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Resum  

En aquest estudi s’ha fet una anàlisi qualitativa i semiquantitativa dels components de 

mostres de camamilla ‘Matricaria Recutita’ de diferents orígens. En una 

anàlisi estadística, s’ha mirat la varietat i proporció dels diversos grups funcionals 

presents a les mostres. També s’ha mirat com les dades experimentals s’ajusten a 

fonaments teòrics (proporcionalitat del temps de retenció i la massa molecular dels 

compostos) i les diferències regionals entre mostres. 

 

Abstract 

In this study, a qualitative and semiquantitative analysis was made of the components 

of ‘Matricaria Recutita’ chamomile samples from different origins. In a statistical 

analysis, we looked at the variety and proportion of the various functional groups that 

were found in the samples, how the experimental data fit theoretical foundations 

(proporcionality between molecular mass and retention time), and the regional 

differences between the samples. 
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1. Introducció: 

 

1.1 Objectius del treball: 

 
 

-Descriure de manera semiquantitativa, qualitativa  i amb una anàlisi estadística 

els diferents components de les mostres de camamilla estudiades. 

 

- Descripció exhaustiva de tots els processos utilitzats al llarg del temps, 

incloent-hi extracció, mètode d’anàlisi d’extracte (cromatografia de gasos amb 

espectrometria de masses com a detector) i mètode d’anàlisi dels resultats 

cromatogràfics (espectres de masses generats pel software ‘xcalibur’) 

 

-  Analitzar els diferents grups funcionals de cadascuna de les mostres i 

comprovar si el temps de retenció és directament proporcional amb la massa 

molecular dels compostos. 

 

- Comprovar resultats amb fonts bibliogràfiques d’altres treballs amb camamilla. 

 

 

1.2 Origen del treball: 
 

Durant els passats anys, en els laboratoris de la UPC es van agafar diferents mostres 

de camamilla per usos diferents. Primerament, allà cap al 2014 es va agafar una mostra 

provinent de Polònia per una alumna d’intercanvi de la Rzeszów University of 

Technology, però va haver de marxar abans de poder acabar el seu treball. El 2015 una 

alumna de màster de l’EPSEM, l’Anna Augé Pidelaserra va realitzar el seu treball de fi 

de màster. Aquest treball s’anomenava: ‘’IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI  DELS 

DIFERENTS PRINCIPIS ACTIUS PRESENTS EN LA CAMAMILLA (MATRICARIA 

RECUTITA L) I LA FLOR DE NEU (LEONTOPODIUM ALPINUM)’’, i analitzava mostres 

de camamilla i flor de neu per cromatografia de gasos. Cap a l’any 2018 un client del 

Marroc va demanar un servei d’anàlisi a la universitat. Tot i que les mostres es van 

recollir i es van passar per cromatografia, mai es van analitzar perquè aquest client va 

abandonar el projecte. 

 

Totes aquestes mostres (amb l’excepció de la mostra de camamilla del treball de l’Anna) 

no es van poder analitzar adequadament. Durant tots aquests anys no es van poder 

utilitzar, llavors aquest treball neix amb la intenció d’agafar totes aquestes mostres de 

camamilla no utilitzades, comparar-les, analitzar-les i aprofitar-les en un estudi. 

D’aquesta manera no només s’afegiria un valor a totes les mostres que al llarg del temps 

no han tingut cap, sinó que es podria avançar en el coneixement sobre la camamilla i 

les plantes amb propietats aromàtiques en general. 
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2. Descripció de la planta 

 

2.1 Descripció de les característiques de la camamilla: 

 

La camamilla és una planta herbàcia, de tija rectangular o cilíndrica, que 

ronda des dels 20 cm fins als 40 cm d'alçada. Presenta fulles alternes, 

bipinnatisectes. És una planta hermafrodita i el seu període de floració depèn 

de l’espècie. Per a la camamilla dolça (‘matricaria recutita’) és de maig a 

octubre.  Les flors són una mica amargues i molt fragants. 

El seu creixement depèn de les característiques del sòl i la radiació solar, 

creixent amb facilitat en sòl ben drenat i amb radiació solar alta. Tot i això 

creix amb facilitat en molts tipus de sols sense excés d’aigua. Resisteix les 

gelades (temperatures de fins a 2ºC), l'escassetat de nutrients i l'acidesa de 

terra. 

Respecte a la seva taxonomia: 

 

Regne: plantae  

Divisió: Magnoliophyta 

Classe  magnoliopsida  

Ordre asterales 

Família asteraceae  

Subfamília asteroideae  

Tribu anthemideae  

Gènere matricaria  
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Espècie matricaria recutita 

(Font i Quer, 1961) 

 

 

 

2.2 Origen de la planta 

 

És nativa de la regió dels Balcans, des d'on es va difondre cap a Europa i 

pràcticament a tot el món. Gràcies a aquesta expansió està també 

naturalitzada en diverses regions d'Amèrica i es conrea per al seu ús 

industrial.  

Etimològicament, el nom camamilla és la traducció del grec ‘khamaimelon’, 

(‘poma de terra’) ja que la planta desprèn un cert olor de poma. Per aquest 

motiu, en castellà s’utilitza la paraula ‘manzanilla’. 

El mot ha anat evolucionant en diferents idiomes al llarg del temps, mantenint 

l’arrel grega: 

 

 

 

Fent una anàlisi de l'espècie, 'Matricaria' s’origina de 'matrix', referent a la 

matriu, ja que tradicionalment, aquesta herba ha sigut utilitzada per a 

pal·liar mals femenines. (Font i Quer, 1961) 

 

 

 

Figura 1. Evolució etimològica del mot ‘camamilla’ en diferents idiomes: 
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2.3 Usos 

Algunes persones prenen camamilla per via bucal per a tractar diversos 

trastorns digestius, incloent-hi indigestió, nàusees, vòmits, pèrdua de la gana 

i gas intestinal. També s’aplica freqüentment a la pell per al dolor i la inflor 

(inflamació), les genives i les irritacions. Algunes persones posen camamilla 

en un bany de vapor i la inhalen per inflamacions del sinus, febre de fenc i 

mal de gola. Tot i això no s’han fet suficients estudis científics per donar 

suport consistent a qualsevol d’aquests usos. 

En els aliments i begudes, l'oli essencial i l'extracte s'utilitzen per aromatitzar. 

En la indústria, l’oli volàtil de camamilla s’utilitza com a fragància en sabons, 

cosmètics i perfums; i per aromatitzar el tabac. L’extracte també s’utilitza en 

cosmètics i sabons. Les infusions s’han utilitzat com a coloració i 

condicionant del cabell, i per tractar infeccions de paràsits. 

 Es tracta d’una de les plantes medicinals més utilitzades a tot el món, no 

solament a les llars com a remei curatiu casolà, també és emprada a la 

medicina i la indústria farmacèutica. 

