
 

09. Raigs X de monocristall i 
espectroscòpies vibracional i òptica 
 
La difracció de raigs X es produeix per la interacció entre el feix de  
raigs X i els electrons de l’entorn ordenat d'un cristall. Mitjançant la 
difracció de raigs X de monocristall es pot determinar I'estructura 
tridimensional en resolució atòmica d'un compost cristal·lí. 
 
La interacció de la radiació infraroja o làser (en el cas Raman) amb la 
mostra permet obtenir-hi informació vibracional, la qual cosa constitueix 
una «empremta dactilar» que fa possible la identificació de substancies 
desconegudes. 
 
La llum polaritzada circularment, en travessar un medi òpticament actiu, 
pot patir un procés de dispersió i donar Hoc a la  dispersió  òptica  
rotatoria, o be d’absorció, que produeix el dicroisme circular. Tots dos  
processos varien  amb  la  longitud d'ona de la radiació i ens donen 
informació estructural sobre la  mostra irradiada. 
 
L’espectroscòpia UV-Vis/NIR es basa en I'excitació dels electrons 
d’enllaç, produïda per I'absorció de la radiació. Com que els pics 
d’absorció es poden correlacionar amb els diferents tipus d’enllaç 
presents al compost, aquesta tècnica s'utilitza per a la identificació dels 
grups funcionals presents en una molècula 
 

EQUIPS  
 
 Difractòmetre de monocristall Bruker CCD-Apex proveït de tub de 

raigs X amb ànode de Mo i equip de baixa temperatura 
KRYOFLEX. 

 Espectròmetre FT-IR (Bruker IF66/S). 
 Espectròmetre Raman dispersiu (Jobin-Yvon Horiba) amb 

microscopi confocal. 
 Espectròmetre FT-Raman (Bruker RFS/100) amb microscopi 

acoblat. 
 Espectropolarímetre Jasco-810 amb  làmpada de Xe de 150 W i 

equipat amb un portamostres amb control de temperatura de tipus 
termoelèctric Peltier 

 Espectròmetre UV-Vis/NIR Jasco V-670, de doble feix, que 
cobreix el rang de longituds d'ona de 190 a 2700  nm. 

 
APLICACIONS 

 

Monocristall Raigs X 

 Determinació de paràmetres de xarxa i simetria cristal·lina. 
 Obtenció de I'estructura de compostos orgànics, inorgànics i 

organometàl·lics. 

 Informació sobre empaquetaments, interaccions intermoleculars, 
etc. 

 Determinació de I'estructura absoluta de compostos òpticament 
actius. 

 Estudis d'isomorfisme i anàlisi de dissolucions sòlides. 

IR-Raman 

 Identificació de compostos orgànics: productes farmacèutics, 
agrícoles, alimentaris o contaminants. 

 Identificació de compostos inorgànics (minerals,  pigments 
artístics, ceràmiques). 

 Identificació de  polímers  (materials plàstics, recobriments, 
pintures o laques). 

 Seguiment de processos químics (reaccions electroquímiques, 
catalítiques, de curació, polimerització...). 

Dicroisme circular 

 Determinació de la puresa òptica de compostos orgànics o 
organometàl·lics, en dissolució o com a sòlids (en pastilla de 
KBr). 

 Determinació de I'estructura secundaria de proteïnes. 
 Estudis conformacionals de proteïnes i pèptids. 
 Estudis de desnaturalització química o tèrmica de proteïnes. 

UV-Vis/NIR 

 Determinació de grups funcionals en molècules orgàniques. 
 Anàlisi de mostres bioquímiques, semiconductors, polímers, 

plàstics, etc. 
 Determinació d'humitat en aliments. 
 Determinació de metalls en compostos de coordinació. 
 Seguiment de la cinètica de processos químics i bioquímics. 
 Colorimetria. 
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