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Tècniques disponibles

• Espectrofotòmetre d’infraroig amb transformada de fourier (FT‐IR)

• Cromatògraf de Gasos amb detector de ionització de flama (GC‐FID)

• Cromatògraf de Gasos amb detector de Masses (GC‐MS) 

• Espectròmetre de masses d’alta resolució (QTOF)

• Cromatògraf de Líquids amb detector d'ultraviolat visible i masses (HPLC‐DAD‐
MS, detectors de díodes en línia i quadrupol simple)



Model: Bruker Alpha FT‐IR spectrometer (FT‐IR)
Any: 2012

Interval de mesura: 375‐7500 cm‐1

Resolució: > 2cm‐1

Precisió en la longitud d’ona: 0.01 cm‐1

Detector: DTGS

Espectròfotometria FT‐IR



Adaptadors:

‐ Platinum ATR de Bruker: Mòdul de Reflectància Total Atenuada

amb suport amb cristall de diamant. Permet mesurar mostres

sòlides i líquides directament sense necessitat de tractament

previ de la mostra.

Limitació: Mostres molt diluïdes o amb poca absorbància

‐ Universal sampling module.

Espectròfotometria FT‐IR



Permet l’obtenció de l’espectre vibracional de la molècula. Obtenim informació

sobre els grups funcionals presents.

Espectròmetria FT‐IR



Caldrà confirmació amb altres tècniques

És una de les tècniques espectroscòpiques més versàtils i de major aplicació en la

caracterització i identificació de materials (polímers, plàstics, sòlids), anàlisi de

productes farmacèutics i de síntesi, anàlisi de contaminants, ciència forense,

biomedicina, agricultura i alimentació entre d’altres.

Espectròmetria FT‐IR



Objectes estranys o contaminants

Caldrà confirmació amb altres tècniques

Espectròmetria FT‐IR



Principals clients:

∙ Grups de recerca UdG: Química, Física,

Aliments, Enginyeria, Biologia, materials, aigua:

caracterització de molècules de síntesi,

seguiment de processos de transformacions

químiques.

∙ Empreses del sector tèxtil, químic,

farmacèutic, enginyeries, importacions,

materials, biotecnològic, alimentària,

laboratoris.

Espectròmetria FT‐IR



Model: Agilent Technologies 7820A (GC‐FID)
Any: 2010

Columnes:

‐ Agilent J&W HP‐5, 30 m x 0.32 mm, 0.25 µm

‐ Agilent J&W Cyclosil‐B, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm (Quiral)
‐ Agilent J&W HP‐ChiralB‐20, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm (Quiral)

Permet separar, analitzar i quantificar mescles de productes volàtils o semivolàtils

per mitjà del temps de retenció i l’àrea.

El detector FID és selectiu per molècules amb enllaços C‐H en la seva estructura

química. Com que pràcticament totes les substàncies que s’analitzen per gasos

són orgàniques, el detector FID és gairebé universal.

No produeixen resposta: els gasos nobles, N2, H2, O2, CO, CO2, CS2, CCl4,

perhalogenats, NH3, NxOy, H2O, HCOOH. Rang de treball: μg/L – mg/L.

GC‐FID



Limitacions: 

‐ Només poden es injectar compostos volàtils o semivolàtils (segons 
l’estructura, molècules amb PM menor de 500‐550.
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Limitacions: 

‐ Cal que els compostos siguin estables a temperatures altes.
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Tipus d’injecció:

‐ Injecció automàtica amb xeringa de mostres en dissolució 

‐ Injecció manual d'espai en cap ("Headspace")

‐ Injecció manual Solid Phase Microextraction (SPME) 

‐ No es poden injectar metalls, àcids o bases fortes, salts, materials oligomèrics o 
polimèrics.   Si formen part de la matriu es poden probar altres formes d’injecció:

Temperatura

Permeten analitzar els compostos
volàtils en presència de substàncies
no volàtils. Ex: dissolvents residuals 
en APIs

GC‐FID



Principals clients:

∙ Grups de recerca UdG: Química: quantificació

de productes de catàlisi o síntesi, seguiment de

processos de transformacions químiques.

Biologia: perfil cuticular de formigues.

∙ Empreses del sector químic, farmacèutic,

enginyeries.

GC‐FID



 Hi ha molts tipus d’espectròmetres de masses i moltes tècniques que s’hi 
poden acoblar. I això no és per casualitat. És un detector molt versàtil però 
cada tipus de configuració serveix per unes aplicacions concretes.