La quantitat d’oli essencial és el que dictamina el valor en medicinal de la 

planta. La qualitat d’aquest oli depèn de la quantitat de chamazulene i l’òxid 

de bisabolol (A, B o α) sobretot l’extret de les flors en plena floració de la 

planta. És  de color blau i  té també múltiples aplicacions farmacològiques, 

cosmètiques i  a la indústria alimentària. (Augé, 2015) 

 

 

 

Figura 2 . Estructura química del Chamazulene i α-Bisabolol  Imatges extretes de la 

web del  NIST. 
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2.4 Origen de les mostres utilitzades al treball 
 

 

En aquest estudi, tenim 3 orígens diferents per l’anàlisi cromatogràfica: 

Camamilla egípcia, camamilla del Marroc i camamilla polonesa. Pel que 

respecta a la mostra d’origen egipci, la flor és d’origen comercial (‘Amorós 

Nature’, carrer can Batalló s/n, Hostalric, Girona. Origen egipci). Aquestes 

mostres van ser recollides per l’Anna Augé, com a part del seu treball de fi 

de màster el 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecte de la mostra de camamilla polonesa, la persona que va recollir les 

mostres i les va fer passar per cromatografia és la Beata Łukasiewicz. Ella 

venia de la Rzeszów University of Technology (Polonia) i va venir a la UPC 

per a treballar amb cromatografia de gasos. Desgraciadament  va acabar 

tornant abans de poder acabar el seu treball amb camamilla. Pel que 

respecta a la mostra d’origen marroquí, la mostra va ser recollida l’any 2018 

per un client del Marroc que va sol·licitar el servei d’anàlisi de la UPC. 

 

 

 

Figura 3 . ‘Matricaria recutita’ Fotos extretes de la web flora catalana 
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3. Metodologia de treball: 

Primerament per a l'extracció dels compostos volàtils de la camamilla es va 

utilitzar l'extracció Söxhlet (mostra egípcia) i la destil·lació al vapor amb ajuda 

de l’extractor d’olis essencials ‘Clevenger’ (mostra marroquina i polonesa) 

Per a la identificació de tots els compostos de cadascuna de les mostres es 

va utilitzar el mètode de la cromatografia de gasos amb espectrometria de 

masses i per l’anàlisi de les dades recollides en la cromatografia, s’ha utilitzat 

el software informàtic ‘Xcalibur’: 

 

3.1 Métode d’extracció: Söxhlet: 

 

El primer pas per aconseguir una anàlisi de components de qualsevol mostra 

sempre és l’extracció d’aquests. L’extracció Söxhlet permet extreure 

components d’una matriu sòlida, deixant enrere impureses insolubles. Si un 

component en una mescla sòlida té una alta solubilitat en alguna matriu 

líquida, es pot utilitzar una extracció Söxhlet per aïllar-lo a aquesta nova 

matriu. Aquest mètode se centra en l'extracció de components semivolàtils 

principalment. 
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3.1.2  Parts del Soxhlet: 

Figura 4. Esquema visual bàsic dels tipus de components (volàtils, semivolàtils i 

insolubles) i els aparells que s’utilitzen per extreure’ls. La imatge no està a escala, ja 

que els components volàtils només presenten una fracció petita del total. 
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El muntatge d’un sistema Söxhlet es pot veure a la Figura 5. Dins del cos del 

Söxhlet (2) es col·loca una càpsula de cel·lulosa on s’introdueix la mostra 

sòlida (7). El solvent s’escalfa des del matràs de fons rodó (3). A mesura que 

bull, el condensador (1) el retorna en forma de degoteig cap al cos del 

Söxhlet. Això permet l’extracció dels components solubles de la mostra. A 

mesura que el solvent va omplint el recipient, també es va omplint el sifó 

lateral (4) fins que vessa. És en aquest moment en què es dóna el buidatge 

del solvent (6) juntament amb l’extracte fins a arribar al matràs de fons rodó 

de partida. Aquest cicle es repeteix a mesura que el solvent va bullint gràcies 

a la font de calor aportada mitjançant una manta elèctrica o bé una placa 

escalfadora (8). S’utilitzen dissolvents orgànics amb punts d’ebullició baixos. 

Aquests han de fluir a través de l’extractor de Söxhlet durant hores per tal 

d’obtenir uns bons resultats  (Augé, 2015) 

 

 

Figura 5.  Esquema i parts d'un Söxhlet : Autora: Anna Augé, 2015 
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3.1.3 Muntatge del Söxhlet: 

 

A continuació es descriurà pas a pas tot el procediment de muntatge del 

söxhlet que va fer l’Anna Augé el 2015 per a la mostra utilitzada en aquest 

treball. 

 

Utilitzant  una proveta de 100ml, omplim  4  matrassos rodons amb 350 ml 

de la mescla pentà/diclorometà 7:3 cadascun. Hi afegim trossets de 

porcellana com a nucli d’ebullició a cada un, els tapem amb un tap de vidre 

pyrex i els reservem deixant-los damunt de suports de suro. 

Muntem els quatre aparells de söxhlet en sèrie (Els cossos extractors, 

refrigerants i els balons amb els dissolvents), encaixant els diferents cossos 

i fixant-los amb l’ajut de pinces de plàstic. Usar els suports i les pinces per a 

mantenir-los en posició vertical. 
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Connectar els tubs de plàstic semirígids d’entrada i sortida d’aigua freda, a 

la màquina recirculadora i refrigerant, programar-la de manera que la 

temperatura de l’aigua circulant sigui d’uns 4ºC, i posar-la amb marxa. 

Encaixar els balons en les mantes calefactores. Separar la peça de vidre 

refrigerant del cos de l’extractor  dels quatre söxhlet i introduir-hi un didal 

amb les plantes que hem pesat anteriorment a cada un. 

Encendre la manta calefactora de manera que la temperatura inicial 

d’escalfament sigui d’uns 40 ºC. 

L’extracció s’ha aturat al cap de 21 hores, s’hauran produït unes 96 

extraccions (4 cicles d’extracció /hora). 

 

 

 

 

 

Figura 6. Muntatge de la mostra de Camamilla egipcia, es van utilitzar 4 söxhlets 

per a 4 extractes diferents: Autora: Anna Augé, 2015 
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3.2 Destil·lació al vapor: 

 

3.2 Destil·lació al vapor: La destil·lació al vapor o destil·lació per 

arrossegament de vapor és un tipus de destil·lació a baixa temperatura 

(100 °C o menys) que separa compostos que tenen un punt d'ebullició 

elevat. Serveix per a separar substàncies de punt d'ebullició molt superior a 

100 °C i que es descomponen abans o en arribar a la temperatura 

d'ebullició. Permet la separació de substàncies insolubles en aigua i 

lleugerament volàtils d'altres productes no volàtils. A la barreja que conté el 

producte que es pretén separar, se li afegeix un excés d'aigua, i el conjunt 

se 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 en el matràs col·lector es 

realitza mitjançant una extracció. 

Figura 7. Extractes després de l’extracció. Autora: Anna Augé, 2015 
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3.2.1 Diferents usos de la destil·lació al vapor: 

 

La destil·lació al vapor s'empra en l'aïllament d'olis essencials, que 

s’afegeixen en perfums. L'oli d'eucaliptus i l'oli de taronja s'obtenen per 

aquest mètode a escala industrial. La destil·lació al vapor també s'utilitza de 

vegades per separar productes intermedis o finals durant la síntesi de 

compostos orgànics complexos. També s’usa àmpliament en les refineries 

de petroli i plantes petroquímiques, on comunament se l'anomena "extracció 

amb vapor". La destil·lació a vapor també és un mitjà important per separar 

els àcids grassos de les mescles i per tractar productes crus com olis alts per 

extreure i separar àcids grassos, sabons i altres compostos orgànics de valor 

comercial. (Wikipedia, 2020) 

 

 

3.2.2  Fonament teòric de la destil·lació per arrossegament de 

vapor: 

 

En una mescla formada per dos líquids immiscibles, A i B, la pressió de vapor total a 

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

a aquesta temperatura, els dos components sense barrejar, és a dir, que cada 

component exerceix la seva pròpia pressió de vapor independentment de l'altre  

(PT = PA + PB). 

