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Resum 

En aquest annex es descriuen aquells processos i tractaments químics o físics que es van 

dur a terme durant la realització d’aquest projecte final de carrera i que no s’han pogut 

incloure dins de la memòria per qüestions d’espai i amb l’objectiu d’agilitzar la lectura. 
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Glossari 

[cm]: centímetre 

[g]: gram 

[g]: gravetat 

[GLC]: cromatografia de gas-líquid 

[GSC]: cromatografia de gas-sòlid 

[IR]: infraroig 

[K]: coeficient de distribució o de repartiment 

[mg]: mil·ligram  

[ºC]: grau centígrad 

[UB]: Universitat Autònoma de Barcelona 

[u.m.a]: unitat de massa atòmica 
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1. Pesada 

Les balances són instruments destinats a determinar la massa d’un cos. Es caracteritzen 

per la seva exactitud, precisió i sensibilitat. 

L’exactitud d’un instrument físic és el grau en que el resultat d’una mesura s’aproxima al 

valor vertader. El terme exactitud es pren freqüentment com a sinònim de precisió, però no 

ho és, ja que la precisió d’un instrument és el grau de coincidència que tenen diferents 

mesures de la mateixa propietat, mentre que la sensibilitat és la magnitud més petita que 

un instrument és capaç de determinar de forma fiable. [1] 

Al laboratori es poden trobar diversos instruments que permeten pesar i que es diferencien 

en la precisió i capacitat de pesada. Així, es diferencien entre granetaris i balances 

analítiques.  

Els granetaris són balances de precisió mitjana, amb una sensibilitat de 0,1 o 0,01 grams. 

Les balances analítiques s’utilitzen per a pesar sòlids amb gran exactitud, ja que tenen una 

sensibilitat mínima de 0,1mg. [2] 

A la figura 1.1 es mostren un granetari i una balança analítica: 

  
Fig. 1.1. a) Granetari b) Balança analítica 

Abans de realitzar qualssevol pesatge, s’ha d’assegurar que la balança estigui ben 

anivellada i, un cop verificat, s’ha de tenir en compte abans de fer qualsevol pesatge que 

no es poden posar substàncies directament sobre el platet, havent-se d’emprar un recipient 

sec i net on estiguin el recipient i la càrrega a pesar a la mateixa temperatura que l’entorn. 
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2. Tamisatge 

Aquesta operació consisteix en separar les substàncies per la grandària de les seves 

partícules en fer-les passar per sedassos (garbells) amb forats de mides diferents. Com a 

conseqüència, s’obtenen diverses fraccions granulomètriques de mida decreixent (anàlisi 

granulomètrica). Les mides d’obertura i el nombre de tamisos es seleccionen segons la 

naturalesa de la mostra i l’exactitud requerida.  

A la figura 2.1 es mostren un tamisador i un tamís. 

 

Fig. 2.1. a) Tamisador b) Detall d’un tamís 
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3. Extracció 

L’extracció amb dissolvents és una tècnica de separació d’un compost a partir d’una 

mescla sòlida o líquida, aprofitant les diferències de solubilitat dels components de la 

mescla en un dissolvent adequat.  

Constitueix una de les tècniques de separació de compostos més emprada al laboratori 

químic que es fonamenta en la transferència selectiva del compost des d’una mescla sòlida 

o líquida amb altres compostos cap a una fase líquida (normalment un dissolvent orgànic). 

L’èxit de la tècnica depèn bàsicament de la diferència de solubilitat en el dissolvent 

d’extracció entre el compost desitjat i els altres compostos presents a la mescla inicial. [3] 

En una primera aproximació es diferencien dos tipus d’extracció: l’extracció líquid-líquid i 

l’extracció sòlid-líquid. 

3.1. Extracció líquid-líquid 

L’extracció líquid-líquid és un mètode molt útil per separar components 

d’una mescla. L’èxit d’aquest mètode depèn de la diferència de solubilitat 

del compost que es vol extreure en dos dissolvents diferents. Quan un 

compost és sacsejat amb dos dissolvents que siguin immiscibles entre 

ells, el compost es distribueix entre els dos dissolvents. A una 

temperatura determinada, la relació de concentracions del compost en 

cada dissolvent és sempre constant, i aquesta constant és el que 

s’anomena coeficient de distribució o de repartiment (K = concentració 

en dissolvent 2 / concentració en dissolvent 1).  

