, es fan diferents canvis. 

En primer lloc, l’espessant principal (Espessant B) és substituït per dos altres 

espessants (Espessant D i Espessant E) en una concentració inferior, ja que la 

mostra 47 té massa viscositat. La resta de factors no es varien. 

En segon lloc, s’eliminen els dos espessants de la mostra 47 (Espessant B i 

Espessant C) per veure si la nova concentració total de tensioactius i la proporció 

són prou robustes per donar estabilitat a l’emulsió sense necessitat d’espessant. 
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En tercer lloc, es repeteix la mostra 47 eliminant l’espessant secundari (l'Espessant 

C) i utilitzant dues concentracions diferents d'Espessant B, les dues menors a la 

concentració de la mostra 47 per tal de rebaixar-ne la viscositat. 

Finalment, es fan dues mostres control: es repeteix exactament la mostra 47 per 

veure si és repetible i es formula la mostra 47 amb Espessant A (l’espessant de 

partida) en lloc dels espessants nous (Espessant B i Espessant C). 

MATERIAL  

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 46. 

Quadre 46. Material per a 200 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment utilitzat és el mateix que el procediment de la mostra 47, ja que es 

vol repetir exactament el mateix canviant només algun factor de la composició en 

cada mostra (Figura 35). 

Figura 35. Procediment de les mostres 55-60. 

A més, es formula de nou la formulació de partida, però canviant la concentració i 

proporció dels tensioactius per la concentració i proporció que conté la mostra 47. 

Oli J: x,xx g Espessant: segons la mostra

Tensioactiu X: 6,40 g Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y: 6,40 g PBS: 30 mL

Antiespumant: 0,08 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL
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Tot i així, el procediment i l’espessant es mantenen iguals que els inicials (Figura 

36). 

Figura 36. Procediment de la mostra 61. 

DISSENY 

Al Quadre 47 s’exposen les diferents mostres amb el factor modificat en cada cas 

respecte la mostra 47. 

Quadre 47. Factor estudiat a cada mostra. 

Mostra Espessant  % Espessant

Factor: espessant principal

55 Espessant D + Espessant C 0,3 % + 0,2 %

56 Espessant E + Espessant C 0,3 % + 0,2 %

Factor: elevada concentració total de tensioactius

57 Sense espessant -

Factor: presència d'Espessant C

58 Espessant B 2 %

59 Espessant B 4 %

Controls

60 Espessant B + Espessant C 4,8 % + 0,2 %

61 Espessant A + Espessant A’ 0,35 % + 0,07 %
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RESULTATS 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 48). 

Quadre 48. Viscositat en cP de les mostres 55-61. 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 49). 

Quadre 49. Estabilitat de les mostres 55-61. 

Es mesuren les mostres estables a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per 

tal de descartar aquelles combinacions que no compleixen el criteri de viscositat de 

la formulació de partida (100-400 cP) (Quadre 50). 

Quadre 50. Viscositat en cP de les mostres estables. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

Mostra Viscositat (cP) Mostra Viscositat (cP)

55 17,8 59 41,6

56 35,0 60 85,5

57 14,9 61 34,6

58 17,2

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

55 No 59 Sí

56 No 60 No

57 Sí 61 No

58 Sí

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

55 >500 >500

56 >500 >500

60 >500 >500

61 >500 >500
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DISCUSSIÓ 

En primer lloc, l'Espessant B no és indispensable per mantenir l’estabilitat de la 

mostra 47 ja que es demostra que es pot substituir per Espessant E i Espessant D 

sense desestabilitzar l’emulsió. 

En segon lloc, la formulació sense espessant no és estable. L’elevada concentració 

total de tensioactius no és suficient per mantenir l’estabilitat. Cal doncs afegir 

espessant a la formulació. 

En tercer lloc, s’observa que l'Espessant C és necessària per l’estabilitat d’aquestes 

formulacions, ja que en les formulacions on no es troba present hi ha separació de 

fases. 

Finalment, la repetició de la mostra 47 ha estat correcte (mostra 60), tant en 

estabilitat com en viscositat. I la formulació de partida amb la concentració i 

proporció dels tensioactius de la mostra 47 també s’ha mantingut estable, però ha 

resultat tenir una viscositat massa elevada, malgrat tenir una concentració 

d’Espessant A semblant a la concentració de les mostres control anteriors número 8 

i 18. Aquest augment de viscositat pot ser degut a l’augment de concentració total 

de tensioactius de la mostra 47 respecte les anteriors. 

Tot això confirma que la mostra 47 és una opció robusta amb tots els elements que 

la formen. Tot i així, aquesta formulació conté Espessant C, un espessant d’origen 

natural, i això podria no resoldre el problema de la formulació de partida. Cal intentar 

eliminar l'Espessant C sense perdre l’estabilitat de l’emulsió. 

7.1.1.7. Reducció del contingut d'Espessant C (23 i 22) 

OBJECTIU  

Reduir o substituir l'Espessant C de la formulació número 47 per evitar diferències 

de viscositat segons el lot d'Espessant C utilitzat. 

Com ja s’ha explicat, l'Espessant C és un espessant d’origen natural, igual que 

l’Espessant A. Això pot provocar diferències en la viscositat de l’emulsió segons el 

lot utilitzat. Tot i així, l’Espessant A és l’espessant principal i únic de la formulació de 

partida. En canvi, l'Espessant C és l’espessant secundari i es troba en menor 
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quantitat que l’espessant principal, fet que porta a pensar que si la concentració 

d'Espessant C és baixa, potser les diferències entre lots no són significatives. 

És per això que es fan tres dissenys per reduir la concentració d'Espessant C i per 

intentar substituir-la per altres espessants secundaris mantenint sempre l’estabilitat 

de l’emulsió. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 51. 

Quadre 51. Material per a 200 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment dels dissenys que es realitzen en aquest apartat és el mateix per a 

totes les mostres, només canvien les quantitats dels espessants i el tipus 

d’espessant segons el disseny plantejat (Figura 37). 

Figura 37. Procediment de les mostres 62-81. 

Oli J: x,xx g Espessant: segons la mostra

Tensioactiu X: 6,40 g Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y: 6,40 g PBS: 30 mL

Antiespumant: 0,08 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL
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DISSENY I (23) 

Al Quadre 52 s’exposa el disseny 23 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 8 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 3 factors 

estudiats. 

Quadre 52. Disseny 23 

Al Quadre 53 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 53. Factors del disseny 23 

En aquest disseny s’intenta reduir l'Espessant C fins a 0,1 %. 

La concentració de l’espessant principal és diferent a cadascun dels nivells en funció 

si l’espessant de la mostra és Espessant E o Espessant B, ja que cada espessant té 

propietats diferents i no poden utilitzar-se les mateixes concentracions per 

espessants diferents. Els valors es fixen segons la bibliografia ja consultada 

anteriorment. 

Mostra A B C

62 - - -

63 + - -

64 - + -

65 + + -

66 - - +

67 + - +

68 - + +

69 + + +

Factor Signe - Signe +

A Espessant Espessant E Espessant B

B  % Espessant
Si A - : 0,25 % 

Si A + : 2,00 %

Si A - : 0,5 % 

Si A + : 4,0 %

C  % Espessant C 0,1 % 0,2 %
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RESULTATS DISSENY I 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 54).  

Quadre 54. Viscositat en cP de les mostres 62-69. 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 55). 

Quadre 55. Estabilitat de les mostres 62-69. 

A partir dels valors de viscositat obtinguts, es calculen els efectes dels diferents 

factors sobre la viscositat de l’emulsió (Quadre 56). 

Quadre 56. Efectes sobre la viscositat dels factors estudiats. 

A la Figura 38 es representa el disseny 23 amb el valor de viscositat i l’estabilitat de 

cada mostra. 

Mostra Viscositat (cP) Mostra Viscositat (cP)

62 26,0 66 30,2

63 21,4 67 28,9

64 57,4 68 75,1

65 51,3 69 62,8

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

62 Sí 66 Sí

63 Sí 67 No

64 No 68 Sí

65 No 69 No

Efectes (cP)

Espessant -6,1

 % Espessant 35,0

 % Espessant C 10,2
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#  
Figura 38. Estabilitat i viscositat en cP de les mostres 62-69. 

Es mesuren les mostres estables a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per 

tal de descartar aquelles combinacions que no compleixen el criteri de viscositat de 

la formulació de partida (100-400 cP) (Quadre 57). 

Quadre 57. Viscositat en cP de les mostres estables. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

DISSENY II (23) 

Al Quadre 58 s’exposa el disseny 23 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 8 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 3 factors 

estudiats. 

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

64 >500 >500

65 >500 >500

67 >500 >500

69 >500 >500
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Quadre 58. Disseny 23 

Al Quadre 59 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 59. Factors del disseny 23 

En aquest disseny s’intenta reduir l'Espessant C fins a 0,05 % i, a més, s’intenta 

substituir-la per Espessant E, conservant l'Espessant B com a espessant principal. 

RESULTATS DISSENY II 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 60).  

Quadre 60. Viscositat en cP de les mostres 70-77. 

Mostra A B C

70 - - -

71 + - -

72 - + -

73 + + -

74 - - +

75 + - +

76 - + +

77 + + +

Factor Signe - Signe +

A  % Espessant B 2 % 4 %

B Espessant secundari Espessant C Espessant E

C  % Espessant secundari
Si B - : 0,05 % 

Si B + : 0,10 %

Si B - : 0,1 %  

Si B + : 0,2 %

Mostra Viscositat (cP) Mostra Viscositat (cP)

70 27,2 74 40,5

71 62,3 75 74,8

72 17,8 76 20,3

73 50,6 77 50,7
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S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 61). 

Quadre 61. Estabilitat de les mostres 70-77. 

A partir dels valors de viscositat obtinguts, es calculen els efectes dels diferents 

factors sobre la viscositat de l’emulsió (Quadre 62). 

Quadre 62. Efectes sobre la viscositat dels factors estudiats. 

A la Figura 39 es representa el disseny 23 amb el valor de viscositat i l’estabilitat de 

cada mostra. 

#  

Figura 39. Estabilitat i viscositat en cP de les mostres 70-77. 

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

70 Sí 74 Sí

71 Sí 75 Sí

72 Sí 76 Sí

73 Sí 77 No

Efectes (cP)

 % Espessant B 33,2

Espessant secundari -16,4

 % Espessant secundari 7,1
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Es mesuren les mostres estables a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per 

tal de descartar aquelles combinacions que no compleixen el criteri de viscositat de 

la formulació de partida (100-400 cP) (Quadre 63). 

Quadre 63. Viscositat en cP de les mostres estables. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

DISSENY III (22) 

Al Quadre 64 s’exposa el disseny 22 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 8 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 2 factors 

estudiats. 

Quadre 64. Disseny 22 

Al Quadre 65 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 65. Factors del disseny 22 

Totes les mostres tenen un 2 % d'Espessant B com a espessant principal. En aquest 

disseny només s’estudia la possibilitat de substituir l'Espessant C per un altre 

espessant secundari sintètic (Espessant G o Espessant F). 

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

77 >500 >500

Mostra  % Espessant secundari Espessant secundari

78 - -

79 + -

80 - +

81 + +

Factor Signe - Signe +

A  % Espessant secundari 0,5 % 1,0 %

B Espessant secundari Espessant G Espessant F

#112



RESULTATS DISSENY III  

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 66). 

Quadre 66. Viscositat en cP de les mostres 78-81. 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 67). 

Quadre 67. Estabilitat de les mostres 78-81. 

A partir dels valors de viscositat obtinguts, es calculen els efectes dels diferents 

factors sobre la viscositat de l’emulsió (Quadre 68). 

Quadre 68. Efectes sobre la viscositat dels factors estudiats. 

A la Figura 40 es representa el disseny 22 amb el valor de viscositat i l’estabilitat de 

cada mostra. 

Mostra Viscositat (cP)

78 22,8

79 24,6

80 29,8

81 40,8

Mostra Separació de fases

78 Sí

79 Sí

80 No

81 No

Efectes (cP)

 % Espessant secundari 6,4

Espessant secundari 11,6
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Figura 40. Estabilitat i viscositat en cP de les mostres 78-81. 

Es mesuren les mostres estables a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per 

tal de descartar aquelles combinacions que no compleixen el criteri de viscositat de 

la formulació de partida (100-400 cP) (Quadre 69). 

Quadre 69. Viscositat en cP de les mostres estables. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

DISCUSSIÓ DISSENY I, II i III 

Respecte la viscositat: 

Als tres dissenys realitzats s’observa que la concentració dels espessants (tant 

primaris com secundaris) té un efecte molt gran sobre la viscositat de les emulsions, 

sobretot la concentració de l’espessant que es troba en major proporció.  

A més, al segon disseny s’observa que utilitzar l’Espessant E com a substitut de 

l'Espessant C disminueix la viscositat de l’emulsió. Fet que podria ser interessant ja 

que totes les formulacions obtingudes fins ara tenen massa viscositat. 

I finalment, al tercer disseny s’observa que l'Espessant F aporta més viscositat a les 

emulsions que l'Espessant G. 

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

80 214,2 280,4

81 >500 >500
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Respecte l’estabilitat: 

Al primer disseny es demostra que es poden obtenir emulsions estables rebaixant la 

concentració d'Espessant C a 0,1 %. 

En canvi, al segon disseny es veu que si es baixa més de 0,1 % la concentració 

d'Espessant C o se substitueix per Espessant E, les emulsions ja no són estables. 

Tampoc es pot substituir per Espessant G, tal i com es veu al tercer disseny. En 

canvi, s’observa que l'Espessant F pot ser un espessant sintètic adequat per 

substituir l'Espessant C i obtenir emulsions estables. 

Per tant, d’aquests dissenys se n’obtenen dues idees: la concentració d'Espessant 

C es pot reduir fins a 0,1 % i l'Espessant F pot substituir l'Espessant C obtenint, en 

els dos casos, emulsions estables. Encara que l'Espessant C sigui d’origen natural i 

es vulguin evitar els productes d’origen natural per no tenir diferències de viscositat 

segons el lot utilitzat, cal fer proves per comprovar si realment hi ha diferències entre 

els lots d'Espessant C si aquesta es troba en una concentració baixa a les 

emulsions i com a espessant secundari. 

7.1.1.8. Variació de la viscositat en funció del lot d'Espessant C 

OBJECTIU 

L’objectiu és comprovar si un canvi de lot d'Espessant C comporta diferències de 

viscositat, ja que és un espessant d’origen natural. 

Per realitzar aquest estudi, s’utilitzen dos lots d'Espessant C diferents. Amb cada lot 

es formula una emulsió i tres dispersions amb diferents concentracions d'Espessant 

C. La dispersió amb menys concentració d'Espessant C correspon a la concentració 

obtinguda com a concentració mínima d'Espessant C per mantenir l’estabilitat de 

l’emulsió a l’apartat 7.1.1.7. 

MATERIAL  

El material utilitzat per les mostres formulades com a emulsió (mostres 85 i 89) 

s’exposa al Quadre 70. 
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Quadre 70. Material per a 200 mL de mostra. 

El material utilitzat per les mostres formulades com a dispersió (mostres 82-84 i 

86-88) s’exposa al Quadre 71. 

Quadre 71. Material per a 100 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

A la Figura 41 s’exposa el procediment per a les mostres formulades com a 

dispersió d'Espessant C en aigua. 

Figura 41. Procediment de les mostres 82-84 i 86-88. 

 A la Figura 42 s’exposa el procediment per a les mostres formulades com a 

emulsió. 

Oli J: x,xx g Espessant: 3 % Espessant B + 0,1 % 
Espessant C

Tensioactiu X: 6,40 g Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y: 6,40 g PBS: 18 mL

Antiespumant: 0,08 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL

Aigua destil·lada: 100 mL

Espessant C: segons la mostra
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Figura 42. Procediment de les mostres 85 i 89. 

DISSENY 

Al Quadre 72 s’exposa la concentració i el lot d'Espessant C en cada mostra. 

Quadre 72. Concentració i lot d'Espessant C per a cada mostra. 

RESULTATS 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient. Al Quadre 73 s’exposen els diferents valors de 

viscositat de les dispersions i emulsions que contenen Espessant C formulades amb 

els dos lots diferents d'Espessant C.  

Quadre 73. Viscositat en cP de les mostres 82-89. 

El pH de les emulsions es troba entre 6,5 i 7,2. 

DISCUSSIÓ 

A partir dels valors de viscositat obtinguts, es demostra que com més elevada és la 

concentració d'Espessant C, més diferències de viscositat hi ha en funció del lot 

utilitzat. Les dues dispersions amb 0,1 % d'Espessant C tenen valors de viscositat 

molt més propers entre sí que les dues dispersions formulades amb 1 % 

d'Espessant C.  

Mostra Lot Concentració

82 1 0,1 % (dispersió)

83 1 0,5 % (dispersió)

84 1 1 % (dispersió)

85 1 0,1 % (emulsió)

86 2 0,1 % (dispersió)

87 2 0,5 % (dispersió)

88 2 1 % (dispersió)

89 2 0,1 % (emulsió)

0,1 % (dispersió) 0,5 % (dispersió) 1 % (dispersió) 0,1 % (emulsió)

Lot 1 17 cP 24,3 cP 38,4 cP 45,9 cP

Lot 2 18 cP 21,9 cP 29,6 cP 41,7 cP
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Així mateix, l’emulsió formulada amb 0,1 % d'Espessant C tampoc mostra grans 

diferències entre els lots utilitzats d'Espessant C. Per tant, de moment no es 

descarta l’emulsió amb Espessant C, però es busquen més alternatives combinant 

altres espessants. 

7.1.1.9. Combinació d’espessants (quadrat llatí 3x3) 

OBJECTIU 

L’objectiu és trobar combinacions d’espessants que proporcionin emulsions estables 

i amb la viscositat requerida de la formulació de partida. 

Per afavorir l’estabilitat de les emulsions, s’augmenta la concentració total de 

tensioactius, els quals segueixen sent els mateixos de la formulació de partida. 

Com a espessants primaris s’utilitzen espessants ja provats anteriorment: Espessant 

E, Espessant B i Espessant D. Com a espessants secundaris es repeteix 

l'Espessant C i es prova també el seu possible substitut, l'Espessant F. A més, es 

fan algunes mostres només amb un sol espessant, per tal d’observar si hi ha 

diferència en l’addició d’un espessant secundari o no. 

MATERIAL  

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 74. 

Quadre 74. Material per a 200 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d'elaboració s’exposa a la Figura 43. Cal tenir en compte els 

espessants i les concentracions dels tensioactius utilitzats en cada mostra. 

Oli J: x,xx g Espessants: segons la mostra

Tensioactiu X: segons la mostra Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y: segons la mostra PBS: 30 mL

Antiespumant: 0,08 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL
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Figura 43. Procediment de les mostres 90-98. 

DISSENY (QUADRAT LLATÍ 3X3)  

Els espessants utilitzats i la concentració total de tensioactius de cada mostra 

s’exposa en el següent quadrat llatí 3x3 (Quadre 75). 

Quadre 75. Quadrat llatí 3x3 

La proporció dels tensioactius en cadascuna de les mostres és 1:1 respecte la 

concentració total de tensioactius (% TA) adjudicada al disseny, seguint així els 

resultats obtinguts amb la mostra 47 a l’apartat 7.1.1.5. 

Espessant E 
0,5 %

Espessant B 

2 %
Espessant D 

0,1 %

Espessant C 

0,1 %
Mostra 90 

15 % TA

Mostra 91 

12 %TA

Mostra 92 

10 % TA

Espessant F 

0,5 %
Mostra 93 

10 % TA

Mostra 94 

15 % TA

Mostra 95 

12 % TA

Cap espessant Mostra 96 

12 % TA

Mostra 97 

10 % TA

Mostra 98 

15 % TA
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RESULTATS 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 76).  

Quadre 76. Viscositat en cP de les mostres 90-98. 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 77). 

Quadre 77. Estabilitat de les mostres 90-98. 

Al Quadre 78 es representa el quadrat llatí 3x3 amb el valor de viscositat i 

l’estabilitat de cada mostra. 

Quadre 78. Estabilitat i viscositat en cP de les mostres 90-98. 

Mostra Viscositat (cP) Mostra Viscositat (cP)

90 129,5 95 43,6

91 47,4 96 117,5

92 33,4 97 29,3

93 114,2 98 59,9

94 42,8

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

90 No 95 No

91 Sí 96 Sí

92 No 97 Sí

93 No 98 No

94 Sí

Espessant E 
0,5 %

Espessant B  
2 %

Espessant D 
0,1 %

Espessant C 0,1 % 129,5 47,4 33,4

Espessant F® 0,5 % 114,2 42,8 43,6

Cap espessant 117,5 29,3 59,9
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Es mesuren les mostres estables a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per 

tal de descartar aquelles combinacions que no compleixen el criteri de viscositat de 

la formulació de partida (100-400 cP) (Quadre 79). 

Quadre 79. Viscositat en cP de les mostres estables. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

DISCUSSIÓ 

A partir dels resultats obtinguts, s’observa que totes les viscositats són molt 

elevades. De les nou formulacions d’aquest disseny, només la mostra 92 compleix el 

valor de viscositat requerit de la formulació de partida. Això possiblement és degut a 

l’excés de tensioactius de l’emulsió. Cal tornar a la concentració de la mostra 47 de 

l’apartat 7.1.1.5, la qual és 6,4 % total de tensioactius. 

Pel que fa els espessants, l'Espessant D ha proporcionat tres emulsions estables, 

tant combinat amb un espessant secundari com utilitzat com a únic espessant de 

l’emulsió. És l’únic espessant que ha donat bons resultats sense combinar amb un 

espessant secundari. 

L'Espessant B en aquest disseny no ha proporcionat emulsions estables. Cal seguir-

lo estudiant.  

En relació als espessants secundaris, l'Espessant C i l'Espessant F han donat lloc a 

resultats iguals d’estabilitat i similars de viscositat. Per tant, l'Espessant F és un bon 

substitut sintètic de l'Espessant C.  

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

90 >500 >500

92 - 391,9

93 >500 >500

95 >500 >500

98 >500 >500
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7.1.1.10. Combinació d’Espessant E i Espessant D amb Espessant F (32) 

OBJECTIU 

L’objectiu és trobar noves combinacions d’espessants amb l'Espessant F com a 

espessant secundari, ja que fins ara ha donat bons resultats, i que proporcionin 

emulsions estables i amb la viscositat requerida de la formulació de partida. 

MATERIAL  

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 80. 

Quadre 80. Material per a 200 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d'elaboració s’exposa a la Figura 44. Cal tenir en compte els 

espessants i les concentracions dels tensioactius utilitzats en cada mostra. 

Figura 44. Procediment de les mostres 99-116. 

Oli J: x,xx g Espessants: segons la mostra

Tensioactiu X: 6,40 g Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y: 6,40 g PBS: 30 mL

Antiespumant: 0,08 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL
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DISSENY I (32) 

El disseny 32 utilitzat en aquest estudi consisteix en 3 nivells de concentració 

d'Espessant F i 3 nivells de concentració d’Espessant E (Quadre 81, Figura 45).  

Quadre 81. Disseny 32                                Figura 45. Disseny 32 

RESULTATS DISSENY I 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 82).  

Quadre 82. Viscositat en cP de les mostres 99-107. 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 83). 

Mostra Espessant E (%) Espessant F (%)

99 0,3 0

100 0,4 0

101 0,5 0

102 0,3 0,25

103 0,4 0,25

104 0,5 0,25

105 0,3 0,50

106 0,4 0,50

107 0,5 0,50

Mostra Viscositat (cP) Mostra Viscositat (cP)

99 26,5 104 62,4

100 41,2 105 35,8

101 61,8 106 51,3

102 30,1 107 71,0

103 43,7
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Quadre 83. Estabilitat de les mostres 99-107. 

A la Figura 46 es representa el disseny 32 amb el valor de viscositat i l’estabilitat de 

cada mostra. 

 

 

Figura 46. Estabilitat i viscositat en cP de les mostres 99-107. 

Es mesuren les mostres estables a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per 

tal de descartar aquelles combinacions que no compleixen el criteri de viscositat de 

la formulació de partida (100-400 cP) (Quadre 84). 

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

99 Sí 104 No

100 No 105 No

101 Sí 106 No

102 No 107 No

103 No
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Quadre 84. Viscositat en cP de les mostres estables. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

DISSENY II (32) 

El disseny 32 utilitzat en aquest estudi consisteix en 3 nivells de concentració 

d'Espessant F i 3 nivells de concentració d'Espessant D (Quadre 85, Figura 47).  

Quadre 85. Disseny 32                        Figura 47. Disseny 32 

RESULTATS DISSENY II 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 86).  

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

100 >500 >500

102 >500 >500

103 >500 >500

104 >500 >500

105 >500 >500

106 >500 >500

107 >500 >500

Mostra Espessant D (%) Espessant F (%)

108 0,04 0

109 0,07 0

110 0,10 0

111 0,04 0,25

112 0,07 0,25

113 0,10 0,25

114 0,04 0,50

115 0,07 0,50

116 0,10 0,50
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Quadre 86. Viscositat en cP de les mostres 108-116. 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 87). 

Quadre 87. Estabilitat de les mostres 108-116. 

A la Figura 48 es representa el disseny 32 amb el valor de viscositat i l’estabilitat de 

cada mostra. 

 

 

Figura 48. Estabilitat i viscositat en cP de les mostres 108-116. 

Mostra Viscositat (cP) Mostra Viscositat (cP)

108 15,2 113 18,0

109 15,2 114 16,9

110 14,9 115 16,6

111 15,0 116 24,4

112 15,6

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

108 Sí 113 No

109 Sí 114 No

110 Sí 115 No

111 No 116 No

112 No
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Es mesuren les mostres estables a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per 

tal de descartar aquelles combinacions que no compleixen el criteri de viscositat de 

la formulació de partida (100-400 cP) (Quadre 88). 

Quadre 88. Viscositat en cP de les mostres estables. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

DISCUSSIÓ DISSENY I i II 

A partir dels resultats obtinguts, es demostra que les emulsions són més estables 

amb Espessant F com a espessant secundari que amb un sol espessant, tant en el 

cas de l’Espessant E com en el cas de l'Espessant D. 

Respecte la viscositat, les mostres formulades amb Espessant E tenen una 

viscositat massa elevada. En canvi, les mostres formulades amb Espessant D tenen 

una viscositat massa baixa. Excepte la mostra 116, formulada amb Espessant D i 

Espessant F, la qual és estable i amb la viscositat dins del rang requerit de la 

formulació de partida.  

Per tant, les combinació d’Espessant E o Espessant D amb Espessant F són bones 

opcions per seguir estudiant, sempre i quan es modifiquin les concentracions dels 

espessants per obtenir la viscositat adequada. 

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

111 <100 <100

112 <100 <100

113 <100 <100

114 <100 <100

115 <100 <100

116 - 371,4
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7.1.1.11. Combinació d'Espessant B amb Espessant F (23 compost central) 

OBJECTIU 

L’objectiu és estudiar el comportament d’una emulsió formulada amb Espessant B i 

Espessant F a la qual se li apliquen canvis relacionats amb la concentració i 

proporció dels tensioactius. 

En formulacions anteriors, s’ha observat que la formulació amb Espessant B no 

sempre és estable, però no se’n saben les causes. Per això, es fa un disseny 23 

compost central, per tenir més punts controlats d’un mateix sistema. 

MATERIAL  

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 89. 

Quadre 89. Material per a 200 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d'elaboració s’exposa a la Figura 49. Cal tenir en compte les 

quantitats d'Espessant B i dels tensioactius de cada mostra segons el disseny. 

Figura 49. Procediment de les mostres 117-131. 

Oli J: x,xx g Espessant: segons la mostra

Tensioactiu X: segons la mostra Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y: segons la mostra PBS: 30 mL

Antiespumant: 0,08 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL
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DISSENY (23 COMPOST CENTRAL)  

Al Quadre 90 i Figura 50 s’exposa el disseny 23 compost central utilitzat. Es realitzen 

15 emulsions, cadascuna amb una combinació diferent dels factors. 

Quadre 90. Disseny 23 compost central

 

 

Figura 50. Disseny 23 compost central 

Mostra Tensioactius (%) Tensioactiu X (%) Espessant B (%)

117 -1 -1 -1

118 1 -1 -1

119 -1 1 -1

120 1 1 -1

121 -1 -1 1

122 1 -1 1

123 -1 1 1

124 1 1 1

125 1,68 0 0

126 -1,68 0 0

127 0 1,68 0

128 0 -1,68 0

129 0 0 1,68

130 0 0 -1,68

131 0 0 0
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Al Quadre 91 s’exposa el valor dels 3 factors estudiats a cadascun dels nivells. 

Quadre 91. Factors del disseny 23 compost central 

A més, totes les mostres tenen una concentració fixe d'Espessant F del 0,5 % com a 

espessant secundari. 

RESULTATS 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 92).  

Quadre 92. Viscositat en cP de les mostres 117-131. 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 93). 

Factor -1,68 -1 0 1 1,68

A Tensioactius (%) 5,0 7,0 10,0 13,0 15,0

B Tensioactiu X (%) 16,4 30,0 50,0 70,0 83,6

C Espessant B (%) 0,7 1,0 1,5 2,0 2,3

Mostra Viscositat (cP) Mostra Viscositat (cP)

117 19,4 125 55,6

118 27,9 126 24,4

119 19,0 127 25,3

120 30,1 128 21,5

121 27,6 129 49,5

122 46,7 130 22,7

123 30,9 131 31,5

124 57,6
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Quadre 93. Estabilitat de les mostres 117-131. 

A partir dels valors de viscositat obtinguts, es calculen els efectes dels diferents 

factors sobre la viscositat de l’emulsió (Quadre 94). 

Quadre 94. Efectes sobre la viscositat dels factors estudiats. 

A la Figura 51 es representa el disseny 23 compost central amb el valor de viscositat 

i l’estabilitat de cada mostra. 

 

  
 

Figura 51. Estabilitat i viscositat  

en cP de les mostres 117-131. 

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

117 No 125 No

118 Sí 126 Sí

119 No 127 Sí

120 No 128 No

121 No 129 No

122 Sí 130 Sí

123 Sí 131 No

124 Sí

Efectes (cP)

 % Tensioactius 16,4

 % Tensioactiu X 4,0

 % Espessant B 16,6
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Es mesuren les mostres estables a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per 

tal de descartar aquelles combinacions que no compleixen el criteri de viscositat de 

la formulació de partida (100-400 cP) (Quadre 95). 

Quadre 95. Viscositat en cP de les mostres estables. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

DISCUSSIÓ 

Respecte la viscositat: 

Com ja s’ha vist en dissenys anteriors, aquí també es demostra que l’augment de 

concentració d’espessant i de tensioactius tenen un gran efecte sobre la viscositat 

de l’emulsió. En canvi, la proporció dels dos tensioactius que formen part de 

l’emulsió té un efecte petit sobre la viscositat. Això és important tenir-ho en compte a 

l’hora d’ajustar la viscositat de la formulació final perquè tingui la viscositat 

adequada.  

Respecte l’estabilitat: 

Si s’observa la Figura 51, les mostres amb menys concentració total de tensioactius 

tenen una tendència clara a ser més estables. En canvi, sobre els altres dos factors 

no se’n pot treure cap conclusió. Cal seguir estudiant el comportament d’una 

emulsió amb Espessant B amb concentracions de tensioactius inferiors.  

En aquest disseny, només dues mostres estables (mostres 119 i 121) compleixen 

els requisits de viscositat de la formulació de partida. Les dues tenen en comú la 

concentració total de tensioactius, la qual és 7 %. 

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

117 59,2 76,5

119 156,2 219,5

120 >500 >500

121 105,2 136,0

125 >500 >500

128 67,7 74,5

129 >500 >500

131 >500 >500
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7.1.1.12. Combinació d'Espessant B amb Espessant F (22) 

OBJECTIU 

L’objectiu és estudiar el comportament d’una emulsió amb Espessant B i Espessant 

F amb les concentracions de tensioactius baixes. 

En els darrers dissenys, s’ha observat que una elevada concentració total de 

tensioactius no és garantia d’estabilitat. I en canvi, emulsions amb baixa 

concentració de tensioactius han proporcionat resultats positius. Per això, s’intenta 

disminuir més la concentració total de tensioactius i observar si les emulsions 

segueixen estables o si la viscositat varia significativament. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 96. 

Quadre 96. Material per a 200 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d'elaboració s’exposa a la Figura 52. Cal tenir en compte les 

quantitats d'Espessant B i dels tensioactius de cada mostra segons el disseny. 

  

Figura 52. Procediment de les mostres 132-135. 

Oli J: x,xx g Espessant: 0,5 % Espessant F + Espessant 
B (segons la mostra)

Tensioactiu X: segons la mostra Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y: segons la mostra PBS: 30 mL

Antiespumant: 0,08 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL
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DISSENY (22) 

Al Quadre 97 s’exposa el disseny 22 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 4 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 2 factors 

estudiats. 

Quadre 97. Disseny 22 

Al Quadre 98 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 98. Factors del disseny 22 

A més, cada mostra té una concentració fixe del 0,5 % d'Espessant F. 

La concentració total de tensioactius de l’1,5 % no conserva la mateixa proporció 

dels tensioactius que la formulació de partida. Aquesta concentració no s’ha 

adjudicat a l’atzar, sinó que també forma part d’uns assaigs que realitzen a 

Laboratoris Hipra. S’ha escollit aquesta concentració perquè a nivell de toxicitat és 

molt menor que altres concentracions utilitzades més elevades.  

RESULTATS 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 99).  

Mostra A B

132 - -

133 + -

134 - +

135 + +

Factor Signe - Signe +

A % Espessant B 2,5 % 3 %

B % Tensioactius 1,5 %: 1 g Tensioactiu X + 2 g 
Tensioactiu Y

x,x %: x,xx0 g Tensioactiu X + x,xx 
g Tensioactiu Y
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Quadre 99. Viscositat en cP de les mostres 132-135. 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 100). 

Quadre 100. Estabilitat de les mostres 132-135. 

A partir dels valors de viscositat obtinguts, es calculen els efectes dels diferents 

factors sobre la viscositat de l’emulsió (Quadre 101). 

Quadre 101. Efectes sobre la viscositat dels factors estudiats. 

A la Figura 53 es representa el disseny 22 amb el valor de viscositat i l’estabilitat de 

cada mostra. 

 

 
Figura 53. Estabil i tat i 
viscositat en cP de les 

mostres 132-135. 

Mostra Viscositat (cP)

132 21,1

133 27,1

134 19,5

135 29,8

Mostra Separació de fases

132 No

133 Sí

134 No

135 No

Efectes (cP)

 % Espessant B 6,6

 % Tensioactius 0,9
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Es mesuren les mostres estables a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per 

tal de descartar aquelles combinacions que no compleixen el criteri de viscositat de 

la formulació de partida (100-400 cP) (Quadre 102). 

Quadre 102. Viscositat en cP de les mostres estables. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

DISCUSSIÓ 

Tal i com s’observa al Quadre 101, el canvi de concentració total de tensioactius en 

aquest cas proporciona un efecte no significatiu sobre la viscositat de l’emulsió en 

comparació amb el canvi que proporciona l’augment de concentració d'Espessant B. 

Tot i així, se seguirà estudiant aquesta nova concentració total de tensioactius 

perquè aquest disseny no aporta prou informació per descartar-la o escollir-la com a 

vàlida. 

En aquest disseny, s’han obtingut dues mostres estables i amb viscositat dins del 

rang requerit de la formulació de partida (mostres 134 i 135). Les dues mostres 

tenen x,x % total de tensioactius. Per tant, cal seguir la recerca als diferents nivells 

de concentració total de tensioactius. 

7.1.1.13. Combinació d'Espessant D amb Espessant F (22) 

OBJECTIU 

L’objectiu és estudiar el comportament d’una emulsió amb Espessant D i Espessant 

F amb diferents concentracions de tensioactius. 

Es vol estudiar com varia la viscositat i l’estabilitat a cada nivell de concentració total 

de tensioactius ja estudiada anteriorment. En aquest cas, s’estudia la concentració 

de la formulació de partida i la concentració de la mostra 47 de l’apartat 7.1.1.5. 

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

132 82,0 93,0

134 132,5 129,9

135 113,5 120,5
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MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 103. 

Quadre 103. Material per a 200 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d'elaboració s’exposa a la Figura 54. Cal tenir en compte les 

quantitats d'Espessant D i dels tensioactius de cada mostra segons el disseny. 

Figura 54. Procediment de les mostres 136-139. 

DISSENY (22) 

Al Quadre 104 s’exposa el disseny 22 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 4 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 2 factors 

estudiats. 

Oli J: x,xx g Espessant: 0,25 % Espessant F + 
Espessant D (segons la mostra)

Tensioactiu X: segons la mostra Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y: segons la mostra PBS: 30 mL

Antiespumant: 0,08 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL
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Quadre 104. Disseny 22 

Al Quadre 105 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 105. Factors del disseny 22 

A més, cada mostra té una concentració fixe del 0,25 % d'Espessant F. En aquest 

disseny s’ha rebaixat la concentració d'Espessant F i s’ha augmentat la d'Espessant 

D respecte l’apartat 7.1.1.10. 

RESULTATS  

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 106).  

Quadre 106. Viscositat en cP de les mostres 136-139. 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 107). 

Mostra A B

136 - -

137 + -

138 - +

139 + +

Factor Signe - Signe +

A  % Espessant D 0,1 % 0,2 %

B  % Tensioactius x,x %: x,xx0 g Tensioactiu X + 
x,xx g Tensioactiu Y

6,4 %: 6,4 g Tensioactiu X + 
6,4 g Tensioactiu Y

Mostra Viscositat (cP)

136 20,9

137 26,9

138 18,0

139 36,7

#138



Quadre 107. Estabilitat de les mostres 136-139. 

A partir dels valors de viscositat obtinguts, es calculen els efectes dels diferents 

factors sobre la viscositat de l’emulsió (Quadre 108). 

Quadre 108. Efectes sobre la viscositat dels factors estudiats. 

A la Figura 55 es representa el disseny 22 amb el valor de viscositat i l’estabilitat de 

cada mostra. 

 

 

Figura 55. Estabilitat i viscositat en cP de les mostres 136-139. 

Es mesuren les mostres estables a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per 

tal de descartar aquelles combinacions que no compleixen el criteri de viscositat de 

la formulació de partida (100-400 cP) (Quadre 109). 

Mostra Separació de fases

136 No

137 No

138 Sí

139 No

Efectes (cP)

 % Espessant D 12,4

 % Tensioactius 3,5
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Quadre 109. Viscositat en cP de les mostres estables. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

DISCUSSIÓ 

A partir dels efectes del Quadre 108, es demostra, de nou, que té un efecte més 

gran sobre la viscositat l’augment de la concentració de l’espessant que no pas 

l’augment de la concentració dels tensioactius. 

En aquest disseny, l’única mostra estable que es troba dins del rang de viscositat 

requerit de la formulació de partida és la mostra 137. 

7.1.1.14. Combinació d’Espessant E amb Espessant F (22) 

OBJECTIU 

L’objectiu és estudiar el comportament d’una emulsió amb Espessant D i Espessant 

F amb diferents concentracions de tensioactius. 

Es vol estudiar com varia la viscositat i l’estabilitat a diferents nivells de concentració 

total de tensioactius. En aquest cas, s’estudia la concentració de la formulació de 

partida i la concentració de la mostra 47 de l’apartat 7.1.1.5. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 110. 

Quadre 110. Material per a 200 mL de mostra. 

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

136 24,7 30,0

137 127,9 172,5

139 >500 >500

Oli J: x,xx g Espessant: 0,25 % Espessant F + 
Espessant E (segons la mostra)

Tensioactiu X: segons la mostra Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y: segons la mostra PBS: 30 mL

Antiespumant: 0,08 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL
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PROCEDIMENT 

El procediment d'elaboració s’exposa a la Figura 56. Cal tenir en compte les 

quantitats d’Espessant E i dels tensioactius de cada mostra segons el disseny. 

 

Figura 56. Procediment de les mostres 140-143. 

DISSENY (22) 

Al Quadre 111 s’exposa el disseny 22 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 4 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 2 factors 

estudiats. 

Quadre 111. Disseny 22 

Al Quadre 112 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 112. Factors del disseny 22 

Mostra A B

140 - -

141 + -

142 - +

143 + +

Factor Signe - Signe +

A  % Espessant E 0,2 % 0,3 %

B  % Tensioactius x,x %: x,xx0 g Tensioactiu X + 
x,xx g Tensioactiu Y

6,4 %: 6,4 g Tensioactiu X + 
6,4 g Tensioactiu Y
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A més, cada mostra té una concentració fixe del 0,25 % d'Espessant F. En aquest 

disseny, la concentració dels espessants és baixa perquè la viscositat de l’apartat 

7.1.1.10. era massa elevada en totes les mostres d’Espessant E. 

RESULTATS 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 113).  

Quadre 113. Viscositat en cP de les mostres 140-143. 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 114). 

Quadre 114. Estabilitat de les mostres 140-143. 

A partir dels valors de viscositat obtinguts, es calculen els efectes dels diferents 

factors sobre la viscositat de l’emulsió (Quadre 115). 