(UB, Destil·lació per arrossegament de vapor, 2018) 

Quan una mescla de dos líquids pràcticament immiscibles s'escalfa agitant-los per 

exposar els dos líquids a la seva pròpia fase de vapor, la pressió de vapor de tot el 

sistema s’incrementa. Si aquesta pressió de vapor incrementa per sobre de la pressió 

atmosfèrica  (101kPa), la mescla comença a bullir i d’aquesta manera molts compostos 

insolubles en aigua poden ser purificats ben per sota de la seva temperatura de 

descomposició. Per exemple el punt d'ebullició del bromobenzè és 156 °C i el de l'aigua 

és 100 °C, però una mescla dels dos bull a 95 °C.  (Patrick J. Sinko,2011) 
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3.2.3 Extractor d’olis essencials Clevenger 

 

Per arribar a realitzar la destil·lació al vapor, es necessita l’equip adequat. 

L'equip Clevenger (Günther, 1948), usat en molts laboratoris i considerat en 

diversos estàndards internacionals, és el mètode més adequat per a la 

determinació del contingut total de l'oli essencial d'una planta aromàtica. Està 

compost d'un baló, on es diposita la matèria primera mòlta i una quantitat 

coneguda d'aigua pura. S’escalfa constantment l'oli essencial amb l'aigua 

present i s'evaporen contínuament, mitjançant destil·lació al vapor. Un 

condensador va acoblat al baló i una connexió en forma de D, permet 

acumular i separar l'oli essencial de la barreja condensada. 

 

 

 

 

 

 

Figura  8. Esquema d’un sistema extractor Clevenger  Autor: ANIPAM - Asociación 

Nacional Interprofesional de Plantas Aromáticas y Medicinales. 
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A continuació de l’extracció, el següent pas a fer per trobar els compostos és 

trobar una tècnica adient d’anàlisi  del extractes. 

 

3.3 Cromatografia: 

 

La cromatografia és una tècnica de separació de components d’una mescla. 

Els components es fan passar per una fase estacionaria mitjançant el flux 

d’una fase mòbil. L’objectiu de la fase mòbil és transportar la mescla. 

L’objectiu de la fase estacionaria és retardar el pas dels components. 

D’aquesta manera, quan els components de la mescla passen a través del 

sistema, són separats en diferents moments, segons la seva afinitat amb la 

fase estacionaria. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Funcionament de la cromatografia. Imatge basada en el 

esquema de la web de Science unfiltered. 
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3.3.1 Tipus de cromatografia: 

 

Els paràmetres per classificar els tipus de cromatografia són: la fase mòbil, 

la fase estacionaria i el suport que s’utilitzi. Si la fase mòbil és un gas, 

s’anomena cromatografia de gasos i quan la fase mòbil és un líquid, 

s’anomena cromatografia líquida. Respecte a la fase estacionaria, es pot 

classificar en sòlid, líquid suportat en un sòlid o gel. Finalment, segons el 

suport podem parlar de cromatografia plana o de columna. 

 

 

 

 

 

Al laboratori, els mètodes més utilitzats són la cromatografia de capa fina (CCP) per a 

anàlisis ràpides, qualitatives o monitoratge i la cromatografia de gasos, per a anàlisis 

més complexes, quantitatives i detallades. En el nostre treball utilitzarem la 

cromatografia de gasos acoblada a espectrometria de masses. 

 

 

Figura 10 . Tipus de cromatografia. Autors: Grau Vilalta, Maria Dolors 

Gorchs Altarriba, Roser Torras Grané, Josep 
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3.2.2 Cromatografia de gasos 

Classificació: 

 

 

La cromatografia de gasos té com a fase mòbil un gas i el seu suport és una 

columna. A més a més, en aquesta tècnica, els components es fan passar per un 

detector. (ex: ionització de flama, conductivitat tèrmica, espectròmetre de masses, 

captura electrònica, termoiònic, fotoionització i conductivitat elèctrica...), que forma 

part de l'aparell. 

 

3.3.3 Característiques cromatografia de gasos: 

 

La cromatografia de gasos i el seu acoblament amb l'espectrometria de masses són 

tècniques que constitueixen una eina potent per separar, identificar i quantificar els 

components volàtils i semivolàtils de mescles complexes. Serveix per fer una anàlisi 

tant qualitativa com quantitativa, el que vol dir que és una tècnica molt completa per 

la caracterització de components. 

S’han aconseguit múltiples fites amb la utilització d’aquesta tècnica, per exemple, 

dels resultats de l'anàlisi amb aquesta tècnica s’ha conclòs que la principal causa de 

la mala olor en diferents teixits és la presència de sulfurs orgànics. (M.C. Gutiérrez, 

M Droguet, 2009) 

 

 

 

Per a realitzar la separació, primerament s'injecta una petita quantitat de la mostra a 

separar en un corrent d'un gas inert a elevada temperatura Aquest corrent de gas, 

travessa una columna cromatogràfica que separarà els components de la mescla per 

mitjà d'un mecanisme de partició (cromatografia gas líquid), d'adsorció (cromatografia 

gas sòlida) o, en molts casos, per mitjà d'una barreja de tots dos. Els components 
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separats emergiran de la columna a intervals discrets i passaran a través d'algun 

sistema de detecció adequat, o bé seran dirigits cap a un dispositiu de recollida de 

mostres. 

 

3.4 Descripció del funcionament de l’equip: 

 

Un equip bàsic de cromatografia de gasos consta de les següents parts:  

Font de gas: La mostra es barreja amb el gas inert que parteix d’aquesta font, és 

important que el gas sigui inert, com el nitrogen o l’argó, i lliure de possibles impureses 

(la impuresa essent normalment O2 o H₂O)  

Sistema d’injecció: El sistema d’injecció serveix per vaporitzar la mostra i inserir-la dins 

del sistema perquè pugui passar per la columna i separar-se  

Forn: El forn serveix per a mantenir una temperatura constant (precisió de +-1 °C), 

essencial perquè la temperatura no faci variar els resultats finals dels experiments. 

Columna cromatogràfica: És una de les parts més importants de tot l’equip de 

cromatografia. En l'interior de la columna es dóna la separació dels components segons 

l'afinitat amb la part mòbil.  

Sistema de detecció: Una altra part clau de l'equip és el sistema de detecció. Una 

vegada que els components de la mostra han estat separats per la columna, el sistema 

de detecció és capaç d'assenyalar l'elució d'un component i emetre un senyal 

proporcional a la quantitat de substància que ha passat a través d’ell. El sistema de 

detecció que s’ha utilitzat en totes les mostres d’aquest estudi és l'espectròmetre de 

masses.  

Sistema de registre: El sistema de registre analitza tota la informació rebuda pel 

sistema de detecció i crea esquemes dels cromatogrames creats a l’espectròmetre de 

masses que permeten estudiar els components de les mostres. El nostre sistema de 

registre és un ordinador directament connectat amb l’equip de cromatografia de gasos, 

aquest té instal·lat un software anomenat ''xcalibur'' que s’encarrega de guardar tota la 

informació i crear els cromatogrames. 
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Sistema d’injecció: 

Existeixen tres tècniques bàsiques d'injecció de mostres (líquides o gasoses) en columnes 

capil·lars: split, split-less i on column.  