En el laboratori aquest procés de separació (decantació) es fa amb un 

embut decantador (vas florentí) com el que es mostra a la figura 3.1.1.  

L’extracció d’un component d’una mescla dissolta en un determinat dissolvent es pot 

aconseguir afegint un altre dissolvent que compleixi les condicions següents:  

 Que no sigui miscible en quantitat apreciable en el dissolvent original. L’aigua o 

una dissolució aquosa sol ser un dels dissolvents implicats. L’altre dissolvent és 

un dissolvent orgànic. 

  Que el component desitjat sigui molt més soluble en el dissolvent d’extracció 

que en el dissolvent original.  

 Que la resta de components no siguin solubles en el dissolvent d’extracció.  

Fig. 3.1.1. 

Embut de 

decantació. 
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 Que sigui suficientment volàtil, per poder-lo eliminar fàcilment del producte extret 

per destil·lació o evaporació.  

  Que no sigui tòxic ni inflamable, tot i que, malauradament, hi ha pocs dissolvents 

que compleixin els dos criteris: hi ha dissolvents relativament no tòxics però 

inflamables com ara l’hexà, d’altres que no són inflamables però sí tòxics com 

ara el diclorometà o el cloroform, i d’altres que són tòxics i inflamables com ara 

el benzè.  

3.2. Extracció sòlid-líquid 

La separació d’una mescla de compostos sòlids també es pot dur a terme aprofitant les 

diferències de solubilitat d’aquests compostos en un determinat dissolvent.  

L’extracció sòlid-líquid sol ser molt més eficient quan es fa de manera contínua amb el 

dissolvent d’extracció calent en un sistema tancat.  

El procés es basa en la maceració amb dissolvent orgànic, prèviament vaporitzat en un 

matràs i condensat en un refrigerant, de la mescla sòlida que s’ha d’extreure continguda 

dins d’una mena de cartutx o bossa de cel·lulosa que es col·loca a la cambra d’extracció. 

El pas del dissolvent orgànic amb part del producte extret al matràs inicial permet que el 

mateix dissolvent orgànic torni a ser vaporitzat, de manera que es repeteix un nou cicle 

d’extracció, mentre que el producte extret, no volàtil, s’hi va concentrant. A la figura 3.2.1 

es mostra una bateria d’extractors soxhlet, que és l’equipament habitual en aquest tipus 

d’extracció.  

 

Fig. 3.2.1. Bateria d’extractors soxhlet. 
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El soxhlet consisteix en un dipòsit de vidre que conté un sistema de sifó per que es 

produeixi el seu buidatge automàtic amb el dissolvent condensat juntament amb el solut 

extret, i un braç lateral per a la circulació dels vapors provinents d’un matràs que es troba 

a la part inferior de l’aparell i està escalfat per una manta calefactora. [4] 

El producte que es vol extreure de la substància sòlida es col·loca a l’interior del dipòsit 

de vidre. A la part superior del dipòsit hi ha connectat un refrigerant que condensa el 

líquid i fa que vagi caient gota a gota sobre la mostra sòlida continguda a l’interior del 

cartutx porós.  

El mateix dissolvent es fa passar diferents vegades per la mateixa mostra. D’aquesta 

manera, a mesura que es repeteix el cicle, s’aconsegueix l’extracció completa del 

producte que es vol extreure i la seva concentració en el matràs situat a la part inferior 

de l’equip. 
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4. Reflux 

El reflux és una operació mitjançant la qual es manté una dissolució a una temperatura 

constant, generalment la del punt d’ebullició del solvent emprat, sense que es produeixi 

una reducció del volum.  

Aquesta operació consisteix a fer bullir un líquid en un recipient (generalment un matràs), 

de tal manera que els vapors (en condensar-se en un refrigerant convenientment 

acoblat), reflueixin, és a dir tornin a caure dins el matràs en forma líquida.  

El reflux és un procés continu d’evaporació i condensació del dissolvent en el refrigerant, 

en aquest projecte, l’aigua. Per a produir el reflux es poden emprar diferents tipus de 

refrigerants, com el de boles, el de serpentí, o el de Liebig. L’objectiu del refrigerant és 

evitar la pèrdua del dissolvent. 

Hi ha tres tipus de reflux: bàsic, en atmosfera inert i amb control d’humitat ambiental. A 

la Fig. 4.1 es mostren els equips emprats en cadascun dels casos: 

 

Fig. 4.1. Equips de reflux a) Bàsic b) En atmosfera inert c) Amb un tub d’aire assecat. 