Quadre 115. Efectes sobre la viscositat dels factors estudiats. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

Mostra Viscositat (cP)

140 15,0

141 21,8

142 18,3

143 30,1

Mostra Separació de fases

140 Sí

141 Sí

142 Sí

143 Sí

Efectes (cP)

 % Espessant E 9,3

 % Tensioactius 5,8
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DISCUSSIÓ 

Després dels resultats obtinguts en aquest disseny i anteriors, es decideix descartar 

l’Espessant E com a possible alternativa de l’Espessant A, ja que ja hi ha altres 

espessants com l'Espessant D o l'Espessant B que podrien ser substituts de 

l’Espessant A i aporten resultats més positius. 

Tot i així, es demostra novament que l’efecte sobre la viscositat és més gran per part 

de la concentració de l’espessant que no pas dels tensioactius.  

7.1.1.15. Formulació amb Espessant F com a únic espessant (32) 

OBJECTIU 

L’objectiu és formular una emulsió amb l'Espessant F com a únic espessant de la 

formulació i veure si els resultats d’estabilitat i viscositat són els adequats.  

Això és degut als bons resultats que aporta l'Espessant F com a espessant 

secundari, cosa que fa pensar que podria utilitzar-se com a espessant únic 

proporcionant estabilitat sense necessitat d’afegir-hi un segon espessant. 

MATERIAL  

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 116. 

Quadre 116. Material per a 200 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d'elaboració s’exposa a la Figura 57. Cal tenir en compte les 

quantitats d'Espessant F i dels tensioactius de cada mostra segons el disseny. 

Oli J: x,xx g Espessant: segons la mostra

Tensioactiu X: segons la mostra Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y: segons la mostra PBS: 30 mL

Antiespumant: 0,08 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL
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Figura 57. Procediment de les mostres 144-152. 

DISSENY (32) 

El disseny 32 utilitzat en aquest estudi consisteix en 3 nivells de concentració 

d'Espessant F i 3 nivells de concentració total de tensioactius (Quadre 117, Figura 

58).  

Quadre 117. Disseny 32       Figura 58. Disseny 32 

Com que no es tenen dades del l’Espessant F com a únic espessant en una 

formulació, es proven diferents concentracions de tensioactius per tenir àmplia 

informació del sistema. La proporció dels tensioactius segueix sent 1:1 com la 

mostra 47 de l’apartat 7.1.1.5. 

Mostra Espessant F (%) Tensioactius (%)

144 1 4

145 1,5 4

146 2 4

147 1 8

148 1,5 8

149 2 8

150 1 12

151 1,5 12

152 2 12
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RESULTATS 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 118).  

Quadre 118. Viscositat en cP de les mostres 144-152. 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 119). 

Quadre 119. Estabilitat de les mostres 144-152 

A la Figura 59 es representa el disseny 32 amb el valor de viscositat i l’estabilitat de 

cada mostra. 

 

Mostra Viscositat (cP) Mostra Viscositat (cP)

144 32,6 149 38,5

145 43,3 150 17,2

146 56,2 151 17,8

147 18,2 152 18,2

148 32,3

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

144 Sí 149 Sí

145 Sí 150 Sí

146 Sí 151 Sí

147 Sí 152 Sí

148 Sí

#145



 

 

Figura 59. Estabilitat i viscositat en cP de les mostres 144-152. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

DISCUSSIÓ 

Els resultats obtinguts demostren que l'Espessant F té un comportament molt 

diferent si s’utilitza com a espessant primari o secundari. En aquest cas, utilitzat com 

a únic espessant, totes les mostres són inestables. Per tant, es descarta l'Espessant 

F com a espessant primari, però se segueixen fent proves amb l'Espessant F com a 

espessant secundari. 

7.1.1.16. Substitució de l'Espessant D per l'Espessant D' (23 i 22) 

OBJECTIU 

L’objectiu és observar si hi ha diferències en l’estabilitat i la viscositat entre 

emulsions formulades amb Espessant D com fins ara i Espessant D'. 

L'Espessant D conté benzè, cosa que fa que esdevingui més tòxic que l'Espessant 

D', el qual no en conté, però en canvi les seves propietats són molt semblants a les 

de l'Espessant D. 

MATERIAL  

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 120. 
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Quadre 120. Material per a 200 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d'elaboració s’exposa a la Figura 60. Cal tenir en compte els factors 

del disseny en cada cas. 

Figura 60. Procediment de les mostres 153-168. 

DISSENY I (23) 

Al Quadre 121 s’exposa el disseny 23 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 8 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 3 factors 

estudiats. 

Oli J: x,xx g Espessant: segons la mostra

Tensioactiu X: segons la mostra Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y: segons la mostra PBS: 30 mL

Antiespumant: 0,08 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL
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Quadre 121. Disseny 23 

Al Quadre 122 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels 3 factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 122. Factors del disseny 23 

En aquest disseny, s’estudien de nou les dues concentracions de tensioactius 

assajades a l’apartat 7.1.1.13: la concentració de la formulació de partida i la 

concentració de la mostra 47 de l’apartat 7.1.1.5. 

Com a espessant, es tria l’Espessant D o D’ com a únic espessant, sense combinar-

lo amb cap espessant secundari, ja que en apartats explicats anteriorment ha donat 

bons resultats d’estabilitat. 

RESULTATS DISSENY I 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 123).  

Mostra A B C

153 - - -

154 + - -

155 - + -

156 + + -

157 - - +

158 + - +

159 - + +

160 + + +

Factor Signe - Signe +

A  % D o D’ 0,2 % 0,3 %

B  % Tensioactius x,x %: x,xx0 g Tensioactiu X + 
x,xx g Tensioactiu Y

6,4 %: 6,4 g Tensioactiu X + 
6,4 g Tensioactiu Y

C D o D’ D D'
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Quadre 123. Viscositat en cP de les mostres 153-160 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 124). 

Quadre 124. Estabilitat de les mostres 153-160. 

A partir dels valors de viscositat obtinguts, es calculen els efectes dels diferents 

factors sobre la viscositat de l’emulsió (Quadre 125). 

Quadre 125. Efectes sobre la viscositat dels factors estudiats. 

A la Figura 61 es representa el disseny 23 amb el valor de viscositat i l’estabilitat de 

cada mostra. 

Mostra Viscositat (cP) Mostra Viscositat (cP)

153 17,3 157 26,1

154 33,4 158 23,1

155 29,3 159 24,3

156 54,8 160 40,8

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

153 Sí 157 No

154 No 158 No

155 No 159 Sí

156 Sí 160 Sí

Efectes (cP)

 % D o D’ 12,3

 % Tensioactius 13,8

D o D’ -5,1
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#  
Figura 61. Estabilitat i viscositat en cP de les mostres 153-160.  

Es mesuren les mostres estables a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per 

tal de descartar aquelles combinacions que no compleixen el criteri de viscositat de 

la formulació de partida (100-400 cP) (Quadre 126). 

Quadre 126. Viscositat en cP de les mostres estables. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

DISSENY II (22) 

Al Quadre 127 s’exposa el disseny 22 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 4 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels factors estudiats.

Quadre 127. Disseny 22 

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

154 - 393,9

155 132,5 129,9

157 173,7 244,9

158 143,7 200,0

Mostra A B

161 - -

162 + -

163 - +

164 + +
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Al Quadre 128 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 128. Factors del disseny 22 

Com a espessant, s’utilitza la combinació formada pel 0,15 % de D o D’ i 0,1 % 

d'Espessant C en totes les mostres. Aquesta concentració es fixa a partir de la 

mostra 92 de l’apartat 7.1.1.9. Es manté la concentració d'Espessant C de la mostra 

92, però es fa un petit augment de la concentració de D o D’ per compensar la 

disminució de la concentració total de tensioactius respecte la mostra 92 (10 % total 

de tensioactius), ja que tant la concentració total de tensioactius com la concentració 

d’espessant actuen augmentant la viscositat de l’emulsió, i la viscositat de la mostra 

92 ja és l’adequada.  

RESULTATS DISSENY II 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 129).  

Quadre 129. Viscositat en cP de les mostres 161-164. 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 130). 

Factor Signe - Signe +

A  % Tensioactius x,x %: x,xx0 g Tensioactiu X + 
x,xx g Tensioactiu Y

6,4 %: 6,4 g Tensioactiu X + 
6,4 g Tensioactiu Y

B D o D’ D D'

Mostra Viscositat (cP)

161 21,3

162 27,7

163 22,0

164 28,8
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Quadre 130. Estabilitat de les mostres 161-164. 

A partir dels valors de viscositat obtinguts, es calculen els efectes dels diferents 

factors sobre la viscositat de l’emulsió (Quadre 131). 

Quadre 131. Efectes sobre la viscositat dels factors estudiats. 

 A la Figura 62 es representa el disseny 22 amb el valor de viscositat i l’estabilitat de 

cada mostra. 

 

 

Figura 62. Estabilitat i viscositat en cP de les mostres 161-164. 

Es mesuren les mostres estables a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per 

tal de descartar aquelles combinacions que no compleixen el criteri de viscositat de 

la formulació de partida (100-400 cP) (Quadre 132). 

Mostra Separació de fases

161 No

162 Sí

163 No

164 No

Efectes (cP)

 % Tensioactius 6,6

D o D’ 0,9
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Quadre 132. Viscositat en cP de les mostres estables. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

DISSENY III (22) 

Al Quadre 133 s’exposa el disseny 22 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 4 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels factors estudiats. 

Quadre 133. Disseny 22 

Al Quadre 134 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 134. Factors del disseny 22 

Com a espessant, s’utilitza la combinació formada pel 0,1 % de D o D’ i 0,5 % 

Espessant F en totes les mostres. Aquesta concentració es fixa a partir de la mostra 

116 de l’apartat 7.1.1.10, la qual és estable i amb viscositat adequada. 

RESULTATS DISSENY III 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 135).  

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

161 144,5 220,5

163 187,5 288,9

164 79,5 105,0

Mostra A B

165 - -

166 + -

167 - +

168 + +

Factor Signe - Signe +

A  % Tensioactius x,x %: x,xx0 g Tensioactiu X + 
x,xx g Tensioactiu Y

6,4 %: 6,4 g Tensioactiu X + 
6,4 g Tensioactiu Y

B D o D’ D D'
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Quadre 135. Viscositat en cP de les mostres 165-168. 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 136). 

Quadre 136. Estabilitat en cP de les mostres 165-168. 

A partir dels valors de viscositat obtinguts, es calculen els efectes dels diferents 

factors sobre la viscositat de l’emulsió (Quadre 137). 

Quadre 137. Efectes sobre la viscositat dels factors estudiats. 

A la Figura 63 es representa el disseny 22 amb el valor de viscositat i l’estabilitat de 

cada mostra. 

 

Figura 63. Estabilitat i 
viscositat en cP de les 
mostres 165-168. 

Mostra Viscositat (cP)

165 17,0

166 24,4

167 16,9

168 21,4

Mostra Separació de fases

165 No

166 No

167 Sí

168 Sí

Efectes (cP)

 % Tensioactius 6

D o D’ -1,6
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Es mesuren les mostres estables a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per 

tal de descartar aquelles combinacions que no compleixen el criteri de viscositat de 

la formulació de partida (100-400 cP) (Quadre 138). 

Quadre 138. Viscositat en cP de les mostres estables. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

DISCUSSIÓ DISSENY I, II i III 

Respecte la viscositat: 

A partir dels efectes calculats, s’observa que canviar d'Espessant D a Espessant D' 

pot disminuir la viscositat, però no és un efecte massa rellevant. Quan l’Espessant D 

o D’ va combinat amb Espessant C o Espessant F (disseny II i disseny III), l’efecte 

no és significatiu. En canvi, quan l’Espessant D o D’ no està combinat, la viscositat 

disminueix de manera més significativa, però tot i així no disminueix prou com per 

provocar que una mostra amb viscositat adequada deixi de tenir la viscositat dins del 

rang requerit de la formulació de partida. 

Per altra banda, es demostra de nou que l’augment de la concentració total de 

tensioactius té un efecte positiu sobre la viscositat, és a dir, l’augmenta. En aquest 

cas, l’efecte també és més elevat quan l’Espessant D o D’ no va combinat amb cap 

espessant secundari. 

Respecte l’estabilitat: 

No s’observen diferències significatives entre les mostres amb Espessant D i les 

mostres amb Espessant D'. Amb els resultats obtinguts, no es pot assegurar que D 

aporti més estabilitat que D’. Per tant, s’accepta la substitució de l'Espessant D per 

l'Espessant D' de cara a propers dissenys. 

En aquests dissenys sí que es pot assegurar que la combinació de tensioactius de 

la formulació de partida (x,x %) aporta més estabilitat que la concentració total de 

tensioactius de la mostra 47 (6,4 %) de l’apartat 7.1.1.5.  

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

165 120,2 166,5

166 - 371,4
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Finalment, a partir d’aquests dissenys s’obtenen vuit mostres estables que es troben 

dins del rang de viscositat requerit. Aquestes mostres són: 154, 155, 157, 158, 161, 

163, 165 i 166, algunes formulades amb Espessant D i d’altres amb Espessant D'. 

7.1.1.17. Modificació de factors del procediment d'elaboració (23) 

OBJECTIU 

L’objectiu és observar com varien la viscositat i l’estabilitat en modificar factors del 

procediment d'elaboració. 

Es pretén observar si una formulació amb Espessant D' és robusta mitjançant 

l’addició de l’espessant a dos llocs diferents de la formulació (mantenint el lloc 

d’addició de la formulació de partida i repetint el lloc d’addició de la resta de 

formulacions anteriors) i eliminant o afegint l’agitació amb turrax al final de la 

formulació. 

A més, degut a resultats anteriors que demostren que les formulacions amb 

Espessant D' com a únic espessant presenten uns resultats de viscositat més 

variables que no pas les formulacions amb Espessant D' combinat, en les quals la 

variació de viscositat és mínima, s’afegeix al disseny el factor espessant. És a dir, 

algunes formulacions es formulen amb Espessant D' com a únic espessant i d’altres 

es formulen amb Espessant D' combinat amb Espessant F. 

Per a aquest experiment, es recupera la concentració total de tensioactius de la 

formulació 132 de l’apartat 7.1.1.12 (x,x % total de tensioactius) i s’adjudica 

l’espessant i la seva concentració a partir de l’apartat 7.1.1.16. 

MATERIAL  

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 139. 

Quadre 139. Material per a 200 mL de mostra. 

Oli J: x,xx g Espessants: segons la mostra

Tensioactiu X: x,xx g Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y: x,xx g PBS: 30 mL

Antiespumant: 0,08 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL
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PROCEDIMENT 

El procediment d’elaboració, exposat a la Figura 64, és diferent segons si el factor a 

considerar s’estudia al nivell superior (signe positiu) o bé al nivell inferior (signe 

negatiu) segons el disseny plantejat. 

Figura 64. Procediment de les mostres 169-176. 

DISSENY (23) 

Al Quadre 140 s’exposa el disseny 23 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 8 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 3 factors 

estudiats. 
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Quadre 140. Disseny 23 

Al Quadre 141 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 141. Factors del disseny 23 

RESULTATS 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 142).  

Quadre 142. Viscositat en cP de les mostres 169-176. 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 143). 

Mostra A B C

169 - - -

170 + - -

171 - + -

172 + + -

173 - - +

174 + - +

175 - + +

176 + + +

Factor Signe - Signe +

A Espessant 0,15 % Espessant D'
0,15 % Espessant D'  

0,50 % Espessant F

B Ús del turrax No Sí

C Lloc d’addició de l’espessant A la fase A Després del turrax

Mostra Viscositat (cP) Mostra Viscositat (cP)

169 16,7 173 16,3

170 20,7 174 18,6

171 16,5 175 15,8

172 21,3 176 21,6
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Quadre 143. Estabilitat de les mostres 169-176. 

A partir dels valors de viscositat obtinguts, es calculen els efectes dels diferents 

factors sobre la viscositat de l’emulsió (Quadre 144). 

Quadre 144. Efectes sobre la viscositat dels factors estudiats. 

A la Figura 65 es representa el disseny 23 amb el valor de viscositat i l’estabilitat de 

cada mostra. 

Figura 65. Estabilitat i viscositat en cP de les mostres 169-176. 

Es mesuren les mostres estables a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per 

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

169 Sí 173 No

170 No 174 No

171 Sí 175 No

172 No 176 No

Efectes (cP)

Espessant 4,2

Ús del turrax 0,7

Lloc d’addició de l’espessant -0,7
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tal de descartar aquelles combinacions que no compleixen el criteri de viscositat de 

la formulació de partida (100-400 cP) (Quadre 145). 

Quadre 145. Viscositat en cP de les mostres estables. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

DISCUSSIÓ 

Respecte la viscositat: 

A partir dels efectes calculats, s’observa clarament que, en aquest disseny, el lloc 

d’addició de l’espessant i utilitzar o no el turrax al final de la formulació són factors 

insignificants per la viscositat. Només s’observa efecte en el fet d’afegir Espessant F, 

el qual augmenta la viscositat. 

Respecte l’estabilitat: 

Tal i com s’observa a la Figura 65, les dues mostres inestables tenen en comú que 

són formulades amb Espessant D' com a únic espessant i que aquest ha estat 

addicionat a la fase A del procés de formulació. Tot i així, no és rellevant perquè les 

altres dues mostres, on també s’ha addicionat l’espessant a la fase A, sí que són 

estables. 

Per tant, aquest disseny demostra que l’emulsió formulada és robusta i que afegir 

Espessant F a l’emulsió augmenta l’estabilitat i la viscositat. 

En aquest disseny, s’obtenen tres mostres estables que es troben dins del rang de 

viscositat requerit: mostres 170, 172, i 174. 

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

170 200,2 295,4

172 - 382,9

173 38,7 50,0

174 148,0 216,0

175 26,0 29,0

176 >500 >500
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7.1.1.18. Modificació de la velocitat d’agitació del turrax (23) 

OBJECTIU 

L’objectiu és observar si la formulació pateix algun canvi de viscositat o estabilitat 

depenent de la velocitat en què s’utilitza el turrax.  

En aquesta formulació, el turrax s’aplica 30 segons un cop la fase aquosa i la fase 

oliosa ja formen una emulsió, igual que a la formulació de partida. En aquest 

experiment, es vol veure si hi ha diferències en posar el turrax a la mínima velocitat, 

com fins ara en totes les formulacions, o a la màxima velocitat, com es fa a 

Laboratoris Hipra amb la formulació de partida. 

Aprofitant que es vol valorar això, es fan dos dissenys 23 amb altres factors per tenir 

un estudi més complet del sistema. S’assaja amb les dues concentracions total de 

tensioactius menors que ja s’han provat i amb diferents espessants ja provats també 

anteriorment. 

MATERIAL  

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 146. 

Quadre 146. Material per a 200 mL de mostra. 

PROCEDIMENT  

El procediment d’elaboració, exposat a la Figura 66, és diferent segons si el factor a 

considerar s’estudia al nivell superior (signe positiu) o bé al nivell inferior (signe 

negatiu) segons el disseny plantejat. 

Oli J: x,xx g Espessant: segons la mostra

Tensioactiu X: segons la mostra Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y: segons la mostra PBS: 30 mL

Antiespumant: 0,08 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL
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Figura 66. Procediment de les mostres 177-192. 

DISSENY I (23) 

Al Quadre 147 s’exposa el disseny 23 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 8 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 3 factors 

estudiats. 

Quadre 147. Disseny 23 

Al Quadre 148 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels 3 factors estudiats en aquest disseny. 

Mostra A B C

177 - - -

178 + - -

179 - + -

180 + + -

181 - - +

182 + - +

183 - + +

184 + + +
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Quadre 148. Factors del disseny 23 

RESULTATS DISSENY I 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 149).  

Quadre 149. Viscositat en cP de les mostres 177-184. 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 150). 

Quadre 150. Estabilitat de les mostres 177-184. 

A partir dels valors de viscositat obtinguts, es calculen els efectes dels diferents 

factors sobre la viscositat de l’emulsió (Quadre 151). 

Factor Signe - Signe +

A Espessant 3 % Espessant F 3 % Espessant B + 0,5 % 
Espessant F

B  % Tensioactius 1,5 %: 1 g Tensioactiu X 
+ 2 g Tensioactiu Y

x,x %: x,xx0 g Tensioactiu X + x,xx 
g Tensioactiu Y

C Velocitat del turrax Baixa Alta

Mostra Viscositat (cP) Mostra Viscositat (cP)

177 36,4 181 40,5

178 28,5 182 27,1

179 28,8 183 30,5

180 30,6 184 29,2

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

177 Sí 181 No

178 Sí 182 No

179 Sí 183 No

180 No 184 No
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Quadre 151. Efectes sobre la viscositat dels factors estudiats. 

A la Figura 67 es representa el disseny 23 amb el valor de viscositat i l’estabilitat de 

cada mostra. 

Figura 67. Estabilitat i viscositat en cP de les mostres 177-184. 

Es mesuren les mostres estables a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per 

tal de descartar aquelles combinacions que no compleixen el criteri de viscositat de 

la formulació de partida (100-400 cP) (Quadre 152). 

Quadre 152. Viscositat en cP de les mostres estables. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

Efectes (cP)

Espessant -5,2

 % Tensioactius -3,4

Velocitat del turrax 0,8

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

180 87,7 100,5

181 >500 >500

182 80,5 99,0

183 >500 >500

184 72,0 89,5
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DISSENY II (23) 

Al Quadre 153 s’exposa el disseny 23 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 8 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 3 factors 

estudiats. 

Quadre 153. Disseny 23 

Al Quadre 154 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 154. Factors del disseny 23 

RESULTATS DISSENY II 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 155).  

Mostra A B C

185 - - -

186 + - -

187 - + -

188 + + -

189 - - +

190 + - +

191 - + +

192 + + +

Factor Signe - Signe +

A Espessant
3,5 % Espessant B  

0,1 % Espessant C 
0,3 % Espessant D' 

B  % Tensioactius 1,5 %: 1 g Tensioactiu X + 2 g 
Tensioactiu Y

x,x %: x,xx0 g Tensioactiu X + 
x,xx g Tensioactiu Y

C Velocitat del turrax Baixa Alta
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Quadre 155. Viscositat en cP de les mostres 185-192. 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 156). 

Quadre 156. Estabilitat de les mostres 185-192. 

A partir dels valors de viscositat obtinguts, es calculen els efectes dels diferents 

factors sobre la viscositat de l’emulsió (Quadre 157). 

Quadre 157. Efectes sobre la viscositat dels factors estudiats. 

A la Figura 68 es representa el disseny 23 amb el valor de viscositat i l’estabilitat de 

cada mostra. 

 

Mostra Viscositat (cP) Mostra Viscositat (cP)

185 31,8 189 29,8

186 57,7 190 44,4

187 33,8 191 32,9

188 23,1 192 27,5

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

185 Sí 189 No

186 No 190 Sí

187 No 191 No

188 No 192 No

Efectes (cP)

Espessant 6,1

 % Tensioactius -11,6

Velocitat del turrax -3,0
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Figura 68. Estabilitat i viscositat en cP de les mostres 185-192. 

Es mesuren les mostres estables a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per 

tal de descartar aquelles combinacions que no compleixen el criteri de viscositat de 

la formulació de partida (100-400 cP) (Quadre 158). 

Quadre 158. Viscositat en cP de les mostres estables. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

DISCUSSIÓ DISSENY I i II  

Respecte la viscositat: 

A partir dels efectes dels Quadres 151 i 156, contràriament als resultats que s’han 

obtingut fins ara, s’observa que augmentar la concentració total de tensioactius de 

1,5 % a x,x % disminueix la viscositat significativament. Si es miren detalladament 

els dos dissenys, s’observa que aquest fet passa a les emulsions amb només un 

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

186 >500 >500

187 138,0 190,5

188 143,7 200,0

189 121,0 159,5

191 >500 >500

192 207,2 288,9
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espessant. En canvi, les emulsions amb dos espessants, l’efecte de l’augment de la 

concentració total de tensioactius sí que és el mateix que l’estudiat anteriorment, 

augmenta també la viscositat. Tot i així, en apartats anteriors com el 7.1.1.16, també 

es formulen emulsions amb un sol espessant (Espessant D o Espessant D') i, en 

augmentar la concentració total de tensioactius de x,x % a 6,4 % això no passa, sinó 

que la viscositat augmenta com en la resta de dissenys. Per tant, en aquests 

dissenys s’observa una interacció entre la presència d’un sol espessant i la 

concentració 1,5 % de tensioactius.  

Per altra banda, l’efecte de la velocitat del turrax no varia significativament la 

viscositat de les mostres. 

Respecte l’estabilitat: 

Al disseny I s’observa que les mostres formulades amb el turrax a baixa velocitat 

són més inestables que les altres. Tot i així, al disseny II aquest efecte no es 

produeix. Per tant, es podria considerar que la inestabilitat de les mostres del 

disseny I és deguda a altres factors com, per exemple, a l’espessant, ja que algunes 

mostres contenen Espessant F com a únic espessant i això ja s’ha vist anteriorment 

que proporciona emulsions inestables. 

En aquests dissenys, s’obtenen cinc mostres estables que es troben dins del rang 

de viscositat requerit: 180, 187, 188, 189 i 192. 

7.1.1.19. Modificació de la quantitat de PBS a l’emulsió (23) 

OBJECTIU 

L’objectiu és observar si la formulació pateix algun canvi de viscositat o estabilitat si 

es modifica la quantitat de PBS de l’emulsió, és a dir, la fase antigènica quan es 

formuli la vacuna més endavant.  

A Laboratoris Hipra utilitzen dues quantitats diferents per la fase antigènica de 

l’emulsió de partida. Com que en aquests experiments s’estan formulant les vacunes 

com a blancs, sense antígens, en aquest apartat s’estudien les formulacions amb 

dues quantitats diferents de PBS. 

A més, s’aprofita l’estudi per plantejar dos dissenys 23 i així estudiar més factors 

implicats en el sistema. Entre ells, s’estudia com modifica la viscositat el fet 
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d’augmentar la concentració total de tensioactius. S’assaja el fet de passar d’1,5 % a 

x,x % i passar de x,x % a 6,4 %, dos espessants a la formulació en tots els casos. 

MATERIAL  

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 159. 

Quadre 159. Material per a 200 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d'elaboració s’exposa a la Figura 69. Cal tenir en compte els factors 

del disseny en cada cas. 

Figura 69. Procediment de les mostres 193-208. 

DISSENY I (23) 

Al Quadre 160 s’exposa el disseny 23 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 8 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 3 factors 

estudiats. 

Oli J: x,xx g Espessants: segons la mostra

Tensioactiu X: segons la mostra Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y: segons la mostra PBS: segons la mostra

Antiespumant: 0,08 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL
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Quadre 160. Disseny 23 

Al Quadre 161 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 161. Factors del disseny 23 

RESULTATS DISSENY I 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 162).  

Quadre 162. Viscositat en cP de les mostres 193-200. 

Mostra A B C

193 - - -

194 + - -

195 - + -

196 + + -

197 - - +

198 + - +

199 - + +

200 + + +

Factor Signe - Signe +

A  % Tensioactius x,x %: x,xx0 g Tensioactiu X 
+ x,xx g Tensioactiu Y

6,4 %: 6,4 g Tensioactiu X + 
6,4 g Tensioactiu Y

B mL de PBS 18 mL 30 mL

C Espessant
0,1 % Espessant D  

0,5 % Espessant F 

0,15 % Espessant D  

 0,1 % Espessant C 

Mostra Viscositat (cP) Mostra Viscositat (cP)

193 19,4 197 25,4

194 29,3 198 31,3

195 14,0 199 21,4

196 18,6 200 28,6
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S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 163). 

Quadre 163. Estabilitat de les mostres 193-200. 

A partir dels valors de viscositat obtinguts, es calculen els efectes dels diferents 

factors sobre la viscositat de l’emulsió (Quadre 164). 

Quadre 164. Efectes sobre la viscositat dels factors estudiats. 

A la Figura 70 es representa el disseny 23 amb el valor de viscositat i l’estabilitat de 

cada mostra. 

 

Figura 70. Estabilitat i viscositat en cP de les mostres 193-200. 

Es mesuren les mostres estables a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per 

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

193 No 197 No

194 Sí 198 Sí

195 No 199 No

196 Sí 200 Sí

Efectes (cP)

 % Tensioactius 6,9

mL de PBS -5,7

Espessant 6,4
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tal de descartar aquelles combinacions que no compleixen el criteri de viscositat de 

la formulació de partida (100-400 cP) (Quadre 165). 

Quadre 165. Viscositat en cP de les mostres estables. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

DISSENY II (23) 

Al Quadre 166 s’exposa el disseny 23 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 8 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 3 factors 

estudiats. 

Quadre 166. Disseny 23 

Al Quadre 167 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

193 177,0 251,4

195 52,2 67,5

197 179,5 271,4

199 153,5 230,0

Mostra A B C

201 - - -

202 + - -

203 - + -

204 + + -

205 - - +

206 + - +

207 - + +

208 + + +
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Quadre 167. Factors del disseny 23 

RESULTATS DISSENY II 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 168).  

Quadre 168. Viscositat en cP de les mostres 201-208. 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 169). 

Quadre 169. Estabilitat de les mostres 201-208. 

A partir dels valors de viscositat obtinguts, es calculen els efectes dels diferents 

factors sobre la viscositat de l’emulsió (Quadre 170). 

Factor Signe - Signe +

A  % Tensioactius 1,5 %: 1 g Tensioactiu X + 2 
g Tensioactiu Y

x,x %: x,xx0 g Tensioactiu X 
+ x,xx g Tensioactiu Y

B mL de PBS 18 mL 30 mL

C Espessant
3 % Espessant B  

0,1 % Espessant C 

3 % Espessant B  

0,5 % Espessant F 

Mostra Viscositat (cP) Mostra Viscositat (cP)

201 29,8 205 27,1

202 33,3 206 30,1

203 28,1 207 24,5

204 31,9 208 27,1

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

201 No 205 No

202 Sí 206 No

203 Sí 207 No

204 Sí 208 No
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Quadre 170. Efectes sobre la viscositat dels factors estudiats. 

A la Figura 71 es representa el disseny 23 amb el valor de viscositat i l’estabilitat de 

cada mostra. 

  

Figura 71. Estabilitat i viscositat en cP de les mostres 193-200. 

Es mesuren les mostres estables a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per 

tal de descartar aquelles combinacions que no compleixen el criteri de viscositat de 

la formulació de partida (100-400 cP) (Quadre 171). 

Quadre 171. Viscositat en cP de les mostres estables. 

Efectes (cP)

 % Tensioactius 3,2

mL de PBS -2,2

Espessant -3,6

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

201 121,0 159,5

205 80,5 99,0

206 92,0 112,5

207 78,7 85,5

208 71,7 84,5
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El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

DISCUSSIÓ DISSENY I i II  

Respecte la viscositat: 

En aquests dissenys, l’efecte de l’augment de la concentració total de tensioactius 

augmenta, com en la majoria dels casos, la viscositat de l’emulsió.  

També s’observa que l'Espessant C aporta més viscositat que l'Espessant F com a 

espessants secundaris. 

Per altra banda, l’augment de la quantitat de PBS disminueix la viscositat final de 

l’emulsió, però no és un efecte gaire rellevant, ja que és petit i no fa canviar prou la 

viscositat com perquè una mostra amb la viscositat requerida de la formulació de 

partida deixi de tenir la viscositat adequada. 

Respecte l’estabilitat: 

Al disseny I, s’observa clarament que les mostres amb la concentració de 

tensioactius de la formulació de partida (x,x %) són més estables que les mostres 

amb la concentració de tensioactius de la mostra 47 de l’apartat 7.1.1.5 (6,4 %). 

En canvi, al disseny II no s’observa diferència entre la concentració de tensioactius 

1,5 % i x,x %. 

En aquests dissenys, s’obtenen cinc mostres estables que es troben dins del rang 

de viscositat requerit: 193, 197, 199, 201 i 206. D’aquestes, les mostres 193, 197, 

199 i 206 tenen un x,x % de tensioactius. I les mostres 193, 197, 201 i 206 tenen la 

quantitat menor de PBS. Per tant, a partir d’aquestes mostres es podria afirmar que 

les mostres amb x,x % de tensioactius i menys quantitat de PBS tendeixen a ser 

més estables. 

7.1.1.20. Formulació d’emulsions amb procés d’esterilització previ 

OBJECTIU 

L’objectiu és estudiar com influencia el fet d’esterilitzar els components de la 

formulació mitjançant autoclau en l’estabilitat i la viscositat de la formulació.  
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Hi ha excipients que poden ser sensibles a processos de temperatura tan elevats 

com és el procés d’esterilització mitjançant autoclau. És per això, que es formulen 

quatre emulsions amb els espessants que tenen opció de ser els substituts de 

l’Espessant A, però prèviament se sotmeten a un procés d’esterilització de 121 °C 

durant 45 minuts. 

S’estudien dues condicions diferents de l’autoclau. En primer lloc, s’utilitza l’autoclau 

quan prèviament no ha estat engegat i, per tant, l’aparell fa el procés de temperatura 

ambient a 121 °C. I en segon lloc, s’utilitza l’autoclau just després d’haver-lo utilitzat 

i, per tant, l’aparell comença el procés des de 90 °C, cosa que fa que el procés 

d’escalfament de l’aparell sigui més curt. Un cop l’aparell arriba als 121 °C, 

comencen els 45 minuts. Això vol dir que en el primer cas el procediment 

d’esterilització és més llarg que en el segon cas. 

MATERIAL  

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 172. 

Quadre 172. Material per a 200 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d'elaboració s’exposa a la Figura 72. Cal tenir en compte el procés 

d’esterilització en cada cas. 

Oli J: x,xx g Espessant: segons la mostra

Tensioactiu X: x,xx g Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y: x,xx g PBS estèril: 18 mL

Antiespumant: 0,08 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL
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Figura 72. Procediment de les mostres 209-220. 

Les fases A i B són esterilitzades prèviament amb un cicle d’autoclau de 45 min a 

121 °C (excepte les fases de les mostres 209, 212, 215 i 218). El conservant és 

filtrat per un filtre PVDF de 0,22 µm. 

DISSENY 

Al Quadre 173 s’exposen les condicions d’autoclau i els espessants de cada mostra. 

Quadre 173. Espessants i condicions d’autoclau per a cada mostra. 

3 % Espessant 
B + 0,5 % 

Espessant F

0,1 % Espessant 
D' + 0,5 % 

Espessant F

0,15 % 
Espessant D' + 

0,1 % Espessant 
C

0,2 % Espessant 
D'

Sense 
autoclau Mostra 209 Mostra 212 Mostra 215 Mostra 218

Autoclau des 
de 22 °C Mostra 210 Mostra 213 Mostra 216 Mostra 219

Autoclau des 
de 90 °C Mostra 211 Mostra 214 Mostra 217 Mostra 220
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RESULTATS  

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 174).  

Quadre 174. Viscositat en cP de les mostres 209-220. 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 175). 

Quadre 175. Estabilitat de les mostres 209-220.  

Es mesuren les mostres estables a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per 

tal de descartar aquelles combinacions que no compleixen el criteri de viscositat de 

la formulació de partida (100-400 cP) (Quadre 176). 

Mostra Viscositat (cP) Mostra Viscositat (cP)

209 30,1 215 23,7

210 22,4 216 16,4

211 22,2 217 18,2

212 19,7 218 20,6

213 16,6 219 23,0

214 17,0 220 24,8

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

209 No 215 No

210 Sí 216 Sí

211 Sí 217 Sí

212 No 218 No

213 No 219 No

214 No 220 No
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Quadre 176. Viscositat en cP de les mostres estables. 

Es repeteixen la mostra 210 i 216 reduint el temps del cicle d’autoclau a 20 minuts 

per observar si l’estabilitat canvia (Quadre 177). 

Quadre 177. Estabilitat de la repetició de 210 i 216. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

DISCUSSIÓ 

A partir dels resultats obtinguts, es demostra que els espessants Espessant B i 

Espessant C no aguanten el cicle d’autoclau realitzat de 45 minuts a 121 °C. La 

repetició de les mostres 210 i 216 reduint el temps del cicle d’autoclau a 20 minuts 

en lloc de 45 minuts sí que dóna lloc a emulsions estables. Per tant, aquests dos 

espessants no poden ser exposats a temperatura elevada durant tant de temps. 

A part d’això, el fet de no esterilitzar mitjançant autoclau els excipients pot portar 

diferències de viscositat en comparació amb les mostres en què sí que s’han 

esterilitzat els excipients. Això significa que, en el procés d’optimització de les 

concentracions dels espessants, caldrà esterilitzar les fases prèviament a la 

formulació de les mostres. Per altra banda, entre les dues condicions d’autoclau 

diferents no es mostren diferències de viscositat entre les mostres.  

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

209 147,5 209,0

212 174,7 245,9

213 139,8 211,0

214 147,5 208,5

215 195,5 294,9

218 90,2 115,5

219 154,7 207,5

220 168,5 240,4

Mostra Separació de fases

Repetició de 210 No

Repetició de 216 No
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7.1.1.21. Possible formulació definitiva 

OBJECTIU 

L’objectiu és avaluar si la combinació de factors escollida com a formulació definitiva 

compleix els requisits d’estabilitat i viscositat de la formulació de partida, tenint en 

compte que les concentracions dels espessants encara no estan optimitzades.  

Per a seleccionar els factors d’aquesta formulació definitiva, es tenen en compte els 

resultats obtinguts fins ara i les preferències de Laboratoris Hipra, les quals 

s’expliquen al Quadre 178. 

Quadre 178. Preferències en l’elecció de la formulació definitiva. 

Factor Preferència Es descarta Motiu

Espessant 
principal

Espessant 
D'

Espessant D 

Espessant B

L'Espessant B és sensible a altes 
temperatura i no aguanta el cicle 
d’autoclau necessari. L'Espessant D', a 
diferència de l'Espessant D, no conté 
benzè i és menys tòxic. 

Espessant 
secundari

Espessant F Espessant C 

Cap espessant 
secundari

Es prefereix un espessant secundari per 
afegir estabilitat a la formulació i per 
rebaixar la concentració d'Espessant D', 
el qual necessita ser neutralitzat i això 
augmenta molt la viscositat de la fase 
aquosa on es troba. Aquest fet dificulta 
el procés de formulació. Com menys D’ 
hi ha, menys viscosa és la fase aquosa i 
més fàcil és el procés de formulació. 

L'Espessant C és sensible a altes 
temperatura i no aguanta el cicle 
d’autoclau necessari. A més, és un 
producte d’origen natural.

Concentració 
total de 
tensioactius

1,5 % x,x %  

6,4 %

Com menys concentració total de 
tensioactiu hi hagi a la formulació, 
menys toxicitat hi haurà.

Quantitat de 

 PBS

18 mL 30 mL Laborator is H ipra té in terès en 
formulacions amb menys quantitat de 
fase antigènica.

Turrax  30” al final No ús del turrax El turrax aporta energia mecànica a la 
formulació i n’afavoreix l’estabilitat.
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Per tant, la formulació definitiva conté Espessant D' combinat amb Espessant F,    

x,x % total de tensioactius, 18 mL de fase antigènica i s’homogeneïtza amb turrax al 

final del procediment d'elaboració durant 30 segons. 

MATERIAL  

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 179. 

Quadre 179. Material per a 200 mL de mostra. 

PROCEDIMENT  

El procediment s’exposa a la Figura 73. Cal tenir en compte el procés d’esterilització 

en cada cas. 

 

Figura 73. Procediment de les mostres 221-223. 

Les fases A i B són esterilitzades prèviament amb un cicle d’autoclau de 45 min a 

121 °C (excepte les fases de la mostra 221). El conservant és filtrat per un filtre 

PVDF de 0,22 µm. 

Oli J: x,xx g Espessant: 0,2 g Espessant D' + 1 g Espessant F

Tensioactiu X: x,xx g Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y: x,xx g PBS estèril: 18 mL

Antiespumant: 0,08 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL
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DISSENY 

Al Quadre 180 s’exposen les condicions d’autoclau de les 3 formulacions que es 

realitzen, les quals es fan seguint el mateix plantejament que l’apartat 7.1.1.20. 

Quadre 180. Condicions d’autoclau per a cada mostra. 

RESULTATS 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 181).  

Quadre 181. Viscositat en cP de les mostres 221-223. 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 182). 

Quadre 182. Estabilitat de les mostres 221-223. 

Es mesuren les mostres estables a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per 

tal de descartar aquelles combinacions que no compleixen el criteri de viscositat de 

la formulació de partida (100-400 cP) (Quadre 183). 

Mostra Condicions d’autoclau

221 No autoclau

222 Autoclau des de 22 °C

223 Autoclau des de 90 °C

Mostra Viscositat (cP)

221 18,0

222 16,3

223 17,2

Mostra Separació de fases

221 No

222 No

223 No
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Quadre 183. Viscositat en cP de les mostres estables. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

DISCUSSIÓ 

A partir dels resultats obtinguts, es demostra que la combinació escollida compleix 

els requisits d’estabilitat i viscositat de la formulació de partida. A més, no es 

mostren diferències significatives entre les mostres formulades. Tot i així, és 

necessari optimitzar les concentracions dels espessants per definir bé la viscositat 

que es vol obtenir incloent els antígens a la formulació. 

7.1.1.22. Optimització de la concentració dels espessants (22 compost central) 

OBJECTIU 

L’objectiu és trobar la concentració òptima d'Espessant D' i Espessant F per obtenir 

una emulsió amb la viscositat desitjada. 