Funcionament Split/split-less 

Aquests mètodes consisteixen a injectar i vaporitzar la mostra en una càmera de vaporització. 

El sistema Split desvia la major part de la mostra fora del sistema cromatogràfic i envia només 

una petita fracció a la columna. El mètode ‘split-less’ dirigeix tota la mostra a la columna, per la 

qual cosa resulta més adequat per a l'anàlisi de traces o de components molt volàtils. 

A continuació es mostra detalladament el procés d’injecció ‘Split/Split-less’: 

S'injecta una petita quantitat de líquid (~ 1 ml) a través d'un septum (normalment de cautxú de 

silici) utilitzant una xeringa especial a l'injector  calent (normalment de més de 200ºC) que està 

revestit d'un tub de vidre inert. L'injector es manté calent mitjançant un bloc calefactor de metall 

relativament gran i controlat termostàticament.  

Figura 11. Esquema d’un equip de cromatografia de gasos  Imatge 

extreta de la web del  ‘Museo Nacional de Ciencias Naturales’. 
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La mostra es vaporitza immediatament i un gas portador inert i pressuritzat, que flueix 

contínuament des d’un regulador de gas a través de l’injector i cap a la columna, desplaça la 

mostra gasosa, el dissolvent, i l’anàlit sobre la columna. El seu nom assenyala els seus dos 

modes de funcionament, el sistema Split i el sistema Split-less. En el sistema Split, eI flux de gas 

portador passa a través injector juntament amb la mostra vaporitzada, es divideix en dos, una 

part és introduïda a la columna i una altra escapa fora del sistema a través d'una vàlvula que 

permet regular la proporció de gas que és introduït a la columna. En el sistema Split-less, però, 

la totalitat de la mostra és dirigida directament cap a la columna. El disseny d’un injector Split-

less és exactament igual al Split, fet que comporta que quasi tots els sistemes de Split poden 

treballar en mode Split-less. 

 

.  

 

 

 

 

La injecció on-column es porta a terme en fred, eliminant l'etapa de vaporització que podria 

produir la descomposició dels compostos termolàbils. De vegades, per exemple en el cas de 

Figura 12. Sistema d’injecció ‘Split’ i ‘Split-less’  Imatges extretes de la 

web de SAM HOUSTON STATE UNIVERSITY 
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mostres de teixits, es volen analitzar els components volàtils continguts en mostres sòlides. En 

aquest cas, cal efectuar una extracció prèvia amb un dissolvent adequat i injectar l'extracte a la 

columna. 

 

 

 

 

 

 

La columna es troba en el interior d’un forn amb programació de temperatura. la velocitat 

de migració de cada component (i en conseqüència el seu temps de retenció en la 

columna) serà funció de la seva distribució entre la fase mòbil i la fase estacionària. 

Cada solut present a la mostra té una diferent afinitat cap a la fase estacionària, la qual 

permet la seva separació. Els components fortament retinguts per aquesta fase es 

mouran lentament en la fase mòbil, mentre que els dèbilment retinguts ho faran 

ràpidament. Un factor clau en aquest equilibri és la pressió de vapor dels compostos (en 

general, a major pressió de vapor, menor temps de retenció en la columna). Com a 

conseqüència d'aquesta diferència de mobilitat, els diversos components de la mostra 

se separen en bandes que poden analitzar tant qualitativa com quantitativament 

Figura 13. Sistema d’injecció ‘on column’  Imatges extretes de la web de 

SAM HOUSTON STATE UNIVERSITY 
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mitjançant l'ús dels detectors seleccionats, el més comú sent l’espectròmetre de 

masses.   

 

Detector: Espectròmetre de masses: 

 

L’Espectrometria de masses (MS) és una tècnica analítica que mesura la relació 

massa-càrrega dels ions. Els resultats es presenten normalment com un espectre de 

masses, una trama d’intensitat en funció de la relació massa-càrrega. L’espectrometria 

de masses s’utilitza en molts camps diferents i s’aplica tant a mostres pures com a 

barreges complexes. 

L'espectròmetre de masses l’instrument que permet analitzar amb gran precisió la 

composició de diferents elements químics i isòtops atòmics, separant els nuclis 

atòmics en funció de la seva relació massa-càrrega (m/z). Es pot utilitzar per identificar 

els diferents elements químics que formen un compost, o per determinar el contingut 

isotòpic de diferents elements en un mateix compost.  

 

 

 

 

 

Es pot trobar generalment com a detector de cromatografia. En el nostre treball, 

després de fer passar els components per la columna per a la seva separació, 

s’ionitzen i es fan passar per un espectròmetre de masses que s’acobla a la resta de 

l'equip (tècnica híbrida coneguda com a GC-MS en anglès) L'espectròmetre de 

masses escalfa un feix de material del compost a analitzar fins a vaporitzar i ionitzar 

els diferents àtoms. El feix de ions produeix un patró específic en el detector, que 

permet analitzar el compost. Els espectres generats s’utilitzen per determinar de quins 

elements o isòtops està composta la mostra, les masses de partícules i de molècules i 

l’estructura química d’aquestes. 
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Procediment estàndard d’ionització amb l’espectròmetre de masses: 

 

En un procediment típic de MS (mass spectrometry) , A mesura que els components 

elueixen de la columna, entren al detector de masses on pateixen una ionització. Són 

bombardejats per un feix d’electrons que els fragmenta en moltes unitats de diferents 

mides de la molècula original. Aquests fragments són ions carregats amb una massa 

concreta. Com que la majoria de fragments tenen càrrega +1, la relació massa/càrrega 

(m/z) representa normalment el pes molecular del fragment. El senyal, proporcional a 

la concentració de la mostra, és processat per un ordinador. El temps entre el moment 

de la injecció i el moment de l’elució s’anomena temps de retenció. Un grup de 4 

electroimants anomenat quadrupol orienta els fragments a través d’una obertura cap al 

detector. El quadrupol està programat de manera que només una certa massa passi a 

través d’aquesta obertura i la resta col·lisiona contra les parets. Finalment, el detector 

fa el recompte del nombre d’ions d’una massa específica. Aquesta informació s’envia a 

un ordinador per tal d’obtenir l’espectre de masses. (Ortuño, 2018) 

 

Columna cromatogràfica 

Com ja s’ha comentat, la columna és una part molt important l’equip de cromatografia. 

Sense la columna, els components no es podrien separar. Una columna per 

Figura 14. Espectròmetre de masses acoblat a cromatografia de gasos . 

Imatge extreta del laboratori de la EPSEM 
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cromatografia de gasos, està formada per un tub, que pot ser de diversos materials 

(preferiblement inerts), dins el qual es troba la fase estacionària. Històricament s’han 

utilitzat dos tipus de columnes, les que es basaven en un líquid dipositat sobre les 

partícules d'un sòlid portador (columnes empaquetades o de farciment) o sobre les 

mateixes parets del tub (columnes tubulars obertes). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.1 Exemple de columna empaquetada  Imatge extreta de la 

web del  ‘Museo Nacional de Ciencias Naturales’ 
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A més a més, en el passat també s’utilitzava una versió modificada de la columna tradicional 

anomenada cromatografia en columna ràpida. La diferència amb la cromatografia en columna 

estàndard  és que en la tècnica ràpida el dissolvent es fa travessar la fase estacionària aplicant 

pressió. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.3  ‘CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA Y EN COLUMNA’ Esquema extret 

de la web de la UB 

 

Figura 15.2 . Exemples de columnes obertes: columnes oberts PLOT (‘Eorous 

Layer Open Tubular’, la fase estacionària està dipositada formant una pel·lícula 

liquida directament sobre les parets del tub.) i WCOT (Wall Coated Open 

Tubular, la paret interna del tub està recoberta per una capa d'un suport 

adsorbent)  

Imatge extreta Imatge extreta de la web del  ‘Museo Nacional de Ciencias 

Naturales’ 
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Actualment les columnes més utilitzades són les capil·lars, que amb el diàmetre d’un 

cabell humà i amb la llargada d’uns 50 metres (depenent de cada columna) 

aconsegueixen una gran separació en un espai molt reduït. 

