
11. Ressonància magnètica 
 
En presència de camps magnètics molt intensos i una radiació d’ones 
de ràdio es detecten nuclis actius per ressonància magnètica nuclear 
(RMN). Les tècniques de ressonància magnètica nuclear permeten 
l’anàlisi estructural de molècules orgàniques i inorgàniques tot basant-
se en les propietats magnètiques dels nuclis atòmics d’aquestes. Se’n 
pot detectar gran varietat de nuclis, entre el quals es troben 1H, 13C, 19F, 
29Si i 31P. Es poden analitzar sòlids, líquids, gels i dissolucions. 
 
En presència de camps magnètics i una radiació de microones es 
detecten radicals i espècies paramagnètiques mitjançant la tècnica de 
ressonància d’espín electrònic (EPR). Els paràmetres mitjans estan 
relacionats amb la naturalesa dels radicals o espècies paramagnètiques 
presents en la mostra i proporcionen  informació sobre la naturalesa 
dels intermedis i els mecanismes de la reacció. La informació obtinguda 
conté importants paràmetres estructurals i s’analitza amb fins qualitatius 
o quantitatius. 
 
 
 

EQUIPS  
 
 Espectròmetres de RMN de 300 MHz i 400 MHz proveïts de 

sonda de determinació de quatre nuclis, (QNP) (1H, 13C, 31P i 19F), 
sonda de detecció directa de dos canals (BB/1H) i sondes de 
detecció directa i inversa de tres canals (BB/13C/1H i 1H/13C/BB). 

 Espectròmetre de RMN de 500 MHz amb de detecció directa i 
inversa de tres canals (BB/13C/1H i 1H/13C/BB) i sondes de sòlids 
CP-MAS i gels HR-MAS. 

 Espectròmetre d’EPR d’ona contínua MW Bridge X-BAND 
 
 
 

APLICACIONS 
 

 Identificació estructural i anàlisi quantitativa de molècules 
orgàniques i inorgàniques. 

 Anàlisi de biomolècules i estructures supramoleculars. 
 Estudis de datació, d’anàlisi d’impureses i de defectes cristal·lins 

en materials geològics. 
 Estudis de dosimetria en aliments, confirmació de denominacions 

d’origen de productes agrícoles. 
 Datació de matèria orgànica. 

 
 
 
 

 Control de qualitat en indústria química, alimentària, farmacèutica i 
cimentera. 

 Determinació de constants físiques i químiques (termodinàmiques i 
cinètiques) 

 

SECTORS INTERESSATS 

Indústries farmacèutica, alimentària, cimentera, etc.; ciència dels 
materials, física, biologia i bioquímica, entre altres. 
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