Per dur-ho a terme, s’inclouen a la formulació els antígens i es deixa de formular 

amb PBS, ja que per optimitzar són necessàries totes les condicions reals de la 

vacuna. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 184. 

Quadre 184. Material per a 200 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d'elaboració s’exposa a la Figura 74. 

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

221 152,5 216,0

222 146,7 202,5

223 125,2 193,0

Oli J: x,xx g Espessants: segons la mostra

Tensioactiu X: x,xx g Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y: x,xx g Antígens: 10 mL E. coli + 8 mL S. aureus

Antiespumant: 0,08 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL
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Figura 74. Procediment de les mostres 224-232. 

Les fases A i B són esterilitzades prèviament amb un cicle d’autoclau de 45 min a 

121 °C. El conservant és filtrat per un filtre PVDF de 0,22 µm. 

DISSENY (22 COMPOST CENTRAL) 

Al Quadre 185 i Figura 75 s’exposa el disseny utilitzat en l’optimització de la 

concentració dels espessants. En aquest cas, un disseny 22 compost central per 

obtenir al màxim de punts del sistema. 

Quadre 185. Disseny 22 compost central. 

Mostra Espessant D' (%) Espessant F (%)

224 0,100 0,40

225 0,150 0,40

226 0,100 0,60

227 0,150 0,60

228 0,090 0,50

229 0,160 0,50

230 0,125 0,36

231 0,125 0,64

232 0,125 0,50
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Figura 75. Disseny 22 compost central. 

RESULTATS 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 186).  

Quadre 186. Viscositat en cP de les mostres 224-232. 

A la Figura 76 es representa el disseny 22 compost central amb el valor de viscositat 

de cada mostra. 

Mostra Viscositat (cP) Mostra Viscositat (cP)

224 16,2 229 19,7

225 17,6 230 16,0

226 16,8 231 17,4

227 19,5 232 17,3

228 16,1
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Figura 76. Viscositat en cP de les mostres 224-232. 

Es mesuren les mostres a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per 

decidir més acuradament quina és la concentració adequada de cada espessant per 

obtenir la viscositat requerida de la formulació de partida (100-400 cP) (Quadre 

187). 

Quadre 187. Viscositat en cP de les mostres 224-232. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

Totes les mostres són estables durant un període superior als 30 dies. 

DISCUSSIÓ 

A partir dels resultats de viscositat obtinguts (Quadre 187), s’obtenen tres grups de 

viscositat. El primer grup (mostres 224, 226, 228 i 230) té viscositat massa baixa. El 

segon grup (mostres 225, 231 i 232) té viscositat dins del rang requerit de la 

formulació de partida, però la viscositat es troba al llindar inferior del rang. I el tercer 

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP) Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

224 49,5 71,0 229 213,0 294,9

225 157,0 224,0 230 83,5 116,0

226 87,2 120,5 231 118,7 165,5

227 204,2 286,4 232 102,7 148,5

228 38,7 53,5
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grup (227 i 229) té la viscositat adequada dins del rang requerit de la formulació 

inicial. 

Interessa aconseguir, utilitzant la mínima quantitat d’espessants, un mínim de      

200 cP de viscositat (a 12 rpm) per assegurar que, si hi ha petites variacions de 

viscositat, aquesta segueixi dins del rang desitjat. Per tant, s’agafa un punt entremig 

de les mostres 225 i 227: 0,15 % d'Espessant D' + 0,5 % d'Espessant F.  

Aquesta combinació és la combinació definitiva optimitzada. Tot i així, encara no es 

pot assegurar que sigui adequada per substituir la formulació de partida, ja que 

encara s’ha de demostrar que no té el mateix problema de les variacions de 

viscositat en funció del lot utilitzat dels espessants. 

7.1.1.23. Variació de la viscositat en funció del lot utilitzat dels espessants de 

la formulació (22) 

OBJECTIU 

L’objectiu és valorar si hi ha diferències significatives en la viscositat de les 

formulacions en funció dels lots dels espessants utilitzats.  

S’utilitzen dos lots d'Espessant D' i dos lots d'Espessant F per fer un disseny 22, i 

aquest disseny es repeteix dos cops. Per tant, es fa un disseny 22 triplicat. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 188. 

Quadre 188. Material per a 200 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment s’exposa a la Figura 77. 

Oli J: x,xx g Espessants: 0,30 g Espessant D' + 1,00 g Espessant F

Tensioactiu X: x,xx g Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y: x,xx g Antígens: 10 mL E. coli + 8 mL S.aureus

Antiespumant: 0,08 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL
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Figura 77. Procediment de les mostres 233-244. 

Les fases A i B són esterilitzades prèviament amb un cicle d’autoclau de 45 min a 121 °C. El 
conservant és filtrat per un filtre PVDF de 0,22 µm. 

DISSENY (22) 

A continuació s’exposa el disseny 22 utilitzat en la primera repetició (Quadre 189), la segona 
repetició (Quadre 190) i la tercera repetició (Quadre 191). 

Quadre 189. Repetició 1.    Quadre 190. Repetició 2.       Quadre 191. Repetició 3. 

Al Quadre 192 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en les 3 repeticions d’aquest disseny. 

Mostra A B Mostra A B Mostra A B

233 - - 237 - - 241 - -

234 + - 238 + - 242 + -

235 - + 239 - + 243 - +

236 + + 240 + + 244 + +
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Quadre 192. Factors del disseny 22 

RESULTATS 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 3 rpm i a 4 °C (Quadre 

193). S’exposen els 3 dissenys en un sol quadre per facilitar la comparació dels 

resultats entre ells. 

Quadre 193. Viscositat en cP de les mostres 233-244. 

A partir dels valors de viscositat, s’avalua l’existència de diferències significatives 

entre les emulsions amb lot 1 i lot 2 d'Espessant D' i es repeteix el mateix amb els 

lots d'Espessant F (Quadre 194). 

Quadre 194. Valors de la prova t-student. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

DISCUSSIÓ 

A partir del Quadre 193, s’observa clarament que hi ha diferències de viscositat en 

funció del lot d'Espessant F utilitzat en les tres repeticions. A més, amb la prova t-

student es corrobora també el mateix resultat (Quadre 194). 

Per tant, segons els resultats obtinguts, aquesta formulació no pot substituir la 

formulació de partida ja que no resol el problema inicial de les diferències de 

viscositat en funció del lot. Tot i així, cal estudiar a fons aquest espessant, 

Factor Signe - Signe +

A Espessant D' Lot 1 Lot 2

B Espessant F Lot 1 Lot 2

Espessant D' Espessant F Repetició 1 (cP) Repetició 2 (cP) Repetició 3 (cP)

Lot 1 Lot 1 761,1 710,5 777,5

Lot 2 Lot 1 753,8 715,5 765,1

Lot 1 Lot 2 574,9 562,6 581,9

Lot 2 Lot 2 463,9 567,6 554,6

Valor de p Diferències significatives

Lots d'Espessant D' 0,722384 No, p > 0,1

Lots d'Espessant F 0,000002 Sí, p < 0,01
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l'Espessant F, ja que teòricament és un espessant natural, però elaborat com a 

espessant sintètic i, per tant, no hauria de proporcionar diferències en funció del lot.  

Aquest fet s’aclareix mitjançant el descobriment que l'Espessant F necessita un 

procés d’activació abans de ser utilitzat. D’aquesta manera, si s’activa, no ha de 

donar lloc a diferències en funció del lot [Pi Boleda B et al, 2019]. 

7.1.1.24.  Activació de l'Espessant F 

OBJECTIU 

L’objectiu és conèixer el temps d’activació necessari per formular una emulsió amb 

Espessant F utilitzant un turrax a una velocitat de 8000 rpm. 

Per tal que l'Espessant F actuï com a espessant i estabilitzant de manera òptima, és 

necessari sotmetre’l a un procés d’activació. Degut a la seva naturalesa, l'Espessant 

F sense activar conté les cel·luloses que el formen agrupades. L’objectiu de 

l’activació de l'Espessant F és separar la xarxa de cel·luloses per aconseguir una 

xarxa homogènia.  

El procés d’activació consisteix en dispersar l'Espessant F en aigua perquè s’hidrati, 

aplicar-hi una alta força de cisallament per separar la xarxa de cel·luloses durant 

3-10 minuts i, finalment, deixar reposar la dispersió un mínim de 12 hores perquè la 

viscositat s’estabilitzi. 

L’alta força de cisallament ha de ser mitjançant homogeneïtzadors amb una pressió 

de 200 bar, molins col·loïdals a 3000 rpm o turrax a 10000 rpm. Si no es disposa de 

la velocitat requerida, es pot compensar augmentant el temps del procés, però 

vigilant perquè un excés de temps pot arribar a trencar les cel·luloses i, per tant, es 

perdria la funció de l'Espessant F.  

És per això que cal trobar el temps òptim en funció de l’aparell utilitzat, que en 

aquest cas és un turrax amb una velocitat màxima de 8000 rpm. 
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MATERIAL 

El material utilitzat s’exposa al Quadre 195. 

Quadre 195. Material necessari per l’estudi. 

PROCEDIMENT 

El procediment consisteix en els següents passos: 

1. Dispersar l'Espessant F en aigua i agitar suaument amb agitador de pales.  

2. Homogeneïtzar la dispersió amb turrax a 8000 rpm.  

3. Agafar 10 mL de la dispersió a temps zero, 1 minut, 3 minuts, 5 minuts, 7 minuts i 

9 minuts. 

3. Observar la mostra agafada a cada temps mitjançant un microscopi òptic. 

RESULTATS 

Al Quadre 196 i 197 s’exposa la imatge obtinguda amb el microscopi de la mostra 

agafada a cada temps. S’observa la disposició de la xarxa de cel·luloses en cada 

cas. 

Quadre 196. Imatge de l'Espessant F al microscopi durant el seu procés d’activació (0-3 minuts). 

Aigua destil·lada: 500 mL

Espessant F: 15 g

0 minuts 1 minut 3 minuts

# ##
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Quadre 197. Imatge de l'Espessant F al microscopi durant el seu procés d’activació (5-9 minuts). 

DISCUSSIÓ 

A partir de les imatges del microscopi, s’observa que a partir dels 5 minuts la xarxa 

de cel·luloses ja és homogènia. Per tant, per activar correctament l'Espessant F 

amb el turrax a 8000 rpm cal 5 minuts d’homogeneïtzació. 

7.1.1.25. Optimització de la concentració dels espessants amb l'Espessant F 

activat (22 amb punt central) 

OBJECTIU 

L’objectiu és trobar la concentració òptima d'Espessant D' i Espessant F, activat 

prèviament, per obtenir una emulsió amb la viscositat desitjada. 

Degut a l’activació de l'Espessant F, és possible que hi hagi variació de les 

viscositats respecte l’optimització anterior de l’apartat 7.1.1.22. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 198. 

Quadre 198. Material per a 200 mL de mostra. 

5 minuts 7 minuts 9 minuts

# ##

Oli J: x,xx g Espessant: segons la mostra 

Concentrat d'Espessant F al 2,5 %

Tensioactiu X: x,xx g Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y: x,xx g Antígens: 10 mL E. coli + 8 mL S.aureus

Antiespumant: 0,08 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL
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PROCEDIMENT 

El procediment d’optimització amb Espessant F activat s’exposa a la Figura 78. 

Figura 78. Procediment de les mostres 245-252. 

Les fases A, B, C i D són esterilitzades prèviament amb un cicle d’autoclau de 45 

min a 121 °C. El conservant és filtrat per un filtre PVDF de 0,22 µm. 

La Fase C està formada d’un concentrat d'Espessant F en aigua del 2,5 % activat. A 

partir d’aquí, s’agafen alíquotes en funció de la quantitat d'Espessant F que 

necessita cada mostra segons el disseny. 

L'Espessant F s’ha activat de la següent manera: 

1. Dispersar l'Espessant F en aigua i agitar amb agitador de pales. 

2. Homogeneïtzar la dispersió durant 5 minuts amb un turrax a 8000 rpm. 

3. Deixar reposar la dispersió >12 h. 
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L'Espessant F s’afegeix a pH 5 per evitar la seva degradació, ja que és sensible a 

pH menor de 5. 

DISSENY (22 amb punt central) 

El disseny per a l’optimització s’exposa al Quadre 199 i Figura 79. 

Quadre 199. Concentració dels espessants per a cada mostra. 

 

 

Figura 79. Concentració dels espessants per a cada mostra. 

RESULTATS 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 200).  

Mostra Espessant D' (%) Espessant F (%)

245 0,080 0,4

246 0,100 0,4

247 0,080 0,6

248 0,100 0,6

249 0,090 0,5

250 0,150 0,4

251 0,150 0,6

252 0,125 0,5
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Quadre 200. Viscositat en cP de les mostres 245-252. 

A la Figura 80 es representa el disseny amb el valor de viscositat de cada mostra. 

 

 

Figura 80. Viscositat en cP de les mostres 245-252. 

Es mesuren les mostres a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per 

decidir més acuradament quina és la concentració adequada de cada espessant per 

obtenir la viscositat requerida de la formulació de partida (100-400 cP) (Quadre 

201). 

Quadre 201. Viscositat en cP de les mostres 245-252. 

Mostra Viscositat (cP) Mostra Viscositat (cP)

245 13,9 249 18,9

246 23,1 250 36,8

247 16,2 251 39,1

248 26,8 252 27,7

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP) Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

245 115,2 176 249 >500 361,4

246 >500 485,4 250 >500 >500

247 141,5 218 251 >500 >500

248 >500 >500 252 >500 >500
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El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

Totes les mostres són estables durant un període superior als 30 dies. 

DISCUSSIÓ 

Si es comparen els resultats de la viscositat de les mostres 246, 248, 250 i 251 

(Espessant F activat) d’aquest disseny amb les mostres 223, 224, 225 i 226 

(Espessant F no activat) de l’apartat 7.1.1.22, es pot veure que activar l'Espessant F 

proporciona viscositats més elevades. Al Quadre 202 s’exposa la viscositat de les 

mostres amb les mateixes concentracions dels espessants, però unes formulades 

amb Espessant F sense activar (apartat 7.1.1.22.) i les altres formulades amb 

Espessant F activat en aquest disseny. 

Quadre 202. Comparació de les viscositats entre les mostres amb Espessant F sense activar o 

activat. 

A partir del Quadre 201 de viscositats, es pot definir com a combinació definitiva la 

formulació 247, que conté 0,08 % d'Espessant D' i 0,6 % d'Espessant F. 

7.1.1.26. Estudi reològic de les emulsions amb diferents espessants 

OBJECTIU 

L’objectiu és conèixer el comportament reològic de la formulació definitiva definida a 

l’apartat 7.1.1.25. i comparar-la amb la formulació de partida. 

Es vol estudiar si el fet que l’emulsió tingui Espessant F comporta alguna diferència 

amb la resta d’emulsions. Per això, s’avaluen tres emulsions: una primera amb 

Espessant A (la formulació de partida), una segona amb Espessant D' i una tercera 

amb Espessant D' combinat amb Espessant F (la possible formulació definitiva). 

Espessant D' (%) Espessant F 
(%)

Espessant F no activat 
(cP)

Espessant F activat 
(cP)

0,100 0,4 16,2 23,1

0,100 0,6 16,8 26,8

0,150 0,4 17,6 36,8

0,150 0,6 19,5 39,1

0,125 0,5 17,3 27,7

#196



MATERIAL 

El material necessari per aquest estudi són 3 emulsions amb diferents espessants ja 

realitzades en apartats anteriors: 

1- Mostra 18 de l’apartat 7.1.1.2: formulació de partida (Espessant A). 

2- Mostra 219 de l’apartat 7.1.1.20: formulació amb la mateixa fase oliosa que la 

formulació definitiva, però té 0,2 % d'Espessant D' en lloc de la combinació 

d’espessants formada per Espessant D' i Espessant F. 

3- Mostra 247 de l’apartat 7.1.1.25: formulació definitiva (Espessant D' i Espessant 

F). 

PROCEDIMENT 

El procediment de l’estudi reològic consisteix en l’anàlisi de les 3 mostres descrites 

anteriorment mitjançant el reòmetre HAAKE RheoStress 1. 

RESULTATS 

A la Figura 81 s’exposa la viscositat i la força de cisallament respecte la velocitat de 

cisallament de la mostra 18, la formulació de partida que conté com a espessant 

l’Espessant A. 

Figura 81. Reologia d’una emulsió amb Espessant A. 
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Al Quadre 203 s’exposen els valors de la r de les equacions calculades per a la 

mostra 18. 

Quadre 203. Valor r de les equacions calculades. 

A la Figura 82 s’exposa la viscositat i la força de cisallament respecte la velocitat de 

cisallament de la mostra 219, que conté com a espessant l'Espessant D'. 

Figura 82. Reologia d’una emulsió amb Espessant D'. 

Al Quadre 204 s’exposen els valors de la r de les equacions calculades per a la 

mostra 219. 

Equació 1r segment 2n segment

Newton 0,8911 0,8853

Bingham 0,9888 0,9895

Ostwald de Waele 0,9999 0,9998

Casson (lin) 0,9948 0,9960

Herschel-Bulkley 0,9999 1

Casson 0,9974 0,9980

Cross 1 1
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Quadre 204. Valor r de les equacions calculades. 

A la Figura 83 s’exposa la viscositat i la força de cisallament respecte la velocitat de 

cisallament de la mostra 247, la formulació definitiva que conté com a espessant la 

combinació d'Espessant D' i Espessant F. 

Figura 83. Reologia d’una emulsió amb Espessant D' i Espessant F. 

Al Quadre 205 s’exposen els valors de la r de les equacions calculades per a la 

mostra 247. 

Equació 1r segment 2n segment

Newton 0,8488 0,8948

Bingham 0,9938 0,9911

Ostwald de Waele 0,9978 0,9997

Casson(lin) 0,9995 0,9975

Herschel-Bulkley 0,9999 1

Casson 0,9996 0,9985

Cross 0,9998 1
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Quadre 205. Valor r de les equacions calculades. 

DISCUSSIÓ 

A partir dels valors r de les equacions calculades, es pot definir el comportament de 

cadascuna de les mostres, ja que cada equació defineix un comportament i el 

comportament de la mostra és aquell de l’equació que tingui la r més propera a 1. 

En primer lloc, s’observa el valor de l’equació de Newton de les tres mostres. En els 

tres casos el valor de r d’aquesta equació és el que s’allunya més d’1. Per tant, el 

comportament d’aquestes mostres és no newtonià.  

En segon lloc, a partir de la resta d’equacions, es pot saber si el comportament és 

plàstic o pseudoplàstic. Les equacions de Bingham, Casson(lin) i Casson 

corresponen a un comportament plàstic. I les equacions d’Ostwald de Waele, 

Herschel-Bulkley i Cross corresponen a un comportament pseudoplàstic. No és 

necessari que totes les equacions del mateix comportament tinguin una r = 1, ja que 

són valors experimentals i no teòrics. 

Si es miren les equacions obtingudes en les tres mostres, en els tres casos es pot 

afirmar que el comportament és pseudoplàstic, ja que l’equació de Cross té una       

r = 1 en els tres casos i, per tant, ja no cal valorar la resta d’equacions. 

A més, la mostra 247, la que conté Espessant F, presenta una diferència respecte 

les altres mostres. A la gràfica, es percep clarament un bucle d’histèresis, fet que 

demostra el comportament tixotròpic de la mostra, a més del pseudoplàstic. 

Per tant, segons aquest estudi, el fet d’afegir Espessant F a l’emulsió aporta també 

un comportament tixotròpic que pot ser beneficiós a l’hora d’injectar la vacuna per 

Equació 1r segment 2n segment

Newton 0,8367 0,6162

Bingham 0,9781 0,9895

Ostwald de Waele 0,9973 0,9977

Casson(lin) 0,9949 0,9963

Herschel-Bulkley 0,9997 0,9995

Casson 0,9963 0,9981

Cross 0,9999 1
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via parenteral, ja que aquesta, quan s’agita durant una estona, es fluïdifica i la 

viscositat disminueix. 

7.1.1.27.  Variacions del mètode d’elaboració (23)  

OBJECTIU 

L’objectiu és observar si petits canvis en el mètode d’elaboració de la formulació 

definitiva afecten a la viscositat final de l’emulsió. 

En primer lloc, si l’ús del turrax al final de la formulació es pot evitar o si és necessari 

per a la formulació. En segon lloc, si el pH de la fase aquosa on s’afegeix 

l'Espessant F és rellevant pel resultat final. I, en tercer lloc, si els dies que porta 

activat l'Espessant F afecten a la viscositat final de l’emulsió. Aquest últim factor és 

necessari per saber si és viable tenir un gran stock d'Espessant F activat d’on se 

n’agafen alíquotes per a cada mostra. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 206. 

Quadre 206. Material per a 200 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d’elaboració, exposat a la Figura 84, és diferent segons si el factor a 

considerar s’estudia al nivell superior (signe positiu) o bé al nivell inferior (signe 

negatiu) segons el disseny plantejat. 

Oli J: x,xx g Espessant: 30 g de concentrat d'Espessant F 
al 4 %

Tensioactiu X: x,xx g Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y: x,xx g Antígens: 10 mL E. coli + 8 mL S.aureus

Antiespumant: 0,08 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL
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Figura 84. Procediment de les mostres 253-260. 

Les fases A, B, C i D són esterilitzades prèviament amb un cicle d’autoclau de 45 

min a 121 °C. El conservant és filtrat per un filtre PVDF de 0,22 µm. 

L'Espessant F s’ha activat de la següent manera: 

1. Dispersar l'Espessant F en aigua i agitar amb agitador de pales. 

2. Homogeneïtzar la dispersió durant 5 minuts amb un turrax a 8000 rpm. 

3. Deixar reposar la dispersió >12 h. 

DISSENY (23) 

Al Quadre 207 s’exposa el disseny 23 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 8 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 3 factors 

estudiats. 
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Quadre 207. Disseny 23 

Al Quadre 208 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 208. Factors del disseny 23 

RESULTATS 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 209).  

Quadre 209. Viscositat en cP de les mostres 253-260. 

A partir dels valors de viscositat obtinguts, es calculen els efectes dels diferents 

factors sobre la viscositat de l’emulsió (Quadre 210). 

Mostra A B C

253 - - -

254 + - -

255 - + -

256 + + -

257 - - +

258 + - +

259 - + +

260 + + +

Factor Signe - Signe +

A Turrax No Sí

B Addició Espessant F Fase A a pH = 5 Fase A a pH = 7

C Dies d’activació 1 dia des de l’activació 1 setmana des de l’activació

Mostra Viscositat (cP) Mostra Viscositat (cP)

253 17,3 257 17,6

254 16,8 258 16,6

255 17,7 259 18,0

256 16,8 260 16,4
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Quadre 210. Efectes sobre la viscositat dels factors estudiats. 

A la Figura 85 es representa el disseny 23 amb el valor de viscositat de cada mostra. 

 

Figura 85. Viscositat en cP de les mostres 253-260. 

Es mesuren les mostres a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per 

comprovar que les mostres tenen la viscositat requerida de la formulació de partida 

(100-400 cP) (Quadre 211). 

Quadre 211. Viscositat en cP de les mostres 253-260. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

Totes les mostres són estables durant un període superior als 30 dies. 

Efectes (cP)

Turrax -1

Addició Espessant F 0,2

Dies d’activació 0

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP) Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

253 169,7 257,4 257 158,7 239,9

254 145,5 216,0 258 146,0 215,5

255 164,7 247,4 259 155,5 232,0

256 149,2 220,5 260 149,5 220,0
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DISCUSSIÓ 

A partir dels efectes del Quadre 210, es demostra que cap dels tres factors té un 

efecte significatiu sobre la viscositat de les mostres i, a més, no existeix cap 

interacció entre ells.  

Això significa, en primer lloc, que es poden suprimir els 30 segons de turrax al final 

de la formulació.  

En segon lloc, es pot afegir l'Espessant F quan la fase aquosa és a pH 5, condició 

que es prefereix perquè la fase aquosa amb l'Espessant D' neutralitzat 

completament és molt viscosa, cosa que en dificulta el procés de formulació. En 

canvi, si s’afegeix l'Espessant F abans de completar la neutralització de l'Espessant 

D', com que es troba dispersat en aigua formant la fase C, el volum de la fase 

aquosa augmenta i, quan s’acaba la neutralització, la fase aquosa amb els dos 

espessants ja no és tan viscosa com ho és amb l'Espessant D' sol.  

I en tercer lloc, és possible activar una quantitat d'Espessant F i guardar-la en stock 

per agafar-ne alíquotes en formulacions posteriors. Tot i així, això últim no és ben 

acceptat a Laboratoris Hipra, ja que a nivell de producció es veu complicat el fet de 

guardar un stock. Cal buscar alternatives del procediment d'elaboració. 

7.1.1.28. Variacions del mètode d’elaboració (22) 

OBJECTIU 

L’objectiu és fer petites modificacions en el procediment de la formulació definitiva 

per trobar el procediment més adequat a nivell de producció industrial. 

Una possible variació per evitar el stock d'Espessant F és activar l'Espessant F 

durant la formulació de l’emulsió. Això significa homogeneïtzar 5 minuts amb turrax 

al mig del procediment. Aquest pas es podria dur a terme a dos llocs diferents, tal i 

com s’explica al disseny realitzat.  

A més, s’aprofita el disseny i s’estudia la possibilitat de completar la neutralització de 

l'Espessant D' al final del procés de formulació, així s’evita treballar amb fases 

viscoses, ja que a nivell de producció industrial això també pot ser un problema. 
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Es fa un disseny amb aquests dos factors explicats i es repeteix exactament el 

mateix disseny per estudiar si els diferents mètodes tenen repetibilitat i, per tant, es 

poden dur a terme nivell de producció industrial. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 212. 

Quadre 212. Material per a 200 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d’elaboració, exposat a la Figura 86, és diferent segons si el factor a 

considerar s’estudia al nivell superior (signe positiu) o bé al nivell inferior (signe 

negatiu) segons el disseny plantejat. 

Figura 86. Procediment de les mostres 261-268. 

Oli J: x,xx g Espessant: 0,16 g Espessant D' + 1,2 g Espessant F

Tensioactiu X: x,xx g Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y: x,xx g Antígens: 10 mL E. coli + 8 mL S.aureus

Antiespumant: 0,08 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL
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Les fases A, B, C i D són esterilitzades prèviament amb un cicle d’autoclau de 45 

min a 121 °C. El conservant és filtrat per un filtre PVDF de 0,22 µm. 

L’activació de l'Espessant F consisteix en homogeneïtzar amb turrax a 8000 rpm 

durant 5 minuts la fase indicada segons el disseny plantejat. 

DISSENY (22) 

A continuació s’exposa el disseny 22 utilitzat en la primera repetició (Quadre 213) i la 

segona repetició (Quadre 214). 

Quadre 213. Repetició 1  Quadre 214. Repetició 2. 

Al Quadre 215 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 215. Factors del disseny 22 

RESULTATS 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 216). 

Quadre 216. Viscositat en cP de les mostres 261-268. 

Mostra A B Mostra A B

261 - - 265 - -

262 + - 266 + -

263 - + 267 - +

264 + + 268 + +

Factor Signe - Signe +

A Neutralitzar A la fase aquosa Després de fer l’emulsió

B Activar A la fase aquosa Després de fer l’emulsió

A B Repetició 1 (cP) Repetició 2 (cP)

- - 18,4 16,8

+ - 16,3 15,5

- + 17,3 15,0

+ + 16,9 14,3
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A partir dels valors de viscositat obtinguts, es calculen els efectes dels diferents 

factors sobre la viscositat de l’emulsió (Quadre 217). 

Quadre 217. Efectes sobre la viscositat dels factors estudiats. 

També a partir dels valors de viscositat, s’avalua l’existència de diferències 

significatives entre les emulsions amb el nivell superior i les emulsions amb el nivell 

inferior de cada factor estudiat mitjançant una prova t-student (Quadre 218). I 

s’aprofita per avaluar si hi ha diferències significatives entre les dues repeticions. 

Quadre 218. Valors de la prova t-student. 

A la Figura 87 es representa els dissenys 22 amb el valor de viscositat de cada 

mostra. 

Figura 87. Viscositat en cP de les mostres 261-268. 

Es mesuren les mostres a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per 

Efectes (cP)

Neutralitzar -1,1

Activar -0,9

Valor de p Diferències significatives

Repetibilitat 0,0379 Sí, p < 0,05

Neutralització 0,2599 No, p > 0,1

Activació 0,3922 No, p > 0,1
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comprovar que les mostres tenen la viscositat requerida de la formulació de partida 

(100-400 cP) (Quadre 219). 

Quadre 219. Viscositat en cP de les mostres 261-268. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

Totes les mostres són estables durant un període superior als 30 dies. 

DISCUSSIÓ 

Per una banda, a partir dels efectes del Quadre 217, es demostra que els canvis 

efectuats en el procediment d'elaboració no afecten la viscositat final i, per tant, es 

podria adequar el mètode a nivell de producció industrial. Això també ho corrobora la 

prova t-student del Quadre 218, ja que no hi ha diferències estadísticament 

significatives ni en el lloc de neutralització de la fase amb Espessant D' ni en el lloc 

d’activació de l'Espessant F. 

Per altra banda, a partir de la prova t-student calculada per la repetibilitat del 

procediment, es demostra que els procediments provats no són robustos ja que, 

encara que els efectes no siguin significatius, hi ha diferències estadísticament 

significatives entre les repeticions de les mateixes mostres. És a dir, les diferències 

entre les repeticions són més grans que els efectes dels factors estudiats. 

És per això que cal trobar un mètode semblant als mètodes provats en aquest 

disseny, però que garanteixi repetibilitat dels resultats. 

7.1.1.29. Variacions del mètode d’elaboració 

OBJECTIU 

Buscar un mètode de formulació robust que no comporti diferències de viscositat 

entre repeticions. 

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP) Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

261 162,0 231,0 265 187,7 270,9 

262 135,0 191,0 266 164,2 242,4 

263 168,2 252,9 267 139,5 206,5 

264 150,7 224,5 268 124,5 182,0 
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A partir del procediment de la mostra 261 de l’apartat 7.1.1.28. i el procediment de 

l’apartat 7.1.1.25, es fa una nova proposta de procediment d’elaboració de la 

formulació. En el procediment de la mostra 261, l’activació de l'Espessant F es duu 

a terme un cop l'Espessant D' i l'Espessant F es troben a la mateixa fase aquosa. 

Aquest procediment ha estat descartat per manca de repetibilitat. I en el 

procediment de l’apartat 7.1.1.25, l’activació de l'Espessant F té lloc abans de la 

formulació de l’emulsió. És a dir, s’activa una gran quantitat d'Espessant F que es 

guarda en stock i se n’agafen alíquotes per a cada mostra. Aquest procediment ha 

estat descartat degut a la la dificultat d’emmagatzemar un stock d'Espessant F a 

nivell industrial.  

És per això, que la nova proposta de procediment d'elaboració consisteix en 

l’activació de la quantitat exacte d'Espessant F per aquella mostra (com el 

procediment de la mostra 261) abans de la unió dels dos espessants en una 

mateixa fase (com el procediment de l’apartat 7.1.1.25.). 

Es compara aquest nou procediment amb el procediment dissenyat inicialment a 

l’apartat 7.1.1.25. i se’n fan quatre repeticions de cadascun. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 220. 

Quadre 220. Material per a 200 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

La nova proposta de procediment s’exposa a la Figura 88. 

Oli J: x,xx g Espessant: 0,16 g Espessant D' + Espessant F 
(segons la mostra)

Tensioactiu X: x,xx g Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y: x,xx g Antígens: 10 mL E. coli + 8 mL S.aureus

Antiespumant: 0,08 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL
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Figura 88. Procediment de les mostres 269-272. 

El procediment de l’apartat 7.1.1.25. s’exposa a la Figura 89. 

Figura 89. Procediment de les mostres 273-276. 
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Les fases A, B, C i D són esterilitzades prèviament amb un cicle d’autoclau de 45 

min a 121 °C. El conservant és filtrat per un filtre PVDF de 0,22 µm. 

L'Espessant F s’ha activat de la següent manera: 

1. Dispersar l'Espessant F en aigua i agitar amb agitador de pales. 

2. Homogeneïtzar la dispersió durant 5 minuts amb un turrax a 8000 rpm. 

3. Deixar reposar la dispersió >12 h. 

DISSENY 

Al Quadre 221 s’exposa la fase C de cada mostra. 

Quadre 221. Fase C de les mostres 269-276. 

RESULTATS 

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 222).  

Quadre 222. Viscositat en cP de les mostres 269-276. 

Mostra Fase C

269 1,2 g d'Espessant F en aigua

270 1,2 g d'Espessant F en aigua

271 1,2 g d'Espessant F en aigua

272 1,2 g d'Espessant F en aigua

273 30 g d’un concentrat d'Espessant F al 4 % activat

274 30 g d’un concentrat d'Espessant F al 4 % activat

275 30 g d’un concentrat d'Espessant F al 4 % activat

276 30 g d’un concentrat d'Espessant F al 4 % activat

Mostra Viscositat (cP) Mostra Viscositat (cP)

269 16,8 273 16,2

270 16,9 274 16,4

271 16,8 275 16,8

272 16,4 276 16,6
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A partir dels valors de viscositat, s’avalua l’existència de diferències significatives 

entre els dos procediments (Quadre 223). 

Quadre 223. Valors de la prova t-student. 

Es mesuren les mostres a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per 

comprovar que les mostres tenen la viscositat requerida de la formulació de partida 

(100-400 cP) (Quadre 224). 

Quadre 224. Viscositat en cP de les mostres 269-276. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

Totes les mostres són estables durant un període superior als 30 dies. 

DISCUSSIÓ 

A partir dels resultats de viscositat i de la prova t-student, es demostra que hi ha 

bona repetibilitat utilitzant aquest procediment i que no hi ha diferències 

estadísticament significatives entre utilitzar un concentrat d'Espessant F i activar la 

quantitat exacta que es necessita en el mateix moment de la formulació. A més, el 

procediment proposat en aquest experiment és acceptat a nivell de producció 

industrial.  

Un cop es tenen la combinació definitiva i el procediment d’elaboració definitiu 

(mostra 269 i les seves repeticions), encara queda pendent demostrar que no 

existeixen diferències de viscositat en funció dels lots d'Espessant F i Espessant D' 

utilitzats. 

Valor de p Diferències significatives

Activació de l'Espessant F 0,2342 No, p > 0,1

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP) Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

269 152,0 227,5 273 141,5 218,0

270 157,5 235,9 274 149,5 220,0

271 162,5 243,4 275 145,5 216,0

272 172,0 256,9 276 146,0 215,5

#213



7.1.1.30. Variació de la viscositat en funció del lot utilitzat dels espessants de 

la mostra 269 (quadrat grecollatí 4x4) 

OBJECTIU 

L’objectiu és valorar si hi ha diferències significatives en la viscositat de les 

formulacions en funció dels lots dels espessants utilitzats. 

S’utilitzen quatre lots d'Espessant D', quatre lots d'Espessant F, quatre lots d’E. coli i 

quatre lots de S. aureus per fer un quadrat grecollatí 4x4 a partir de la mostra 269 de 

l’apartat 7.1.1.29. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 225. 

Quadre 225. Material per a 200 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment s’exposa a la Figura 90. 

Figura 90. Procediment de les mostres 277-291. 

Oli J: x,xx g Espessant: 0,16 g Espessant D' + 1,2 g Espessant F

Tensioactiu X: x,xx g Conservant: 2 mL

Tensioactiu Y: x,xx g Antígens: 10 mL E. coli + 8 mL S. aureus

Antiespumant: 0,08 g Aigua destil·lada: qsp 200 mL
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Les fases A, B, C i D són esterilitzades prèviament amb un cicle d’autoclau de 45 

min a 121 °C. El conservant és filtrat per un filtre PVDF de 0,22 µm. 

DISSENY (QUADRAT GRECOLLATÍ 4X4) 

Al Quadre 226 s’exposen els lots a utilitzar a cada mostra d'Espessant D', 

Espessant F, E. coli i S. aureus. 

Quadre 226. Quadrat grecollatí 4x4. Lots utilitzats a cada mostra. 

RESULTATS  

A temps zero es mesura la viscositat de les mostres a les instal·lacions de la 

universitat amb el viscosímetre Brookfield CAP 2000+, amb l’agulla número 4, a  

500 rpm i a temperatura ambient (Quadre 227).  

Espessant D' 1 Espessant D' 2 Espessant D' 3 Espessant D' 4

Espessant 
F 1

Mostra 277 

E. coli 1 

S. aureus 1

Mostra 278 

E. coli 2 

S. aureus 2

Mostra 279 

E. coli 3 

S. aureus 3

Mostra 280 

E. coli 4 

S. aureus 4

Espessant 
F 2

Mostra 281 

E. coli 2 

S. aureus 3

Mostra 282 

E. coli 1 

S. aureus 4

Mostra 283 

E. coli 4 

S. aureus 1

Mostra 284 

E. coli 3 

S. aureus 2

Espessant 
F 3

Mostra 285 
E. coli 3 

S. aureus 4

Mostra 286 
E. coli 4 

S. aureus 3

Mostra 287 
E. coli 1 

S. aureus 2

Mostra 288 
E. coli 2 

S. aureus 1

Espessant 
F 4

Mostra 289 
E. coli 4 

S. aureus 2

Mostra 290 
E. coli 3 

S. aureus 1

Mostra 291 
E. coli 2 

S. aureus 4

Mostra 292 

E. coli 1 

S. aureus 3
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Quadre 227. Viscositat en cP de les mostres 277-292. 

A partir dels valors de viscositat obtinguts, s’avalua l’existència de diferències 

significatives entre les emulsions formulades amb el mateix lot de cada component 

mitjançant una prova Anova (Quadre 228). 

Quadre 228. Valors de la prova Anova. 

Es mesuren les mostres a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C per 

comprovar que les mostres tenen la viscositat requerida de la formulació de partida 

(100-400 cP) (Quadre 229). 

Mostra Viscositat (cP) Mostra Viscositat (cP)

277 10,0 281 10,2

278 10,8 282 11,4

279 11,6 283 12,3

280 12,1 284 12,1

Mostra Viscositat (cP) Mostra Viscositat (cP)

285 12,1 289 11,1

286 11,7 290 11,2

287 11,0 291 10,6

288 11,1 292 10,0

Valor de p Diferències significatives

Lots d'Espessant D' 0,7865 No, p > 0,1

Lots d'Espessant F 0,4643 No, p > 0,1

Lots d’E. coli 0,6572 No, p > 0,1

Lots de S. aureus 0,6961 No, p > 0,1
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*Valor acceptat com a correcte segons PNT de Laboratoris Hipra. 

Quadre 229. Viscositat en cP de les mostres 277-292. 

El pH de totes les mostres es troba entre 6,5 i 7,2. 

Totes les mostres són estables durant un període superior als 30 dies. 

DISCUSSIÓ 

A partir dels valors de viscositat del Quadre 227 i dels valors de p de la prova Anova 

del Quadre 228, es demostra que no hi ha diferències estadísticament significatives 

de viscositat de les mostres en funció dels lots utilitzats d’espessants i d’antígens. 

Si s’observen les viscositats del Quadre 229, totes les mostres obtingudes tenen la 

viscositat a la franja inferior del rang requerit de la formulació de partida. Tot i així, 

s’accepten aquests valors ja que, com que la via d’administració és parenteral, que 

sigui poc viscosa no és un problema sempre i quan l’estabilitat es mantingui. És per 

això que cal fer un estudi d’estabilitat amb la formulació definitiva i procediment 

definitiu assajats en aquest disseny. 

7.1.1.31. Elaboració dels lots de la formulació 269 per l’estudi d’estabilitat 

OBJECTIU 

L’objectiu és elaborar tres lots de la forma considerada definitiva a escala més gran 

que l’habitual per estudiar l’estabilitat de la formulació al llarg de dos anys. 

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP) Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

277 97,0* 141,5 281 107,0 160,0

278 100,2 148,5 282 104,0 150,5

279 104,5 153,5 283 115,2 173,0

280 105,0 154,0 284 117,5 174,0

Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP) Mostra 12 rpm (cP) 6 rpm (cP)

285 114,0 170,0 289 101,0 148,0

286 125,0 190,0 290 108,7 168,0

287 116,0 173,0 291 112,2 165,0

288 122,0 186,0 292 105,0 155,0
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Com que al llarg dels dos anys s’han de fer mesures de diferents paràmetres per 

controlar l’estabilitat de l’emulsió, es formula 1,5 L de cada lot. Cada lot té una fase 

antigènica diferent: un lot amb antígens, un lot amb aigua i un lot amb PBS. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada lot de 1500 mL s’exposa al Quadre 230. 

Quadre 230. Material per a 1500 mL de mostra. 

A la Figura 91 s’observa el material utilitzat pel lot formulat amb antígens. 

 

 

 

Figura 91. D’esquerra a dreta: Espessant D' dispersat en aigua, Espessant F dispersat en aigua, fase 
oliosa (Oli J, Tensioactiu X i Tensioactiu Y), fase antigènica (en aquest cas, els antígens), 
antiespumant i Conservant. 

PROCEDIMENT 

El procediment dels lots s’exposa a la Figura 92. 