 

 

 

Aparells utilitzats al treball 

Per l’extracció es va utilitzar el Söhxlet i el Clevenger del laboratori de química de 

l'EPSEM i per l’anàlisi dels compostos de cadascuna de les tres mostres es va 

utilitzar un aparell (MS/GC) FISONS INSTRUMENTS GC8000/MD80. La columna 

utilitzada va ser una columna capil·lar TK-5Ms J&W Scientific (30 m de longitud x 

0,25 mm de diàmetre intern x 0,25 µm de gruix de la pel·lícula interior de 

metilpolisiloxà). La rampa de temperatura aplicada va ser la següent: 1 minut a la 

temperatura inicial de 40 °C (Tª inicial del forn), amb un increment de 20 °C/min 

fins a 230 °C, mantenint 10 min a 230 °C, i llavors un increment de 2º C/min fins a 

la temperatura final de 300ºC, i 20 min a aquesta temperatura final. La 

temperatura de l'injector va ser de 275 °C . La ionització dels compostos es va 

portar a terme mitjançant impacte electrònic (EI) (energia de 70 EV) amb heli com 

Figura 16.  Columna capil·lar utilitzada en el treball: Foto extreta del laboratori 

de química de l’EPSEM 
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a gas portador. Es va fer l’escombrat de detecció entre valors de m/z dels ions de 

50 a 650 daltons. Per l’anàlisi dels resultats s’ha utilitzat un ordinador connectat 

directament a l'espectròmetre de masses. L'equip té injecció Split-splitless amb 

una vàlvula que permet deixar escapar la mostra reciclada cap a l’exterior. Pel que 

respecta a la neteja del sistema d’injecció, té incorporat una extremitat amb 

diferents recipients amb dissolvent. Finalment, hi ha incorporada una bomba de la 

marca EDWARDS amb la funció de generar el buit suficient que permeti la detecció 

que les quantitats infinitesimals de substància que li arriben a través de la columna 

capil·lar. 

 

 Figura 17.  Equip complet de cromatografia de gasos i espectrometria de 

masses Foto extreta del laboratori de química de l’EPSEM 
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Figura 18.  Ordinador acoblat a l’equip de cromatografia Foto extreta del 

laboratori de química de l’EPSEM 

 

Figura 19.  Final de la redirecció del sistema Split-splitless Foto extreta del 

laboratori de química de l’EPSEM 
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Figura 20.  Bomba de buit EDWARDS encarregada de l’extracció de partícules 

infinitesimals atrapades a l’equip. Foto extreta del laboratori de química de 

l’EPSEM 

 

Figura 21. Font de gas amb manòmetre que regula la quantitat d’heli 

introduït a l’interior de l’equip.  Foto extreta del laboratori de química de 

l’EPSEM 
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Figura 22. Interior de l’equip de cromatografia. En la part superior dreta es 

pot veure l’injector connectat amb la columna, que separarà els components 

per a la seva posterior ionització i classificació. Foto extreta del laboratori de 

química de l’EPSEM. 

 

Figura 23. Recipient on es van dipositant totes les mostres.  Foto extreta del 

laboratori de química de l’EPSEM 
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3.5 Per què utilitzar la cromatografia de gasos acoblada 

a espectròmetre de masses? 

 

La cromatografia pot separar barreges amb molts components similars amb 

una gran precisió. I no només això, el  cromatògraf de gasos pot detectar 

l’orientació de les molècules. Per tant també pot separar components 

trans/cis (o Z/E)  

 

Figura 24. Sistema de neteja de l’injector. Dins els recipients de vidre es 

troba una solució (normalment diclorometà) on es fa passar l’agulla per a la 

seva neteja.  Foto extreta del laboratori de química de l’EPSEM 
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La camamilla (i gairebé totes les mostres de flors/plantes) té nombrosos 

compostos essencials que varien mínimament. Per exemple: El tonghaosu, 

també anomenat Spiroether és un component trobat a moltes plantes 

diferents. Entre elles, la camamilla. Té dues variants isomèriques, la Z i la E. 

Es distingeix entre l'isòmer E, en què els substituents estan en el mateix 

costat del doble enllaç. Tot i que els dos posseeixen la mateixa fórmula, no 

tenen les mateixes propietats químiques i físiques. 

 

 

 

 

 

Gràcies a la cromatografia de gasos, hem pogut determinar la presència dels 2 

components diferents en la mateixa mostra, augmentant la precisió del nostre 

treball notablement. Efectivament la cromatografia pot separar qualsevol 

substància volàtil o soluble si s’utilitza el correcte material absorbent, solvent i 

Figura 25. Cromatograma amb imatge del Spiroether Z (superior) i Spiroether E 

(inferior). Imatge extreta  del llibre Adams, 2007 - Identification of essential oil 

components by gas-chromatography  
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condicions operatives. El segon motiu és que la cromatografia es pot utilitzar per 

separar productes delicats perquè les condicions d’operació no són severes 

comparades amb les d’altres mètodes analítics. 

 

4 Anàlisi de dades: 

4.1  Software utilitzat: 

 

Amb la cromatografia se separaran tots els components segons la seva 

afinitat, però per a poder interpretar totes aquestes dades necessitarem un 

software adient. Per a l’anàlisi dels components de cromatografia utilitzarem 

un programa encarregat de crear diferents espectres de masses per a cada 

component: Xcalibur. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Gràfic tridimensional  d’una mostra del programa Xcalibur.  Està representat 

el temps de retenció (eix x), la abundància relativa de cada component (eix y) i la 

massa/càrrega (eix z). És una funció exclusiva de FreeStyle , extensió de Xcalibur   

Imatge extreta de la pàgina  oficial de ThermoFischer, propietària de Xcalibur 
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4.1.2 Funcionament del programa. 

 

La columna i l’espectròmetre de masses estan directament connectats a un 

ordinador. Totes les dades sobre l'afinitat i ionització dels components de cada 

experiment són passades a l’ordinador en forma digital i interpretades pel 

programa. Aquest programa s’encarrega de realitzar diferents espectres de 

masses per a cada component, indicant dades essencials per la seva 

identificació. Cal remarcar que el programa no pot identificar directament cada 

component, només dona dades d'espectres de masses. Tot i això, Xcalibur té 

una eina que analitza els espectres de masses, els relaciona amb una sèrie de 

llibreries (NIST, llibreries pròpies, etc.) i donen una llista dels 100 components 

més probables basant-se en els espectres. Si el programa detecta un 

component, però aquest té una probabilitat molt baixa d’estar, pot fer una anàlisi 

manual mirant els diferents fragments ionitzats, els temps de retenció i 

comparant-los amb altres treballs anteriors. En aquest treball ens centrarem en 

els components que el programa detecti més probables i els donarem com a 

bons. 