D’altra banda, hi ha altres tècniques d’extracció com: l’extracció supercrítica 

(habitualment amb diòxid de carboni), l’extracció per ultrasons, o l’extracció assistida per 

microones. [5,6] 
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5. Destil·lació 

El procés de la destil·lació consisteix a escalfar una mescla líquida per tal que se’n separi 

un vapor ric en components volàtils i, a continuació, refredar el vapor fins a obtenir un 

líquid més ric en volàtils que el líquid original. Així, doncs, en aquest procés cal 

diferenciar una etapa d’escalfament (fins a ebullició de la mescla) i una de refredament 

(condensació dels vapors). [7] 

Cal tenir en compte que una barreja de dos líquids miscibles destil·la a una temperatura 

que no coincideix amb les temperatures d’ebullició dels dos líquids components de la 

barreja (aquesta temperatura pot ser intermèdia entre ambdues, superior o inferior) i que 

el vapor que se’n desprèn no té la composició del líquid original, sinó que és més ric en 

el volàtil.  

La destil·lació constitueix una de les principals tècniques de laboratori per purificar líquids 

volàtils i és àmpliament utilitzada en l’obtenció de begudes alcohòliques, en l’extracció d’olis 

essencials, en el refinatge del petroli, en l’obtenció de productes petroquímics de tot tipus i 

en molts altres camps de la industria. [8] 

Una aplicació artesanal de la destil·lació que encara es fa servir en l’obtenció d’olis 

essencials i en determinats processos d’obtenció de begudes alcohòliques és la destil·lació 

mitjançant alambins. [9] 

5.1. Destil·lació simple 

La destil·lació simple s’utilitza quan la mescla de productes líquids de la qual es vol fer una 

destil·lació només conté una substància volàtil o quan conté més d’una substància volàtil, 

però el punt d’ebullició del líquid més volàtil difereix del punt d’ebullició dels altres en al 

menys 80 ºC (o per separar líquids amb punts d’ebullició inferiors a 150º d’impureses no 

volàtils), de manera que el resultat final es l’obtenció d’un únic producte.  

En una destil·lació simple el líquid s’evapora i els vapors produïts a l’interior del calderí es 

canalitzen immediatament cap a un condensador (refrigerant), on es refrigeren, condensen 

i es recullen en el col·lector de forma líquida (destil·lat). En canvi, la proporció que queda 

al matràs de destil·lació és el residu o fracció menys volàtil.  
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Fig. 5.1.1. Equip de destil·lació simple. 

Cal tenir en compte que es defineix el punt d’ebullició com la temperatura en la que la 

pressió parcial de vapor del líquid és igual a la pressió atmosfèrica. Normalment, el punt 

d’ebullició d’un líquid està referenciat a 760 mm Hg i és característic de cada substància. 

Ara bé, aquest valor varia si, prèviament, ho fa la pressió atmosfèrica, de manera que a 

menor pressió atmosfèrica, menor és el valor del punt d’ebullició. 

La destil·lació a pressió reduïda o al buit consisteix en fer disminuir la pressió en el 

muntatge de destil·lació per tal de disminuir el punt d’ebullició de la barreja que es vol 

destil·lar. 

  

Fig. 5.1.2. Equip de destil·lació simple a pressió reduïda. 
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Per dur a terme aquest tipus de destil·lació cal un sistema de buit responsable de disminuir 

la pressió a l’interior de l’equip de destil·lació (bomba de buit) i un adaptador de buit, 

necessari per evitar una depressió extrema que podria arribar a provocar la implosió de 

l’equip. 

5.2. Destil·lació fraccionada 

La destil·lació fraccionada (rectificació) s’utilitza quan la mescla de productes de la qual es 

vol fer una destil·lació conté substàncies amb punts d’ebullició amb una diferència menor 

a 80º C (Fig.5.2.1). Aquest tipus de destil·lació també es pot fer a pressió atmosfèrica o 

reduïda. 

  

Fig. 5.2.1. Equip de destil·lació fraccionada (rectificació). 