Oli J: 13,65 g Espessant: 1,2 g Espessant D' + 9,0 g Espessant F

Tensioactiu X: 7,50 g Conservant: 15 mL

Tensioactiu Y: 15,00 g Fase antigènica: 135 mL (segons el lot)

Antiespumant: 1,95 mL Aigua destil·lada: 1312,5 mL
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Figura 92. Procediment dels lots per l’estudi d’estabilitat. 

Les fases A, B C i D són esterilitzades prèviament amb un cicle d’autoclau de 45 min 

a 121 °C. El conservant és filtrat per un filtre PVDF de 0,22 µm. 

La velocitat del turrax s’ha augmentat una mica ja que es treballa amb més quantitat 

de mostra i així s’assegura la correcta activació de l'Espessant F. 

DISSENY 

Cada lot té una fase antigènica diferent: 

Lot 1: antígens (Escherichia coli i Staphylococcus aureus) 

Lot 2: aigua estèril 

Lot 3: PBS estèril 
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RESULTATS 

A temps zero s’avaluen els següents paràmetres de cada lot exposats al Quadre 

231. 

Quadre 231. Paràmetres a temps zero dels lots de l’estudi d’estabilitat. 

A la Figura 93 es mostra l’aspecte a temps zero dels lots elaborats. 

Figura 93. D’esquerra a dreta: lot 1, lot 2 i lot 3, a temps zero i envàs de vidre. 

A la Figura 94 i Quadre 232 s’observa el comportament reològic del lot 1. 

Figura 94. Reologia del lot 1. 

Lot Viscositat  
12 rpm

Viscositat  
6 rpm

Comportament 
reològic

pH Conductivitat

1 118,0 cP 181,5 cP
Pseudoplàstic i 

tixotròpic

6,89 1447 µS/cm

2 186,0 cP 293,9 cP 7,14 881 µS/cm

3 104,7 cP 156,0 cP 6,92 1655 µS/cm
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Quadre 232. Valor r de les equacions calculades pel Lot 1. 

A la Figura 95 i Quadre 233 s’observa el comportament reològic del lot 2. 

Figura 95. Reologia del lot 2. 

Quadre 233. Valor r de les equacions calculades pel Lot 2. 

Equació 1r segment 2n segment

Newton 0,8174 0,5998

Bingham 0,9757 0,9868

Ostwald de Waele 0,9982 0,9976

Casson(lin) 0,9945 0,9972

Herschel-Bulkley 0,9999 0,9997

Casson 0,9955 0,9984

Cross 0,9996 0,9999

Equació 1r segment 2n segment

Newton 1,254 0,3074 

Bingham 0,9673 0,9888

Ostwald de Waele 0,9995 0,9965

Casson(lin) 0,9883 0,9982 

Herschel-Bulkley 0,9996 0,9996 

Casson 0,9910 0,9989 

Cross 0,9999 1
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A la Figura 96 i Quadre 234 s’observa el comportament reològic del lot 3. 

Figura 96. Reologia del lot 3. 

Quadre 234. Valor r de les equacions calculades pel Lot 3. 

DISCUSSIÓ 

A partir dels valors de viscositat dels 3 lots, s’observa que el lot formulat amb aigua 

té més viscositat que el lot amb antígens o PBS. Tot i així, tots els valors de 

viscositat dels tres lots es troben dins del rang de viscositat requerida de la 

formulació de partida. 

Tots els paràmetres a temps zero són correctes, cal veure’n la seva evolució al llarg 

el temps. 

Equació 1r segment 2n segment

Newton 0,8913 0,6476

Bingham 0,9729 0,9876 

Ostwald de Waele 0,9985 0,9977

Casson(lin) 0,9919 0,9972 

Herschel-Bulkley 0,9997 0,9997

Casson 0,9942 0,9985

Cross 0,9999 1
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7.1.2. Estudi d’estabilitat 

L’estudi d’estabilitat es duu a terme seguint el protocol de l’Annex III. Els controls 

exposats en aquesta tesi són els controls fins a temps 12 mesos (T0, T3, T6 i T12). 

Es mesuren els següents paràmetres: 

7.1.2.1. Viscositat 

La viscositat és mesurada a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 12 i 6 rpm, i a 4 °C. 

LOT 1 

Als Quadres 235 i 236 s’exposa la viscositat del lot 1 al llarg dels 12 mesos. 

Quadre 235. Viscositat a 12 rpm del lot 1. 

Quadre 236. Viscositat a 6 rpm del lot 1. 

Viscositat a 12 rpm (cP)

T0 T3 T6 T9 T12 Mitjana Desv. est.
Vidre 4ºC 118,0 139,0 137,2 138,0 153,0 137,0 12,5

Plàstic 4ºC 118,0 136,5 136,7 135,7 141,5 133,7 9,1

Vidre TA 118,0 - 131,2 - - 124,6 9,3

Plàstic TA 118,0 - 138 - - 128,0 14,1

Viscositat a 6 rpm (cP)

T0 T3 T6 T9 T12 Mitjana Desv. est.
Vidre 4ºC 181,6 206,0 205,0 206,0 225,0 204,7 15,4

Plàstic 4ºC 181,6 203,5 204,0 205,0 215,5 201,9 12,4

Vidre TA 181,6 - 200,0 - - 190,8 13,0

Plàstic TA 181,6 - 209,0 - - 195,3 19,4
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A la Figura 97 s’observa la tendència de la viscositat del lot 1. 

Figura 97. Viscositat a 6 rpm del lot 1 a 4 ºC. 

LOT 2 

Als Quadres 237 i 238 s’exposa la viscositat del lot 2 al llarg dels 12 mesos. 

Quadre 237. Viscositat a 12 rpm del lot 2. 

Quadre 238. Viscositat a 6 rpm del lot 2. 

Viscositat a 12 rpm (cP)

T0 T3 T6 T9 T12 Mitjana Desv. est.
Vidre 4ºC 186,0 232,0 225,0 221,7 >400 216,2 20,6

Plàstic 4ºC 186,0 232,5 248,2 246,2 >400 228,2 29,0

Vidre TA 186,0 - 217,0 - - 201,5 21,9

Plàstic TA 186,0 - 223,5 - - 204,8 26,5

Viscositats a 6 rpm (cP)

T0 T3 T6 T9 T12 Mitjana Desv. est.
Vidre 4ºC 293,9 225,0 351,9 338,4 429,9 327,8 75,6

Plàstic 4ºC 293,9 248,2 386,4 368,9 437,9 347,1 75,6

Vidre TA 293,9 - 334,4 - - 314,2 28,6

Plàstic TA 293,9 - 343,4 - - 318,7 35,0
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A la Figura 98 s’observa la tendència de la viscositat del lot 2. 

Figura 98. Viscositat a 6 rpm del lot 2 a 4 ºC. 

LOT 3 

Als Quadres 239 i 240 s’exposa la viscositat del lot 3 al llarg dels 12 mesos. 

Quadre 239. Viscositat a 12 rpm del lot 3. 

Quadre 240. Viscositat a 6 rpm del lot 3. 

Viscositat a 12 rpm (cP)

T0 T3 T6 T9 T12 Mitjana Desv. est.
Vidre 4ºC 104,7 120,7 122,0 119,5 152,5 123,9 17,5

Plàstic 4ºC 104,7 121,0 127,5 126,5 155,5 127,0 18,3

Vidre TA 104,7 - 125,7 - - 115,2 14,8

Plàstic TA 104,7 - 117,5 - - 111,1 9,1

Viscositats a 6 rpm (cP)

T0 T3 T6 T9 T12 Mitjana Desv. est.
Vidre 4ºC 156,0 184,5 185,5 182,0 233,0 188,3 27,9

Plàstic 4ºC 156,0 185,5 186,5 190,0 259,4 195,5 38,3

Vidre TA 156,0 - 187,0 - - 171,5 21,9

Plàstic TA 156,0 - 184,0 - - 170,0 19,8
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A la Figura 99 s’observa la tendència de la viscositat del lot 3. 

Figura 99. Viscositat a 6 rpm del lot 3 a 4 ºC. 

DISCUSSIÓ 

A partir de les Figures 97, 98 i 99, s’observa que en els tres lots la viscositat té 

tendència a augmentar a mesura que avança el temps. En especial, el lot 2 destaca 

sobre el lot 1 i lot 3, ja que la viscositat supera el límit superior establert (400 cP). Tot 

i així, el lot important en aquest estudi és el lot elaborat amb antígens, és a dir, el lot 

1. Les mostres d’aquest lot són les que mantenen la viscositat més estable. 

Probablement, la viscositat de les mostres del lot 1 seguirà dins del rang requerit de 

la formulació de partida (100-400 cP) quan hagin passat 24 mesos des de 

l’elaboració del lot (data de caducitat de la vacuna). 

No s’observen diferències de viscositat entre les mostres emmagatzemades a 

diferents temperatures i envasos de diferent material. 
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7.1.2.2. pH 

LOT 1 

Al Quadre 241 s’exposa el pH del lot 1 al llarg dels 12 mesos. 

Quadre 241. pH del lot 1. 

A la Figura 100 s’observa la tendència del pH del lot 1. 

#  

Figura 100. pH del lot 1 a 4 ºC. 

LOT 2 

Al Quadre 242 s’exposa el pH del lot 2 al llarg dels 12 mesos. 

Quadre 242. pH del lot 2. 

pH

T0 T3 T6 T9 T12 Mitjana Desv. est.
Vidre 4ºC 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 0,0

Plàstic 4ºC 6,9 7,0 6,9 6,9 6,8 6,9 0,1

Vidre TA 6,9 - 6,9 - - 6,9 0,0

Plàstic TA 6,9 - 6,9 - - 6,9 0,0
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pH

T0 T3 T6 T9 T12 Mitjana Desv. est.
Vidre 4ºC 7,1 7,1 7,1 7,1 7,2 7,1 0,0

Plàstic 4ºC 7,1 7 7,1 7,2 7,1 7,1 0,1

Vidre TA 7,1 - 7,2 - - 7,2 0,1

Plàstic TA 7,1 - 7,1 - - 7,1 0,0
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A la Figura 101 s’observa la tendència del pH del lot 2. 

#  

Figura 101. pH del lot 2 a 4 ºC. 

LOT 3 

Al Quadre 243 s’exposa el pH del lot 3 al llarg dels 12 mesos. 

Quadre 243. pH del lot 3. 

A la Figura 102 s’observa la tendència del pH del lot 3. 

#  

Figura 102. pH del lot 3 a 4 ºC. 
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pH

T0 T3 T6 T9 T12 Mitjana Desv. est.
Vidre 4ºC 6,9 6,9 6,8 6,8 6,9 6,9 0,1

Plàstic 4ºC 6,9 6,9 6,8 6,8 6,8 6,8 0,1

Vidre TA 6,9 - 6,9 - - 6,9 0,0

Plàstic TA 6,9 - 6,9 - - 6,9 0,0
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DISCUSSIÓ 

Els valors de pH es mantenen estables i dins dels límits establerts (6,8-7,2).  

No s’observen diferències de pH entre les mostres emmagatzemades a diferents 

temperatures i envasos de diferent material. 

7.1.2.3. Conductivitat 

LOT 1 

Al Quadre 244 s’exposa la conductivitat del lot 1 al llarg dels 12 mesos. 

Quadre 244. Conductivitat del lot 1. 

A la Figura 103 s’observa la tendència de la conductivitat del lot 1. 

 

Figura 103. Conductivitat del lot 1 a 4 ºC. 

Conductivitat (µS/cm)

T0 T6 T12 Mitjana Desv. est.
Vidre 4ºC 1447 1257 1774 1493 262

Plàstic 4ºC 1447 1261 1782 1497 264

Vidre TA 1447 1570 - 1509 87

Plàstic TA 1447 1520 - 1484 52
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LOT 2 

Al Quadre 245 s’exposa la conductivitat del lot 2 al llarg dels 12 mesos. 

Quadre 245. Conductivitat del lot 2. 

A la Figura 104 s’observa la tendència de la conductivitat del lot 2. 

Figura 104. Conductivitat del lot 2 a 4 ºC. 

LOT 3 

Al Quadre 246 s’exposa la conductivitat del lot 3 al llarg dels 12 mesos. 

Quadre 246. Conductivitat del lot 3. 

Conductivitat (µS/cm)

T0 T6 T12 Mitjana Desv. est.
Vidre 4ºC 881 743 1039 888 148

Plàstic 4ºC 881 743 1050 891 154

Vidre TA 881 914 - 898 23

Plàstic TA 881 938 - 910 40

Conductivitat (µS/cm)

T0 T6 T12 Mitjana Desv. est.
Vidre 4ºC 1655 1265 1974 1631 355

Plàstic 4ºC 1655 1337 1967 1653 315

Vidre TA 1655 1668 - 1662 9

Plàstic TA 1655 1691 - 1673 25

#230

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0 2 4 6 8 10 12 14

C
on

du
ct

iv
ita

t (
µS

/c
m

)

Mesos d'estabilitat

Lot 2 - 4 ºC

Vidre 4 ºC
Plàstic 4 ºC



A la Figura 105 s’observa la tendència de la conductivitat del lot 3. 

Figura 105. Conductivitat del lot 3 a 4 ºC. 

DISCUSSIÓ 

La conductivitat pateix variacions, però en cap cas s’apropa a zero. Això confirma 

que el signe de l’emulsió es manté i segueix sent una emulsió o/w en els tres lots. 

No s’observen diferències de conductivitat entre les mostres emmagatzemades a 

diferents temperatures i envasos de diferent material. 

7.1.2.4. Comportament reològic 

El comportament reològic de totes les mostres emmagatzemades a 4 ºC, 

temperatura ambient, envàs de plàstic i envàs de vidre dels tres lots elaborats 

mantenen el mateix comportament reològic al llarg dels dotze mesos: comportament 

pseudoplàstic i tixotròpic (Annex IV).  

7.1.2.5. Aspecte visual 

L’aspecte visual dels tres lots és el mateix al llarg dels dotze mesos. A la Figura 106 

es mostra l’aspecte homogeni de les mostres al final de l’estudi d’estabilitat. 

No s’observen diferències d’aspecte entre les mostres emmagatzemades a diferents 

temperatures i envasos de diferent material. 
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Figura 106. D’esquerra a dreta: lot 1 vidre, lot 1 plàstic, lot 2 vidre, lot 2 plàstic, lot 3 vidre i lot 3 
plàstic. 
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7.1.3. Estudi de toxicitat 

Es realitza un estudi de toxicitat de la formulació definitiva amb antígens (lot 1) i amb 

aigua (lot 2) a Laboratoris Hipra. Cap de les dues formulacions presenta signes de 

toxicitat (Annex V). 
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7.2. EMULSIONS W/O 

El punt de partida és una formulació ja existent i comercialitzada: una emulsió w/o 

que conté una fase oliosa anomenada Montanide 763, de la qual no se’n coneix la 

composició, ja que es compra directament a l’empresa Seppic. Aquesta fase oliosa 

és el 63,6 % de l’emulsió, la resta és una fase aquosa formada per antígens i PBS. 

Comercialitzar una vacuna amb components que depenen de tercers pot ser un 

problema ja que, si aquests deixen de fabricar el component utilitzat, ja no és 

possible formular més aquesta vacuna. És per això, que Laboratoris Hipra té interès 

en dissenyar les seves pròpies vacunes amb tots els components coneguts i 

elaborats per ells. 

Per tant, l’objectiu és dissenyar una emulsió amb components coneguts que sigui 

igual o més estable que la formulació de partida, tot mantenint les mateixes o millors 

característiques de qualitat. 

La formulació de partida s’exposa al Quadre 247. 

Quadre 247. Material per a 200 mL de la formulació de partida. 

Aquesta formulació, al ser d’administració parenteral, cal que sigui estèril. El procés 

d’esterilització d’aquesta formulació es realitza abans de començar el procediment 

d'elaboració de la següent manera: 

- La fase B és filtrada per un filtre PTFE de 0,22 µm. 

- El PBS, juntament amb els parabens, és filtrat per un filtre PES de 0,22 µm. 

- Els antígens ja són preparats de manera estèril. 

El procediment d’elaboració de l’emulsió que dóna lloc a la vacuna inicial, un cop ja 

s’ha finalitzat el procés d’esterilització, s’exposa a la Figura 107. 

Material per a una mostra de 200 mL

Antígens

Fase A
Conservant

Conservant

PBS 

Fase oliosa no coneguda Fase B
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Figura 107. Procediment de la formulació de partida.  

Aquesta formulació ha de ser molt poc viscosa perquè ha de ser administrada per 

via parenteral, però no hi ha un rang obligatori de viscositats establert. Per això, 

l’objectiu principal és formular una emulsió estable, de signe w/o i que tingui un 

aspecte fluid com la formulació de partida. Això últim es pot avaluar mitjançant un 

mètode visual que consisteix en comparar la fluïdesa de les mostres obtingudes 

amb la fluïdesa de la formulació de partida quan aquestes es giren 180 ° [Paul N 

Gardner Company, 2019]. 
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7.2.1. Resultats experimentals i discussió 

7.2.1.1. Combinació d’olis amb tensioactius (quadrat grecollatí 3x3) 

OBJECTIU 

L’objectiu és trobar combinacions d’olis amb tensioactius que proporcionin 

emulsions estables, de signe w/o i d’aspecte fluid. 

En aquesta primera cerca general, es fa un cribratge amb diferents tensioactius i olis 

que, segons la bibliografia, s’utilitzen en emulsions de fase externa oliosa. A més, 

s’afegeix Tensioactiu Z com a tensioactiu lipòfil a totes les mostres, ja que l’única 

informació que es coneix sobre el Montanide 763 a partir de la seva fitxa tècnica és 

que conté Tensioactiu Z com a emulgent. 

S’aprofita el disseny realitzat, en aquest cas un quadrat grecollatí 3x3, per provar 

diferents concentracions d’oli i diferents proporcions dels dos tensioactius de cada 

mostra, sumant sempre un 20 % total de tensioactius a la mostra. Això fa que la fase 

oliosa de les mostres d’aquest disseny sigui entre el 60 % (aproximadament com en 

la formulació de partida) i el 80 %. 

MATERIAL  

El material utilitzat per cada mostra de 100 mL s’exposa al Quadre 248. 

Quadre 248. Material per a 100 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d'elaboració s’exposa a la Figura 108. Cal tenir en compte la 

concentració i el tipus d’oli i tensioactius utilitzats en cada mostra segons el disseny. 

Oli H: segons la mostra Tensioactiu S: segons la mostra

Oli J: segons la mostra Tensioactiu V: segons la mostra

Oli I: segons la mostra Tensioactiu Z: segons la mostra

Tensioactiu W: segons la mostra PBS: qsp 100 mL
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Figura 108. Procediment de les mostres 1-9. 

DISSENY (QUADRAT GRECOLLATÍ 3X3) 

Al Quadre 249 s’exposa el quadrat grecollatí 3x3 que defineix les condicions de 

cada mostra d’aquest experiment. 

Quadre 249. Quadrat grecollatí 3x3. 

La concentració expressada en % de cada mostra es refereix a la concentració d’oli 

respecte el total de la formulació. 

La proporció expressada es refereix a la quantitat de tensioactiu hidròfil i de 

Tensioactiu Z (hidròfil : Tensioactiu Z) respecte el 20 % total de tensioactius a la 

formulació. 

Oli H Oli J Oli I

Tensioactiu W + 
Tensioactiu Z

Mostra 1 
40 % 

20:80

Mostra 2 
50 % 

30:70

Mostra 3 
60 % 

40:60

Tensioactiu S + 
Tensioactiu Z

Mostra 4 
60 % 

30:70

Mostra 5 
40 % 

40:60

Mostra 6 
50 % 

20:80

Tensioactiu V  
+ Tensioactiu Z

Mostra 7 
50 % 

40:60

Mostra 8 
60 % 

20:80

Mostra 9 
40 % 

30:70
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RESULTATS 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si 

l’emulsió és estable o no en cada cas, considerant inestable aquella emulsió en la 

qual hi ha hagut separació de les fases (Quadre 250). 

Quadre 250. Estabilitat de les mostres 1-9. 

Totes les mostres tenen aspecte de gel, tenen massa viscositat. Degut a això, hi ha 

dificultats per mesurar-ne el signe. 

A la Figura 109 s’observen dues mostres amb separació de fases i una mostra 

estable.  

Figura 109. A l’esquerra, dues mostres inestables. A la dreta, una mostra estable. 

DISCUSSIÓ 

Totes les mostres, abans de patir separació de fases, tenen aspecte de gel. A partir 

d’aquest disseny, no es pot saber l’origen d’aquest excés de viscositat. Podria ser 

degut a l’elevada concentració total de tensioactius de cada mostra (20 %), a 

l’elevada concentració dels olis (40-60 %) o directament al tipus d’olis i tensioactius 

utilitzats. Cal seguir fent cerca amb més olis, tensioactius i diferents concentracions 

per obtenir emulsions amb aspecte més fluid. 

Oli H Oli J Oli I

Tensioactiu W + 
Tensioactiu Z Mostra 1 Mostra 2 Mostra 3

Tensioactiu S + 
Tensioactiu Z Mostra 4 Mostra 5 Mostra 6

Tensioactiu V + 
Tensioactiu Z Mostra 7 Mostra 8 Mostra 9
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7.2.1.2. Combinació d’olis amb tensioactius (25-2) 

OBJECTIU 

L’objectiu és trobar combinacions d’olis amb tensioactius que proporcionin 

emulsions estables, de signe w/o i d’aspecte fluid. 

A partir del disseny anterior de l’apartat 7.2.1.1, es planteja un nou disseny amb cinc 

factors relacionats amb la fase oliosa. Respecte les mostres anteriors, es baixa la 

concentració d’oli i es manté la concentració total de tensioactius. És a dir, totes les 

mostres es formulen amb un 40 % d’oli i un 20 % de tensioactius, que correspon a 

un 60 % de fase oliosa com en la formulació de partida. 

MATERIAL  

El material utilitzat per cada mostra de 100 mL s’exposa al Quadre 251. 

Quadre 251. Material per a 100 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d'elaboració s’exposa a la Figura 110. Cal tenir en compte la 

concentració i el tipus d’oli i tensioactius utilitzats en cada mostra segons el disseny. 

Figura 110. Procediment de les mostres 10-17. 

Oli H: segons la mostra Tensioactiu S: segons la mostra

Oli J: segons la mostra Tensioactiu Y: segons la mostra

Tensioactiu X: segons la mostra PBS: qsp 100 mL

Tensioactiu Z: segons la mostra
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DISSENY (25-2) 

Al Quadre 252 s’exposa el disseny 25-2 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 8 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 5 factors 

estudiats. 

Quadre 252. Disseny 25-2 

Al Quadre 253 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 253. Factors del disseny 25-2 

La concentració total de tensioactius és del 20 %. Això és necessari per calcular la 

quantitat de tensioactiu lipòfil necessària en funció del nivell del factor C i E. 

RESULTATS 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 254). 

Mostra A B C D E

10 - - - + +

11 + - - - -

12 - + - - +

13 + + - + -

14 - - + + -

15 + - + - +

16 - + + - -

17 + + + + +

Factor Signe - Signe +

A Oli (40 %) Oli J Oli H

B Tensioactiu lipòfil Tensioactiu X Tensioactiu Z

C Presència de tensioactiu hidròfil No Sí

D Tensioactiu hidròfil Tensioactiu S Tensioactiu Y

E  % Tensioactiu hidròfil 5 % 15 %
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Quadre 254. Estabilitat de les mostres 10-17. 

Totes les mostres tenen aspecte de gel, tenen massa viscositat. Degut a això, hi ha 

dificultats per mesurar-ne el signe. 

DISCUSSIÓ 

En aquest disseny, s’ha disminuït la concentració d’oli i s’han fet canvis en els 

components de la formulació, però tot i així les mostres tenen aspecte de gel. Això 

confirma que el responsable d’aquest excés de viscositat és l’elevada concentració 

total de tensioactius utilitzada. Cal rebaixar aquesta concentració. 

A banda d’això, en aquest disseny s’ha obtingut una emulsió estable, la mostra 

número 16. A diferència de les altres mostres, aquesta està formada per Tensioactiu 

Z com a tensioactiu lipòfil i per Tensioactiu S com a tensioactiu hidròfil, on el 

tensioactiu lipòfil es troba en major concentració que el tensioactiu hidròfil. 

Tot i així, aquesta formulació no és vàlida degut a l’aspecte de gel ja descrit 

anteriorment. 

7.2.1.3. Combinació d’olis amb menys concentració de tensioactius (23) 

OBJECTIU 

L’objectiu és trobar combinacions d’olis amb tensioactius que proporcionin 

emulsions estables, de signe w/o i d’aspecte fluid. 

En aquest disseny, l’interès recau en disminuir la concentració total de tensioactius 

per obtenir emulsions d’aspecte més fluid. Per aconseguir això, es manté el 60 % 

total de fase oliosa, però d’aquest 60 %, només un 5 % és el total de tensioactius, 

on sempre el tensioactiu lipòfil es troba en major proporció que el tensioactiu hidròfil, 

tal i com s’ha observat a la mostra 16 de l’apartat 7.2.1.2. Aquestes concentracions 

descrites són fixes en totes les mostres del disseny i només s’estudien factors 

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

10 Sí 14 Sí

11 Sí 15 Sí

12 Sí 16 No

13 Sí 17 Sí
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qualitatius per poder valorar bé si les concentracions adjudicades són vàlides per 

obtenir emulsions amb aspecte més fluid o encara no. 

MATERIAL  

El material utilitzat per cada mostra de 100 mL s’exposa al Quadre 255. 

Quadre 255. Material per a 100 mL de mostra. 

PROCEDIMENT  

El procediment d'elaboració s’exposa a la Figura 111. Cal tenir en compte el tipus 

d’oli i tensioactius utilitzats en cada mostra segons el disseny. 

Figura 111. Procediment de les mostres 18-25. 

DISSENY (23) 

Al Quadre 256 s’exposa el disseny 23 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 8 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 3 factors 

estudiats. 

Oli H: segons la mostra Tensioactiu S: segons la mostra

Oli J: segons la mostra Tensioactiu Y: segons la mostra

Tensioactiu X: segons la mostra PBS: qsp 100 mL

Tensioactiu Z: segons la mostra
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Quadre 256. Disseny 23 

Al Quadre 257 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 257. Factors del disseny 23 

RESULTATS  

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 258). 

Quadre 258. Estabilitat de les mostres 18-25. 

Al Quadre 259 s’exposa el signe de les mostres estables. El signe de les altres 

mostres no s’ha pogut determinar degut a la rapidesa de la separació de les fases. 

Mostra A B C

18 - - -

19 + - -

20 - + -

21 + + -

22 - - +

23 + - +

24 - + +

25 + + +

Factor Signe - Signe +

A Oli (55 %) Oli J Oli H

B Tensioactiu lipòfil (3 %) Tensioactiu X Tensioactiu Z

C Tensioactiu hidròfil (2 %) Tensioactiu S Tensioactiu Y

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

18 Sí 22 Sí

19 Sí 23 Sí

20 No 24 Sí

21 No 25 Sí
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Quadre 259. Signe de les mostres estables. 

A la Figura 112 es representa el disseny 23 amb l’estabilitat de cada mostra. 

Figura 112. Estabilitat de les mostres 18-25. 

DISCUSSIÓ 

D’entrada, es descarten totes les combinacions ja que la majoria són inestables i les 

dues emulsions estables són o/w, fet que no interessa. Tot i així, cal destacar que 

amb les concentracions assajades s’ha aconseguit formular emulsions amb aspecte 

molt més fluid. És així com es corrobora que la concentració total de tensioactius de 

les mostres anteriors era massa elevada i proporcionava massa viscositat a les 

mostres. 

Altrament, convé ressaltar que les dues emulsions estables obtingudes tenen en 

comú dos factors que no es troben combinats així en cap de les altres mostres. 

Aquests dos factors són el Tensioactiu Z com a tensioactiu lipòfil combinat amb el 

Tensioactiu S com a tensioactiu hidròfil. Justament aquesta combinació també és la 

que proporciona estabilitat a la mostra 16 de l’apartat 7.2.1.2. Sembla a ser que és 

una bona combinació per proporcionar estabilitat a l’emulsió, però de moment el 

signe de l’emulsió no és vàlid ja que interessa aconseguir una emulsió  w/o. 

Mostra Signe

20 o/w

21 o/w
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7.2.1.4. Combinació d’Oli K amb menys concentració de tensioactius (24-1)  

OBJECTIU 

L’objectiu és trobar combinacions d’olis amb tensioactius que proporcionin 

emulsions estables, de signe w/o i d’aspecte fluid. 

Es planteja un disseny repetint els factors qualitatius estudiats en el disseny anterior, 

però se substitueix l'Oli J per l’Oli K, un oli molt poc viscós. A més, s’assaja una 

concentració total de tensioactius encara més baixa que la concentració del disseny 

anterior per veure com responen les mostres en funció de la concentració total de 

tensioactius, però sempre mantenint una proporció més elevada de tensioactiu lipòfil 

que de tensioactiu hidròfil.  

MATERIAL  

El material utilitzat per cada mostra de 100 mL s’exposa al Quadre 260. 

Quadre 260. Material per a 100 mL de mostra. 

PROCEDIMENT  

El procediment d’elaboració s’exposa a la Figura 113. Cal tenir en compte la 

concentració i el tipus d’oli i tensioactius utilitzats en cada mostra segons el disseny. 

Figura 113. Procediment de les mostres 26-33. 

Oli H: segons la mostra Tensioactiu S: segons la mostra

Oli K: segons la mostra Tensioactiu Y: segons la mostra

Tensioactiu X: segons la mostra PBS: qsp 100 mL

Tensioactiu Z: segons la mostra
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DISSENY (24-1) 

Al Quadre 261 s’exposa el disseny 24-1 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 8 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 4 factors 

estudiats. 

Quadre 161. Disseny 24-1 

Al Quadre 262 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 262. Factors del disseny 24-1 

Respecte la concentració total de tensioactius (factor D), sempre hi ha un 70 % de 

tensioactiu lipòfil i un 30 % de tensioactiu hidròfil. 

RESULTATS  

En menys d’una hora, hi ha separació de fases a totes les mostres formulades. Tot i 

així, cap formulació té aspecte de gel. 

El signe de les altres mostres no s’ha pogut determinar degut a la rapidesa de la 

separació de les fases. 

Mostra A B C D

26 - - - +

27 + - - -

28 - + - -

29 + + - +

30 - - + +

31 + - + -

32 - + + -

33 + + + +

Factor Signe - Signe +

A Oli (55 %) Oli H Oli K

B Tensioactiu lipòfil Tensioactiu X Tensioactiu Z

C Tensioactiu hidròfil Tensioactiu S Tensioactiu Y

D  % Tensioactius 2 % 5 %
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DISCUSSIÓ 

Si es comparen els resultats obtinguts amb els resultats del disseny anterior, 

s’observa que la mostra 28 és com la mostra 21 de l’apartat 7.2.1.3, però amb 2 % 

de tensioactius en lloc de 5 %. I la mostra 29 és com la mostra 20 i 21 de l’apartat 

7.2.1.3, però amb Oli K en lloc de Oli J o Oli H, a part d’una mínima diferència en la 

proporció dels dos tensioactius. Per aquest fet, el responsable de la inestabilitat de 

les mostres d’aquest disseny a diferència del disseny anterior podria ser l’Oli K o el 2 

% de tensioactius. Cal doncs seguir amb la cerca de possibles combinacions d’olis i 

tensioactius per obtenir emulsions w/o estables i amb aspecte fluid. 

7.2.1.5. Combinació d’olis amb tensioactius (Plackett-Burman) (I) 

OBJECTIU 

L’objectiu és trobar combinacions d’olis amb tensioactius que proporcionin 

emulsions estables, de signe w/o i d’aspecte fluid. 

Es planteja un disseny amb més factors per fer una exploració més àmplia. Es 

repeteixen els factors qualitatius del disseny anterior i s’explora amb diferents 

factors quantitatius relacionats amb els olis i els tensioactius. Com a novetat 

respecte tots els dissenys ja realitzats, algunes mostres són formulades amb dos 

olis en lloc d’un de sol i, a més, algunes mostres es formulen sense utilitzar l’agitació 

a alta velocitat del turrax, ja que es vol avaluar que no sigui el turrax la causa del 

trencament de les emulsions anteriors. 

MATERIAL  

El material utilitzat per cada mostra de 100 mL s’exposa al Quadre 263. 

Quadre 263. Material per a 100 mL de mostra. 

PROCEDIMENT  

Oli K: segons la mostra Tensioactiu S: segons la mostra

Oli J: segons la mostra Tensioactiu Y: segons la mostra

Tensioactiu X: segons la mostra PBS: qsp 100 mL

Tensioactiu Z: segons la mostra
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El procediment d'elaboració s’exposa a la Figura 114. Cal tenir en compte el factor 

turrax en cada cas segons el disseny plantejat.  

 

Figura 114. Procediment de les mostres 34-45. 

DISSENY (PLACKETT-BURMAN) 

Al Quadre 264 s’exposa el disseny Plackett-Burman utilitzat en aquest estudi. Es 

realitzen 12 emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 8 

factors estudiats. 

Quadre 264. Disseny Plackett-Burman 

A B C D E F G H

34 1 1 -1 1 1 1 -1 -1

35 -1 1 1 -1 1 1 1 -1

36 1 -1 1 1 -1 1 1 1

37 -1 1 -1 1 1 -1 1 1

38 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1

39 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1

40 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1

41 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1

42 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1

43 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1

44 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1

45 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
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Al Quadre 265 s’exposa el nivell inferior (-1) i el nivell superior (1) de cadascun dels 

factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 265. Factors del disseny Plackett-Burman 

Cal tenir en compte que algunes mostres poden formular-se amb dos olis en lloc de 

només l’oli del factor A. D’aquesta manera, si s’afegeix Oli J com a oli secundari 

(factor C amb valor +1), el factor B serà la suma de l’oli descrit pel factor A i l'Oli J. 

RESULTATS 

En menys d’una hora, hi ha separació de fases a totes les mostres formulades. 

El signe de les altres mostres no s’ha pogut determinar degut a la rapidesa de la 

separació de les fases. 

DISCUSSIÓ 

Degut als resultats obtinguts, no es pot determinar quin factor és el responsable 

d’aquesta ràpida inestabilitat de les mostres, ja que no hi ha diferències entre les 

mostres, totes presenten una clara separació de fases. Per tant, és necessari seguir 

amb la cerca de possibles combinacions d’olis i tensioactius per obtenir emulsions 

w/o estables i amb aspecte fluid. 

Factor -1 1

A Tipus d’oli Oli H Oli K

B  % total olis 50 % 60 % 

C Oli J 0 % 30 % del factor B

D  % Tensioactius 4 % 8 %

E Tensioactiu lipòfil Tensioactiu X Tensioactiu Z

F Tensioactiu hidròfil Tensioactiu Y Tensioactiu S

G TA lipòfil : TA hidròfil 3:1 1:1

H Turrax 5’ No Sí
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7.2.1.6. Combinació d’Oli K amb tensioactius (quadrat grecollatí 4x4) 

OBJECTIU 

L’objectiu és trobar combinacions de tensioactius que proporcionin emulsions 

estables, de signe w/o i d’aspecte fluid utilitzant l’Oli K com a únic oli de la 

formulació. 

L’Oli K és un oli molt fluid utilitzat per formular emulsions w/o i ja assajat a l’apartat 

7.2.1.4. Interessa tornar a estudiar la seva compatibilitat amb els tensioactius 

utilitzats i a diferents concentracions per conèixer-lo més a fons. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 100 mL s’exposa al Quadre 266. 

Quadre 266. Material per a 100 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d'elaboració s’exposa a la Figura 115. Cal tenir en compte la 

concentració i el tipus d’oli i tensioactius utilitzats en cada mostra segons el disseny. 

Figura 115. Procediment de les mostres 46-61. 

Oli K: segons la mostra Tensioactiu Y: segons la mostra

Tensioactiu X: segons la mostra Tensioactiu T: segons la mostra

Tensioactiu Q: segons la mostra Tensioactiu U: segons la mostra

Tensioactiu R : segons la mostra Tensioactiu S: segons la mostra

Tensioactiu Z: segons la mostra PBS: qsp 100 mL

#250



DISSENY (QUADRAT GRECOLLATÍ 4X4) 

Al Quadre 267 s’exposa el quadrat grecollatí 4x4 que defineix les condicions de 

cada mostra d’aquest experiment. 

Quadre 267. Disseny Quadrat grecollatí 4x4. 

Respecte la concentració total de tensioactius (% TA), sempre hi ha un 70 % de 

tensioactiu lipòfil i 30 % de tensioactiu hidròfil. 

RESULTATS 

Al Quadre 268 s’exposa el signe de cada mostra del disseny realitzat. 

Quadre 268. Signe les mostres 46-61. 

A les 48 h s’ha observat separació de fases en totes les mostres.  

Totes les mostres tenen aspecte fluid. 

40 %  
Oli K

50 %  
Oli K

60 %  
Oli K

70 %  
Oli K

3 % TA
Mostra 46 
Tensioactiu X 
Tensioactiu Y

Mostra 47 
Tensioactiu Q  
Tensioactiu S

Mostra 48 
Tensioactiu Z 
Tensioactiu U

Mostra 49 
Tensioactiu R 
Tensioactiu T

6 % TA

Mostra 50 
Tensioactiu R 
Tensioactiu U

Mostra 51 
Tensioactiu Z  
Tensioactiu T

Mostra 52 
Tensioactiu Q 
Tensioactiu Y

Mostra 53 
Tensioactiu X 
Tensioactiu S

9 % TA
Mostra 54 
Tensioactiu Q 
Tensioactiu T

Mostra 55 
Tensioactiu X 
Tensioactiu U

Mostra 56 
Tensioactiu R 
Tensioactiu S

Mostra 57 
Tensioactiu Z 
Tensioactiu Y

12 % TA
Mostra 58 
Tensioactiu Z 
Tensioactiu S

Mostra 59 
Tensioactiu R 
Tensioactiu Y

Mostra 60 
Tensioactiu X 
Tensioactiu T

Mostra 61 
Tensioactiu Q 
Tensioactiu U

40 %  
Oli K

50 %  
Oli K

60 %  
Oli K

70 %  
Oli K

3 % TA Mostra 46 Mostra 47 Mostra 48 Mostra 49

6 % TA Mostra 50 Mostra 51 Mostra 52 Mostra 53

9 % TA Mostra 54 Mostra 55 Mostra 56 Mostra 57

12 % TA Mostra 58 Mostra 59 Mostra 60 Mostra 61
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DISCUSSIÓ 

Segons els resultats obtinguts, es confirma que l’Oli K pot ser un dels responsables 

de la inestabilitat de les mostres quan es troba combinat amb els tensioactius 

utilitzats, indiferentment de les concentracions. Tot i així, les formulacions han 

aguantat estables més temps que les formulacions dels dissenys anteriors, en les 

quals s’observava separació de fases en menys d’una hora. 

Pel que fa al signe de l’emulsió, es pot determinar que les emulsions amb signe w/o 

obtingudes tenen una concentració igual o més del 60 % d’oli. És per això, que es 

fixa aquesta concentració com a punt de partida per seguir treballant. 

7.2.1.7. Combinació d’olis amb tensioactius (Plackett-Burman) (II) 

OBJECTIU 

L’objectiu és trobar combinacions d’olis amb tensioactius que proporcionin 

emulsions estables, de signe w/o i d’aspecte fluid. 

Es repeteix un disseny Plackett-Burman per poder estudiar molts factors alhora. En 

aquest cas, dos dels factors són factors del procediment d'elaboració, ja que això 

també pot tenir influència sobre l’estabilitat i el signe de l’emulsió. S’assaja l’ordre 

d’addició de les fases i l’ús del turrax al final de l’emulsió. La resta de factors 

segueixen sent factors qualitatius i quantitatius de la fase oliosa (fase B). I a més, en 

aquest disseny, s’introdueix un nou factor: s’afegeix Espessant D' en baixa 

concentració per ajudar a proporcionar estabilitat a l’emulsió. 

MATERIAL  

El material utilitzat per cada mostra de 100 mL s’exposa al Quadre 269. 

Quadre 269. Material per a 100 mL de mostra. 

Oli H: segons la mostra Tensioactiu S: segons la mostra

Oli J: segons la mostra Tensioactiu Y: segons la mostra

Tensioactiu X: segons la mostra Espessant D': segons la mostra

Tensioactiu Z: segons la mostra PBS: qsp 100 mL
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PROCEDIMENT 

El procediment d’elaboració, exposat a la Figura 116, és diferent segons si el factor 

a considerar s’estudia al nivell superior (1) o bé al nivell inferior (-1) segons el 

disseny plantejat. També, cal tenir en compte la concentració i el tipus d’oli i 

tensioactius utilitzats en cada mostra segons el disseny. 