 

4.1.3 Interface: 
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A l'obrir l’arxiu generat per l’equip de cromatografia, la primera cosa amb la 

qual ens trobem és aquesta Interface composta per dos gràfics situats a la 

part superior i inferior de la pantalla i una barra amb opcions:  

El gràfic superior assenyala els pics d’abundància de cada component trobat 

respecte al temps de retenció. L’abundància és un terme relatiu de tal manera 

que al component més abundant se li atorga un percentatge relatiu del 100% 

i als altres components se’ls atorga un percentatge més petit respecte 

aquest. Cada pic representa un compost en concret. En aquest exemple, els 

tres compostos més abundants en la mostra es troben als pics 16,43, 15,49 

i 12,64. El gràfic de la banda inferior representa la massa/càrrega dels 

fragments ionitzats creats a l'espectròmetre i la seva abundància relativa. En 

aquest espectre, els fragments més abundants són els que tenen 

massa/càrrega 139,1, 85,1 i 96,1.Per a trobar quins són els components que 

pertanyen a aquests pics, utilitzem la funció d’anàlisi de biblioteques, que 

Figura 27. Interface del programa, opció d’anàlisi qualitativa dels components. 

Xcalibur 
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compara els espectres de masses dels components trobats i els relaciona 

amb altres espectres estàndards de llibreries del sistema. Per exemple, al  

analitzar el component que pertany al pic 6.99, ens dona aquest output: 

 

 

 

A la part superior esquerra tenim una llista dels 100 components que  

 

L'ordinador considera que tenen més possibilitats de pertànyer al pic. En 

aquest cas, amb una probabilitat del 35,41 per cent (respecte als altres 

components), l’ordinador ha basat en algoritmes que aquest compost és la 

cetona Artemisia. En la part superior dreta podem veure informació sobre el 

compost, el seu nom, sinònims, fórmula, número CAS, la seva fórmula 

estructural representació gràfica... En la part inferior esquerra tenim dos 

espectres de masses: el superior pertany al component trobat 

experimentalment i l’inferior pertany al component trobat a les biblioteques. 

Figura 28. Interface del programa, anàlisi d’un pic d’abundància trobat al temps de retenció 

6.99. Xcalibur 
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Finalment, en la part inferior dreta trobem la diferència trobada entre els dos 

espectres de masses. Analitzant cada pic, l’ordinador grafica l’error relatiu 

(sigui positiu o negatiu) respecte a l’abundància de cada fragment. Cada 

línia llavors marca un error, i si n’hi ha moltes, pot significar que aquest 

compost no sigui el correcte. En aquest cas, no hi ha una diferència 

exagerada entre l’espectre de masses trobat experimentalment i l’espectre 

trobat a les llibreries, el que significa que podem donar el resultat com a bo. 

 

5. Resultats finals 

5.1 Mostra de camamilla polonesa 

Cromatograma general trobat: 

 

 

 Figura 29. Cromatograma general de la mostra polonesa 
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Com podem veure, és un cromatograma amb molts pics, el que vol dir que 

s’han trobat nombrosos compostos en aquesta mostra. Dels tres orígens, és 

la camamilla amb més compostos diferents. Examinant cada pic s’han arribat 

a trobar 92* compostos (sense comptar compostos repetits, que han sortit en 

temps de retenció diferents). Aquests compostos, però, varien 

dramàticament en qüestió d’abundància i n’hi ha molts amb una abundància 

tan petita que són pràcticament irrellevants. S’ha elaborat un annex amb 

documents Word i Excel amb cada pic trobat, numerat segons temps de 

retenció. En aquest annex s’indica tota la informació relacionada amb cada 

compost. A continuació s’exposarà una llista dels components trobats: 

 

 

Temps 
Retenció Nom 

6,24 -(-) Methol 

6,3 4 -Terpinenyl acetate 

6,37 p-menth1-en-al,acetate 

6,48 P-Cymene 

6,56 Limonene 

6,62 Cineole, eucalyptol 

6,67  butyl-2-methylbutyrate 

6,78 1,3,6-Octatriene, 3m7 –dimethyl-, (E) 

6,99 Artemisia ketone 

7,02 τ-terpinene 

7,09 2- octen-1-ol(E) 

7,14  1-Octanol 

7,3 Artemisia alcohol 

7,4  Guaiacol 

7,54  Methyl benzoate 

7,59  Linalool 

7,66  n-Nonanal 

7,7 Apple oil 

7,76 Yomogi alcohol 

7,81 phenethyl alcohol  

7,92 13,16-Octadecadliynoic acid, methyl ester 

7,96 4.8-Decadienal 5,9 –dimethyl- 

8,02 4-Isopropyl/1–methyl-2cyclohexen1-ol 

8,29 2,6-Dimethyl-1,7-Octadiene3-ol 

8,41  Dodeca-1,6-dien-12-ol 6.10-dimethyl- 

8,44  Cyclopropanemethanol, 2,2 dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)- 

8,5 P-Menthone 
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8,58 (-)-Lavandulol  

8,62 2-Nonen-1-ol 

8,66 1-Nonyl alcohol 

8,78 1-Borneol 

8,88 4-Terpineol 

8,95 2-Methoxy-4-methylphenol 

9,1  Estragole 

9,35 Methyl-3-nonenoate 

9,53 Isogeraniol 

9,58 Cis-3hexenyl isovalerate 

9,7  Pulegone 

9,79 P-mentha-6.8-dien-2-one 

10,09 4.8-Dimethyl-nona-3,8-dien-2-one 

10,2 3-nonenoic acid 

10,38 Anethole 

10,68  2-(BUT-2YNYL)cyclohexanone 

10,8 Methyl caprate 

11,04  Cyclohexane 1-ethenyl-1 methyl-2-(1-methylethenyl(-4-(1-methylethyldene)- 

11,26 Eugenol 

11,34 12,15-Octadecadiynoic acid, methylester 

11,47  Capric acid 

11,71  Capric acid 

11,76  Capric acid 

11,8  Capric acid 

12,26  trans –caryophyllene 

12,64 (Z)-β-Farnesene 

12,72 1-Phenyl-2-buten-1-ol 

12,8 Junipene  

12,94 Cis-farnesol 

13,06  Germacrene D 

13,16 β-Selilene 

13,24 Ciclohexane, 1-ethenyl-1- methyl-2-(1-methylethenyl)-4-(1-methylethyldene(- 

13,37  Benzene. (2-ethyl-4-methyl-1,3-pentadienyl-.(E) 

13,42 τ – Cadinene 

13,46  δ-Cadinene 

13,86  Lanceol, cis 

13,9  Cis-Z-α-Bisabolene epoxide 

14,02 Denderalasin 

14,13 β-Selilene  

14,26 (-)-Spathulenol 

14,41  Aristolene epoxide 

14,81 1-benzyldene- 2,2,3,3-tetramethylcyclopropane 

15,02  τ-cadinol 

15,2 α-Bisabololoxide-B  

15,49  Bisabolone oxide 

16,04 Azulene , 7 –ethyl-1,4 –dimethyl- 

16,43 Bisabolol oxide A  

17,03 2-Pentadecanone, 6,10,14-trimethyl 

17,23 Pentadecanoic acid 

17,62  En-in-dicycloether 

17,85  Hexadecanoic acid, methylester 

18,25 Hexadecanoic acid, methylester 
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19,47  Methyl linoleate 