Per tal que la separació dels diferents líquids cal fer servir una columna de fraccionament; 

de la qual existeixen diferents models (Fig.5.2.2), totes elles amb l’objectiu d’interposar una 

sèrie d’obstacles en el flux de vapors ascendents, abans de que arribin a la canalització 

cap al refrigerant. D’aqueta manera es produeix un intercanvi de calor entre els vapors 

ascendents i els líquids que retornen cap al calderí (procés de reflux) que permet la 

separació gradual dels vapors més volàtils. 
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Fig. 5.2.2. D’esquerra a dreta diferents tipus de columnes de fraccionament: refrigerant, columna 

Vigreus i refrigerant reblert de boles de vidre. 

5.3. Destil·lació per arrossegament de vapor 

La destil·lació per arrossegament de vapor és una tècnica de destil·lació que permet la 

separació de substàncies insolubles en aigua i lleugerament volàtils d’altres productes no 

volàtils. Aquesta destil·lació es realitza a baixa temperatura (inferior als 100ºC). A la figura 

5.3.1 es mostra un esquema d’un equip de destil·lació per arrossegament de vapor. 

 

Fig. 5.3.1. Equip de destil·lació per arrossegament de vapor. 
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En aquest mètode, s’addiciona un excés d’aigua a la barreja que conté el producte que cal 

separar, i el conjunt es sotmet a destil·lació. En el matràs de destil·lació es recuperen els 

compostos no volàtils i/o solubles en aigua calenta, i en el matràs col·lector s’obtenen els 

compostos volàtils i insolubles en aigua. Finalment, l’aïllament dels compostos orgànics 

recollits al matràs col·lector es du a terme mitjançant una extracció.  

El fonament teòric d’aquesta destil·lació es basa en que la pressió total dels dos líquids a 

una temperatura determinada és igual a la suma de les pressions de vapor que tindrien 

aquests dos compostos per separat, és a dir, que cada component exerceix la seva pròpia 

pressió de vapor independent de l’altre: (PT= PA + PB). 
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6. Centrifugació 

La centrifugació és una tècnica de sedimentació, accelerada gràcies a la utilització de la 

força centrífuga. S’utilitza per aïllar o concentrar partícules suspeses en un medi líquid 

aprofitant la diferent velocitat de desplaçament segons la forma, la grandària o el pes en 

ser sotmeses a força centrífuga. La força centrífuga és la que s’exerceix sobre un cos quan 

aquest gira al voltant d’un eix. Aquesta força, la magnitud de la qual és directament 

proporcional a la massa del cos, el radi de gir i la velocitat angular de gir, és perpendicular 

a l’eix i tendeix a allunyar el cos de l’eix. La força centrífuga pot accelerar el procés de 

sedimentació de partícules, tant les que tenen tendència a fer-ho espontàniament (densitat 

superior a la del líquid), com les que tendeixen a surar (densitat inferior a la del líquid). La 

tecnologia actual permet arribar a forces de fins a centenars de milers de vegades la força 

de la gravetat (‘1g’ és aproximadament la força centrífuga generada per un rotor de 25 cm 

de radi girant a una revolució per segon). [10] 

La centrifugació es pot portar a terme a escala preparativa o a escala analítica. La primera 

s’utilitza per aïllar partícules per al seu aprofitament posterior i la segona permet determinar 

propietats físiques com ara la velocitat de sedimentació o el pes molecular. 

En una centrifugadora l’element determinant és el rotor, dispositiu que gira i en el que es 

col·loquen els tubs. N’hi ha de dos tipus: rotor basculant i rotor d’angles fix, com es mostra 

a la Fig. 6.1. 

  

Fig. 6.1. Rotor angular o d’angle fix (esquerra) i rotor basculant (dreta). 

Al rotor basculant els tubs es col·loquen en uns dispositius (cistelles) que, quan gira el rotor, 

passen de la posició vertical a l’horitzontal, és a dir, se situen en posició perpendicular a 

l’eix de gir. Ben al contrari, en el rotor d’angle fix els tubs es fiquen en orificis a l’interior de 

rotors massissos. El cas extrem és el de rotors verticals en els quals el tub es situa paral·lel 

a l’eix de gir (cas d’ultracentrífugues). 