Figura 116. Procediment de les mostres 62-73 

DISSENY (PLACKETT-BURMAN) 

Al Quadre 270 s’exposa el disseny Plackett-Burman utilitzat en aquest estudi. Es 

realitzen 12 emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 8 

factors estudiats. 
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Quadre 270. Disseny Plackett-Burman 

Al Quadre 271 s’exposa el nivell inferior (-1) i el nivell superior (1) de cadascun dels 

factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 271. Factors del disseny Plackett-Burman 

Respecte el factor E, si el valor del factor E és +1, el segon oli a utilitzar és el que no 

s’hagi utilitzat en el factor D d’aquella mateixa mostra (oli secundari). En aquest cas, 

el 60 % total d’oli es divideix de la següent manera: 42 % d’oli principal (factor D) i 

18 % d’oli secundari. 

A B C D E F G H

62 1 1 -1 1 1 1 -1 -1

63 -1 1 1 -1 1 1 1 -1

64 1 -1 1 1 -1 1 1 1

65 -1 1 -1 1 1 -1 1 1

66 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1

67 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1

68 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1

69 1  1 -1 -1 -1 1 -1 1

70 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1

71 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1

72 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1

73 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Factor -1 1

A Addició de fases Oli sobre aigua Aigua sobre oli

B Turrax 5’ No Sí

C Espessant D' 0 % 0,1 %

D Oli (60 %) Oli H Oli J

E Número d’olis 1 oli 2 olis 

F TA lipòfil : TA hidròfil 5:1 2:1

G Tensioactiu lipòfil Tensioactiu X Tensioactiu Z

H Tensioactiu hidròfil Tensioactiu Y Tensioactiu S
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En totes les mostres, hi ha una concentració total de tensioactius del 6 %. Aquesta 

concentració es divideix entre els dos tensioactius segons la proporció descrita al 

factor F. 

RESULTATS 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 272). 

Quadre 272. Estabilitat les mostres 62-73. 

Al Quadre 273 s’exposa el signe de les mostres. 

Quadre 273. Signe les mostres 62-73. 

DISCUSSIÓ 

A partir dels resultats, s’observa que en aquest disseny el tensioactiu lipòfil que 

proporciona més estabilitat és el Tensioactiu X i el tensioactiu hidròfil que 

proporciona més estabilitat és el Tensioactiu S, el qual ja ha demostrat bons 

resultats en els dissenys anteriors. A més, l’ordre d’addició de les fases no 

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

62 Sí 68 Sí

63 Sí 69 Sí

64 No 70 Sí

65 Sí 71 Sí

66 No 72 Sí

67 Sí 73 Sí

Mostra Signe Mostra Signe

62 w/o 68 w/o

63 w/o 69 w/o

64 o/w 70 w/o

65 o/w 71 w/o

66 o/w 72 w/o

67 o/w 73 o/w
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assenyala cap efecte destacable sobre l’estabilitat, però sí que es pot veure que la 

fase interna de l’emulsió tendeix a ser aquella que s’afegeix sobre l’altra. 

Hi ha dues mostres estables (mostres 64 i 66) que, malgrat ser o/w, proporcionen 

informació sobre l’estabilitat. Les dues mostres estables tenen en comú que no han 

estat agitades amb turrax, tenen Espessant D', la proporció dels tensioactius és 2:1 

(lipòfil : hidròfil) i tenen Tensioactiu S com a tensioactiu hidròfil. 

7.2.1.8. Combinació d’olis amb tensioactius (disseny de mescles i 22) 

OBJECTIU 

L’objectiu és trobar combinacions d’olis amb tensioactius que proporcionin 

emulsions estables, de signe w/o i d’aspecte fluid. 

Es combinen dos dissenys per tal de poder obtenir més informació sobre el sistema 

que s’estudia. Per una banda, es fa un disseny factorial 22 amb l’opció de formular 

amb un sol oli o afegint un oli secundari. En aquest cas, els olis són Oli H i Oli J, ja 

utilitzats en dissenys anterior, i els dos s’estudien com a principals i secundaris. I per 

altra banda, es fa un disseny de mescles amb tensioactius en forma de triangle (set 

mostres diferents per triangle) a cada punt del disseny 22 plantejat. S’utilitzen tres 

tensioactius amb diferent HLB, dos dels quals són lipòfils (Tensioactiu X i Tensioactiu 

Q) i l’altre és hidròfil (Tensioactiu S), el qual ja ha donat bons resultats d’estabilitat 

anteriorment.  

A més, com que els resultats en general sobre l’estabilitat són tan negatius, es fa un 

canvi en la fase antigènica. Fins ara s’ha formulat amb PBS, i en aquest disseny es 

fa amb aigua per tal d’eliminar qualsevol factor que pugui desestabilitzar l’emulsió, 

com ara el PBS que conté sals i aquestes no ajuden a l’estabilitat. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 100 mL s’exposa al Quadre 274. 

Quadre 274. Material per a 100 mL de mostra. 

Oli H: segons la mostra Tensioactiu Q: segons la mostra

Oli J: segons la mostra Tensioactiu S: segons la mostra

Tensioactiu X: segons la mostra Aigua destil·lada: qsp 100 mL
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PROCEDIMENT  

El procediment d'elaboració s’exposa a la Figura 117. Cal tenir en compte la 

concentració i el tipus d’oli i tensioactius utilitzats en cada mostra segons el disseny. 

Figura 117. Procediment de les mostres 74-101 

DISSENY (DISSENY DE MESCLES I DISSENY 22) 

Al Quadre 275 s’exposa el disseny 22 sobre el qual es planteja el disseny de 

mescles.  

Quadre 275. Disseny factorial 22. 

Al Quadre 276 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 276. Factors del disseny 22. 

A la Figura 118 s’exposa el disseny de mescles combinat amb el disseny factorial 22.  

Mostres A B

74-80 + -

81-87 + +

88-94 - -

95-101 - +

Factor Signe - Signe +

A Oli principal (Oli 1) 42 % Oli J 42 % Oli H

B Oli secundari (Oli 2) 18 % Oli J 18 % Oli H
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Figura 118. Disseny de mescles i disseny 22. 

Al Quadre 277 s’exposa la proporció dels tensioactius per a cada mostra segons el 

disseny de mescles. 

Quadre 277. Disseny de mescles. 

Mostra A B C Mostra A B C

74 1/6 2/3 1/6 88 1/6 2/3 1/6

75 2/3 1/6 1/6 89 2/3 1/6 1/6

76 1/6 1/6 2/3 90 1/6 1/6 2/3

77 1/2 1/2 0 91 1/2 1/2 0

78 0 1/2 1/2 92 0 1/2 1/2

79 1/2 0 1/2 93 1/2 0 1/2

80 1/3 1/3 1/3 94 1/3 1/3 1/3

81 1/6 2/3 1/6 95 1/6 2/3 1/6

82 2/3 1/6 1/6 96 2/3 1/6 1/6

83 1/6 1/6 2/3 97 1/6 1/6 2/3

84 1/2 1/2 0 98 1/2 1/2 0

85 0 1/2 1/2 99 0 1/2 1/2

86 1/2 0 1/2 100 1/2 0 1/2

87 1/3 1/3 1/3 101 1/3 1/3 1/3
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Al Quadre 278 s’exposa el disseny combinat de mescles i 22 amb els olis i les 

concentracions dels tensioactius tenint en compte les restriccions del Quadre 279 

aplicades a les proporcions del disseny de mescles. 

Quadre 278. Disseny de mescles: concentracions. 

Mostra Oli 1 Oli 2 Tensioactiu X (%) Tensioactiu Q (%)  Tensioactiu S (%)

 74 Oli H Oli J 3,75 2 0,25

75 Oli H Oli J 4,5 1,25 0,25

76 Oli H Oli J 3,75 1,25 1

77 Oli H Oli J 4,25 1,75 0

78 Oli H Oli J 3,5 1,75 0,75

79 Oli H Oli J 4,25 1 0,75

80 Oli H Oli J 4 1,5 0,5

81 Oli H Oli H 3,75 2 0,25

82 Oli H Oli H 4,5 1,25 0,25

83 Oli H Oli H 3,75 1,25 1

84 Oli H Oli H 4,25 1,75 0

85 Oli H Oli H 3,5 1,75 0,75

86 Oli H Oli H 4,25 1 0,75

87 Oli H Oli H 4 1,5 0,5

88 Oli J Oli J 3,75 2 0,25

89 Oli J Oli J 4,5 1,25 0,25

90 Oli J Oli J 3,75 1,25 1

91 Oli J Oli J 4,25 1,75 0

92 Oli J Oli J 3,5 1,75 0,75

93 Oli J Oli J 4,25 1 0,75

94 Oli J Oli J 4 1,5 0,5

95 Oli J Oli H 3,75 2 0,25

96 Oli J Oli H 4,5 1,25 0,25

97 Oli J Oli H 3,75 1,25 1

98 Oli J Oli H 4,25 1,75 0

99 Oli J Oli H 3,5 1,75 0,75

100 Oli J Oli H 4,25 1 0,75

101 Oli J Oli H 4 1,5 0,5
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Quadre 279. Restriccions del disseny de mescles. 

RESULTATS 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 280). 

Quadre 280. Estabilitat de les mostres 74-101. 

Mínim Total

A 3,5 %

6 %B 1,0 %

C 0,0 %

Mostra Separació fases Mostra Separació fases

74 Sí 88 Sí

75 Sí 89 Sí

76 No 90 Sí

77 Sí 91 Sí

78 Sí 92 Sí

79 Sí 93 Sí

80 Sí 94 Sí

81 No 95 Sí

82 Sí 96 Sí

83 No 97 Sí

84 No 98 Sí

85 No 99 No

86 No 100 Sí

87 No 101 Sí
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Al Quadre 281 s’exposa el signe de les mostres. 

Quadre 281. Estabilitat i signe les mostres 74-101. 

A la Figura 119 es representa l’estabilitat i el signe de cadascuna de les mostres. 

Figura 119. Estabilitat i signe les mostres 74-101. 

Totes les mostres tenen aspecte fluid. 

Mostra Signe Mostra Signe Mostra Signe Mostra Signe

74 w/o 81 o/w 88 o/w 95 w/o

75 w/o 82 w/o 89 w/o 96 w/o

76 o/w 83 o/w 90 w/o 97 w/o

77 w/o 84 w/o 91 w/o 98 w/o

78 o/w 85 o/w 92 w/o 99 o/w

79 w/o 86 w/o 93 w/o 100 w/o

80 w/o 87 o/w 94 w/o 101 w/o
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DISCUSSIÓ 

A partir de la Figura 119, s’observa clarament que les mostres formulades amb Oli H 

com a únic oli són les més estables (triangle situat a la part superior, banda dreta). 

Tot i així, la majoria d’emulsions estables són o/w i, al contrari, les emulsions w/o 

obtingudes són inestables. De les 28 mostres formulades, només s’han obtingut 

dues emulsions estables i de signe w/o. Aquestes són les mostres número 84 i 86. 

Podria ser que el fet de tenir dos tensioactius lipòfils amb HLB tan semblant 

(Tensioactiu X i Tensioactiu Q, amb HLB 4,3 i 4,7 respectivament) no afavorís la 

formació d’emulsions w/o estables. És per això que es decideix repetir el triangle de 

Oli H substituint el Tensioactiu Q per un altre tensioactiu. 

7.2.1.9. Combinació de Oli H amb tensioactius (disseny de mescles) 

OBJECTIU 

L’objectiu és repetir les mostres 81-87 de l’apartat 7.2.1.8. substituint el Tensioactiu 

Q pel Tensioactiu R per tal de tenir tres tensioactius amb HLB més diferenciat a la 

formulació. 

Es prova de formular les set mostres del triangle de mescles per valorar si hi ha 

algun canvi en el signe i estabilitat de les mostres fent aquest canvi de tensioactiu. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 100 mL s’exposa al Quadre 282. 

Quadre 282. Material per a 100 mL de mostra. 

PROCEDIMENT  

El procediment d'elaboració s’exposa a la Figura 120. Cal tenir en compte la 

concentració dels tensioactius utilitzats en cada mostra segons el disseny. 

 

Oli H: 60 g Tensioactiu S: segons la mostra

Tensioactiu X: segons la mostra Aigua destil·lada: qsp 100 mL

Tensioactiu R: segons la mostra
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Figura 120. Procediment de les mostres 102-108. 

DISSENY (DISSENY DE MESCLES) 

A la Figura 121 i al Quadre 283 s’exposa el disseny de mescles, és a dir, la 

proporció de cadascun dels tensioactius per a cada mostra. 

 

 

Figura 121. Disseny de mescles. 

Quadre 283. Disseny de mescles. 

Mostra Tensioactiu X Tensioactiu R Tensioactiu S

 102 1/6 2/3 1/6

103 2/3 1/6 1/6

104 1/6 1/6 2/3

105 1/2 1/2 0

106 0 1/2 1/2

107 1/2 0 1/2

108 1/3 1/3 1/3
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Al Quadre 284 s’exposa el disseny de mescles amb les concentracions dels 

tensioactius, tenint en compte que a les proporcions del disseny de mescles s’hi 

apliquen les restriccions del Quadre 285. 

Quadre 284. Disseny de mescles: concentracions. 

Quadre 285. Restriccions del disseny de mescles. 

RESULTATS 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si 

l’emulsió és estable o no en cada cas, considerant inestable aquella emulsió en la 

qual hi ha hagut separació de les fases. A la Figura 122 s’exposa l’estabilitat i signe 

de cadascuna de les mostres. 

 

Figura 122. Estabilitat i signe de les mostres 102-108. 

Mostra Tensioactiu X (%) Tensioactiu R (%) Tensioactiu S (%)

 102 3,75 2 0,25

103 4,5 1,25 0,25

104 3,75 1,25 1

105 4,25 1,75 0

106 3,5 1,75 0,75

107 4,25 1 0,75

108 4 1,5 0,5

Mínim Total

A 3,5 %

6 %B 1,0 %

C 0,0 %
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Totes les mostres tenen aspecte fluid. 

DISCUSSIÓ 

A partir dels resultats, s’observa que el canvi de tensioactiu realitzat no aporta cap 

avantatge respecte l’estabilitat ni el signe de l’emulsió. Les emulsions estables 

d’aquest disseny són o/w.  

També cal ressaltar que les emulsions amb signe w/o són aquelles que tenen menys 

quantitat de Tensioactiu S. En canvi, les emulsions estables són aquelles que tenen 

més quantitat de Tensioactiu S. Això significa que cal trobar una concentració de 

Tensioactiu S baixa per aconseguir emulsions w/o, però alhora que sigui suficient 

per proporcionar emulsions estables.  

7.2.1.10. Inversió del signe d’una emulsió o/w 

OBJECTIU 

L’objectiu és invertir el signe de l’emulsió 66 de l’apartat 7.2.1.7. mitjançant la 

reducció de la concentració de tensioactiu hidròfil (Tensioactiu S), però mantenint 

l’estabilitat de l’emulsió.  

Aquesta mostra 66 té aspecte fluid i és estable, però és una emulsió o/w. A partir de 

les observacions realitzades a l’apartat anterior 7.2.1.9, s’intenta mantenir les 

característiques de l’emulsió només reduint la quantitat de Tensioactiu S per intentar 

obtenir una emulsió estable i w/o. La resta de característiques, com el procediment 

d'elaboració i els components de la formulació, segueixen sent les de la mostra 66, 

només es canvia la proporció dels dos tensioactius. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 100 mL s’exposa al Quadre 286. 

Quadre 286. Material per a 286 mL de mostra. 

Oli H: 42 g Tensioactiu S: 1 g

Oli J: 18 g Espessant D': 0,1 g

Tensioactiu X: 5 g PBS: qsp 100 mL
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PROCEDIMENT  

El procediment s’exposa a la Figura 123. 

Figura 123. Procediment de la mostra 109. 

DISSENY 

Només es realitza una formulació: mostra 109. Consisteix en la repetició de la 

mostra 66 disminuint la quantitat de Tensioactiu S. La mostra 66 té un 3 % de 

Tensioactiu X i un 2 % de Tensioactiu S, i en aquest assaig es formula amb un 4 % 

de Tensioactiu X i un 1 % de Tensioactiu S. 

RESULTATS 

S’observen la mostra durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi ha 

separació o no de les fases de l’emulsió. En aquest cas, la mostra 109 és estable. 

Es determina el signe de l’emulsió: la mostra 109 és w/o. 

DISCUSSIÓ 

A partir del resultat obtingut, es pot afirmar que una disminució de la quantitat del 

tensioactiu hidròfil, en aquest cas el Tensioactiu S, pot invertir el signe de l’emulsió 

mantenint l’estabilitat que tenia l’emulsió abans d’invertir el signe. L’emulsió 109 és 

com l’emulsió 66, però w/o. Per tant, compleix els requisits d’estabilitat, signe i 

aspecte fluid.  
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7.2.1.11. Repetició de la formulació 109 amb variacions (23) (I) 

OBJECTIU 

L’objectiu és comprovar la robustesa de l’emulsió 109 de l’apartat 7.2.1.10. 

Encara que aquesta mostra compleixi els requisits d’estabilitat, signe i aspecte fluid, 

no vol dir que sigui la definitiva, ja que s’ha de comprovar que es pugui repetir el 

resultat obtingut amb la mostra 109 i que sigui una formulació robusta. És per això 

que es fa un disseny fent canvis en tres factors de l’emulsió. En primer lloc, per 

veure si l'Oli J és necessari o amb un sol oli ja seria suficient. En segon lloc, per 

veure si l’agitació a alta velocitat amb el turrax pot afectar la mostra. I en tercer lloc, 

per veure si l'Espessant D' té un paper important en el resultat de l’emulsió, ja sigui 

en l’estabilitat o en el signe.  

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 100 mL s’exposa al Quadre 287. 

Quadre 287. Material per a 100 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d’elaboració, exposat a la Figura 124, és diferent segons si el factor 

a considerar s’estudia al nivell superior (signe positiu) o bé al nivell inferior (signe 

negatiu) segons el disseny plantejat.  

Figura 124. Procediment de les mostres 110-117. 

Oli H: segons la mostra Tensioactiu S: 1 g

Oli J: segons la mostra Espessant D': segons la mostra

Tensioactiu X: 5 g PBS: qsp 100 mL
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DISSENY (23) 

Al Quadre 288 s’exposa el disseny 23 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 8 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 3 factors 

estudiats. 

Quadre 288. Disseny 23 

Al Quadre 289 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 289. Factors del disseny 23 

RESULTATS 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 290). 

Quadre 291. Estabilitat de les mostres 110-117. 

Mostra A B C

110 - - -

111 + - -

112 - + -

113 + + -

114 - - +

115 + - +

116 - + +

117 + + +

Factor Signe - Signe +

A Oli 60 % Oli H 42 % Oli H + 18 % Oli J

B Ús del turrax No Sí

C Espessant D' 0,0 % 0,1 %

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

110 Sí 114 Sí

111 Sí 115 Sí

112 No 116 Sí

113 Sí 117 Sí
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Al Quadre 292 s’exposa el signe de les mostres. 

Quadre 292. Signe de les mostres 110-117. 

A la Figura 125 es representa el disseny 23 amb el valor el signe i l’estabilitat de 

cada mostra. 

 

 

Figura 125. Estabilitat i signe de les mostres 110-117. 

DISCUSSIÓ 

A partir de la Figura 125, s’observa clarament que el factor que marca la diferència 

entre les mostres o/w i les mostres w/o és l'Espessant D'. Les formulacions w/o són 

aquelles que s’han formulat amb Espessant D'. 

Les variacions de la mostra 109 no han resultat ser gaire estables, només la mostra 

112 ho és, però és una emulsió o/w. La mostra 115 és exactament la mostra 109, 

però tot i així no és estable i, per tant, no hi ha hagut repetibilitat. Tot i així, abans de 

descartar-la cal fer-ne més variacions. 

Mostra Signe Mostra Signe

110 o/w 114 w/o

111 o/w 115 w/o

112 o/w 116 w/o

113 o/w 117 w/o
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7.2.1.12. Repetició de la formulació 109 amb variacions (23) (II) 

OBJECTIU 

L’objectiu és comprovar la robustesa de l’emulsió 109 de l’apartat 7.2.1.10. 

En aquest disseny també es fan canvis en tres factors. Es repeteixen els factors 

turrax i Espessant D', i s’afegeix el canvi del PBS per aigua destil·lada. Tal com s’ha 

dit anteriorment, el PBS és un possible factor en contra de l’estabilitat de l’emulsió i 

cal estudiar-lo. 

A més, en aquest disseny, es fa una variació en l’ordre d’addició de les fases 

respecte la mostra original 109. En lloc d’addicionar la fase oliosa sobre l’aquosa, 

s’addiciona la fase aquosa sobre la fase oliosa, tal i com s’ha fet a la majoria 

d’emulsions formulades fins ara. Com que la fase aquosa és la fase interna, seguint 

aquest procediment es pot facilitar que el signe de l’emulsió sigui w/o. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 100 mL s’exposa al Quadre 293. 

Quadre 293. Material per a 100 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d’elaboració, exposat a la Figura 126, és diferent segons si el factor 

a considerar s’estudia al nivell superior (signe positiu) o bé al nivell inferior (signe 

negatiu) segons el disseny plantejat.  

Figura 126. Procediment de les mostres 118-125. 

Oli H: 42 g Tensioactiu S: 1 g

Oli J: 18 g Espessant D': segons la mostra

Tensioactiu X: 5 g PBS/Aigua destil·lada: qsp 100 mL
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DISSENY (23) 

Al Quadre 294 s’exposa el disseny 23 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 8 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 3 factors 

estudiats. 

Quadre 294. Disseny 23 

Al Quadre 295 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 295. Factors del disseny 23 

RESULTATS 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 296). 

Quadre 296. Estabilitat de les mostres 118-125. 

Mostra A B C

118 - - -

119 + - -

120 - + -

121 + + -

122 - - +

123 + - +

124 - + +

125 + + +

Factor Signe - Signe +

A Diluent Aigua PBS

B Ús del turrax No Sí

C Espessant D' 0,0 % 0,1 %

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

118 Sí 122 Sí

119 Sí 123 Sí

120 Sí 124 Sí

121 Sí 125 Sí

#271



Al Quadre 297 s’exposa el signe de les mostres. 

Quadre 297. Signe de les mostres 118-125. 

DISCUSSIÓ 

Tal i com s’observa al Quadre 297, totes les formulacions són w/o, fins i tot les que 

no tenen Espessant D', a diferència del disseny anterior. Això podria ser degut al 

canvi en l’ordre d’addició de les fases ja que, tal com s’ha explicat, addicionar la fase 

interna sobre la fase externa és una manera de facilitar que el signe de l’emulsió 

sigui el desitjat. 

Com que totes les emulsions són inestables i en el disseny anterior la mostra 109 

tampoc ha estat repetida correctament, es descarta la combinació de la mostra 109 i 

es busca un altre punt de partida per seguir endavant. 

7.2.1.13. Repetició de la formulació 86 amb variacions (23) 

OBJECTIU 

L’objectiu és estudiar com afecta el canvi d’alguns factors a l’estabilitat i signe de 

l’emulsió 86 de l’apartat 7.2.1.8. 

A l’apartat 7.2.1.8. s’han obtingut dues emulsions amb estabilitat i signe correcte, les 

mostres número 84 i 86. D’aquestes, la mostra 84 no conté Tensioactiu S, però la 

mostra 86 sí que en té. Tal i com s’ha vist, el Tensioactiu S aporta estabilitat a 

l’emulsió i, per això, s’escull la mostra 86 com a nou punt de partida. 

El primer factor que s’estudia és substituir l'Oli H per triglicèrids de cadena mitja 

(TGCM) de Fagron, els quals en principi són el mateix oli. El segon factor és un 

canvi de mètode que consisteix en afegir el Tensioactiu S a la fase aquosa, on 

hauria d’anar teòricament pel seu comportament hidròfil, o a la fase oliosa, tal i com 

es formula a la mostra 86. I finalment, el tercer factor és una reducció de la 

Mostra Signe Mostra Signe

118 w/o 122 w/o

119 w/o 123 w/o

120 w/o 124 w/o

121 w/o 125 w/o
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concentració total de tensioactius. Aquesta mostra té Tensioactiu X, Tensioactiu Q i 

Tensioactiu S, i es formula eliminant el Tensioactiu Q, ja que es troba en menys 

quantitat que el Tensioactiu X i tenen un HLB semblant. D’aquesta manera, la 

concentració total de tensioactius passa de 6 % a 5 %. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 100 mL s’exposa al Quadre 298. 

Quadre 298. Material per a 100 mL de mostra. 

PROCEDIMENT  

El procediment d’elaboració, exposat a la Figura 127, és diferent segons si el factor 

a considerar s’estudia al nivell superior (signe positiu) o bé al nivell inferior (signe 

negatiu) segons el disseny plantejat. 

Figura 127. Procediment de les mostres 126-133. 

DISSENY (23) 

Al Quadre 299 s’exposa el disseny 23 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 8 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 3 factors 

estudiats. 

Oli H: segons la mostra Tensioactiu Q: segons la mostra

TGCM: segons la mostra Tensioactiu S: segons la mostra

Tensioactiu X: segons la mostra Aigua destil·lada: qsp 100 mL
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Quadre 299. Disseny 23 

Al Quadre 300 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 300. Factors del disseny 23 

RESULTATS 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 301). 

Quadre 301. Estabilitat de les mostres 126-133. 

Al Quadre 302 s’exposa el signe de les mostres. 

Mostra A B C

126 - - -

127 + - -

128 - + -

129 + + -

130 - - +

131 + - +

132 - + +

133 + + +

Factor Signe - Signe +

A Oli (60 %) Oli H TGCM

B Fase del Tensioactiu S Fase B Fase A

C

Tensioactius 4,25 % Tensioactiu X  

1 % Tensioactiu Q 

0,75 % Tensioactiu S

4,25 % Tensioactiu X  

0 % Tensioactiu Q 

0,75 % Tensioactiu S

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

126 Sí 130 No

127 Sí 131 No

128 Sí 132 Sí

129 Sí 133 Sí
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Quadre 302. Signe de les mostres 126-133. 

A la Figura 128 es representa el disseny 23 amb l’estabilitat de cada mostra. 

 

Figura 128. Estabilitat de les mostres 126-133. 

Totes les mostres tenen aspecte fluid. 

DISCUSSIÓ 

En primer lloc, no s’observen diferències entre les mostres formulades amb Oli H i 

les mostres formulades amb TGCM. Es podria dir que són productes equivalents, tal 

i com s’espera des del punt de vista teòric. 

En segon lloc, a partir de la Figura 128 es veu clarament que la fase on es troba el 

Tensioactiu S sí que té influència sobre l’estabilitat de l’emulsió, ja que les dues 

úniques emulsions estables s’han formulat amb el Tensioactiu S a la fase oliosa, tal i 

com s’havia formulat també la mostra 86. 

I en tercer lloc, les dues mostres estables tenen la mateixa concentració de 

tensioactius, la qual no és la concentració de la mostra 86. Per tant, s’observa que la 

Mostra Signe Mostra Signe

126 w/o 130 w/o

127 w/o 131 w/o

128 w/o 132 w/o

129 w/o 133 w/o
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mostra 86 no ha estat repetida igual que a l’apartat 7.2.1.8, però en canvi, hi ha 

dues mostres estables que només es diferencien perquè una té Oli H i l’altra, 

TGCM. Aquestes mostres estables són les mostres número 130 i 131. Cal 

comprovar-ne la seva robustesa per assegurar que són estables. 

Finalment, totes les mostres obtingudes són w/o i d’aspecte fluid, és per això que 

ara només falta el factor de l’estabilitat per tenir totes les característiques de qualitat 

necessàries per acceptar la formulació com a bona. 

7.2.1.14. Repetició de la formulació 130 amb Tensioactiu S' (23) 

OBJECTIU 

L’objectiu és estudiar si substituir el Tensioactiu S pel Tensioactiu S' a la mostra 130 

de l’apartat 7.2.1.13. proporciona diferències a l’estabilitat o signe de les emulsions. 

El Tensioactiu S' és el mateix producte que el Tensioactiu S, però dissenyat per 

formar part de formulacions que són administrades per via parenteral. Degut als 

bons resultats de la mostra 130, es realitza un disseny per provar aquest canvi de 

tensioactiu i s’aprofita per fer dos canvis més de factors qualitatius i avaluar-ne la 

robustesa. 

El primer canvi que es fa és substituir l’aigua per PBS. Tal i com s’ha explicat 

anteriorment, el PBS conté sals que poden desestabilitzar l’emulsió, però l’emulsió 

definitiva ha de ser capaç de mantenir l’estabilitat encara que es formuli amb PBS, ja 

que si no és estable amb PBS, molt probablement tampoc ho serà quan es formuli 

amb antígens. 

El segon canvi és afegir agitació amb turrax al final de la formulació, tal i com es fa 

amb la formulació de partida, i observar si hi ha cap canvi. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 100 mL s’exposa al Quadre 303. 

#276



Quadre 303. Material per a 100 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d’elaboració, exposat a la Figura 129, és diferent segons si el factor 

a considerar s’estudia al nivell superior (signe positiu) o bé al nivell inferior (signe 

negatiu) segons el disseny plantejat. 

Figura 129. Procediment de les mostres 134-141. 

DISSENY (23)  

Al Quadre 304 s’exposa el disseny 23 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 8 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 3 factors 

estudiats. 

Oli H: 60 g Tensioactiu S: segons la mostra

Tensioactiu X: 4,25 g PBS/Aigua destil·lada: qsp 100 mL

Tensioactiu S': segons la mostra
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Quadre 304. Disseny 23 

Al Quadre 305 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 305. Factors del disseny 23 

RESULTATS 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 306).  

Quadre 306. Estabilitat de les mostres 134-141. 

Mostra A B C

134 - - -

135 + - -

136 - + -

137 + + -

138 - - +

139 + - +

140 - + +

141 + + +

Factor Signe - Signe +

A Diluent Aigua PBS

B Ús del turrax No Sí

C Tensioactiu hidròfil (0,75 %) Tensioactiu S Tensioactiu S'

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

134 No 138 No

135 Sí 139 Sí

136 Sí 140 Sí

137 Sí 141 Sí
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Al Quadre 307 s’exposa el signe de les mostres. 

Quadre 307. Signe de les mostres 134-141. 

A la Figura 130 es representa el disseny 23 amb l’estabilitat de cada mostra. 

 

Figura 130. Estabilitat de les mostres 134-141. 

DISCUSSIÓ 

A partir de la Figura 130, s’observa que les dues úniques emulsions estables són les 

dues úniques formulacions del disseny que no s’han formulat amb PBS i alhora no 

han estat agitades a alta velocitat amb el turrax. Aquest fet posa en dubte la 

robustesa de la mostra 130, la qual sí que té repetibilitat tal i com es veu amb la 

mostra 134 d’aquest disseny. 

Per altra banda, s’observa que el canvi de Tensioactiu S per Tensioactiu S' no 

produeix cap diferència d’estabilitat ni de signe a l’emulsió.  

Mostra Signe Mostra Signe

134 w/o 138 w/o

135 w/o 139 w/o

136 w/o 140 w/o

137 w/o 141 w/o
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Per tant, és necessari seguir avaluant la robustesa de la combinació de la mostra 

130 i veure si es pot formular amb PBS. 

7.2.1.15. Repetició de la formulació 131 amb variacions (disseny de mescles) 

OBJECTIU 

L’objectiu és comprovar la robustesa de la mostra 131 de l’apartat 7.2.1.13.  

Tal i com s’ha demostrat abans, les mostres 130 i 131 es poden considerar 

equivalents, ja que només varien en el nom comercial de l’oli que contenen, que és 

el mateix en els dos casos. En aquest disseny, es fan variacions a partir de la 

mostra 131, però la composició i el procediment d'elaboració és el mateix que el de 

la mostra 130, la qual s’ha observat a l’apartat anterior número 7.2.14. que no és 

estable si es formula amb PBS i s’agita amb turrax. 

És per això, que es fa un disseny de mescles variant la proporció dels tres 

components de la fase oliosa i, al mateix temps, es formulen totes les emulsions 

amb PBS. S’afegeix el factor PBS, però no s’utilitza el turrax.  

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 100 mL s’exposa al Quadre 308. 

Quadre 308. Material per a 100 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d'elaboració s’exposa a la Figura 131. Cal tenir en compte la 

concentració dels tensioactius i de l’oli utilitzats en cada mostra segons el disseny. 

Figura 131. Procediment de les mostres 142-148. 

TGCM: segons la mostra Tensioactiu S: segons la mostra

Tensioactiu X: segons la mostra PBS: qsp 100 mL

#280



DISSENY (DISSENY DE MECLES) 

A la Figura 132 i al Quadre 309 s’exposa el disseny de mescles, és a dir, la 

proporció de cadascun dels tensioactius i de l’oli per a cada mostra. 

 

Figura 132. Disseny de mescles 

Quadre 309. Disseny de mescles 

Al Quadre 310 s’exposa el disseny de mescles amb les concentracions dels 

tensioactius, tenint en compte que a les proporcions del disseny de mescles s’hi 

apliquen les restriccions del Quadre 311. 

Quadre 310. Disseny de mescles: concentracions. 

Mostra TGCM Tensioactiu X Tensioactiu S

142 1/6 2/3 1/6

143 2/3 1/6 1/6

144 1/6 1/6 2/3

145 1/2 1/2 0

146 0 1/2 1/2

147 1/2 0 1/2

148 1/3 1/3 1/3

Mostra TGCM (%) Tensioactiu X (%) Tensioactiu S (%)

142 60,25 4,00 0,75

143 61,00 3,25 0,75

144 60,25 3,25 1,50

145 60,75 3,75 0,50

146 60,00 3,75 1,25

147 60,75 3,00 1,25

148 60,50 3,50 1,00
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Quadre 311. Restriccions del disseny de mescles. 

RESULTATS 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 312). 

Quadre 312. Estabilitat de les mostres 142-148. 

Al Quadre 313 s’exposa el signe de les mostres. 

Quadre 313. Signe de les mostres 142-148. 

DISCUSSIÓ  

A partir dels resultats exposats al Quadre 312 i al Quadre 313, s’observa clarament 

que els canvis realitzats en les proporcions no afecten en cap cas el signe de 

Mínim Total

A 60,0 %

65 %B 3,0 %

C 0,5 %

Mostra Separació de fases

142 Sí

143 Sí

144 Sí

145 Sí

146 Sí

147 Sí

148 Sí

Mostra Signe

142 w/o

143 w/o

144 w/o

145 w/o

146 w/o

147 w/o

148 w/o
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l’emulsió ni milloren l’estabilitat. Això podria ser degut al canvi en les proporcions, 

però el fet que totes les mostres s’hagin formulat amb PBS podria ser un factor 

encara més rellevant en la seva inestabilitat. Cal seguir avaluant la robustesa de la 

formulació 131. 

7.2.1.16. Repetició de la formulació 131 amb variacions (23) 

OBJECTIU 

L’objectiu és avaluar la robustesa de la mostra 131 de l’apartat 7.2.1.13. mitjançant 

canvis en el procediment d'elaboració.  

Per avaluar la robustesa de la formulació en aquest disseny, no es fa cap canvi en la 

composició de la formulació 131, sinó que s’assagen canvis del mètode de 

formulació per veure si la formulació és prou resistent als canvis. S’estudia la fase 

on es troba el Tensioactiu S, l’ordre d’addició de les fases i l’ús del turrax al final de 

la formulació, tots tres factors ja assajats anteriorment. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 100 mL s’exposa al Quadre 314. 

Quadre 314. Material per a 100 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d’elaboració, exposat a la Figura 133, és diferent segons si el factor 

a considerar s’estudia al nivell superior (signe positiu) o bé al nivell inferior (signe 

negatiu) segons el disseny plantejat. 

TGCM: 60 g Tensioactiu S: 0,75 g

Tensioactiu X: 4,25 g Aigua destil·lada: qsp 100 mL
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Figura 133. Procediment de les mostres 149-156. 

DISSENY (23) 

Al Quadre 315 s’exposa el disseny 23 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 8 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 3 factors 

estudiats. 

Quadre 315. Disseny 23 

Al Quadre 316 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Mostra A B C

149 - - -

150 + - -

151 - + -

152 + + -

153 - - +

154 + - +

155 - + +

156 + + +
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Quadre 316. Factors del disseny 23 

RESULTATS 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 317). 

Quadre 317. Estabilitat i signe de les mostres 149-156. 

Al Quadre 318 s’exposa el signe de les mostres. 

Quadre 318. Signe de les mostres 149-156. 

A la Figura 134 es representa el disseny 23 amb el valor el signe i l’estabilitat de 

cada mostra. 

Factor Signe - Signe +

A Fase del Tensioactiu S Fase B Fase A

B Ordre addició de fases Fase B sobre Fase A Fase A sobre Fase B

C Ús del turrax No Sí

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

149 No 153 No

150 Sí 154 No

151 No 155 No

152 Sí 156 Sí

Mostra Signe Mostra Signe

149 o/w 153 o/w

150 o/w 154 o/w

151 w/o 155 w/o

152 w/o 156 w/o
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Figura 134. Estabilitat i signe de les mostres 149-156. 

DISCUSSIÓ 

A la Figura 134 s’observa clarament que si s’addiciona la fase aquosa sobre la fase 

oliosa, el signe de l’emulsió resultant és w/o. I al revés, si s’addiciona la fase oliosa 

sobre la fase aquosa, el signe resultant és o/w. Aquest mateix resultat s’ha obtingut 

a l’apartat 7.2.1.12.  

A més, tal i com s’ha vist a l’apartat 7.2.1.13, en aquest disseny també s’observa 

que les emulsions són més estables si el Tensioactiu S forma part de la fase oliosa, 

encara que aquest sigui hidròfil. 

Finalment, la mostra 131 es repeteix correctament donant lloc a la mostra 151.I si 

aquesta mostra s’agita amb turrax, també s’obté una mostra estable i de signe w/o, 

tal i com es veu amb la mostra 155. 

Malgrat obtenir repeticions de la mostra 131 estables, cal remarcar que són 

formulades amb aigua en lloc de PBS. 
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7.2.1.17. Repetició de la formulació 131 amb variacions (22) 

OBJECTIU 

L’objectiu és fer petites variacions de la formulació 131 de l’apartat 7.2.1.13. per 

avaluar-ne la seva robustesa. 

Aquesta formulació conté un 5 % total de tensioactius en una proporció de 85 % de 

Tensioactiu X i 15 % de Tensioactiu S (proporció 85:15). En aquest disseny, es fa 

una petita variació de la concentració total de tensioactius i de la seva proporció. 

A més, com que s’ha observat en el disseny anterior 7.2.1.16. que el turrax no ha 

afectat l’estabilitat ni el signe de l’emulsió, el procediment d’aquest disseny inclou 

agitació amb turrax al final del procediment d’elaboració. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 100 mL s’exposa al Quadre 319. 

Quadre 319. Material per a 100 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d'elaboració s’exposa a la Figura 135. Cal tenir en compte la 

concentració dels tensioactius utilitzats en cada mostra segons el disseny. 

Figura 135. Procediment de les mostres 157-160. 

TGCM: 60 g Tensioactiu S: segons la mostra

Tensioactiu X: segons la mostra Aigua destil·lada: qsp 100 mL
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DISSENY (22) 

Al Quadre 320 s’exposa el disseny 22 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 4 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 2 factors 

estudiats. 

Quadre 320. Disseny 22 

Al Quadre 321 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 321. Factors del disseny 22 

RESULTATS 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 322). 

Quadre 322. Estabilitat de les mostres 157-160. 

Al Quadre 323 s’exposa el signe de les mostres. 

Mostra A B

157 - -

158 + -

159 - +

160 + +

Factor Signe - Signe +

A % Tensioactius 5 % 6 %

B Tensioactiu X : Tensioactiu 
S

80:20 90:10

Mostra Separació de fases

157 Sí

158 Sí

159 Sí

160 Sí
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Quadre 323. Signe de les mostres 157-160. 

DISCUSSIÓ 

Tot i formular les emulsions amb aigua, fet que proporciona estabilitat a l’emulsió 

131, les petites variacions assajades en aquest disseny desestabilitzen la mostra 

131. Fins i tot, una de les mostres, la número 160, ha invertit el signe de l’emulsió. 

Això demostra, de nou, que la formulació 131 no és robusta. Malgrat això, cal seguir 

fent proves al voltant d’aquesta formulació abans de descartar-la. 

7.2.1.18. Repetició de la formulació 131 amb variacions (24-1) 

OBJECTIU 

L’objectiu és fer petites variacions de la formulació 131 de l’apartat 7.2.1.13 per 

avaluar-ne la seva robustesa. 

En aquest disseny, es recupera la informació de la fitxa tècnica del Montanide 763, 

la fase oliosa de composició no coneguda, on diu que aquesta fase conté 

Tensioactiu Z. Per això, s’intenta afegir aquest tensioactiu a la formulació 131. Per 

fer-ho, es modifiquen les concentracions de tots els components de la fase oliosa 

per tenir més informació sobre el sistema. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 100 mL s’exposa al Quadre 324. 

Quadre 324. Material per a 100 mL de mostra. 

Mostra Signe

157 w/o

158 w/o

159 w/o

160 o/w

TGCM: segons la mostra Tensioactiu S: segons la mostra

Tensioactiu X: segons la mostra Tensioactiu Y: segons la mostra

Tensioactiu Z: segons la mostra Aigua destil·lada: qsp 100 mL
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PROCEDIMENT 

El procediment d'elaboració s’exposa a la Figura 136. Cal tenir en compte la 

concentració d’oli i tensioactius utilitzats en cada mostra segons el disseny. 