19,64 Pythol 

19,86 Cis-9,-cis-12-octadecadienoic acid 

19,9 Linoleric acid 

20,08  Ethyl Linoleate 

20,2 Dideutero octadecanal 

20,35  Oleic acid 

21,32  n- Tricosane 

22,54 2,3-Diphenylcyclopropylmethylphenyl sulfoxide, trans- 

22,97 Octacosane 

23,75 Dotriacontane 

24,49 n-Heptacosane 

24,71 1- Monolnoleoylglycerol trimethylsilyl ether 

25,61 1,1,3,3,5,5,6,7,7,9,9,11,11,13,13,15,15- Hexadecamethyl-octasiloxane 

26,48 1,1,3,3,5,5,6,7,7,9,9,11,11,13,13,15,15- Hexadecamethyl-octasiloxane 

27,82 Benzene , 1, 1’[4-(3-phenylpropyl)]-1.7-heptanediyl]bis- 

28,68 1,1,3,3,5,5,6,7,7,9,9,11,11,13,13,15,15- Hexadecamethyl-octasiloxane 

 

 

 

 

Primerament analitzarem la correlació entre la massa dels compostos 

respecte al temps de retenció. Teòricament, els components més pesats 

(amb una massa molecular més alta), han de sortir en un temps de 

retenció més petit, ja que són més lleugers i aconsegueixen passar més 

ràpidament per la columna i ionitzar-se en l'espectròmetre de masses.  

Per a estudiar la relació massa/temps de retenció s’ha elaborat un gràfic 

que relaciona la massa amb el temps de retenció: 

Taula1 . Llista components camamilla polonesa. 
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Si analitzem aquest gràfic podem veure que el fonament teòric es 

compleix relativament, els compostos amb massa molecular baixa 

tendeixen a sortir abans que els compostos amb massa alta. 

A continuació s’analitzarà la línia de tendència més apropiada per a 

aquest gràfic: 
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Figura 30. Gràfic massa molecular compostos camamilla polonesa/temps retenció 
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Si apliquem una aproximació lineal, podem veure que no s’acaba 

d’ajustar amb massa precisió, arribant només a un coeficient R quadrat 

(coeficient que dicta de 0 a 1 la qualitat d’una aproximació)  de 0.771 

 

 

 

 

 

Si ens aproximem de forma exponencial, el coeficient millora, arribant al 

0.8218, però no de manera significativa . 

 

 

y = 96,261e0,0572x

R² = 0,8218
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Figura 31. Gràfic massa molecular compostos camamilla polonesa/temps retenció. 

Aproximació lineal 

Figura 32. Gràfic massa molecular dels compostos camamilla polonesa/temps de 

retenció. Aproximació exponencial 
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La línia de tendència que s’aproxima més a un coeficient R quadrat d'1 

és la polinòmica de grau alt. Tot i això aquest comportament hauria de 

ser lineal. El motiu possible d’això és que hi ha altres factors importants 

respecte al temps de retenció en el que surten els compostos. La polaritat 

química, per exemple, és un d’ells. Per a esquivar aquest problema, 

podem separar els compostos segons grups funcionals i graficar-los. 

 

 

 

 

y = -4E-05x6 + 0,003x5 - 0,0854x4 + 0,9065x3 + 0,3338x2 - 56,207x + 
379,02
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Figura 33. Gràfic de la massa molecular dels compostos camamilla polonesa/temps de 

retenció. Aproximació polinòmica 



43 
 

 

 

 

 

 

Aïllant els oxigenats no millora de manera significativa el resultat, això pot 

ser degut al fet que el grup d’oxigenats és molt divers. Un àcid podria 

comportar-se de manera molt diferent d'una cetona o un èster. 

Provem d'examinar components sense oxigen: 

y = 13,276x + 42,041
R² = 0,7116

y = -7E-05x6 + 0,0076x5 - 0,3124x4 + 6,1701x3 - 60,653x2 + 280,84x - 317,52
R² = 0,8998
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Figura 34. Gràfic massa molecular compostos  oxigenats camamilla polonesa/temps 

retenció. Aproximació lineal i polinòmica 
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Els compostos sense oxigen tenen una relació lineal més bona (0.8259) però com 

també tenen molta diversitat entre si no acaba de ser correcta. 

y = 17,332x - 7,4339
R² = 0,8259
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Figura 35. Gràfic de la massa molecular dels compostos no oxigenats de camamilla 

polonesa respecte al temps retenció. Aproximació lineal  
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Aïllant el tipus d’oxigenats, trobem grups funcionals molt semblants entre si. En 

aquest cas els àcids tenen un comportament polar similar i per tant podem veure 

que la seva relació massa /temps de retenció s’apropa de manera significativa a la 

d’una recta (0.9639). Podem afirmar que el fonament teòric que la massa és 

proporcional al temps de retenció. (Si altres factors com la polaritat no afecten el 

resultat) 

5.1.2 Anàlisi qualitativa 

Per a fer l’anàlisi qualitativa, s’ha separat els components en dos grans grups, 

oxigenats i hidrocarburs (sense oxigen), ja que l’oxigen suposa una gran diferencia 

en la polaritat de les molècules. Aquesta part de l’estudi indica la varietat de 

y = 13,469x + 20,07
R² = 0,9639

y = -0,0034x6 + 0,3688x5 - 16,238x4 + 373,85x3 - 4735,7x2 + 31244x - 83653
R² = 0,9821
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Figura 36. Gràfic de la massa molecular dels compostos àcids de camamilla polonesa 

respecte al temps de retenció. Aproximació lineal i polinòmica 
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compostos trobats. La seva proporció en abundància s’estudiarà en l’apartat 

anàlisi quantitativa. 

 

 

 

 

Com podem veure hi ha un gran nombre de components oxigenats respecte als 

hidrocarburs.  
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Camamilla polonesa, grups funcionals

Oxigenats Hidrocarburs

Acid
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Alcohols
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8%

Alquens 
26%

Alquins
2%

Ciclic
19%
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Figura 37. Gràfic circular. Aquest gràfic separa components oxigenats I hidrocarburs 
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Pel que respecta als grups funcionals trobats en els oxigenats, hi ha una gran varietat 

d’alcohols, alquens i grups cíclics. Hi ha una varietat mínima d’alquins i una varietat 

petita d’èsters i aldehids.  S’ha de tenir en compte que un mateix component pot 

tenir múltiples grups funcionals diferents, és per això que el total de grups 

funcionals no és igual al total de components. Aquest gràfic llavors s’ha d’interpretar 

com a proporcional únicament. 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que respecta als hidrocarburs, la gran majoria entren en el grup dels alquens i 

compostos lineals. En aquest cas no hi ha alquins de cap mena. 

Lineals
13%

Alcans
8%

Alquens
34%

Alquins
0%

Ciclics
34%

Aromatic
11%

Tipus d'hidrocarburs, mostra de camamilla 
polonesa

Figura 38. Gràfic circular. Separació de diferents grups funcionals oxigenats trobats a 

la camamilla polonesa. 