Espectrometria de masses



Permet l’anàlisi, la quantificació i la identificació de barreges de compostos volàtils i semivolàtils. 
L’espectrometria de masses proporciona informació sobre la massa i l’estructura de les molècules, 
separades per cromatografia de gasos.

GC‐MS

Model: Agilent Technologies 7890A (GC) i Agilent Technologies 5975C (MS)

Any: 2010

Columna instal∙lada: Agilent J&W HP‐5MS, 30 m x 0.25 mm, 0.25 µm

Analitzador de masses: Quadrupol



 Limitacions  similars a GC‐FID 
‐ Només molècules semivolàtils o volàtils
‐ Tèrmicament estables
‐ No s’hi poden injectar compostos no volàtils

 Fonts de ionització disponibles: 

‐ EI (disponible biblioteca de compostos NIST)

‐ CI (amoníac o metà)

GC‐MS
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GC‐MS  Ionització Electrònica



Ions analitzats (m/z)

Aquest és un procés remarcablement reproduïble. M fragmentarà amb el mateix patró 
cada vegada fent servir un feix d’electrons a 70eV

GC‐MS  Ionització Electrònica



Avaluem l’espectre de masses de cada pic cromatogràfic fent ús de la llibreria, per 
tal de trobar quins compostos hi ha presents a la mostra

GC‐MS  Ionització Electrònica



GC‐MS  Ionització Electrònica



CH4 / NH3 +

• Les llibreries estan limitades a compostos descrits a la literatura. No funcionen 
per molècules de nova síntesi.

GC‐MS  Ionització Química

Limitacions: 
• No és reproduïble entre laboratoris, per tant no hi ha llibreria
• Tècnica més suau, produeix ions moleculars, informa de la massa 

molecular.
• Produeix M+H +, N+NH4

+ ions or M‐H‐ ions



Estearato de metilo (MW = 298): EI, PCI con metano y PCI con amoníaco

EI

methane CI

ammonia CI

O

O

methyl stearate Chemical Formula: C19H38O2
298

GC‐MS 



Principals clients:

∙ Grups de recerca UdG: Química: Identificació

de productes de reacció.

∙ Empreses del sector químic, farmacèutic,

enginyeries.

GC‐MS 



Model: Bruker micrOTOF‐Q II
Any: 2012

Introducció de mostra: Bomba de xeringa
Fonts de ionització:
‐ Electroesprai (ESI)
‐ Crioesprai (‐100ºC /+100ºC)

Analitzador:
‐ Quadrupol
‐ Temps de vol

Error < 5ppm

Espectròmetre de masses d’alta resolució

Limitacions:

‐ Mostres en solució

‐ m/z> 3000 uma

És una tècnica molt utilitzada per a la determinació o confirmació de la 
composició de compostos. Permet fer MS2 (informació estructural).



QTOF 

Les aplicacions de l’espectrometria de masses d’alta resolució són moltes ja que

proporciona una gran quantitat d'informació qualitativa: determinació de massa molecular,

composició elemental, distribució isotòpica, elucidació estructural.



QTOF  Crioesprai



Fins a -100ºC

Atmosfera inert 
preservada

QTOF 

L’opció d’acoblar el mètode de ionització Crioesprai permet la identificació de

les espècies a baixa temperatura i per tant facilita la detecció de molècules

termolàbils i d’intermedis de reacció amb temps de vida curt.

Crioesprai

ESI: normalment s'utilitzen temperatures 
d'entre 150-250ºC



QTOF  Crioesprai



La reacció de 1 en acetona a -90ºC amb oxigen dóna lloc a la formació d'una espècie de Cu(III) 
amb pont bis oxo. Al afegir 3 equivalents de 2,6-difluorobenzoat de sodi s'obté una espècie lila 
que correspon a la coordinació d'aquest últim a l'espècie de cu(III). Aquestes espècies són 
altament reactives i tenen temps de vida molt curts fins i tot a -90ºC. Tot i això s'han pogut 
observar al nostre laboratori mitjançant l'ús del cryospray. Més informació: Selective Ortho-
Hydroxylation–Defluorination of 2-Fluorophenolates with a Bis(μ-oxo)dicopper(III) 
Species. Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 53(36), 9608-9612. 

QTOF  Crioesprai



Principals clients:

∙ Grups de recerca UdG: Química: Identificació

de productes de reacció/seguiment de

reaccions. Caracterització d’intermedis de

reacció.

∙ Altres universitats en col∙laboració amb grups

UdG, Empreses farmacèutiques.

QTOF 
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