#  

Figura 136. Procediment de les mostres 161-168. 

DISSENY (24-1) 

Al Quadre 325 s’exposa el disseny 24-1 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 8 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 4 factors 

estudiats. 

Quadre 325. Disseny 24-1 

Al Quadre 326 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Mostra A B C D

161 - - - +

162 + - - -

163 - + - -

164 + + - +

165 - - + +

166 + - + -

167 - + + -

168 + + + +
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Quadre 326. Factors del disseny 24-1 

Respecte la concentració total de tensioactius (factor B), un 10 % és el tensioactiu 

hidròfil i l’altre 90 % està format per Tensioactiu X i Tensioactiu Z, segons la 

proporció indicada pel factor D. 

RESULTATS 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 327).  

Quadre 327. Estabilitat de les mostres 161-168. 

Al Quadre 328 s’exposa el signe de les mostres. 

Quadre 328. Signe de les mostres 161-168. 

DISCUSSIÓ 

A partir dels resultats obtinguts, s’observa de nou que modificar la formulació 131 

desestabilitza l’emulsió. En aquest cas, també podria ser degut a l’addició del tercer 

Factor Signe - Signe +

A  % TGCM 55 % 65 %

B  % Tensioactius 5 % 6 %

C Tensioactius hidròfil (10 %) Tensioactiu Y Tensioactiu S

D Tensioactiu X : Tensioactiu Z 50:50 70:30

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

161 Sí 165 Sí

162 Sí 166 Sí

163 Sí 167 Sí

164 Sí 168 Sí

Mostra Signe Mostra Signe

161 w/o 165 w/o

162 w/o 166 w/o

163 w/o 167 w/o

164 w/o 168 w/o
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tensioactiu, el Tensioactiu Z. Per tant, es descarta l’addició d’un tercer tensioactiu a 

la formulació i cap canvi relacionat amb les concentracions de la fase oliosa. 

Recollint tota la informació dels últims dissenys, fins ara es pot afirmar que la fase 

oliosa formada per 60 % de triglicèrids de cadena mitja (TGCM o Oli H), 4,25 % de 

Tensioactiu X i 0,75 % de Tensioactiu S o Tensioactiu S' és estable sempre i quan es 

formuli l’emulsió amb aigua i tots els tensioactius formin part de la mateixa fase 

oliosa. Això no es pot considerar formulació definitiva ja que, com s’ha explicat 

anteriorment, la formulació definitiva ha de poder ser formulada amb PBS i mantenir 

la seva estabilitat. Cal buscar alguna manera d’estabilitzar aquesta formulació quan 

conté PBS. 

7.2.1.19. Estabilització mitjançant l’addició d’un espessant (23) 

OBJECTIU 

L’objectiu és estabilitzar l’emulsió mitjançant l’addició d’un espessant. 

Per a dur a terme aquest objectiu, es fa la prova amb dues fases olioses diferents. 

En primer lloc, s’estudia la fase oliosa de la formulació 131 de l’apartat 7.2.1.13. I en 

segon lloc, s’utilitza com a fase oliosa la coneguda composició de l’Adjuvant de 

Freund Incomplet, la qual és una barreja de Oli J i Tensioactiu Z, justament el 

tensioactiu indicat a la fitxa tècnica del Montanide 763, amb una proporció 85:15, 

respectivament. 

Com a espessants, s’assagen l'Espessant C i l'Espessant B, dos espessants que 

han demostrat bons resultats en els estudis de la formulació d’emulsions o/w 

(apartat 7.1.). 

A més, s’aprofita el disseny per afegir el factor de l’agitació amb turrax al final de la 

formulació i es formulen totes les emulsions amb PBS, ja que és un dels requisits 

per a la formulació definitiva perquè pugui ser compatible amb els antígens. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 100 mL s’exposa al Quadre 329. 
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Quadre 329. Material per a 100 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d’elaboració, exposat a la Figura 137, és diferent segons si el factor 

a considerar s’estudia al nivell superior (signe positiu) o bé al nivell inferior (signe 

negatiu) segons el disseny plantejat. Cal tenir en compte també la fase oliosa i 

l’espessant utilitzat en cada mostra segons el disseny. 

Figura 137. Procediment de les mostres 169-176. 

DISSENY (23) 

Al Quadre 330 s’exposa el disseny 23 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 8 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 3 factors 

estudiats. 

Oli J: segons la mostra Tensioactiu S: segons la mostra

Oli H: segons la mostra Espessant C: segons la mostra

Tensioactiu Z: segons la mostra Espessant B: segons la mostra

Tensioactiu X: segons la mostra PBS: qsp 100 mL

#293



Quadre 330. Disseny 23 

Al Quadre 331 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 331. Factors del disseny 23 

RESULTATS 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 332). 

Quadre 332. Estabilitat de les mostres 169-176. 

Al Quadre 333 s’exposa el signe de les mostres. 

Mostra A B C

169 - - -

170 + - -

171 - + -

172 + + -

173 - - +

174 + - +

175 - + +

176 + + +

Factor Signe - Signe +

A

Fase oliosa 51 % Oli J  

9 % Tensioactiu Z

60 % Oli H 

4,25 % Tensioactiu X  

0,75 % Tensioactiu S

B Espessant 0,25 % Espessant C 0,25 % Espessant B

C Ús del turrax No Sí

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

169 Sí 173 Sí

170 Sí 174 Sí

171 Sí 175 Sí

172 Sí 176 Sí
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Quadre 333. Signe de les mostres 169-176. 

DISCUSSIÓ 

A partir dels resultats obtinguts, es descarta definitivament la formulació 131, ja que 

si es formula amb PBS no és estable i, per tant, no pot substituir la vacuna de la 

formulació de partida perquè no pot ser formulada amb antígens. 

Els espessants en aquest disseny no han estat capaços d’estabilitzar les emulsions 

possiblement perquè s’han afegit a la fase aquosa, fet que ha augmentat la mida de 

gota i, conseqüentment, la inestabilitat. Però no es descarta l’addició d’espessant 

com a estabilitzant, ja que no se’n té prou informació.  

Cal seguir buscant de nou noves combinacions d’olis amb tensioactius per 

aconseguir una formulació amb signe w/o, estable i amb aspecte fluid. 

7.2.1.20. Formulació d’una emulsió w/o mitjançant el càlcul de l’HLB  

OBJECTIU 

L’objectiu és formular una emulsió amb molts tensioactius i un HLB teòric al voltant 

de 5 per obtenir una emulsió w/o. 

Segons la teoria, quan l’HLB d’una emulsió és aproximadament 5, aquella emulsió 

serà w/o. Com que de moment no s’ha trobat la manera de trobar una emulsió w/o 

estable, s’intenta buscar mitjançant la barreja de molts tensioactius en unes 

proporcions concretes perquè l’HLB sigui al voltant de 5. 

Un cop es té la barreja de 6 tensioactius amb HLB diferent i diferents proporcions, 

es formula una emulsió amb el 5 % total de tensioactius i una altra emulsió amb el   

6 % total de tensioactius. Com a oli s’utilitza l'Oli H. I, a més, les emulsions es 

formulen amb PBS en lloc d’aigua per evitar tornar a tenir una emulsió estable si 

conté aigua, però inestable si se li afegeix després el PBS. 

Mostra Signe Mostra Signe

169 w/o 173 w/o

170 w/o 174 w/o

171 w/o 175 w/o

172 w/o 176 w/o
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MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 100 mL s’exposa al Quadre 334. 

Quadre 334. Material per a 100 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d'elaboració s’exposa a la Figura 138.  

Figura 138. Procediment de les mostres 177 i 178. 

DISSENY 

Es formulen dues emulsions: la mostra 177, amb un 5 % total de tensioactius, i la 

mostra 178, amb un 6 % total de tensioactius. 

Aquesta concentració total de tensioactius es troba dividida en 6 tensioactius 

diferents (Quadre 335). 

Quadre 335. Proporció dels tensioactius en les mostres 177 i 178. 

Oli H: 60 g Tensioactiu R: segons la mostra

Tensioactiu X': segons la mostra Tensioactiu S: segons la mostra

Tensioactiu X: segons la mostra Tensioactiu Y: segons la mostra

Tensioactiu Z: segons la mostra PBS: qsp 100 mL

Tensioactiu  % HLB

Tensioactiu X' 20 %

Tensioactiu X 20 %

Tensioactiu Z 30 %

Tensioactiu R 15 %

Tensioactiu S 10 %

Tensioactiu Y 5 %
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RESULTATS 

Les dues mostres han mostrat separació de fases en menys de 24 hores. 

DISCUSSIÓ 

Amb aquests resultats, es demostra que calcular un HLB teòric no és garantia 

d’obtenir l’emulsió que es vol segons el càlcul que s’ha fet. Cal buscar l’estabilitat de 

l’emulsió amb altres mètodes. 

7.2.1.21. Combinació d’olis amb tensioactius (quadrat grecollatí 3x3)  

OBJECTIU 

L’objectiu és trobar combinacions d’olis amb tensioactius que proporcionin 

emulsions w/o estables utilitzant tres tècniques diferents per estabilitzar l’emulsió: 

afegir un estabilitzant, afegir un espessant i afegir un tercer tensioactiu. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 100 mL s’exposa al Quadre 336. 

Quadre 336. Material per a 100 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d'elaboració s’exposa a la Figura 139. Cal tenir en compte els 

components i concentracions utilitzats en cada mostra segons el disseny. Aquest 

procediment té lloc a 60-70 °C. 

Oli J: segons la mostra Tensioactiu X: segons la mostra

Oli K: segons la mostra Tensioactiu P: segons la mostra

Oli L: segons la mostra Tensioactiu O: segons la mostra

Estabilitzant M: segons la mostra Tensioactiu S: segons la mostra

Espessant D': segons la mostra Tensioactiu Y: segons la mostra

Tensioactiu R: segons la mostra PBS: qsp 100 mL

Tensioactiu Z: segons la mostra
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Figura 139. Procediment de les mostres 179-187. 

DISSENY (QUADRAT GRECOLLATÍ 3X3) 

Al Quadre 337 s’exposen els components de cada mostra d’aquest disseny. Cal 

tenir en compte que la concentració dels olis és del 60 %, la concentració dels 

tensioactius lipòfils és del 5 % i la concentració dels tensioactius hidròfils és de       

l’1 %. 

Quadre 337. Quadrat grecollatí 3x3. 

RESULTATS 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si 

l’emulsió és estable o no en cada cas, considerant inestable aquella emulsió en la 

qual hi ha hagut separació de les fases (Quadre 338). 

Oli J Oli K Oli L

Estabilitzant M 1 
%

Mostra 179 

Tensioactiu Z 

Tensioactiu O

Mostra 180 

Tensioactiu X 

Tensioactiu S

Mostra 181 

Tensioactiu P 

Tensioactiu Y

Espessant D' 0,1 
%

Mostra 182 

Tensioactiu P 

Tensioactiu S

Mostra 183 

Tensioactiu Z 

Tensioactiu Y

Mostra 184 

Tensioactiu X 

Tensioactiu O

Tensioactiu R 

1 %

Mostra 185 

Tensioactiu X 

Tensioactiu Y

Mostra 186 

Tensioactiu P 

Tensioactiu O

Mostra 187 

Tensioactiu Z 

Tensioactiu S
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Quadre 338. Estabilitat de les mostres 179-187. 

EL signe de totes les mostres és w/o. 

DISCUSSIÓ 

A partir del Quadre 338, s’observa que les dues úniques mostres estables tenen en 

comú l’Estabilitzant M. En canvi, no tenen en comú ni l’oli ni cap tensioactiu. Per 

tant, es podria afirmar que en aquest disseny l’Estabilitzant M juga un paper 

important en l’estabilitat de les emulsions. 

Les dues emulsions estables són w/o i tenen aspecte fluid com la formulació de 

partida. Cal comprovar que aquestes dues mostres estables (mostra 179 i mostra 

180) siguin robustes. 

7.2.1.22. Variació de les formulacions 179 i 180 (23) 

OBJECTIU 

L’objectiu és estudiar possibles combinacions estables a partir dels components de 

les mostres 179 i 180 de l’apartat 7.2.1.21. 

Com que aquestes dues mostres han donat bons resultats, es prova de buscar més 

alternatives a la formulació de partida a partir de la combinació dels components de 

les mostres 179 i 180. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 100 mL s’exposa al Quadre 339. 

Quadre 339. Material per a 100 mL de mostra. 

Oli J Oli K Oli L

Estabilitzant M Mostra 179 Mostra 180 Mostra 181

Espessant D' Mostra 182 Mostra 183 Mostra 184

Tensioactiu R Mostra 185 Mostra 186 Mostra 187

Oli J: segons la mostra Tensioactiu X: segons la mostra

Oli K: segons la mostra Tensioactiu S: segons la mostra

Estabilitzant M: segons la mostra Tensioactiu O: segons la mostra

Tensioactiu Z: segons la mostra PBS: qsp 100 mL
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PROCEDIMENT 

El procediment d'elaboració s’exposa a la Figura 140. Cal tenir en compte els 

components i concentracions utilitzats en cada mostra segons el disseny. Aquest 

procediment té lloc a 60-70 °C. 

Figura 140. Procediment de les mostres 188-195. 

DISSENY (23) 

Al Quadre 340 s’exposa el disseny 23 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 8 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 3 factors 

estudiats. 

Quadre 340. Disseny 23 

Mostra A B C

188 - - -

189 + - -

190 - + -

191 + + -

192 - - +

193 + - +

194 - + +

195 + + +

#300



Al Quadre 341 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 341. Factors del disseny 23 

Totes les mostres contenen un 1 % d’Estabilitzant M. 

RESULTATS 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 342). 

Quadre 342. Estabilitat de les mostres 188-195. 

Al Quadre 343 s’exposa el signe de les mostres. 

Quadre 343. Signe de les mostres 188-195. 

A la Figura 141 es representa el disseny 23 amb l’estabilitat de cada mostra. 

Factor Signe - Signe +

A Oli (60 %) Oli J Oli K

B Tensioactiu lipòfil (5 %) Tensioactiu Z Tensioactiu X

C Tensioactiu hidròfil (1 %) Kollipor TPGS Tensioactiu S

Mostra Separació de fases Mostra Separació de fases

188 No 192 Sí

189 Sí 193 Sí

190 No 194 No

191 Sí 195 No

Mostra Signe Mostra Signe

188 w/o 192 w/o

189 w/o 193 w/o

190 w/o 194 w/o

191 w/o 195 w/o
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Figura 141. Estabilitat de les mostres 188-195. 

Als 3 mesos es torna a valorar l’estabilitat i només la mostra 195 és estable, no 

mostra separació de fases. 

DISCUSSIÓ 

En primer lloc, hi ha bona repetibilitat de les mostres 179 i 180 de l’apartat 7.2.1.21, 

que corresponen a les mostres 188 i 195, respectivament. 

En segon lloc, si s’observa la Figura 141, es veu que són bones combinacions per a 

l’estabilitat de les emulsions l'Oli J amb el Tensioactiu O, el Tensioactiu X amb el 

Tensioactiu S i l'Oli J amb el Tensioactiu X. 

I finalment, com que al cap de tres mesos, la formulació 195 encara és estable, es 

decideix comprovar la robustesa d’aquesta formulació, la qual és la repetició de la 

mostra 180. 

7.2.1.23. Repetició de la formulació 180 amb variacions (22) 

OBJECTIU 

L’objectiu és avaluar si és possible simplificar el procés d’elaboració de la mostra 

180 de l’apartat 7.2.1.21. 
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L’elaboració d’aquesta mostra es fa a 60-70 °C i amb el tensioactiu hidròfil a la fase 

aquosa. En aquest disseny s’intenta simplificar el procés per agilitzar el procés 

d’elaboració a nivell de producció industrial. Per fer-ho, es formula a temperatura 

ambient i el tensioactiu hidròfil s’afegeix a la fase oliosa. A més, es fa un canvi de 

Tensioactiu S per Tensioactiu S', els quals són el mateix tensioactiu però el 

Tensioactiu S' està dissenyat per formar part de formulacions parenterals, tal com ja 

s’ha explicat. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 100 mL s’exposa al Quadre 344. 

Quadre 344. Material per a 100 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment d’elaboració, exposat a la Figura 142, és diferent segons si el factor 

a considerar s’estudia al nivell superior (signe positiu) o bé al nivell inferior (signe 

negatiu) segons el disseny plantejat. 

Figura 142. Procediment de les mostres 196-199. 

DISSENY (22) 

Al Quadre 345 s’exposa el disseny 22 utilitzat en aquest estudi. Es realitzen 4 

emulsions, cadascuna amb una combinació diferent de nivells dels 2 factors 

estudiats. 

Oli K: 120 g Tensioactiu S: segons la mostra

Estabilitzant M: 2 g Tensioactiu S': segons la mostra

Tensioactiu X: 10 g PBS: qsp 100 mL
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Quadre 345. Disseny 22 

Al Quadre 346 s’exposa el nivell inferior (signe negatiu) i el nivell superior (signe 

positiu) de cadascun dels factors estudiats en aquest disseny. 

Quadre 346. Factors del disseny 22 

RESULTATS 

S’observen les mostres durant 30 dies a temperatura ambient i a 4 °C i s’anota si hi 

ha separació o no de les fases de l’emulsió (Quadre 347). 

Quadre 347. Estabilitat de les mostres 196-199. 

Al Quadre 348 s’exposa el signe de les mostres. 

Quadre 348. Signe de les mostres 196-199. 

Totes les mostres tenen un aspecte fluid similar entre elles i amb la mostra 180. 

Mostra A B

196 - -

197 + -

198 - +

199 + +

Factor Signe - Signe +

A Tensioactiu hidròfil (1 %) Tensioactiu S Tensioactiu S'

B Fase tensioactiu hidròfil Fase B Fase A

Mostra Separació de fases

196 No

197 No

198 No

199 No

Mostra Signe

196 w/o

197 w/o

198 w/o

199 w/o
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DISCUSSIÓ 

Degut a la no existència de diferències entre les mostres formulades amb els canvis 

de mètode i la mostra 180, es demostra que els canvis de mètode aplicats no 

influeixen en el resultat de la mostra 180. És per això que s’adjudica com a definitiu 

el mètode d’elaboració de la mostra 197, ja que és més senzill tenir tots els 

tensioactius a la fase oliosa. 

També, com ja s’ha demostrat a l’apartat 7.2.1.14, és possible substituir el 

Tensioactiu S pel Tensioactiu S' sense observar cap canvi en la formulació. 

Per tant, ja que la mostra 180 resulta complir les característiques buscades de la 

formulació inicial, cal comprovar si és compatible amb antígens. 

7.2.1.24. Repetició de la formulació 197 amb antígens  

OBJECTIU 

L’objectiu és comprovar si la mostra 197 de l’apartat 7.2.1.23. és estable formulada 

amb antígens i comparar-ne el resultat amb la formulació del punt de partida. 

S’elaboren 200 mL de mostra en lloc de 100 mL per veure si els resultats es 

mantenen encara que se’n formuli més quantitat. Per altra banda, es prepara la 

mostra 197 amb agitador magnètic, ja que a vegades a Laboratori Hipra es fabrica 

així i es vol comprovar que aquest mètode també sigui compatible amb la 

formulació. 

MATERIAL 

El material utilitzat per cada mostra de 200 mL s’exposa al Quadre 349. 

Quadre 349. Material per a 200 mL de mostra. 

A més, s’estudia una mostra de la vacuna original ja elaborada per Laboratoris Hipra 

que servirà de control per comparar la possible formulació definitiva amb la 

formulació de partida. 

Oli K: 120 g Tensioactiu S': 2 g

Estabilitzant M: 2 g PBS estèril/antígens: 66 g

Tensioactiu X: 10 g
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PROCEDIMENT 

El procediment d'elaboració de les mostres s’exposa a la Figura 143. 

Figura 143. Procediment de les mostres 200-201. 

La fase B de cada mostra és esterilitzada prèviament amb un cicle d’autoclau de 45 

min a 121 °C.  

DISSENY 

Es realitzen 2 mostres, cadascuna amb una fase A diferent: 

Mostra 200: PBS com a fase A. 

Mostra 201: antígens com a fase A. 

RESULTATS 

S’observen les mostres durant 3 mesos a temperatura ambient i a 4 °C. Les 3 

mostres són estables, w/o i amb aspecte fluid. Tot i així, a la mostra 201 s’observa 

una lleugera precipitació dels antígens que es redispersa quan s’agita la formulació.  

Es mesura la viscositat de les dues mostres i de la formulació control amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 60 i 30 rpm i a 4 °C 

(Quadre 350). 

#306



Quadre 350. Viscositat de les mostres 200-202. 

Es realitza un estudi reològic de les mostres per comparar-ne més característiques 

(Figura 144, Quadre 351, Figura 145, Quadre 352, Figura 146, Quadre 353). 

Figura 144. Reologia de la mostra 200. 

Quadre 351. Valor r de les equacions calculades per la mostra 200. 

Mostra 60 rpm (cP) 30 rpm (cP)

200 38,0 36,8

201 38,0 36,9

Control 42,2 40,2

Equació 1r segment 2n segment

Newton 1 1

Bingham 1 1

Ostwald de Waele 1 1

Casson(lin) 1 1

Herschel-Bulkley 1 1

Cross 1 1

Comportament reològic Newtonià
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Figura 145. Reologia de la mostra 201. 

Quadre 352. Valor r de les equacions calculades per la mostra 200. 

Figura 146. Reologia de la mostra 202. 

Equació 1r segment 2n segment

Newton 1 1

Bingham 1 1

Ostwald de Waele 1 1

Casson(lin) 1 1

Herschel-Bulkley 1 1

Cross 1 1

Comportament reològic Newtonià
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Quadre 353. Valor r de les equacions calculades per la mostra 202. 

DISCUSSIÓ 

En primer lloc, es demostra que quan s’afegeix antígens a la formulació 180 de 

l’apartat 7.2.1.21, aquesta segueix sent estable, amb signe w/o i amb aspecte fluid. 

S’observa precipitació dels antígens, però s’accepta com a vàlid ja que aquest 

fenomen és reversible mitjançant agitació i, a més, és present a altres formulacions 

de Laboratoris d’Hipra acceptades com a vàlides. 

En segon lloc, l’agitació magnètica no afecta el procediment d'elaboració. 

I finalment, tant a nivell de viscositat com de reologia, la formulació 180 amb 

antígens (mostra 201) té el mateix comportament newtonià que la formulació control, 

la qual és la formulació de partida de Laboratoris Hipra. Per tant, s’accepta la 

formulació assajada com a definitiva i se segueix amb l’estudi d’estabilitat de la 

formulació. 

7.2.1.25. Elaboració dels lots de la formulació 197 per l’estudi d’estabilitat 

OBJECTIU 

L’objectiu és elaborar tres lots a escala més gran que l’habitual de la formulació 

definitiva per estudiar l’estabilitat de la formulació al llarg de dos anys. 

Com que al llarg dels dos anys s’han de fer mesures de diferents paràmetres per 

controlar l’estabilitat de l’emulsió, es fabriquen 1,5 L de cada lot. Cada lot té una 

fase antigènica diferents: un lot amb antígens, un lot amb aigua i un lot amb PBS. 

Equació 1r segment 2n segment

Newton 1 1

Bingham 1 1

Ostwald de Waele 1 1

Casson(lin) 1 1

Herschel-Bulkley 1 1

Cross 1 1

Comportament reològic Newtonià
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MATERIAL 

El material utilitzat per cada lot de 1500 mL s’exposa al Quadre 354. 

Quadre 354. Material per a 1500 mL de mostra. 

PROCEDIMENT 

El procediment dels lots s’exposa a la Figura 147. Cal tenir en compte que cada lot 

conté una fase antigènica diferent (Fase A). 

Figura 147. Procediment dels lots per l’estudi d’estabilitat. 

La fase B de cada lot és esterilitzada prèviament amb un cicle d’autoclau de 45 min 

a 121 °C.  

Oli K: 900 g Tensioactiu S': 15 g

Estabilitzant M: 15 g Fase aquosa (segons el lot): 495 g 

Tensioactiu X: 75 g
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DISSENY 

Cada lot té una fase antigènica diferent: 

Lot 1: antígens (Listonella angillarium i Photobacterium piscic) 

Lot 2: aigua estèril 

Lot 3: PBS estèril 

RESULTATS 

A temps zero s’avaluen els següents paràmetres de cada lot exposats al Quadre 

355. 

Quadre 355. Paràmetres a temps zero dels lots de l’estudi d’estabilitat. 

A la Figura 148 es mostra l’aspecte a temps zero dels lots formulats. 

Figura 148. D’esquerra a dreta: lot 1, lot 2 i lot 3, a temps zero i envàs de vidre. 

A la Figura 149 i Quadre 356 s’observa el comportament reològic del lot 1. 

 

Lot Viscositat  
30 rpm

Viscositat 
 60 rpm

Mida de gota 
(Dv 90)

Conductivitat Comportament 
reològic

1 38,3 cP 38,7 cP 2,66 µm 0,1 µS/cm Newtonià

2 39,5 cP 39,7 cP 2,39 µm 0,1 µS/cm Newtonià

3 42,4 cP 42,5 cP 2,62 µm 0,1 µS/cm Newtonià
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Figura 149. Reologia del lot 1. 

Quadre 356. Reologia del lot 1. 

A la Figura 150 i Quadre 357 s’observa el comportament reològic del lot 2. 

 

Equació 1r segment 2n segment

Newton 1 1

Bingham 1 1

Ostwald de Waele 1 1

Casson(lin) 1 1

Herschel-Bulkley 1 1

Cross 1 1
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Figura 150. Reologia del lot 2. 

Quadre 357. Reologia del lot 2. 

A la Figura 151 i Quadre 358 s’observa el comportament reològic del lot 3. 

 

Equació 1r segment 2n segment

Newton 1 1

Bingham 1 1

Ostwald de Waele 1 1

Casson(lin) 1 1

Herschel-Bulkley 1 1

Cross 1 1
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Figura 151. Reologia del lot 3. 

Quadre 358. Reologia del lot 3. 

DISCUSSIÓ 

A partir dels valors de viscositat dels tres lots, s’observa que el lot formulat amb PBS 

té més viscositat que el lot amb antígens o aigua. Tot i així, tots els valors de 

viscositat dels tres lots són baixos i proporcionen aspecte fluid a la formulació. 

Tots els paràmetres a temps zero són correctes, cal veure’n la seva evolució al llarg 

el temps. 

Equació 1r segment 2n segment

Newton 1 1

Bingham 1 1

Ostwald de Waele 1 1

Casson(lin) 1 1

Herschel-Bulkley 1 1

Cross 1 1
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7.2.2. Estudi d’estabilitat 

L’estudi d’estabilitat es duu a terme seguint el protocol de l’Annex VI. Els controls 

exposats en aquesta tesi són els controls fins a temps 6 mesos (T0, T3 i T6). 

Es mesuren els següents paràmetres: 

7.2.2.1. Viscositat 

La viscositat és mesurada a les instal·lacions de Laboratoris Hipra amb el 

viscosímetre Brookfield DVII+ Pro, amb l’agulla número 18, a 60 i 30 rpm, i a 4 °C. 

LOT 1 

Als Quadre 359 i 360 s’exposa la viscositat del lot 1 al llarg dels 6 mesos. 

Quadre 359. Viscositat del lot 1 a 60 rpm. 

Quadre 360. Viscositat del lot 1 a 30 rpm. 

Viscositats a 60 rpm (cP)

T0 T3 T6 Mitjana Desv. est.
Vidre 4ºC 38,7 38,9 32,5 36,7 3,6

Plàstic 4ºC 38,7 36,1 31,5 35,4 3,6

Vidre TA 38,7 - 38,8 38,8 0,1

Plàstic TA 38,7 - 36,4 37,6 1,6

Viscositats a 30 rpm (cP)

T0 T3 T6 Mitjana Desv. est.
Vidre 4ºC 38,3 38,1 35 37,1 1,9

Plàstic 4ºC 38,3 37,7 30,4 35,5 4,4

Vidre TA 38,3 - 39,2 38,8 0,6

Plàstic TA 38,3 - 33 35,7 3,7
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A la Figura 152 s’observa la tendència de la viscositat del lot 1. 

Figura 152. Viscositat del lot 1 a 30 rpm i 4 ºC. 

LOT 2 

Als Quadre 361 i 362 s’exposa la viscositat del lot 2 al llarg dels 6 mesos. 

Quadre 361. Viscositat del lot 2 a 60 rpm. 

Quadre 362. Viscositat del lot 2 a 30 rpm. 

Viscositats a 60 rpm (cP)

T0 T3 T6 Mitjana Desv. est.
Vidre 4ºC 39,7 34,4 34,5 36,2 3,0

Plàstic 4ºC 39,7 36,1 35,6 37,1 2,2

Vidre TA 39,7 - 31,1 35,4 6,1

Plàstic TA 39,7 - 34,5 37,1 3,7

Viscositats a 30 rpm (cP)

T0 T3 T6 Mitjana Desv. est.
Vidre 4ºC 39,5 33,6 35,5 36,2 3,0

Plàstic 4ºC 39,5 35,1 35,5 36,7 2,4

Vidre TA 39,5 - 33,6 36,6 4,2

Plàstic TA 39,5 - 32,2 35,9 5,2
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A la Figura 153 s’observa la tendència de la viscositat del lot 2. 

Figura 153. Viscositat del lot 2 a 30 rpm i 4 ºC. 

LOT 3 

Als Quadre 363 i 364 s’exposa la viscositat del lot 3 al llarg dels 6 mesos. 

Quadre 363. Viscositat del lot 3 a 60 rpm. 

Quadre 364. Viscositat del lot 3 a 30 rpm. 

Viscositats a 60 rpm (cP)

T0 T3 T6 Mitjana Desv. est.
Vidre 4ºC 42,5 35,9 39,1 39,2 3,3

Plàstic 4ºC 42,5 37,5 36,2 38,7 3,3

Vidre TA 42,5 - 41,5 42,0 0,7

Plàstic TA 42,5 - 34,5 38,5 5,7

Viscositats a 30 rpm (cP)

T0 T3 T6 Mitjana Desv. est.
Vidre 4ºC 42,4 35,1 39,1 38,9 3,7

Plàstic 4ºC 42,4 37,9 36,4 38,9 3,1

Vidre TA 42,4 - 42,4 42,4 0,0

Plàstic TA 42,4 - 34,1 38,3 5,9
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A la Figura 154 s’observa la tendència de la viscositat del lot 3. 

Figura 154. Viscositat del lot 3 a 30 rpm i 4 ºC. 

DISCUSSIÓ 

A partir de les Figures 153, 154 i 155, s’observa que la viscositat té tendència a 

disminuir a mesura que avancen els mesos en els tres lots i, a més, evoluciona 

diferent en funció de la temperatura d’emmagatzematge i del material de l’envàs. 

Per una banda, els valors baixos de viscositat no són un problema perquè les 

emulsions són d’administració parenteral. Però per altra banda, la viscositat baixa en 

l’emulsió podria afavorir la separació de fases en un futur. Caldria seguir l’evolució 

de l’emulsió fins a la data de caducitat. 

7.2.2.2. Mida de gota (Dv 90) 

LOT 1 

Al Quadre 365 la mida de gota del lot 1 al llarg dels 6 mesos. 

Quadre 365. Mida de gota del lot 1.  

Mida de gota (µm)

T0 T6
Vidre 4ºC 2,66 4,25

Plàstic 4ºC 2,66 4,99

Vidre TA 2,66 26,9

Plàstic TA 2,66 23,9
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LOT 2 

Al Quadre 366 la mida de gota del lot 2 al llarg dels 6 mesos. 

Quadre 366. Mida de gota del lot 2. 

LOT 3 

Al Quadre 367 la mida de gota del lot 3 al llarg dels 6 mesos. 

Quadre 367. Mida de gota del lot 3. 

DISCUSSIÓ 

A partir dels Quadres 365 i 366, s’observa que els lots elaborats amb antígens i 

aigua han patit un increment de la mida de gota, sobretot en les mostres 

emmagatzemades a temperatura ambient. És positiu que a 4 ºC hi hagi un augment 

menor, ja que la vacuna inicial és emmagatzemada a 4 ºC. Tot i així, caldria veure si 

la mida de gota segueix augmentant fins a donar lloc a agregats i, per tant, 

separació de fases. O bé si es manté amb els valors obtinguts a T6. 

Per altra banda, al lot elaborat amb PBS (Quadre 367) no s’observa un augment de 

mida de gota a les mostres emmagatzemades a 4 ºC ni a temperatura ambient. 

No s’observen diferències en funció del material de l’envàs. 

Mida de gota (µm)

T0 T6
Vidre 4ºC 2,39 7,06

Plàstic 4ºC 2,39 5,14

Vidre TA 2,39 14,5

Plàstic TA 2,39 21,1

Mida de gota (µm)

T0 T6
Vidre 4ºC 2,62 1,01

Plàstic 4ºC 2,62 0,86

Vidre TA 2,62 1,85

Plàstic TA 2,62 1,82
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7.2.2.3. Conductivitat 

Totes les emulsions, tant a T0 com a T6, tenen una conductivitat de 0,1 µS/cm. Això 

és un valor correcte tenint en compte que totes les emulsions estudiades són w/o. 

No s’observen diferències de conductivitat entre les mostres emmagatzemades a 

diferents temperatures i envasos de diferent material. 

7.2.2.4. Comportament reològic 

El comportament reològic de totes les mostres emmagatzemades a 4 ºC, 

temperatura ambient, envàs de plàstic i envàs de vidre dels tres lots elaborats 

mantenen el mateix comportament reològic al llarg dels sis mesos: comportament 

newtonià. Tot i així, a diferència de T0, a T6 s’observa un desdoblament de les 

gràfiques (Annex VII) com a causa d’una possible manca d’homogeneïtat de les 

mostres. En un futur, això podria donar lloc a la inestabilitat de les emulsions. 

Caldria seguir l’evolució de l’emulsió fins a la data de caducitat. 

7.2.2.5. Aspecte visual 

Tant a T3 (Figura 158) com a T6 (Figura 159), s’observa una petita separació a la 

part superior dels tres lots. A més, al lot 1 s’observa precipitació dels antígens. 

Aquests dos defectes s’accepten, ja que la vacuna comercialitzada per Laboratoris 

Hipra també ho pateixen i, en agitar suaument les emulsions, ràpidament 

s’homogeneïtzen de nou (Figura 160). 

No s’observen diferències d’aspecte entre les mostres emmagatzemades a diferents 

temperatures i envasos de diferent material. 
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Figura 158. Sedimentació d’antígens (només al lot 1) i petita separació de fases a la part superior de 
les mostres a T3. D’esquerra a dreta: lot 1, lot 2 i lot 3. 

!
Figura 159. Sedimentació d’antígens (només al lot 1) i petita separació de fases a la part superior de 

les mostres a T6. D’esquerra a dreta: lot 1 vidre, lot 1 plàstic, lot 2 vidre, lot 2 plàstic, lot 3 vidre i lot 3 
plàstic.

!  

Figura 160. Aspecte homogeni de les mostres després d’agitació suau a T6. D’esquerra a dreta: lot 1 
vidre, lot 1 plàstic, lot 2 vidre, lot 2 plàstic, lot 3 vidre i lot 3 plàstic. 
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8. DISCUSSIÓ GLOBAL 

8.1. EMULSIONS O/W 

L’Espessant A és un espessant d’origen natural que forma part d’una emulsió ja 

existent i comercialitzada i, segons el lot d’Espessant A utilitzat, la viscositat de 

l’emulsió resultant pot tenir variacions significatives. És per això que l’objectiu 

plantejat és substituir aquest espessant d’origen natural per un o més espessants de 

caire sintètic que evitin la variabilitat de l’emulsió final en funció del lot usat d’aquest 

espessant, sempre i quan es mantingui o millori l’estabilitat de la formulació de 

partida. Per assolir l’objectiu, és necessari la formulació d’emulsions  o/w estables 

amb espessants sintètics i que tinguin una viscositat de 100 a 400 cP (mesurada 

amb el viscosímetre Brookfield DVII+ Pro).  

El procés de formulació d’una emulsió té molts factors que influeixen en el resultat 

final. Per estudiar tot el sistema de factors és necessari conèixer-los i veure la seva 

influència sobre els paràmetres que es volen estudiar. En aquest cas, s’estudia la 

influència dels diferents factors sobre la viscositat i l’estabilitat de l’emulsió resultant 

mitjançant el disseny d’experiments, ja que és un mètode que ha demostrat aportar 

bons resultats en estudis de diferents camps de recerca científica [Boleda MD et al, 

1996; Huarte&Pi, 2005; Lewis AG et al, 1999; Pi R et al, 2004; Prinderre P et al, 

1998]. 

Abans de res, cal tenir clar el llistat de factors que influeixen en el sistema a 

estudiar: factors del mètode d’elaboració (agitació aplicada, ordre dels passos del 

procediment, etc), factors relacionats amb l’espessant (concentració, tipus 

d’espessant, número d’espessants, etc) i factors relacionats amb els tensioactius 

(concentració, tipus de tensioactius, número de tensioactius, etc).  

Per començar, es demostra la robustesa del mètode d’elaboració de l’emulsió de 

partida mitjançant un disseny factorial fraccionat 26-3 amb factors relacionats amb el 

mètode d’elaboració (Veure 7.1.1.1.). Tot i que la teoria ressalta la gran influència 

que pot tenir un canvi de mètode en les característiques finals de l’emulsió [Faulí 

Trillo C, 1993], en aquest disseny s’observa que els canvis de mètode estudiats no 

provoquen variacions ni en la viscositat ni en l’estabilitat de les mostres fabricades. 

Totes les mostres són estables i, a més, els efectes calculats són menors que les 

diferències de viscositat entre les mostres, no existeixen diferències estadísticament 
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significatives. Això reafirma que el problema inicial sobre la variabilitat observada a 

nivell industrial és degut al lot de l’Espessant A utilitzat en aquesta vacuna. 

En segon lloc, es comprova que canviar l’espessant, sense modificar cap altre factor 

del sistema, no és suficient per substituir l’Espessant A i obtenir una emulsió amb la 

mateixa viscositat i estabilitat que la formulació de partida (Veure 7.1.1.2.). En una 

emulsió, hi ha molts factors que intervenen en la seva estabilitat, entre els quals hi 

ha l’espessant [Schramm LL, 2014]. Si s’elimina l’espessant que proporciona 

estabilitat a la formulació de partida, és possible que l’estabilitat s’hagi de cercar 

mitjançant altres factors, no simplement canviant l’espessant, ja que cada espessant 

proporciona propietats diferents a l’emulsió [Isaac VLB et al, 2013]. És per això que 

ni l’Espessant W, ni l’Espessant N ni l'Espessant B' aporten bons resultats com a 

substituts de l’Espessant A sense ajustar cap més factor, sinó que provoquen una 

clara separació de les fases de les emulsions formulades. Aquests tres compostos 

són classificats com a espessants sintètics per a emulsions o/w [Rowe RC et al, 

2009; Basf, 2013]. Encara que l’Espessant N realment sigui d’origen natural, 

aquesta ha estat sotmesa a un tractament per ser uniformitzada i actua com a 

espessant sintètic.  

En tercer lloc, se sap que els tensioactius poden actuar com a formadors 

(disminueixen la tensió interficial entre la fase aquosa i oliosa) i com a 

estabilitzadors (formen una capa compacta al voltant de la gota). Aquesta segona 

propietat evita la separació de fases i depèn del tipus de tensioactiu, del seu HLB i 

de la concentració en què es troba a l’emulsió [Gennaro AR, 2003; Faulí Trillo C, 

1993]. És per això que en aquest tercer pas es decideix buscar l’estabilitat de 

l’emulsió mitjançant canvis de proporció dels tensioactius de la formulació de 

partida, sense necessitat d’incorporar-hi un espessant. Es plantegen dos dissenys 

de mescles (7.1.1.3.): un sense espessant i un altre amb Espessant A com a control. 

A causa de la inestabilitat obtinguda a les mostres sense espessant, 

independentment de la proporció dels tensioactius, es pot concloure que l’espessant 

té un gran paper sobre l’estabilitat de les emulsions, ja que proporciona viscositat a 

la fase externa (fase aquosa) i les gotes de la fase interna es mouen més lentament, 

evitant així la seva coalescència i la separació de fases [Bennet H, 1968; Vila Jato 

JL, 2001].  
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A continuació, mitjançant quatre dissenys factorials 22 amb diferents espessants i 

amb petits canvis de mètode (Veure 7.1.1.4.), es confirma que els espessants 

assajats no són bons substituts de l’Espessant A (Espessant W, Espessant N, 

Espessant B' i Espessant N'). Encara que en aquest cas es modifiquin també factors 

de mètode, és necessari modificar més factors de la composició de l’emulsió en un 

mateix disseny. 