A més a més, en funció del medi en el que es centrifuga i de la forma com s’aplica la 

mostra, aquesta pot ésser diferencial o de frontera mòbil (el tub s’omple amb la mostra i es 

centrifuga, obtenint-se un sediment i un sobrenedant), zonal o de velocitat de sedimentació 
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(la mostra s’aplica en una capa prima sobre el medi de centrifugació, que és un gradient 

de densitat, i sota la força centrífuga les partícules sedimenten a través del gradient 

concentrant-se en zones o bandes discretes), centrifugació isopícnica o d’equilibri de 

sedimentació (s’empra un gradient de velocitat durant un temps suficientment llarg de 

centrifugació com per a que s’arribi a l’equilibri de sedimentació; aquesta tècnica separa 

únicament en funció de la densitat dels components de la mostra) o de mètodes de barrera 

(centrifugació a través d’un medi de densitat constant). [11,12] 

En qualsevol procés de centrifugació els paràmetres que cal tenir en compte són: 

- El volum de la dissolució que s’ha de centrifugar, la qual cosa determinarà el tipus 

de tub i de rotor. 

- La naturalesa química de la dissolució, la qual determinarà si el tub ha de ser de 

vidre o de plàstic. Aquests han de ser resistents químicament (per dissolvents i 

reactius) i físicament (tensió a les velocitats elevades que s’empren). Per a altes 

velocitats s’empren tubs de plàstics especials, i per a determinats reactius tubs de 

tefló. Poden tenir el fons cònic, rodó... 

- El diferencial de densitat entre la partícula a sedimentar i la densitat del medi en el 

qual es troba 

Al laboratori, comptàvem amb la centrífuga S-240 de Selecta, mostrada a continuació: 

  

Fig. 6.2. Centrifugadora emprada en aquest projecte. 
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7. Obtenció d’aigua destil·lada 

L’aigua destil·lada és aigua a la qual se li han eliminat els ions i impureses mitjançant 

destil·lació. La destil·lació implica bullir aigua i condensar-ne el vapor dins d’un recipient 

net, deixant entre la majoria i la totalitat del sòlids contaminants al tanc d’ebullició. [13] 

De forma habitual, tan als laboratoris com a la industria es fa servir una alternativa més 

econòmica, l’aigua desionitzada o desmineralitzada. Aquesta aigua se li extreuen els seus 

ions (cations i anions) mitjançant la utilització de resines bescanviadores d’ions, obtenint-

se un aigua d’alta puresa però que pot contenir molècules orgàniques sense càrrega 

elèctrica, virus i bacteris. 

A l’Escola d’Enginyeria de Terrassa es disposa d’aigua desionitzada que resta en un dipòsit 

d’on es subministra a tots els laboratoris. Per aquest motiu, abans de realitzar un 

procediment experimental, és convenient garantir la puresa de l’aigua mitjançant la 

destil·lació corresponent, la qual al CRESCA es realitzava mitjançant el destil·lador Merit 

Water Still W4000 ( de la casa Stuart Equipment), mostrat a la figura 2.1. 

  

Fig. 7.1. Alambí de sobretaula Merit W4000 per a obtenir aigua destil·lada. 
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8. Cromatografia de gasos 

La cromatografia de gasos és una tècnica cromatogràfica en que la mostra es volatilitza i 

s’injecta al cap d’una columna cromatogràfica. L’elució es produeix pel flux d’una fase mòbil 

de gas inert. A diferència d’altres tipus de cromatografia, la fase mòbil no interactua amb 

les molècules de l’analit, essent la seva única funció la de transportar-lo a través de la 

columna.  

Existeixen dos tipus de cromatografia de gasos, la de gas-sòlid (GSC) i la de gas-líquid 

(GLC). A la GSC la fase estacionaria és sòlida i la retenció dels analits en ella es produeix 

mitjançant el procés d’adsorció. La GLC empra com a fase estacionària molècules de líquid 

immobilitzades sobre la superfície d’un sòlid inert.  

La cromatografia de gasos es duu a terme en un cromatògraf de líquids, el qual consta de 

diversos components com són el gas portador, el sistema d’injecció de mostra, la columna 

(generalment dins d’un forn) i el detector.  

  

Fig. 8.1. Diagrama d’un cromatògraf de gasos. 

El gas portador transporta els components de la mostra i crea una matriu adequada per al 

detector. Ha de ser inert per evitar interaccions amb la mostra i amb la fase estacionaria, 

ha de ser capaç de minimitzar la difusió gasosa, ha de ser fàcilment disponible i pur, 

econòmic... 