Seguidament, es fa un disseny factorial fraccionat 26-3 (Veure 7.1.1.5.) per tal 

d’augmentar el número de factors a estudiar en un mateix disseny i poder estudiar 

diferents tipus de Tensioactiu 1 i Tensioactiu 2 a diferents concentracions i diferents 

espessants en un mateix disseny [Croda Europe, 2009; Kadajji VG et al, 2011; Rowe 

RC et al, 2009; Wang D et al, 2001]. Els trets diferencials d’aquest disseny respecte 

la formulació de partida són: l’addició d'Espessant C com a espessant secundari per 

augmentar l’estabilitat de l’emulsió [Gennaro AR, 2003] i l’augment o disminució de 

la concentració total de tensioactius respecte la formulació de partida. Els efectes 

obtinguts dels diferents factors sobre la viscositat són molt diferents i la viscositat 

resultant és massa elevada en la majoria de les mostres, segurament per culpa de 

l’elevada concentració dels espessants. Respecte l’estabilitat, les quatre mostres 

estables coincideixen amb dos factors: tenen Espessant C com a espessant 

secundari i els dos tensioactius de la mostra es troben en la proporció 1:1, 

independentment de la concentració total de tensioactius de cada mostra. 

D’aquestes mostres estables, la mostra 53 té la viscositat dins del rang desitjat i la 

mostra 47 conserva els mateixos tensioactius de la formulació inicial. Com que la 

viscositat es pot regular modificant les concentracions, es prioritza conservar els 

tensioactius inicials per fer el mínim de canvis possibles respecte la formulació de 

partida i s’adjudica la mostra 47 com a punt per seguir endavant. Aquesta mostra 47 

conté 5 % d'Espessant B, 0,2 % d'Espessant C i 6,4 % total de tensioactius en una 

proporció 1:1 (Tensioactiu X i Tensioactiu Y). L’HLB teòric requerit per l'Oli J (HLB 

12) [Aulton ME, 2004] no coincideix amb l’HLB de les formulacions estables. Això 

demostra que el càlcul teòric i els resultats experimentals no sempre coincideixen i 

que l’HLB teòric no és garantia d’estabilitat, tal i com altres estudis també han 

demostrat [Klinkesorn U, 2013; Schmidts T et al, 2012]. 

A partir de la formulació descrita al disseny anterior, es busca quins són els factors 

que donen estabilitat a la mostra 47 (Veure 7.1.1.6.). Els possibles factors són: 
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l'Espessant B, l’elevada concentració de tensioactius o l'Espessant C com a 

espessant secundari. 

D’entrada, l’espessant principal, l'Espessant B, és substituït per dos altres 

espessants, per Espessant D i per Espessant E en concentracions inferiors, ja que 

la mostra 47 té massa viscositat [Kadajji VG et al, 2011]. Això interessa fer-ho per 

obtenir més alternatives de la formulació de partida, ja que les emulsions són 

sistemes inestables i cal assegurar-se que al llarg del temps alguna d’aquestes 

alternatives seguirà estable. Es tria l'Espessant D com a opció perquè és un polímer 

amb poder adjuvant i això afavoreix l’eficàcia de la vacuna [Mair KH et al, 2015], i 

l’Espessant E es repeteix del disseny anterior ja que algunes formulacions han 

resultat estables. El resultat d’aquesta prova demostra que tant l'Espessant D com 

l’Espessant E proporcionen emulsions estables igual que l'Espessant B, així que 

l'Espessant B no és un factor imprescindible per a l’estabilitat d’aquesta formulació. 

En segon terme, s’eliminen els dos espessants de la mostra 47, l'Espessant B i 

l'Espessant C, per veure si la nova concentració total de tensioactius i la proporció 

són prou robustes per donar estabilitat a l’emulsió sense necessitat d’espessant. 

L’emulsió resultant no és estable. Per tant, la concentració elevada dels tensioactius 

no és el que dóna l’estabilitat. Es demostra, de nou, la necessitat de l’espessant a la 

formulació per garantir-ne l’estabilitat. Tanmateix, existeixen estudis que formulen 

emulsions estables sense espessant, tot depèn de les característiques de cada 

emulsió [Hassan AK, 2015; Lin TJ et al, 1975]. 

D’altra banda, es repeteix la mostra 47 eliminant l’espessant secundari, l'Espessant 

C. En aquesta prova tampoc s’aconsegueixen emulsions estables. Per tant, 

l'Espessant C té un paper molt important en l’estabilitat d’aquesta formulació i de les 

emulsions en general, tal i com s’ha demostrat en altres estudis [Krstonosic V et al, 

2015; Traynor M et al, 2013]. 

I per completar la cerca, es fan dues mostres control: es repeteix exactament la 

mostra 47 per veure si és repetible i es formula la mostra 47 amb Espessant A, 

l’espessant de partida, en lloc d'Espessant B i Espessant C. Aquestes dues mostres 

sí que són estables. 

Gràcies a tots aquests resultats, es confirma que la mostra 47 és una bona 

alternativa ja que és estable i té bona repetibilitat, però la formulació té dos 
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problemes: té la viscositat massa elevada, fet que es pot solucionar modificant la 

concentració dels espessants, i té Espessant C. L'Espessant C és un producte 

natural i, igual que l’Espessant A, pot ser que proporcioni diferències de viscositat a 

l’emulsió segons el lot utilitzat. Per tant, amb aquesta formulació 47 el problema 

inicial no queda resolt.  

És per això que es planteja reduir al màxim la concentració d'Espessant C o, si és 

possible, substituir-la (Veure 7.1.1.7.). Tot i que en estudis s’ha demostrat que 

l'Espessant C amb una concentració inferior al 0,2 % afavoreix la coalescència en 

24 hores [Ye A et al, 2004], mitjançant dos dissenys factorials 23, s’aconsegueix 

reduir l'Espessant C fins el 0,1 %, mantenint l’estabilitat de la formulació. A més, 

mitjançant un disseny factorial 22, es comprova que és possible substituir 

l'Espessant C per Espessant F, un espessant format per cel·luloses però de caire 

sintètic. En aquests dissenys, cal remarcar també que, per mantenir l’estabilitat de 

l’emulsió, l'Espessant C no pot tenir una concentració inferior a 0,1 % ni es pot 

substituir per Espessant E ni per Espessant G. Paral·lelament a l’estabilitat, aquests 

dissenys mostren que la concentració dels espessants té un gran efecte sobre la 

viscositat de l’emulsió. 

Tot i que l'Espessant C és un espessant d’origen natural i comporta diferències en 

funció del lot utilitzat [Thacker A et al, 2010], es fa un estudi per comprovar si 

realment hi ha diferències entre els lots d'Espessant C si s’utilitza en una 

concentració tan baixa a les emulsions (0,1 %) i com a espessant secundari, com en 

el cas de la mostra 47 (Veure 7.1.1.8.). S’observa que com més elevada és la 

concentració d'Espessant C, més diferències de viscositat hi ha en funció del lot 

utilitzat. Les dues dispersions amb 0,1 % d'Espessant C tenen valors de viscositat 

molt més propers entre sí que les dues dispersions formulades amb 1 % 

d'Espessant C. Així mateix, l’emulsió formulada amb 0,1 % d'Espessant C no mostra 

grans diferències entre lots. Per tant, de moment no es descarta l’emulsió amb 

Espessant C, però es busquen més alternatives de l’Espessant A combinant altres 

espessants. 

Es troben més alternatives d’espessants fent un quadrat llatí 3x3 (Veure 7.1.1.9.) 

amb 3 espessants primaris ja provats anteriorment, l’Espessant E, l'Espessant B i 

l'Espessant D, i algunes formulacions es combinen amb Espessant C o Espessant F 

com a espessants secundaris. Altres formulacions es formulen amb un sol 
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espessant per poder observar si hi ha diferències quan s’addiciona un espessant 

secundari. Dels espessants provats, l'Espessant D proporciona emulsions estables 

tant combinat amb un espessant secundari com utilitzat com a únic espessant de 

l’emulsió. L’Espessant E proporciona emulsions estables només si va combinat amb 

un altre espessant. I l'Espessant B no proporciona emulsions estables en aquest 

disseny, però cal seguir-lo estudiant. Dels espessants secundaris, tant l'Espessant C 

com l'Espessant F donen lloc a resultats iguals d’estabilitat i similars de viscositat. 

Per tant, es corrobora que l'Espessant F és un bon substitut sintètic de l'Espessant 

C i ha demostrat també ser bon espessant en altres formulacions ja conegudes 

[Bayer Pharma AG, 2012]. No obstant, totes les mostres tenen una viscositat massa 

elevada amb motiu de l’augment de la concentració total de tensioactius que s’ha fet 

per afavorir l’estabilitat de les emulsions [Bennet H, 1968]. 

Per aprofundir en això, dos dissenys factorials 32 (Veure 7.1.1.10.) amb Espessant E 

i Espessant D constaten que els dos espessants proporcionen emulsions més 

estables quan van combinats amb Espessant F com a espessant secundari que 

quan actuen com a únic espessant de la formulació. Tot i disminuir la concentració 

total de tensioactius del disseny i utilitzar la concentració de la mostra número 47 

(6,4 %), la viscositat de les emulsions amb Espessant E és massa elevada en tots 

els casos. En canvi, la viscositat de les emulsions amb Espessant D és massa 

baixa, excepte la mostra del disseny que té més concentració d'Espessant D i 

d'Espessant F.  

Tot seguit, un disseny compost central (Veure 7.1.1.11.) amb diferents 

concentracions d'Espessant B i factors relacionats amb els tensioactius permet 

estudiar el comportament de l'Espessant B més a fons, ja que anteriorment s’han 

obtingut tant formulacions estables com inestables amb aquest espessant. Aquest 

disseny confirma un altre cop que l’augment de concentració d’espessant i de 

tensioactius tenen un gran efecte sobre la viscositat de l’emulsió. En canvi, la 

proporció dels dos tensioactius que formen part de l’emulsió té un efecte petit sobre 

la viscositat. Això és important tenir-ho en compte a l’hora d’ajustar la viscositat de la 

formulació final perquè tingui la viscositat adequada. A més, en aquest disseny, les 

mostres més estables són aquelles que tenen una menor concentració total de 

tensioactius. Cal destacar doncs que no sempre una major concentració total de 
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tensioactius aporta estabilitat a l’emulsió, contràriament al que exposa la bibliografia 

[Sjöblom J, 2005]. 

Per solucionar l’elevada viscositat de la majoria de mostres obtingudes fins ara, 

s’intenta disminuir més la concentració total de tensioactius, ja que en els darrers 

dissenys s’ha observat que una elevada concentració total de tensioactius no és 

garantia d’estabilitat i, en canvi, emulsions amb baixa concentració de tensioactius 

han proporcionat resultats positius.  

S’introdueix una nova concentració de tensioactius: 1,5 %. Aquesta concentració 

forma part d’uns assaigs que realitzen a Laboratoris Hipra i, a nivell de toxicitat, és 

preferible davant de les altres concentracions més elevades utilitzades. Tot i així, se 

segueix fent assaigs amb la concentració de la formulació de partida (x,x %) i la 

concentració de la mostra 47 (6,4 %), no es descarta cap opció. 

A partir de tres dissenys 22 (Veure 7.1.1.12, 7.1.1.13. i 7.1.1.14.) amb diferents 

espessants (Espessant B, Espessant D i Espessant E, tots tres combinats amb 

Espessant F) i diferents concentracions total de tensioactius, s’observa que el canvi 

de concentració total de tensioactius proporciona un efecte no significatiu sobre la 

viscositat de l’emulsió en comparació amb el canvi que sí que proporciona l’augment 

de concentració d’espessant. Respecte l’estabilitat, s’obtenen mostres estables 

formulades amb Espessant B i amb Espessant D. Per tant, l’Espessant E es 

descarta com a possible alternativa de l’Espessant A, encara que en altres estudis 

l’Espessant E sí que ha resultat ser bon espessant i estabilitzant d’emulsions 

[Kiekens F et al, 1997] 

Respecte les concentracions total de tensioactius assajades, s’obtenen mostres 

estables i inestables en tots els casos, no es pot treure encara cap conclusió sense 

tenir més resultats.  

Gràcies als bons resultats d’estabilitat que proporciona l'Espessant F com a 

espessant secundari, es fa un disseny factorial 32 utilitzant l'Espessant F com a únic 

espessant de la formulació amb diferents concentracions de tensioactius (Veure 

7.1.1.15.), però no aporta cap resultat positiu. Els resultats obtinguts demostren que 

l'Espessant F té un comportament molt diferent si s’utilitza com a espessant primari 

o secundari. Per tant, l'Espessant F pot ser molt bo com a espessant secundari, ja 
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que proporciona estabilitat i viscositat, però com a únic espessant proporciona 

emulsions inestables. 

Un cop confirmat que les bones opcions d’espessants fins ara són l'Espessant D i 

l'Espessant B combinats amb Espessant F, s’intenta fer un canvi de tipus 

d’Espessant D, ja que l'Espessant D conté benzè i es vol intentar evitar-ne el seu ús. 

És per això que es prova l'Espessant D' com a substitut [Lubrizol, 2013; Lubrizol, 

2018]. Tres dissenys factorials combinant l’Espessant D o D’ amb diferents 

concentracions de tensioactius (Veure 7.1.1.16.) determinen que l’efecte més gran 

sobre la viscositat s’obté amb el canvi de concentració total de tensioactius i 

d’espessant i no amb el canvi de l’Espessant D a D’. Canviar d'Espessant D a 

Espessant D' pot disminuir la viscositat, però no és un efecte rellevant. Quan 

l’Espessant D o D’ va combinat amb Espessant C o Espessant F, l’efecte no és 

significatiu. En canvi, quan l’Espessant D o D’ no està combinat, la viscositat 

disminueix de manera més significativa, però així i tot no disminueix prou com per 

provocar que una mostra amb viscositat adequada deixi de tenir la viscositat dins del 

rang requerit de la formulació de partida. D’estabilitat, no s’observen diferències 

significatives entre les mostres amb Espessant D i les mostres amb Espessant D'. 

Per tant, s’accepta la substitució de l'Espessant D per l'Espessant D' de cara a 

propers dissenys. A més, aquests dissenys mostren que la combinació de 

tensioactius de la formulació de partida (x,x %) aporta més estabilitat que la 

concentració total de tensioactius de la mostra 47 (6,4 %) utilitzada darrerament. 

A continuació, el càlcul dels efectes d’un disseny factorial 23 variant factors del 

mètode d’elaboració i la quantitat d’espessants mostra que el lloc d’addició de 

l’espessant i utilitzar o no el turrax al final de la fabricació són factors insignificants 

per la viscositat. En canvi, si en lloc d’utilitzar Espessant D' com a únic espessant, 

s’afegeix Espessant F a la formulació, la viscositat de l’emulsió augmenta ja que hi 

ha dos agents espessants a la mateixa formulació. 

Es realitzen altres proves addicionals per obtenir més informació completa del 

sistema. Es plantegen dos dissenys 23 (Veure 7.1.1.18.) on es combinen diferents 

opcions d’espessants (alguns combinats i d’altres sense combinar), diferents 

velocitats del turrax i diferents concentracions de tensioactius. Contràriament als 

resultats que s’han obtingut fins ara, en aquests dissenys s’observa que en 

augmentar la concentració total de tensioactius, la viscositat disminueix 
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significativament. Si es miren detalladament els dos dissenys, s’observa que aquest 

fet passa a les emulsions amb només un espessant i quan la concentració total de 

tensioactius passa de 1,5 % a x,x %. En canvi, a les emulsions amb dos espessants, 

l’efecte de l’augment de la concentració total de tensioactius sí que és el mateix que 

l’observat anteriorment, augmenta també la viscositat. Tenint en compte els resultats 

obtinguts, es pot intuir que existeix una interacció entre els espessants que s’han 

assajat sense combinar i la concentració total de tensioactius quan és baixa. 

En aquest disseny també s’observa que l’efecte de la velocitat del turrax no varia 

significativament la viscositat ni l’estabilitat de les mostres, ja que s’observa que les 

mostres formulades amb el turrax a baixa velocitat són més inestables que les altres 

en un dels dissenys, però en l’altre no. I això podria ser a conseqüència de la 

inestabilitat proporcionada per l’espessant, no per l’ús del turrax, ja que en aquest 

cas l’espessant és l'Espessant F, i anteriorment ja s’ha demostrat que no 

proporciona emulsions estables com a únic espessant. La velocitat del turrax pot ser 

un factor important en el resultat final de l’emulsió depenent de l’emulsió a estudiar, 

tal i com es demostra en estudis on la velocitat no és significativa [Nielloud F et al, 

1996] o estudis on la velocitat del turrax sí que és un factor significatiu [Prinderre P 

et al, 1998]. 

Per altra banda, es fan dos dissenys 23 (Veure 7.1.1.19.) on es combinen diferents 

opcions d’espessants, diferents quantitats de PBS i diferents concentracions de 

tensioactius. El motiu de disminuir la quantitat de PBS és perquè a Laboratoris Hipra 

utilitzen dues quantitats diferents per la fase antigènica de l’emulsió de partida. 

Disminuir la quantitat de PBS comporta una baixada de viscositat, però el canvi no 

és significatiu. En aquests dissenys, l’efecte de l’augment de la concentració total de 

tensioactius augmenta, com en la majoria dels casos, la viscositat de l’emulsió. A 

més, s’observa altre cop que les mostres amb la concentració total de tensioactius 

de la formulació de partida (x,x %) són més estables que les mostres amb la 

concentració total de tensioactius de la mostra 47 (6,4 %). En canvi, no s’observa 

diferència entre la concentració total de tensioactius 1,5 % i x,x %. Tot i que la 

bibliografia explica que un augment de la concentració de tensioactius augmenta 

l’estabilitat [Kang W et al, 2011], en aquest cas s’ha pogut reduir la concentració 

total de tensioactius mantenint l’estabilitat. 
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A continuació, es fan proves amb un cicle d’autoclau de 45 minuts a 121 °C (Veure 

7.1.1.20) amb quatre combinacions d’espessants diferents. Aquest cicle és el 

mètode d’esterilització utilitzat a Laboratoris Hipra. El resultat assenyala que 

l'Espessant B i l'Espessant C són més sensibles a la temperatura que l'Espessant F 

i que l'Espessant D' [Rowe RC et al, 2009]. L'Espessant B i l'Espessant C no 

aguanten un cicle tan llarg, hauria de ser un cicle de 20 minuts, el qual es demostra 

que sí que aguanten, o canviar el mètode d’esterilització. 

Recollint tota la informació obtinguda als dissenys realitzats fins ara, s’han obtingut 

37 mostres amb estabilitat de 30 dies i viscositat dins del rang requerit de la 

formulació de partida. A partir d’aquests resultats i de les preferències d’acord amb 

l’empresa (Quadre 178), es descarten combinacions encara que siguin estables i 

s’obté la combinació definitiva.  

En primer lloc, com a espessant principal es prefereixen les formulacions amb 

Espessant D' en lloc d'Espessant D, ja que aquest últim conté benzè i és més tòxic. 

A més, es descarta l'Espessant B com a espessant principal perquè és sensible a 

altes temperatura i no aguanta el cicle d’autoclau necessari.  

En segon lloc, es conclou que és necessària la presència d’un espessant secundari 

en lloc d’un únic espessant, i en concret, l'Espessant F com a espessant secundari. 

Es fa servir un espessant secundari per afegir estabilitat a la formulació i per 

rebaixar la concentració d'Espessant D'. Això és a causa que l’Espessant D o D’ 

necessita ser neutralitzat per dur a terme correctament la seva funció. Quan es 

neutralitza, la fase aquosa on es troba té una viscositat massa elevada i pot ser un 

problema a nivell de producció industrial. En canvi, si l’Espessant D o D’ va 

combinat, se’n necessita menys quantitat i la fase aquosa no és tan espessa. A més, 

es descarta l'Espessant C com a espessant secundari ja que és un producte natural, 

sensible a altes temperatura, no aguanta el cicle d’autoclau necessari, i és 

substituïble sense problemes per l'Espessant F. 

En tercer lloc, és recomanable tenir la menor quantitat de tensioactius possible a la 

formulació, ja que això comporta menys toxicitat. Per tant, es descarten les 

formulacions que tenen més d’un 1,5 % de tensioactius. 
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En quart lloc, se seleccionen les formulacions amb menor quantitat de PBS, ja que 

Laboratoris Hipra té interès en formulacions amb menys quantitat de fase 

antigènica. 

I en darrer lloc, es decideix mantenir l’ús del turrax per tal d’aportar energia 

mecànica a la formulació i afavorir-ne l’estabilitat [Gennaro AR, 2003; Griffin WC, 

1965]. 

Tenint en compte totes aquestes dades, s’obté com a formulació definitiva: 

Espessant D' combinat amb Espessant F, 1,5 % de tensioactius, 18 mL de fase 

antigènica i ús del turrax al final de la formulació. Es formula la possible combinació 

definitiva (Veure 7.1.1.21.) tenint en compte que les concentracions dels espessants 

encara no estan optimitzades i es confirma que el resultat és una emulsió robusta, 

estable i amb la viscositat adequada.  

A partir d’aquesta combinació es fa un disseny compost central (Veure 7.1.1.22.) i 

s’optimitza la concentració d'Espessant D' i Espessant F obtenint les següents 

concentracions: 0,15 % d'Espessant D' i 0,5 % d'Espessant F. Cal ressaltar que la 

formulació optimitzada és compatible amb els antígens de la formulació de partida, 

no mostra pèrdua d’estabilitat ni de viscositat. 

Un cop es tenen les concentracions fixades, es vol comprovar si el canvi de lot 

d'Espessant D' i d'Espessant F provoca diferències de viscositat en l’emulsió, ja que 

precisament això és el que es vol evitar en l’objectiu principal. 

Malauradament, mitjançant un disseny factorial 22 repetit tres cops, l'Espessant F 

manifesta diferències estadísticament significatives entre els lots utilitzats (Veure 

7.1.1.23.). Per tant, segons els resultats obtinguts, aquesta formulació no pot 

substituir la formulació de partida ja que no resol el problema inicial de les 

diferències de viscositat en funció del lot. Tot i així, s’estudia a fons aquest 

espessant, l'Espessant F, ja que teòricament és un espessant natural, però elaborat 

com a espessant sintètic, i per tant, no hauria de proporcionar diferències en funció 

del lot.  

Aquest fet s’aclareix mitjançant el descobriment que l'Espessant F necessita un 

procés d’activació abans de ser utilitzat. D’aquesta manera, si s’activa, no ha de 

donar lloc a diferències en funció del lot [JRS Pharma, 2018; Pi Boleda B et al, 

2019]. Aquest procés d’activació consisteix en què l'Espessant F en aigua s’ha 
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d’agitar amb el turrax a alta velocitat entre 3 i 10 minuts per aconseguir la separació 

de les cel·luloses i obtenir així una xarxa de cel·luloses uniforme. En el cas 

d’aquesta tesi, cal activar-lo durant 5 minuts, ja que el turrax que s’utilitza arriba a 

8000 rpm com a màxim (Veure 7.1.1.24. i Annex I). Després d’això, cal esperar un 

mínim de 12 hores per tal que la dispersió d'Espessant F tingui una viscositat 

estable. 

Es repeteix el procés d’optimització, però aquest cop amb l'Espessant F activat 

prèviament (Veure 7.1.1.25.). Si es comparen les mostres d’aquesta optimització 

amb les mostres de l’optimització anterior (Veure 7.1.1.22.), les mostres amb 

Espessant F activat tenen una viscositat més elevada que les mostres sense 

l'Espessant F activat [JRS Pharma, 2018]. Per tant, l’activació de l'Espessant F 

comporta un augment de la viscositat de les emulsions formulades. En aquest últim 

procés d’optimització, la formulació optimitzada conté un 0,08 % d'Espessant D' i un 

0,60 % d'Espessant F. 

Es realitza un estudi reològic de la formulació definitiva i es compara amb una 

formulació amb Espessant A (la formulació de partida) i amb una formulació que 

conté només Espessant D' com a espessant (Veure 7.1.1.26.). Totes tres mostres 

tenen comportament pseudoplàstic, però a més, es descobreix que afegir Espessant 

F a la formulació aporta tixotropia, tal i com també s’ha demostrat en altres estudis 

[Levine JD et al, 2017]. 

Tornant a l’optimització de la formulació definitiva de l’apartat 7.1.1.25, és important 

recalcar que, prèviament a la formulació, s’ha preparat una quantitat gran 

d'Espessant F activat i se n’han anat agafant alíquotes per a la formulació de cada 

mostra. Es fa un disseny factorial 23 per estudiar si això podria ser un problema per 

la fabricació del producte en dies separats a partir del mateix Espessant F activat 

(Veure 7.1.1.27). Aquest disseny demostra que és indiferent la data d’activació del 

concentrat d'Espessant F ja que té un efecte insignificant sobre la viscositat de 

l’emulsió i, per tant, és possible formular a partir d’un stock d'Espessant F activat. 

No obstant això, tenir un stock d'Espessant F activat no és ben acceptat a 

Laboratoris Hipra, ja que a nivell de producció es veu complicat el fet de guardar un 

stock. Cal buscar alternatives del procediment d'elaboració. Simultàniament, en 

aquest disseny també s’observa que l’ús del turrax al final de la formulació es pot 

evitar, ja que tampoc ocasiona canvis de viscositat en les mostres formulades. En 
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altres estudis també s’ha demostrat que l’ús del turrax és indiferent per a l’estabilitat 

d’algunes formulacions [Nielloud F et al, 1996]. I també, és possible afegir 

l'Espessant F abans de tenir la fase aquosa del tot neutralitzada. El lloc d’addició de 

l'Espessant F s’estudia perquè la fase aquosa amb Espessant D' neutralitzada és 

molt espessa. Si s’afegeix l'Espessant F activat juntament amb l'Espessant D' abans 

de neutralitzar, la fase aquosa tindrà més quantitat d’aigua i serà menys espessa. El 

problema d’això és que l'Espessant F no és resistent a un pH per sota de 5. Per 

això, es neutralitza l'Espessant D' fins a pH 5, s’afegeix l'Espessant F i se segueix 

neutralitzant fins a pH 7. 

Tal i com s’ha dit, cal buscar alternatives al procediment que requereix un stock 

d'Espessant F activat. La realització d’un disseny factorial 22 (Veure 7.1.1.28) amb 

variacions en el mètode de formulació proposa activar l'Espessant F durant el 

procés d’elaboració de l’emulsió i completar la neutralització de l'Espessant D' al 

final del procés d’elaboració en lloc de fer-ho abans de la formació de l’emulsió, 

evitant així treballar amb fases viscoses, ja que a nivell de producció això també pot 

ser un problema. 

Les dues propostes són vàlides, ja que no produeixen diferències significatives en el 

valor de viscositat final, però cap d’elles té bona repetibilitat. És per aquest motiu 

que cal trobar una altra alternativa. 

Es considera una nova opció de procediment d'elaboració que consisteix en 

l’activació de la quantitat exacta d'Espessant F per aquella mostra abans de la unió 

dels dos espessants en una mateixa fase. És a dir, en lloc d’agafar alíquotes d’un 

concentrat d'Espessant F activat, es prova d’activar exactament la quantitat 

d'Espessant F necessària per a la formulació abans de començar a fabricar. Es 

compara la formulació elaborada a partir d’un concentrat d'Espessant F activat amb 

la formulació elaborada a partir de l’activació de la quantitat exacta d'Espessant F 

necessària (Veure 7.1.1.29.). En aquest cas sí que hi ha repetibilitat en el mètode i 

no hi ha diferències entre els mètodes. Per tant, s’accepta com a procediment 

d’elaboració definitiu el procediment utilitzat en aquest últim disseny on s’activa 

exactament la quantitat d'Espessant F necessària i s’evita l’emmagatzematge d’un 

stock gran d'Espessant F activat. 
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Un cop optimitzades les concentracions dels espessants i definit el procediment 

d’elaboració, falta demostrar que no existeixen diferències significatives en funció 

del lot dels espessants utilitzats, sobretot en funció de l'Espessant F. A partir de la 

mostra 269 es realitza un quadrat grecollatí (Veure 7.1.1.30.) amb quatre lots 

diferents d'Espessant D', quatre lots d'Espessant F i quatre lots de cadascun dels 

antígens presents a la formulació. Amb això es demostra que no hi ha diferències 

significatives entre els lots utilitzats. Tot i que la viscositat de totes les mostres es 

troba a la franja baixa del rang de la formulació de partida, s’accepten els resultats 

perquè en una formulació parenteral és preferible tenir viscositat baixa que elevada. 

Finalment, amb la formulació i procediment acceptats, es fabriquen tres lots d’1,5 L 

cadascun per realitzar l’estudi d’estabilitat descrit a l’Annex III (Veure 7.1.2.). 

Després de dotze mesos d’estabilitat, es pot observar que tots els paràmetres 

estudiats es mantenen estables. Només la viscositat del lot 2, formulat amb aigua, 

sobrepassa el límit superior de viscositat requerit de la formulació de partida       

(400 cP). Això demostra, en aquest cas, que la fabricació d’emulsions amb antígens 

dóna resultats més estables que la fabricació amb aigua. Tot i així, caldria seguir 

l’evolució dels paràmetres al llarg de tot l’estudi d’estabilitat per assegurar que la 

formulació es manté estable fins la data de caducitat de la vacuna (24 mesos des de 

la data d’elaboració). 
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8.2. EMULSIONS W/O  

El punt de partida és una formulació ja existent i comercialitzada: una emulsió w/o 

que conté una fase oliosa anomenada Montanide 763, de la qual no se’n coneix la 

composició, ja que es compra directament a l’empresa Seppic. Aquesta fase oliosa 

és el 63,6 % de l’emulsió, la resta és una fase aquosa formada per antígens i PBS. 

Gràcies als bons resultats obtinguts en les emulsions o/w, se segueix experimentant 

mitjançant la metodologia del disseny d’experiments. En aquest cas, el llistat de 

factors que influeixen en el sistema a estudiar són factors del mètode d’elaboració 

(agitació aplicada, ordre dels passos del procediment, etc), factors relacionats amb 

els tensioactius (concentració, tipus de tensioactius, número de tensioactius, etc) i 

factors relacionats amb la fase oliosa (tipus d’oli, concentració d’oli, número d’olis, 

etc). 

En primer lloc, després d’una àmplia cerca bibliogràfica [Bjerregaard S et al, 2001; 

Intervet International BV, 2013; Merial SAS, 1998; Rhone Merieux, 2001; Rowe RC 

et al, 2009], se seleccionen diferents tensioactius i olis que s’utilitzen en emulsions 

de fase externa oliosa i es planteja un quadrat grecollatí 3x3 (Veure 7.2.1.1.). L’únic 

factor en comú que tenen les nou mostres realitzades en aquest disseny és que 

totes tenen Tensioactiu Z com a tensioactiu lipòfil, ja que és l’única informació que 

és coneix sobre el Montanide 763 a partir de la seva fitxa tècnica [Seppic, 2010]. 

Aquest disseny aporta com a resultat emulsions massa espesses, amb aspecte de 

gel, possiblement com a conseqüència de l’elevada concentració total de 

tensioactius utilitzada (20 %), ja que la viscositat augmenta com més concentració 

de tensioactius té una emulsió [Bennet H, 1968]. Però també en poden ser 

responsables l’elevada concentració dels olis (40-60 %) o el tipus d’olis i tensioactius 

utilitzats.  

En segon lloc, un disseny factorial fraccionat 25-2 (Veure 7.2.1.2.) on totes les 

formulacions tenen un 60 % de fase oliosa, aproximadament igual que la formulació 

de partida, confirma que un 20 % total de tensioactius és una concentració massa 

elevada i l’aspecte de totes les formulacions realitzades segueix sent massa viscós. 

És per això que cal rebaixar la concentració total de tensioactius. Malgrat l’aspecte 

viscós, en aquest disseny s’obté una emulsió estable que, a diferència de les altres 

mostres del disseny, està formada per Tensioactiu Z com a tensioactiu lipòfil i per 
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Tensioactiu S com a tensioactiu hidròfil, on el tensioactiu lipòfil es troba en major 

concentració que el tensioactiu hidròfil. 

Seguidament, es planteja un disseny factorial 23 (Veure 7.2.1.3.) on la concentració 

total de la fase oliosa segueix sent un 60 %, però la concentració total de 

tensioactius es redueix fins el 5 %. D’aquesta manera, s’aconsegueixen emulsions 

amb aspecte més fluid. Tot i així, aquest descens de viscositat provoca que la 

majoria de mostres siguin inestables, ja que les emulsions amb baixa viscositat 

tenen més tendència a trencar-se [Aulton ME, 2004]. Les dues úniques mostres 

estables tenen en comú dos factors que cap de les altres mostres té combinats. 

Aquests dos factors són el Tensioactiu Z com a tensioactiu lipòfil i el Tensioactiu S 

com a tensioactiu hidròfil, justament la mateixa combinació que també ha 

proporcionat estabilitat a la mostra estable de l’apartat 7.2.1.2. Sembla a ser que és 

una bona combinació per proporcionar estabilitat a l’emulsió, però no ho és per 

obtenir una emulsió w/o, ja que les dues emulsions estables són o/w i, per tant, 

queden descartades.  

A continuació, degut als bons resultats d’estabilitat de tres mostres en els apartats 

anteriors, es fa un disseny factorial fraccionat 24-1 (Veure 7.2.1.4.) repetint els factors 

qualitatius estudiats en el disseny anterior, però s’introdueix l’Oli K com a oli ja que 

és un oli poc viscós. Si es disminueix la viscositat de la fase contínua, teòricament, 

disminuirà la viscositat de l’emulsió i no s’obtindran emulsions amb aspecte tan 

viscós com les anteriors [Intervet International BV, 2013]. El resultat és un ràpid 

trencament de totes les emulsions obtingudes, però no es pot determinar quin factor 

és el responsable d’aquesta ràpida inestabilitat de les mostres.  

A causa dels resultats negatius obtinguts fins ara, es decideix fer una exploració 

més àmplia amb un disseny Plackett-Burman de 8 factors (Veure 7.2.1.5.) on es 

repeteixen de nou els factors qualitatius ja estudiats. Com a novetat respecte tots els 

dissenys ja realitzats, algunes mostres són formulades amb dos olis en lloc d’un de 

sol i, a més, algunes mostres es formulen sense utilitzar l’agitació a alta velocitat del 

turrax, ja que es vol avaluar que no sigui el turrax aplicat a les formulacions anteriors 

la causa del trencament de les emulsions. El resultat torna a ser un trencament ràpid 

de les emulsions i, com que no està clar quin en pot ser el factor responsable, l’ús 

del turrax no s’elimina ja que, segons la bibliografia, està recomanat per afavorir 
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l’estabilitat de l’emulsió [Perrechil FA et al, 2010; Tadros TF, 2016; Vila Jato JL, 

2001]. 

Se segueix posant a prova l’Oli K mitjançant un quadrat grecollatí 4x4 (Veure 

7.2.1.6.) combinat amb diferents tensioactius hidròfils i lipòfils, però aquest oli no 

demostra ser un bon candidat per obtenir emulsions estables que continguin gran 

quantitat de fase oliosa. Totes les emulsions resulten inestables, però malgrat això, 

es poden obtenir per primer cop algunes emulsions amb signe w/o i amb aspecte 

fluid, les quals tenen un 60 % o 70 % d’oli. 

Es realitza de nou un disseny Plackett-Burman de 8 factors (Veure 7.2.1.7.), dos 

dels quals són factors del procediment d'elaboració, ja que això també pot tenir 

influència en l’estabilitat i el signe de l’emulsió [Faulí Trillo C, 1993], i s’introdueix un 

nou factor: l’addició d'Espessant D' en baixa concentració com a estabilitzant 

[Haver-Lockart Laboratories Inc, 1974]. L’ordre d’addició de fases assajat en aquest 

disseny no té un paper significatiu respecte l’estabilitat de les emulsions, però sí que 

el té respecte el signe de l’emulsió. S’observa que la fase interna de l’emulsió 

tendeix a ser aquella que s’ha afegit sobre l’altra fase, tal i com s’explica a la 

bibliografia [Becher P, 1972; Gennaro AR, 2003]. A més, aquest disseny proporciona 

dues mostres estables (mostra 64 i mostra 66) que, malgrat ser o/w, tenen en comú 

que no han estat agitades amb turrax, tenen Espessant D', la proporció dels 

tensioactius és 2:1 (el tensioactiu lipòfil es troba en major proporció) i tenen 

Tensioactiu S com a tensioactiu hidròfil.  

Com que fins ara només s’han obtingut emulsions o/w, amb un disseny combinat de 

mescles i disseny factorial 22 (Veure 7.2.1.8.) s’aconsegueix fer un estudi més ampli 

del sistema que s’estudia. De vint-i-vuit formulacions, s’obtenen només dues 

emulsions estables i w/o: mostra 84 i mostra 86. Les mostres formulades amb Oli H 

com a únic oli són les més estables, però així i tot, la majoria d’emulsions estables 

són o/w. Podria ser que el fet de tenir dos tensioactius lipòfils amb HLB tan semblant 

(Tensioactiu X i Tensioactiu Q, amb HLB 4,3 i 4,7 respectivament) no afavorís la 

formació d’emulsions w/o estables [Vila Jato JL, 2001]. Però la repetició del triangle 

de mescles amb Oli H i amb Tensioactiu R (HLB 6,7) en lloc de Tensioactiu Q per 

tenir tensioactius amb HLB més diferenciat demostra que la hipòtesi no és certa, ja 

que les emulsions w/o que s’obtenen són inestables (Veure 7.2.1.9.). Tot i així, en 

aquest triangle s’observa que les emulsions de signe w/o són les que tenen menys 
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quantitat de Tensioactiu S i les emulsions estables són les que tenen més quantitat 

de Tensioactiu S. Això significa que cal trobar una concentració de Tensioactiu S 

baixa per aconseguir emulsions w/o, però alhora que sigui suficient per proporcionar 

emulsions estables.  

El principal problema és aconseguir el signe de l’emulsió desitjat. Però amb la 

mostra 109 (Veure 7.2.1.10.) es comprova que és possible fer una inversió de signe 

reduint la concentració de tensioactiu hidròfil [Griffin WC, 1965] d’una emulsió o/w 

(mostra 66 del punt 7.2.1.7.) i aconseguir que sigui w/o mantenint la seva estabilitat. 

Aquesta formulació estable conté un 42 % d’Oli H, un 21 % de Oli J, un 5 % de 

Tensioactiu X, un 1 % de Tensioactiu S i un 0,1 % d'Espessant D'. A més, el seu 

procediment consisteix en l’addició de la fase oliosa sobre la fase aquosa, fet que es 

contradiu amb una de les conclusions anteriors on es deia que la fase interna 

tendeix a ser aquella que s’ha afegit sobre l’altra fase, però també es troba com a 

mètode vàlid explicat a la bibliografia [Becher P, 1972; Gennaro AR, 2003].  

Mitjançant dos dissenys factorials 23 (Veure 7.2.1.11. i 7.2.1.12.) es conclou que la 

mostra 109 no té bona repetibilitat i les seves variacions tampoc són estables i, per 

tant, es descarta. En el primer disseny només s’obté una mostra estable, però de 

signe o/w, i s’observa que les mostres amb Espessant D' són les úniques amb signe 

w/o, però no són estables. I en el segon disseny, cap de les formulacions és estable, 

però totes són w/o. Això podria ser com a conseqüència del canvi en l’addició de 

fases que es fa en aquest disseny respecte el mètode d’elaboració inicial de la 

mostra 109, ja que l’addició de fases té un paper significatiu en el resultat d’una 

emulsió [CUIMP, 2019].  

A partir d’una altra mostra que també segueix estable (mostra 86 del 7.2.1.8.) es fa 

un disseny factorial 23 per buscar-ne alternatives i avaluar-ne la seva repetibilitat 

(Veure 7.2.1.13.), però aquesta característica no es compleix. Les dues alternatives 

estables que s’obtenen tenen una concentració de tensioactius menor que la 

concentració de la mostra 86 i són equivalents entre elles (mostres 130 i 131). 

Per comprovar la robustesa d’aquestes dues noves mostres estables, es fa un 

disseny factorial 23 amb variacions de la mostra 130 (Veure 7.2.1.14.). Es prova de 

fer la formulació amb PBS, turrax i Tensioactiu S'. Aquest tensioactiu és el mateix 

que el Tensioactiu S però apte per a formulacions parenterals [Basf, 2011]. La 
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conclusió és que la formulació 130 només és estable si es formula amb aigua i 

sense utilitzar el turrax. Al contrari del que exposa la teoria [Gennaro AR, 2003; 

Griffin WC, 1965], l’ús del turrax en aquesta formulació desestabilitza l’emulsió. Això 

posa en dubte la robustesa de la mostra 130, la qual sí que té repetibilitat, però no 

resisteix els canvis. 

Paral·lelament, es fa un disseny de mescles (Veure 7.2.1.15.) amb la mostra 131, 

jugant amb les proporcions dels tensioactius i formulant totes les emulsions amb 

PBS, però sense utilitzar el turrax. D’aquesta manera es pot observar si el factor que 

desestabilitza la mostra és només el turrax o també el PBS, però de nou totes les 

emulsions són inestables. 

Simultàniament, plantejant un disseny factorial 23 a partir de la mostra 131 (Veure 

7.2.1.16.), es reafirma que l’addició de fases per obtenir una emulsió w/o ha de ser 

la fase aquosa sobre la fase oliosa. També es demostra que l’emulsió és més 

estable quan el Tensioactiu S va a la fase oliosa, tot i que segons la teoria de les 

emulsions hauria de formar part de la fase aquosa ja que és un tensioactiu hidròfil 

[Nema et al, 2010]. 

Definitivament, es descarten les mostres 130 i 131 després de corroborar amb un 

disseny factorial 22 (Veure 7.2.1.17.) i un disseny factorial fraccionat 24-1 (Veure 

7.2.1.18.) que, malgrat obtenir emulsions w/o, aquestes formulacions només són 

estables formulades amb aigua i sense turrax. Si una emulsió no pot ser formulada 

amb PBS, ha de ser descartada directament, ja que el PBS conté sals que poden 

desestabilitzar l’emulsió, però l’emulsió definitiva ha de ser capaç de mantenir 

l’estabilitat encara que es formuli amb PBS, perquè si no és estable amb PBS, molt 

probablement tampoc ho serà quan es formuli la vacuna amb els antígens. 

Un cop descartades totes les possibles combinacions estables, es busquen nous 

mecanismes per formular emulsions estables. 

Per una banda, s’intenta buscar l’estabilitat augmentant la viscositat mitjançant 

espessants [Gennaro AR, 2003]. Però amb un disseny factorial 23 (Veure 7.2.1.19) 

afegint Espessant C o Espessant B a les formulacions es demostra que afegir un 

espessant no és sempre garantia d’estabilitat. Això podria ser perquè, com que les 

emulsions són w/o i l’espessant s’afegeix a la fase aquosa, l’augment de la viscositat 
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de la fase interna fa que la mida de gota sigui més gran i que, per tant, augmenti la 

inestabilitat [CUIMP, 2018]. 

Per altra banda, es busca l’estabilitat mitjançant l’HLB dels tensioactius [Croda 

Europe, 2009; Gennaro AR, 2003]. Amb l’objectiu de formular una emulsió amb HLB 

al voltant de 5, tal i com ha de ser en una emulsió o/w [Klinkesorn U, 2013], es 

combinen 6 tensioactius alhora de diferents HLBs (Veure 7.2.1.20). Les mostres 

resultants, que també són inestables, demostren que l’HLB teòric no assegura 

obtenir l’emulsió desitjada [Klinkesorn U, 2013; Schmidts T et al, 2012]. 

Finalment, s’aconsegueixen dues emulsions estables i amb signe w/o (mostres 179 i 

180) a partir d’un quadrat grecollatí 3x3 (Veure 7.2.1.21.) on s’assagen diferents olis 

i tensioactius nous o ja provats anteriorment i tres maneres diferents d’estabilitzar 

una emulsió: amb Estabilitzant M, amb Espessant D’ i amb Tensioactiu R [Griffin 

WC, 1965]. Aquestes es formulen totes amb PBS des de l’inici i amb turrax per evitar 

falsos resultats d’estabilitat. Les dues mostres estables tenen en comú l’Estabilitzant 

M com a estabilitzant, descrit com a emulgent auxiliar utilitzat en baixes 

concentracions per estabilitzar emulsions [Faulí Trillo C, 1993]. 

Es demostra la repetibilitat d’aquestes dues mostres estables fent un disseny 

factorial 23 (Veure 7.2.1.22.) i, al cap de tres mesos, totes les mostres tenen 

separació de fases, excepte la mostra 180 i la mostra 195, que són exactament la 

mateixa formulació. Tot i que, segons la bibliografia, és difícil formular emulsions w/o 

de viscositat baixa degut a la consistència de la fase oliosa [Aulton ME, 2004], s’obté 

una possible combinació definitiva que dóna lloc a una emulsió estable, de signe w/o 

i amb aspecte fluid. 

S’aconsegueix simplificar el procediment de la formulació definitiva fent un disseny 

factorial 22 (Veure 7.2.1.23.) i es confirma la possibilitat de substituir el   Tensioactiu 

S pel Tensioactiu S' sense obtenir diferències en l’emulsió resultant. Cal recordar 

que el Tensioactiu S' és el mateix producte que el Tensioactiu S, però dissenyat per 

ser utilitzat en formulacions parenterals. Aquesta formulació definitiva conté: 60 % 

d’Oli K, 5 % de Tensioactiu X, 1 % de Tensioactiu S' i 1 % d’Estabilitzant M. 

Es demostra que la formulació definitiva segueix tenint les mateixes característiques 

un cop es fabrica amb antígens i en més quantitat (Veure 7.2.1.24.). L’única cosa 

que s’observa és una lleugera precipitació d’antígens, però s’accepta com a vàlid ja 
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que aquest fenomen és reversible mitjançant agitació i, a més, és present a altres 

formulacions de Laboratoris Hipra acceptades com a vàlides. 

També, mitjançant la determinació de la viscositat i un estudi reològic, es compara la 

formulació definitiva amb la formulació de partida. Les dues formulacions tenen 

viscositat similar i comportament Newtonià, fet curiós ja que les emulsions w/o no 

acostumen a tenir aquest comportament [Paruta EA, 2008]. 

Finalment, com que la formulació amb antígens segueix estable, es fabriquen tres 

lots d’1,5 L cadascun per realitzar l’estudi d’estabilitat descrit a l’Annex VI (Veure 

7.2.2.). 

Després de sis mesos d’estabilitat, es pot observar que l’emulsió mostra alguns 

signes de tendència a ser inestable, com el comportament reològic, la disminució de 

la viscositat o l’augment de mida de gota. Tot i així, les mostres són estables durant 

els mesos d’estabilitat estudiats. Caldria seguir l’evolució dels paràmetres al llarg de 

tot l’estudi d’estabilitat per assegurar que la formulació es manté estable fins la data 

de caducitat de la vacuna (24 mesos des de la data d’elaboració). 
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CONCLUSIONS 





9. CONCLUSIONS 

1. S’han obtingut dues formulacions noves en forma d’emulsió (o/w i w/o) per a 

l’administració de vacunes per via parenteral d’ús veterinari que són repetibles, 

robustes, compatibles amb antígens i estables durant el període d’estabilitat assajat. 

2. S’ha arribat a una combinació formada per 0,08 % d'Espessant D' i 0,6 % 

d'Espessant F que permet substituir l’Espessant A de la vacuna comercialitzada  en 

forma d’emulsió, evita les diferències de viscositat causades pel canvi de lot que 

comporta aquest espessant i manté les característiques de viscositat, estabilitat a 12 

mesos i toxicitat del producte comercial. 

 

3. S’ha arribat a una combinació formada per 60 % d’Oli K, 5 % de Tensioactiu X,    

1 % de Tensioactiu S' i 1 % d’Estabilitzant M que resulta ser una fase oliosa senzilla 

apta per a una vacuna en forma d’emulsió w/o per a ús parenteral que manté les 

característiques de qualitat i estabilitat a 6 mesos de la formulació comercialitzada. 

4. La influència dels factors relacionats amb el mètode d’elaboració, com l'ordre 

d'addició de les fases o l'homogeneïtzació amb turrax, sobre la viscositat i 

l’estabilitat, depèn de les característiques concretes de l’emulsió elaborada. 

5. S’ha demostrat que l’augment de la viscositat de la fase externa mitjançant 

l'addició d'un o més espessants redueix la tendència a la coalescència de les gotes 

de la fase interna i, per tant, afavoreix l’estabilitat de l’emulsió. 

6. S’ha comprovat que l'augment de la viscositat de la fase interna, ja sigui 

mitjançant l'addició d'un espessant en el cas d'una emulsió w/o o augmentant la 

concentració total de tensioactius en el cas d'una emulsió o/w, afavoreix la 

inestabilitat de l’emulsió. 
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7. L’Espessant F és un excipient amb propietats com a espessant i estabilitzant que 

genera un comportament tixotròpic a les emulsions elaborades.  

8. Per garantir la correcta funció de l’Espessant F, cal activar-lo prèviament al seu ús 

i combinar-lo amb un segon espessant a la formulació final. 

9. L’activació de l’Espessant F garanteix la repetibilitat dels resultats 

independentment del lot d’espessant que s’utilitza. 

10. L'Espessant D' és un bon espessant i estabilitzant d’emulsions que garanteix   la 

repetibilitat dels resultats independentment del lot d’espessant que s’utilitza. 

11. L’augment de la concentració total de tensioactius no garanteix que l’emulsió 

formulada sigui estable, com tampoc ho fa el càlcul teòric de l’HLB a partir dels 

tensioactius utilitzats en la formulació. 

12. S’ha comprovat que per obtenir i mantenir emulsions w/o, en els assajos 

realitzats en aquesta tesi, cal tenir una baixa quantitat de tensioactiu hidròfil, però 

una quantitat suficient per garantir-ne l’estabilitat. 
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Resolució de la tercera resolució parcial de la convocatòria de doctorats industrials 
(DI 2016). 
  
Fets 
 
1. La Resolució EMC/721/2016, de 3 de març, aprova les bases reguladores i obre la 

convocatòria de doctorats industrials (DI 2016). 
 
2. El 15 de novembre de 2016 es reuneix la Comissió de Selecció de la convocatòria 

d'ajuts per a la realització de projectes de doctorats industrials. (DI 2016).  
 

 
Fonament de dret  
 
1. És d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial 

decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 
14 de novembre. 

 
2. El capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, regula el règim jurídic de les 
subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya.  

 
3. La Resolució UNI/962/2005, d’1 de febrer, aprova les bases generals que han de regir 

la concessió de beques i ajuts fets públics a per l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR). 

 
4. La  base 15 de la convocatòria preveu que es podran dictar resolucions parcials    

definitives. 
 

5. La base 11 de la convocatòria estableix que l'òrgan instructor dels expedients és 
l'AGAUR. La resolució de concessió correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per 
delegació, a la CEAR o la persona que n'ocupa la presidència, i a la CEAU o la persona 
que n'ocupa la presidència, segons l'acord del Consell de Direcció de 5 de desembre de 
2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003). 

 
6. La base 13.3 de la convocatòria estableix que vist l'informe de la comissió de selecció, 

l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució definitiva, que elevarà a l'òrgan 
resolutori. 

 
Per tant, 
 
Resolc: 
 

1. Concedir els ajuts que es detallen en l’annex Resolució Atorgats, per un import de 
1.542.480,00 €, a càrrec de les partides 449.0001, 480.0001 i 482.0001 del 
pressupost de l’AGAUR per als anys 2016, 2017 i 2018, en el marc de la 
convocatòria de doctorats industrials (DI 2016), en els termes que s’hi fan constar. 
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2. Sotmetre l’atorgament dels ajuts al compliment per part dels seus destinataris de les 
condicions i obligacions previstes a la Resolució EMC/721/2016, de 3 de març, per 
la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria de doctorats 
industrials (DI 2016). 

 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, amb 
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la Comissió Executiva d’Ajuts 
Universitaris i el president de la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca de l’AGAUR, en el 
termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la seva  publicació al tauler electrònic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’AGAUR, o bé es pot 
interposar directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós 
administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a  comptar des de l’endemà de la 
seva publicació als taulers esmentats, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 
124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
Signat digitalment a Barcelona (veure la data de la signatura electrònica) 
 
 
P. d (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC de 27.1.2003) 
 
 
El president de la Comissió Executiva d’Ajuts Universitaris 
 
 
 
Josep Pallarès Marzal 
 
 
 
 
El president de la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca 
 
 
 
Francesc Ramon Subirada i Curcó 
 
 
 
 
 
 

CPISR-1 C Josep 
Pallarès Marzal  

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Josep Pallarès Marzal   
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Departament d'Empresa i 
Coneixement, ou=Direcció General d'Universitats, ou=Vegeu 
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio, sn=Pallarès Marzal  , 
givenName=Josep, serialNumber=78577939A, cn=CPISR-1 C Josep 
Pallarès Marzal   
Fecha: 2016.11.28 10:21:04 +01'00'

CPISR-1 C 
Francesc 
Ramon 
Subirada 
Curcó

Firmado digitalmente por CPISR-1 
C Francesc Ramon Subirada Curcó 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, o=Departament d'Empresa i 
Coneixement, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio, 
sn=Subirada Curcó, 
givenName=Francesc Ramon, 
serialNumber=37323002M, 
cn=CPISR-1 C Francesc Ramon 
Subirada Curcó 
Fecha: 2016.11.28 14:58:17 +01'00'
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N
úm

. d'exp.
Em

presa
CIF

Im
port atorgat em

presa
O

rganism
e de recerca

CIF
Im

port atorgat universitat
Indentificació Candidat/a

2016 DI 030
FRIM

AL TRADIN
G SL

B64876774
21.600,00 €

                            
U

niversitat de Girona
Q

6750002E
33.960,00 €

                               
40364305H

2016 DI 031
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Q
0801980D

U
niversitat Autònom

a de Barcelona
Q

0818002H
8.472,00 €

                                  
45721302Q

2016 DI 032
Form

al Vindications S.L.
B66843327

21.600,00 €
                            

U
niversitat de Barcelona

Q
0818001J

33.960,00 €
                               

14288418
2016 DI 033

Form
al Vindications S.L.

B66843327
21.600,00 €

                            
U

niversitat de Barcelona
Q

0818001J
33.960,00 €

                               
EE159947

2016 DI 034
Laboratorios Reig Jofré, S.A.

A96184882
21.600,00 €

                            
U

niversitat Autònom
a de Barcelona

Q
0818002H

33.960,00 €
                               

47917555E
2016 DI 035

Fundació Pere Tarrés
R5800395E

21.600,00 €
                            

U
niversitat Ram

on Llull
G59069740

33.960,00 €
                               

47730297F
2016 DI 036

M
AN

N
O

L LU
BRICAN

TES SL
B66020777

U
niversitat Politècnica de Catalunya

Q
0818003F

8.472,00 €
                                  

47978053F
2016 DI 037

Hipra Scientific, S.L.U
.

B55112056
21.600,00 €

                            
U

niversitat de Barcelona
Q

0818001J
33.960,00 €

                               
48167481F

2016 DI 038
U

BIKW
A SYSTEM

S SLU
B55170641

21.600,00 €
                            

U
niversitat O

berta de Catalunya
G60667813

33.960,00 €
                               

52144537H
2016 DI 039

W
ide Eyes Technologies

B66054586
21.600,00 €

                            
Centre de Visió per Com

putador
Q

5856375J
33.960,00 €

                               
Y4280715S

2016 DI 040
Centro de Infertilidad y Reproducción Hum

ana S.L.
B60625001

21.600,00 €
                            

U
niversitat Autònom

a de Barcelona
Q

0818002H
33.960,00 €

                               
74930919R

2016 DI 041
CRO

M
O

GEN
IA U

N
ITS,S.A.

A08012270
21.600,00 €

                            
U

niversitat Rovira i Virgili
Q

9350003A
33.960,00 €

                               
71527960F

2016 DI 042
Cetaqua, Centro Tecnológico del Agua

G64386626
21.600,00 €

                            
U

niversitat de Girona
Q

6750002E
33.960,00 €

                               
13479686

2016 DI 043
FCC AQ

U
ALIA, S.A.

A26019992
21.600,00 €

                            
U

niversitat Autònom
a de Barcelona

Q
0818002H

33.960,00 €
                               

43176419Z
2016 DI 044

Fundació privada AAVC
G63157655

U
niversitat O

berta de Catalunya
G60667813

8.472,00 €
                                  

47710088S
2016 DI 045

AQ
U

ATEC, PRO
YECTO

S PARA EL SECTO
R DEL AGU

A, S.A.U
.

A85788073
U

niversitat Politècnica de Catalunya
Q

0818003F
8.472,00 €

                                  
47836092W

2016 DI 046
BM

AT Licensing S.L.U
B64124308

21.600,00 €
                            

U
niversitat Pom

peu Fabra
Q

5850017D
33.960,00 €

                               
47926085L

2016 DI 048
IDN

EO
 TECHN

O
LO

GIES, S.L.
B65435133

21.600,00 €
                            

U
niversitat Politècnica de Catalunya

Q
0818003F

33.960,00 €
                               

YA8544571
2016 DI 049

Alternative Energy Innovations
B66389362

21.600,00 €
                            

U
niversitat Autònom

a de Barcelona
Q

0818002H
33.960,00 €

                               
47157798R

2016 DI 050
Alternative Energy Innovations (AEInnova), SL

B66389362
21.600,00 €

                            
U

niversitat Autònom
a de Barcelona

Q
0818002H

33.960,00 €
                               

47176019Y
2016 DI 051

M
ind the Byte, S.L.

B65511800
21.600,00 €

                            
U

niversitat de Barcelona
Q

0818001J
33.960,00 €

                               
47642046F

2016 DI 052
SEAT S.A.

A28049161
21.600,00 €

                            
U

niversitat Politècnica de Catalunya
Q

0818003F
33.960,00 €

                               
20900247D

2016 DI 053
SEAT S.A.

A28049161
21.600,00 €

                            
U

niversitat Politècnica de Catalunya
Q

0818003F
33.960,00 €

                               
45679279Z

2016 DI 054
SEAT S.A.

A28049161
21.600,00 €

                            
U

niversitat Pom
peu Fabra

Q
5850017D

33.960,00 €
                               

44744262Q
2016 DI 055

VITAE N
ATU

RAL N
U

TRITIO
N

 S. L.
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The influence of different batches of Thickener F and their 
activation on the viscosity of O/W emulsions  

Berta Pi Boleda1, Marc Suñé-Pou1,2, Isaac Nofrerias-Roig1, Anna Nardi1, Encarna Garcia-
Montoya1,3, Pilar Pérez-Lozano1,3, Josep R. Ticó1,3, Montserrat Miñarro1,3 and Josep M. 

Suñé-Negre1,3 

1Department of Pharmacy and Pharmaceutical Technology and Physical Chemistry, 
University of Barcelona, Spain. 

2Department of Molecular Biology, Instituto de Parasitología y Biomedicina “López-
Neyra” (IPBLN-CSIC), PTS Granada 18016, Spain 

3Group of Pharmacotherapy, Pharmacogenetics and Pharmaceutical Technology of the 
Bellvitge Biomedical Research Institute (IDIBELL) 

INTRODUCTION 

Thickener F is an excipient formed by molecules of microcrystalline cellulose and 

sodium carboxymethylcellulose. It is used as a dispersing agent, emulsion stabilizer, 

suspending agent and thickening agent3. 

To achieve the optimal function as a thickening agent, it is necessary the activation 

of Thickener F. This activation consists in obtaining a uniform net of celluloses by 

applying high shear to a solution of Thickener F in water2. 

The high shear applied can be made by colloidal mill (3000 rpm), homogenizer (200 

bar) or ultraturrax (10000 rpm). If the speed required is not available, it is necessary 

to increase the time of the process. However, it is important not to break the 

molecules of cellulose due to too much time or speed. If this situation takes place, 

Thickener F can lose its function1.  

That is the reason why it is necessary to know the optimal time of activation. This is 

studied measuring the viscosity of a solution of Thickener F in water. The optimal 

time is achieved when the viscosity stays constant. 

In this work, we studied the differences caused by using Thickener F activated or 

not in O/W emulsions. 
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EXPERIMENTAL METHOD 

- Blade stirrer  

- Ultraturrax Silverson L4R  

- Optical microscope Leica DM 1000 Led 

- Viscometer Brookfiled Cap 2000+  

- Viscometer Brookfield DVII+ Pro 

- O/W emulsions 

The O/W emulsions were formulated at room temperature adding the aqueous 

phase to the oily phase. The oily phase contained an oil and a surfactant. The 

aqueous phase contained Thickener F. 

RESULTS AND DISCUSSION 

First of all, we studied the differences between Thickener F activated or not 

activated using a solution of Thickener F in water at 3 % (w/w). 

#  

Figure 1. Thickener F in water without activation. 

!  

Figure 2. Thickener F in water with activation. 

We observed a big difference between the celluloses net of Figure 1 and Figure 2. 

In Figure 2, the net was more uniform than Figure 1. 
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After that, five different O/W emulsions were formulated adding Thickener F without 

activation and five more adding Thickener F with activation. 

Table 1. Viscosity (cP) of the emulsions with Thickener F without activation and Thickener F with 
activation. Viscometer Brookfiled Cap 2000+, Spindle 4, TA, 500 rpm, 1 min. 

The activation of Thickener F caused differences of viscosity (Table 1). The viscosity 

of emulsions with Espessant F activated was superior than the others with the 

Thickener F without activation. 

In another set of experiments, two different emulsions, A and B, were formulated 

with two different batches of Thickener F. 

Emulsion A contained Thickener F without activation (Table 2). We formulated three 

repetitions of this emulsion. 

Table 2. Viscosity (cP) of emulsion A. Viscometer Brookfield DVII+ Pro, Spindle 18, 4 °C, 3 rpm, 5 

min. 

The viscosity of these three repetitions was different depending on the batch used. 

Then, emulsion B was formulated with Thickener F activated (Table 3). We 

formulated three repetitions of this emulsion. 

Emulsion Without activation With activation

1 16,2 23,1

2 16,8 26,8

3 17,3 27,7

4 17,6 36,8

5 19,5 39,1

Repetition Batch 1 Batch 2

1 761,1 574,9

2 710,5 562,6

3 771,5 581,9
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Table 3. Viscosity (cP) of emulsions B. Viscometer Brookfield DVII+ Pro, Spindle 18, 4 °C, 6 rpm, 5 
min. 

The viscosity of these three repetitions was similar. 

This study was complemented with a student’s t-test (Table 4). 

Table 4. P-Values of results shown in Table 2. 

There were statistically significant differences in viscosity between emulsions 

formulated with two different batches of Thickener F without activation (emulsion A). 

However, the activation of Thickener F did not provide differences between 

emulsions formulated with two different batches (emulsion B). 

CONCLUSION 

1. It is essential the correct process of activation of Thickener F to obtain reliable 

results of emulsions viscosity. 

2. Contrary to emulsions formulated with Thickener F without activation, there are 

not statistically significant differences in viscosity of emulsions formulated with 

different batches of activated Thickener F. 
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Repetition Batch 1 Batch 2

1 148,5 168,0

2 153,5 165,0

3 154,0 155,0

p-value Statistical significance

Emulsion A p=0,00000287 Yes, p<0,01

Emulsion B p=0,18469684 No, p>0,10
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Protocol d’estabilitat emulsions O/W 
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Projecte: Doctorat Industrial 
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ÍNDEX 

Identificació de l’estudi 

Índex 

Dades promotor, centres d’assaig i personal 

Aprovació del protocol 

Dates de realització de l’estudi: 

1. Objectius de l’estudi 

2. Justificació del disseny de l’estudi 

3. Productes d’assaig 

3.1. Caracterització dels productes d’assaig 

3.2. Condicions d’emmagatzematge durant l’estudi 

4. Disseny de l’estudi 

5. Modificacions i desviacions del protocol 

6. Arxiu documentació 

7. Referències bibliogràfiques 
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1. OBJECTIUS DE L’ESTUDI 

- Determinar el període de validesa del producte a temperatura de conservació 

habitual (refrigeració) i determinar l’estabilitat accelerada del producte 

(temperatura ambient). 

- Observar l’evolució al llarg del temps de paràmetres fisicoquímics del producte. 

2. JUSTIFICACIÓ DEL DISSENY DE L’ESTUDI 

El motiu principal per la realització d’aquest estudi és establir el període de validesa 

del producte en les condicions normals d’emmagatzemament. 

En aquest estudi, es formularan 3 lots del mateix producte variant un dels 

components (1- Antigen, 2- PBS i 3- Aigua). 

Els lots s’envasaran en presentacions de 10 mL (vials de plàstic (PET) i vials de 

vidre). 

Els controls es faran cada 3 mesos durant el primer any (T0, T3, T6, T9 i T12) , a sis 

mesos durant el segon any (T18 i T24) i una darrera determinació a T27, en les 

condicions normals de conservació (refrigeració). Els controls de l’estabilitat 

accelerada es faran només a T0, T3 i T6.  

Les condicions de conservació seran:  

• Estabilitat: 5 ± 3 °C 

• Estabilitat accelerada a temperatura ambient (TA): 25 ± 2 °C  

Principalment, s’avaluarà la viscositat perquè és un paràmetre important en 

formulacions que han de ser injectades per via parenteral. 

També es controlarà el pH, la mida de la gota, la conductivitat i el comportament 

reològic del producte per comprovar si hi ha modificacions del producte al llarg del 

temps. Tot i així, aquests controls es realitzaran amb menys freqüència que el 

control de viscositat, ja que amb poc temps no s’observaran grans variacions. 

Com que s’ha comprovat que no hi ha diferències significatives entre canvis de lots, 

no serà rellevant el lot escollit de cada excipient. 
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3. PRODUCTES D’ASSAIG 

3.1. CARACTERITZACIÓ DELS PRODUCTES D’ASSAIG 

Quadre I: esquema dels lots que s’assajaran. 

DOC1 LOT 1 (amb antígens) 

DOC1 LOT 2 (amb aigua) 

Producte Lot

Tensioactiu X 402549

Tensioactiu Y 410123

Oli J 411991

Espessant D' 0102066289

Espessant F 38811180107

Antiespumant 20180409

Conservant 412654

Antigen 18/002

Antigen 17/011

Producte Lot

Tensioactiu X 402549

Tensioactiu Y 410123

Oli J 411991

Espessant D' 0102066289

Espessant F 38811180107

Antiespumant 20180409

Conservant 412654

Aigua -
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DOC1 LOT 3 (amb PBS) 

3.2. CONDICIONS D’EMMAGATZEMATGE DURANT L’ESTUDI 

Estabilitat (refrigeració) 

Estabilitat Accelerada (Temperatura Ambient) 

Producte Lot

Tensioactiu X 402549

Tensioactiu Y 410123

Oli J 411991

Espessant D' 0102066289

Espessant F 38811180107

Antiespumant 20180409

Conservant 412654

PBS -

Temperatura Entre 2 i 8 ºC

Humitat No aplicable

Il·luminació Protegit de la llum

Descripció equip Nevera 

Núm. mostres/lot 26 vials 10 mL PET  

1 vial 250 mL PET  

26 vials 10 mL vidre  

1 vial 250 mL vidre

Temperatura Entre 23 i 27 ºC

Humitat No aplicable 

Il·luminació Protegit de la llum

Núm. mostres/lot 9 vials 10 mL PET  

1 vial 100 mL PET  

9 vials 10 mL vidre  

1 vial 100 mL vidre 
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4. DISSENY DE L’ESTUDI 

Quadre II. Resum dels paràmetres a controlar. 

Quadre III. Descripció cronològica dels paràmetres i freqüències de control. 

(Quadre a 4 °C i Quadre a Temp. Amb.) 

 Paràmetre Mètode 

Aspecte Observació Visual

Viscositat Viscosímetre Brookfield (Hipra)

Conductivitat Conductímetre (Universitat)

pH pHímetre (Universitat)

Reologia Reòmetre (Universitat)

Mida de gota MasterSizer Malvern (Hipra)

LOT 
4 °C

Temps d’emmagatzematge / Control (mesos)

T0 T3 T6 T9 T12 T18 T24 T27

DOC1 LOT 1  6/7/18  2/10/18  7/1/19  2/4/19 9/7/19

DOC1 LOT2  6/7/18  2/10/18  7/1/19  2/4/19 9/7/19

DOC1 LOT3  6/7/18  2/10/18  7/1/19  2/4/19 9/7/19

PARÀMETRES
Temps d’emmagatzematge / Control (mesos)

T0 T3 T6 T9 T12 T18 T24 T27

Viscositat + + + + + + + +

Aspecte + + + + + + + +

Conductivitat + - + - + - + +

pH + + + + + + + +

Reologia + - + - + - + +

+: es requereix control / -: no es requereix control
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Cada analítica es farà per duplicat a cada temps (envasat en plàstic i vidre) 

5. MODIFICACIONS I DESVIACIONS DEL PROTOCOL 

Qualsevol modificació del protocol ha d’estar documentada i justificada als fulls 

d’incidències corresponents (RC-051-GE). 

6. ARXIU DOCUMENTACIÓ 

Tota la documentació generada durant l’estudi es guardarà als arxius de R+D 

FARMA (HIPRA). 

7. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 

- European Pharmacopoeia, current edition, monograph No. 0062, Vaccines for 

veterinary use. 

- Stability testing of biotechnological/biological veterinary medicinal products (VICH 

Topic GL17, CVMP/ VICH/501/99). 

LOT 

Temp. Amb.

Temps d’emmagatzematge / Control (mesos)

T0 T3 T6

DOC1 LOT 1  6/7/18  2/10/18  7/1/19

DOC1 LOT2  6/7/18  2/10/18  7/1/19

DOC1 LOT3  6/7/18  2/10/18  7/1/19

PARÀMETRES
Temps d’emmagatzematge / Control (mesos)

T0 T3 T6

Viscositat + - +

Aspecte + + +

Conductivitat + - +

pH + - +

Reologia + - +

+: es requereix control / -: no es requereix control
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EMULSIONS O/W 
COMPORTAMENT REOLÒGIC - TEMPS ZERO (T0) 

!  

Figura 1. Comportament reològic del lot 1 a T0. 

!  

Figura 2. Comportament reològic del lot 2 a T0. 
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!
Figura 3. Comportament reològic del lot 3 a T6. 
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COMPORTAMENT REOLÒGIC - T6 

!  

Figura 4. Comportament reològic del lot 1 a T6 (envàs de plàstic a 4 ºC). 

!  

Figura 5. Comportament reològic del lot 1 a T6 (envàs de vidre a 4 ºC). 
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!  

Figura 6. Comportament reològic del lot 1 a T6 (envàs de plàstic a temperatura ambient). 

!  

Figura 7. Comportament reològic del lot 1 a T6 (envàs de vidre a temperatura ambient). 
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!  

Figura 8. Comportament reològic del lot 2 a T6 (envàs de plàstic a 4 ºC). 

!  

Figura 9. Comportament reològic del lot 2 a T6 (envàs de vidre a 4 ºC). 
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!  

Figura 10. Comportament reològic del lot 2 a T6 (envàs de vidre a temperatura ambient). 

!  

Figura 11. Comportament reològic del lot 2 a T6 (envàs de vidre a temperatura ambient). 
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!
Figura 12. Comportament reològic del lot 3 a T6 (envàs de plàstic a 4 ºC). 

!
Figura 13. Comportament reològic del lot 3 a T6 (envàs de vidre a 4 ºC). 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!  
Figura 14. Comportament reològic del lot 3 a T6 (envàs de plàstic a temperatura ambient). 

!
Figura 15. Comportament reològic del lot 3 a T6 (envàs de vidre a temperatura ambient). 
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COMPORTAMENT REOLÒGIC - T12 

!  

Figura 16. Comportament reològic del lot 1 a T12 (envàs de plàstic a 4 ºC). 

!  

Figura 17. Comportament reològic del lot 1 a T12 (envàs de vidre a 4 ºC). 
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!  

Figura 18. Comportament reològic del lot 2 a T12 (envàs de plàstic a 4 ºC). 

!  

Figura 19. Comportament reològic del lot 2 a T12 (envàs de vidre a 4 ºC). 
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!  

Figura 20. Comportament reològic del lot 3 a T12 (envàs de plàstic a 4 ºC). 

!  

Figura 21. Comportament reològic del lot 3 a T12 (envàs de vidre a 4 ºC). 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ANNEX V 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ESTUDI DE TOXICITAT LOT 1 I LOT 2 (EMULSIONS O/W)  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ANNEX VI 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Protocol d’estabilitat emulsions W/O 

IDENTIFICACIÓ DE L’ESTUDI 

Títol: Estabilitat de DOC 2 

Director: Berta Pi 

Projecte: Doctorat Industrial 

Producte: DOC 2 

ÍNDEX 

Identificació de l’estudi 

Índex 

Dades promotor, centres d’assaig i personal 

Aprovació del protocol 

Dates de realització de l’estudi: 

1. Objectius de l’estudi 

2. Justificació del disseny de l’estudi 

3. Productes d’assaig 

3.1. Caracterització dels productes d’assaig 

3.2. Condicions d’emmagatzematge durant l’estudi 

4. Disseny de l’estudi 

5. Modificacions i desviacions del protocol 

6. Arxiu documentació 

7. Referències bibliogràfiques 
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DADES PROMOTOR, CENTRES D’ASSAIG I PERSONAL 

APROVACIÓ DEL PROTOCOL 

DATES DE REALITZACIÓ DE L’ESTUDI 

Promotor de l’estudi Laboratoris Hipra, S.A. 

Avinguda La Selva, 135. 

17170 Amer (Girona) 

Centres d’assaig Laboratoris Hipra, S.A. 

I+D Farma 

Avinguda La Selva, 135.  

17170 Amer (Girona)  

Universitat de Barcelona 

Facultat de Farmàcia 

Avinguda Joan XXIII, s/n 

08028 Barcelona 

Director de l’estudi Berta Pi

PARTICIPANTS DE L’ESTUDI Distribució 

protocolNom i cognoms Centre d’assaig Activitat

Berta Pi Boleda I + D Farma  Preparació de mostres i 
control de mostres

Original

Preparat per Responsabilitat

Berta Pi Directora Estudi (Doctoranda)

Revisat per Responsabilitat

Jordi Palmada Manager R+D Farma

Josep Maria Suñé Director Doctorat UB

Aprovat per Responsabilitat

Jordi Palmada Manager R+D Farma

Josep Maria Suñé Director Doctorat UB

Data inici fase experimental: Gener/2019

Data finalització fase experimental: Abril/2021
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1. OBJECTIUS DE L’ESTUDI 

- Determinar el període de validesa del producte a temperatura de conservació 

habitual (refrigeració) i determinar l’estabilitat accelerada del producte 

(temperatura ambient). 

- Observar l’evolució al llarg del temps de paràmetres fisicoquímics del producte. 

2. JUSTIFICACIÓ DEL DISSENY DE L’ESTUDI 

El motiu principal per la realització d’aquest estudi és establir el període de validesa 

del producte en les condicions normals d’emmagatzemament. 

En aquest estudi, es formularan 3 lots del mateix producte variant un dels 

components (1- Antigen, 2- PBS i 3- Aigua). 

Els lots s’envasaran en presentacions de 10 mL (vials de plàstic (PET) i vials de 

vidre). 

Els controls es faran cada 3 mesos durant el primer any (T0, T3, T6, T9 i T12) , a sis 

mesos durant el segon any (T18 i T24) i una darrera determinació a T27, en les 

condicions normals de conservació (refrigeració). Els controls de l’estabilitat 

accelerada es faran només a T0, T3 i T6.  

Les condicions de conservació seran:  

• Estabilitat: 5 ± 3ºC 

• Estabilitat accelerada a temperatura ambient (TA): 25 ± 2ºC  

Principalment, s’avaluarà la viscositat perquè és un paràmetre important en 

formulacions que han de ser injectades per via parenteral. 

També es controlarà el pH, la mida de la gota, la conductivitat i el comportament 

reològic del producte per comprovar si hi ha modificacions del producte al llarg del 

temps. Tot i així, aquests controls es realitzaran amb menys freqüència que el 

control de viscositat, ja que amb poc temps no s’observaran grans variacions. 

Com que s’ha comprovat que no hi ha diferències significatives entre canvis de lots, 

no serà rellevant el lot escollit de cada excipient. 
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3. PRODUCTES D’ASSAIG 

3.1. CARACTERITZACIÓ DELS PRODUCTES D’ASSAIG 

Quadre I: esquema dels lots que s’assajaran. 

DOC2 LOT 1 (amb antígens) 

DOC2 LOT 2 (amb aigua) 

DOC2 LOT 3 (amb PBS) 

Producte Lot

Oli K 0001285598

Tensioactiu X 402549

Estabilitzant M 17I22-T01-051010

Tensioactiu S' 72576247G0

Antigen 18/003-10

Antigen 18/002-03

Antigen 18/001-10

Producte Lot

Oli K 0001285598

Tensioactiu X 402549

Estabilitzant M 17I22-T01-051010

Tensioactiu S' 72576247G0

Aigua destil·lada -

Producte Lot

Oli K 0001285598

Tensioactiu X 402549

Estabilitzant M 17I22-T01-051010

Tensioactiu S' 72576247G0

PBS -
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3.2. CONDICIONS D’EMMAGATZEMATGE DURANT L’ESTUDI 

Estabilitat (refrigeració) 

Estabilitat Accelerada (Temperatura Ambient) 

4. DISSENY DE L’ESTUDI 

Quadre II. Resum dels paràmetres a controlar. 

Temperatura Entre 2 i 8 ºC

Humitat No aplicable

Il·luminació Protegit de la llum

Descripció equip Nevera 

Núm. mostres/lot 26 vials 10 mL PET  

1 vial 250 mL PET  

26 vials 10 mL vidre  

1 vial 250 mL vidre

Temperatura Entre 23 i 27 ºC

Humitat No aplicable 

Il·luminació Protegit de la llum

Núm. mostres/lot 9 vials 10 mL PET  

1 vial 100 mL PET  

9 vials 10 mL vidre  

1 vial 100 mL vidre 

Paràmetre Mètode 

Aspecte Observació Visual

Viscositat Viscosímetre Brookfield (Hipra)

Conductivitat Conductímetre (Universitat)

Reologia Reòmetre (Universitat)

Mida de gota MasterSizer Malvern (Hipra)
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Quadre III. Descripció cronològica dels paràmetres i freqüències de control. 

(Quadre a 4 °C i Quadre a Temp. Amb.) 

Cada analítica es farà per duplicat a cada temps (envasat en plàstic i vidre) 

5. MODIFICACIONS I DESVIACIONS DEL PROTOCOL 

Qualsevol modificació del protocol ha d’estar documentada i justificada als fulls 

d’incidències corresponents (RC-051-GE). 

LOT 

4 °C

Temps d’emmagatzematge / Control (mesos)

T0 T3 T6 T9 T12 T18 T24 T27

DOC2 LOT 1  8/1/19  2/4/19 9/7/19

DOC2 LOT2  8/1/19  2/4/19 9/7/19

DOC2 LOT3  8/1/19  2/4/19 9/7/19

PARÀMETRES
Temps d’emmagatzematge / Control (mesos)

T0 T3 T6 T9 T12 T18 T24 T27

Viscositat + + + + + + + +

Aspecte + + + + + + + +

Conductivitat + - + - + - + +

Reologia + - + - + - + +

Mida de gota + - + - + - + +

+: es requereix control / -: no es requereix control

LOT 

Temp. Amb.

Temps d’emmagatzematge / Control (mesos)

T0 T3 T6

DOC2 LOT 1  8/1/19  2/4/19 9/7/19

DOC2 LOT2  8/1/19  2/4/19 9/7/19

DOC2 LOT3  8/1/19  2/4/19 9/7/19

PARÀMETRES
Temps d’emmagatzematge / Control (mesos)

T0 T3 T6

Viscositat + - +

Aspecte + + +

Conductivitat + - +

Reologia + - +

Mida de gota + - +

+: es requereix control / -: no es requereix control
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6. ARXIU DOCUMENTACIÓ 

Tota la documentació generada durant l’estudi es guardarà als arxius de R+D 

FARMA (HIPRA). 

7. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 

- European Pharmacopoeia, current edition, monograph No. 0062, Vaccines for 

veterinary use. 

- Stability testing of biotechnological/biological veterinary medicinal products (VICH 

Topic GL17, CVMP/ VICH/501/99). 
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ANNEX VII 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EMULSIONS W/O 

COMPORTAMENT REOLÒGIC - TEMPS ZERO (T0) 

!  

Figura 1. Comportament reològic del lot 1 a temps zero. 

!  
Figura 2. Comportament reològic del lot 2 a temps zero. 
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#  

Figura 3. Comportament reològic del lot 3 a temps zero. 
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COMPORTAMENT REOLÒGIC - T6 

!
Figura 4. Comportament reològic del lot 1 a T6 (envàs de plàstic a 4 ºC). 

!  

Figura 5. Comportament reològic del lot 1 a T6 (envàs de vidre a 4 ºC). 
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#  

Figura 6. Comportament reològic del lot 1 a T6 (envàs de plàstic a temperatura ambient). 

#  

Figura 7. Comportament reològic del lot 1 a T6 (envàs de vidre a temperatura ambient). 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 20 40 60 80 100 120

Vi
sc

os
ita

t (
Pa

·s)

Fo
rç

a 
de

 ci
sa

lla
m

en
t (

Pa
)

Velocitat de cisallament (1/s)

Lot 1 - Plàstic - TA

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 20 40 60 80 100 120

Vi
sc

os
ita

t (
Pa

·s)

Fo
rç

a 
de

 ci
sa

lla
m

en
t (

Pa
)

Velocitat de cisallament (1/s)

Lot 1 - Vidre - TA

#432



#  

Figura 8. Comportament reològic del lot 2 a T6 (envàs de plàstic a 4 ºC). 

#  

Figura 9. Comportament reològic del lot 2 a T6 (envàs de vidre a 4 ºC). 
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#  

Figura 10. Comportament reològic del lot 2 a T6 (envàs de plàstic a temperatura ambient). 

#  

Figura 11. Comportament reològic del lot 2 a T6 (envàs de vidre a temperatura ambient). 
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#  

Figura 12. Comportament reològic del lot 3 a T6 (envàs de plàstic a 4 ºC). 

#  

Figura 13. Comportament reològic del lot 3 a T6 (envàs de vidre a 4 ºC). 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#  

Figura 14. Comportament reològic del lot 3 a T6 (envàs de plàstic a temperatura ambient). 

#  

Figura 15. Comportament reològic del lot 3 a T6 (envàs de vidre a temperatura ambient).
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