El sistema d’injecció de la mostra és un aparell crític, ja que deu injectar una quantitat 

adequada i s’ha d’introduir de tal forma que sigui ràpid per evitar l’eixamplament de les 

bandes de sortida; aquest efecte es dona amb quantitats elevades d’analit. El mètode més 

utilitzat empra una microxeringa per introduir l’analit en una càmera de vaporització 
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instantània, la qual està a 50ºC per sobre del punt d’ebullició del component menys volàtil 

i està sellada per una junta de silicona septa.  

Les columnes emprades per la cromatografia de gasos són les empaquetades o amb 

rebliment i les tubulars obertes o capil·lars. Les més comuns en l’actualitat són les capil·lars 

donada la seva major velocitat i eficiència. Poden ser de 2 a 60 metres de longitud i d’acer 

inoxidable, vidre, sílice fosa o tefló.  

La temperatura és una variable important, ja que en funció d’aquesta variarà el grau de 

separació dels diferents analits. Aquesta depèn del punt d’ebullició de l’analit o analits i de 

la màxima temperatura de funcionament de la columna (fase estacionària), i per lo general 

s’ajusta a un valor igual o lleugerament superior a aquest.  

Els detectors són la part del cromatògraf que s’encarreguen de determinar quan ha sortit 

l’analit pel final de la columna. Ha de ser sensible, mostrar resposta lineal a l’analit, amb un 

temps de resposta curt, un rang de temperatures de treball ampli, estable i reproductiu (ha 

de poder reproduir un mateix experiment), fiable, senzill d’utilitzar, amb resposta semblant 

per a tots els analits o selectiva i altament predictible per a un nombre reduït d’analits. 

[14,15] 

La cromatografia de gasos és ideal per separar mescles orgàniques complexes, 

compostos organometàl·lics i sistemes bioquímics. Només presenta limitacions en tres 

casos [16]: 

- Compostos poc volàtils, generalment els de pes molecular superior a 300 u.m.a. 

- Compostos sensibles a una elevació de la temperatura inclús moderada. 

- Compostos que es troben en forma iònica.  

Donat que el limonè té un pes molecular de 136,24 g/mol, aquesta tècnica és ideal. En 

aquest projecte, es va contractar externament als Centres Científics i Tecnològics de la 

UB. Aquesta cromatografia ha permès determinar qualitativa i quantitativament els 

components de l’oli essencial obtingut, després d’haver estat sotmès a un procés de 

deshidratació amb sulfat de sodi anhidre, i comparar-los amb els de les dues mostres 

comercials.  
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9. Espectroscopia d’infraroigs (IR) 

Els espectres d’infraroig són una de les eines més importants per observar espectres 

vibracionals. Les característiques més rellevants d’aquesta espectroscòpia són les 

següents: 

- Si dos molècules estan constituïdes per àtoms distints, o tenen distinta distribució 

isotòpica, o configuració, o es troben en ambients diferents, els espectres 

d’infraroigs són diferents. 

- Una substància definida pot identificar-se pel seu espectre infraroig. Aquests 

espectres poden ser considerats com les impremtes digitals d’aquesta substància.  

- Els espectres mostren bandes que són típiques de grups funcionals particulars i 

que tenen localitzacions i intensitats específiques dins dels espectres infrarojos.  

- A partir dels espectres es poden inferir les estructures moleculars. Per això es 

requereix un model en el qual basar els càlculs.  

- Les intensitats en les bandes de l’espectre d’una barreja, són generalment 

proporcionals a les concentracions d’una substància i realitzar l’anàlisi de mostres 

amb varis components.  

- És possible, mitjançant l’ús de dispositius experimentals adequats, obtenir 

espectres infrarojos sense alteració de la mostra, lo que constitueix a aquesta 

espectroscòpia com una eina d’anàlisi no destructiva.  

- El temps necessari per obtenir i emmagatzemar un espectre infraroig és de l’ordre 

de minuts. 

Els àtoms que constitueixen una molècula estan units entre si per forces d’origen 

electrostàtic, que s’assemblen a unions elàstiques i, en conseqüència, els seus moviments 

són periòdics o quasi periòdics. Tots els moviments relatius dels àtoms en una molècula 

són en realitat la superposició dels anomenats modes normals de vibració, en els quals 

tots els àtoms es troben vibrant amb la mateixa fase i freqüència normal. El nombre de 

modes normals de vibració defineix l’espectre vibracional de cada molècula. Aquests 

espectres també depenen de les masses dels àtoms involucrats, el seu arreglament 

geomètric dins de la molècula i l’elasticitat dels enllaços químics. [17,18] 
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