Figura 39. Gràfic circular. Separació de diferents grups d’hidrocarburs trobats a la 

camamilla polonesa. 
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5.1.3 Anàlisi semiquantitativa 

Malauradament en cap dels experiments  es va utilitzar un patró intern. (injecció d’una 

component extra de massa coneguda, però totalment independent dels components que es 

puguin trobar a les mostres)  Això vol dir que una anàlisi de la massa exacta de cada compost no 

es pot realitzar. Així i tot, amb una eina del programa ‘xcalibur’ podem mesurar l’àrea de cada 

pic trobat als cromatogrames. Aquesta àrea és proporcional a la quantitat de compost trobat a 

la mostra per cada component. Acumulant totes les àrees podem fer unes anàlisis de la 

proporció de cada compost: 

 

Temps retenció Proporció d'àrea  Component 

6,24 0,06 -(-) Methol 

6,3 0,001 4 -Terpinenyl acetate 

6,37 0,11 p-menth1-en-al,acetate 

6,48 1,84 P-Cymene 

6,56 0,001 Limonene 

6,62 0,001 Cineole, eucalyptol 

6,67 0,001  butyl-2-methylbutyrate 

6,78 0,75 1,3,6-Octatriene, 3m7 –dimethyl-, (E) 

6,99 3,35 Artemisia ketone 

7,02 0,001 τ-terpinene 

7,09 0,001 2- octen-1-ol(E) 

7,14 0,001  1-Octanol 

7,3 0,48 Artemisia alcohol 

7,4 0,001  Guaiacol 

7,54 0,001  Methyl benzoate 

7,59 1,15  Linalool 

7,66 0,001  n-Nonanal 

7,7 0,001 Apple oil 

7,76 0,001 Yomogi alcohol 

7,81 0,001 phenethyl alcohol  

7,92 0,09 13,16-Octadecadliynoic acid, methyl ester 

7,96 0,001 4.8-Decadienal 5,9 –dimethyl- 

8,02 0,001 4-Isopropyl/1–methyl-2cyclohexen1-ol 

8,29 0,12 2,6-Dimethyl-1,7-Octadiene3-ol 

8,41 0,66  Dodeca-1,6-dien-12-ol 6.10-dimethyl- 

8,44 0,001  Cyclopropanemethanol, 2,2 dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)- 

8,5 0,001 P-Menthone 

8,58 0,001 (-)-Lavandulol  

8,62 0,001 2-Nonen-1-ol 

8,66 0,001 1-Nonyl alcohol 

8,78 3,12 1-Borneol 

8,88 0,001 4-Terpineol 

8,95 0,001 2-Methoxy-4-methylphenol 
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9,1 0,66  Estragole 

9,35 0,001 Methyl-3-nonenoate 

9,53 0,001 Isogeraniol 

9,58 0,54 Cis-3hexenyl isovalerate 

9,7 0,001  Pulegone 

9,79 1,14 P-mentha-6.8-dien-2-one 

10,09 0,45 4.8-Dimethyl-nona-3,8-dien-2-one 

10,2 0,001 3-nonenoic acid 

10,38 1,12 Anethole 

10,68 0,001  2-(BUT-2YNYL)cyclohexanone 

10,8 0,24 Methyl caprate 

11,04 0,06 
 Cyclohexane 1-ethenyl-1 methyl-2-(1-methylethenyl(-4-(1-
methylethyldene)- 

11,26 0,25 Eugenol 

11,34 0,001 12,15-Octadecadiynoic acid, methylester 

11,47 0,001  Capric acid 

11,71 0,001  Capric acid 

11,76 0,001  Capric acid 

11,8 4,53  Capric acid 

12,26 0,2  trans –caryophyllene 

12,64 8,79 (Z)-β-Farnesene 

12,72 0,001 1-Phenyl-2-buten-1-ol 

12,8 0,55 Junipene  

12,94 0,001 Cis-farnesol 

13,06 1,16  Germacrene D 

13,16 0,001 β-Selilene 

13,24 2,43 
Ciclohexane, 1-ethenyl-1- methyl-2-(1-methylethenyl)-4-(1-
methylethyldene(- 

13,37 0,001  Benzene. (2-ethyl-4-methyl-1,3-pentadienyl-.(E) 

13,42 0,001 τ – Cadinene 

13,46 0,001  δ-Cadinene 

13,86 1,38  Lanceol, cis 

13,9 0,95  Cis-Z-α-Bisabolene epoxide 

14,02 0,001 Denderalasin 

14,13 0,001 β-Selilene  

14,26 3,01 (-)-Spathulenol 

14,41 0,29  Aristolene epoxide 

14,81 1,06 1-benzyldene- 2,2,3,3-tetramethylcyclopropane 

15,02 12,27  τ-cadinol 

15,2 0,001 α-Bisabololoxide-B  

15,49 8,79  Bisabolone oxide 

16,04 3,02 Azulene , 7 –ethyl-1,4 –dimethyl- 

16,43 24,73 Bisabolol oxide A  

17,03 0,14 2-Pentadecanone, 6,10,14-trimethyl 

17,23 0,08 Pentadecanoic acid 

17,62 5,33  En-in-dicycloether 

17,85 0,15  Hexadecanoic acid, methylester 

18,25 1 Hexadecanoic acid, methylester 

19,47 0,18  Methyl linoleate 

19,64 0,001 Pythol 

19,86 0,001 Cis-9,-cis-12-octadecadienoic acid 

19,9 0,27 Linoleric acid 

20,08 0,001  Ethyl Linoleate 
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20,2 0,35 Dideutero octadecanal 

20,35 0,02  Oleic acid 

21,32 0,19  n- Tricosane 

22,54 1,29 2,3-Diphenylcyclopropylmethylphenyl sulfoxide, trans- 

22,97 0,43 Octacosane 

23,75 0,02 Dotriacontane 

24,49 0,08 n-Heptacosane 

24,71 0,02 1- Monolnoleoylglycerol trimethylsilyl ether 

25,61 0,01 1,1,3,3,5,5,6,7,7,9,9,11,11,13,13,15,15- Hexadecamethyl-octasiloxane 

26,48 0,01 1,1,3,3,5,5,6,7,7,9,9,11,11,13,13,15,15- Hexadecamethyl-octasiloxane 

27,82 0,04 Benzene , 1, 1’[4-(3-phenylpropyl)]-1.7-heptanediyl]bis- 

28,68 0,01 1,1,3,3,5,5,6,7,7,9,9,11,11,13,13,15,15- Hexadecamethyl-octasiloxane 

 

 

 

Com podem veure, la proporció d’àrea varia entre cada component dràsticament. Per poder fer 

una anàlisi, agafarem els vint component amb una presència superior i els classificarem: 

 

%Area NOM 

24,73 Bisabolol oxide A  

12,27  τ-cadinol 

8,79 (Z)-β-Farnesene 

8,79  Bisabolone oxide 

5,33  En-in-dicycloether 

4,53  Capric acid 

3,35 Artemisia ketone 

3,12 1-Borneol 

3,02 Azulene , 7 –ethyl-1,4 –dimethyl- 

3,01 (-)-Spathulenol 

2,43 
Ciclohexane, 1-ethenyl-1- methyl-2-(1-methylethenyl)-4-(1-
methylethyldene(- 

1,84 P-Cymene 

1,38  Lanceol, cis 

1,29 2,3-Diphenylcyclopropylmethylphenyl sulfoxide, trans- 

1,16  Germacrene D 

1,15  Linalool 

1,14 P-mentha-6.8-dien-2-one 

1,12 Anethole 

1,06 1-benzyldene- 2,2,3,3-tetramethylcyclopropane 

1 Hexadecanoic acid, methylester 

 

 

Taula 2. Llista components totals de camamilla polonesa amb la seva proporció a la 

mostra  

Taula 3. Llista dels 20 components de camamilla polonesa amb més abundància  
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Aquest gràfic encara té massa compostos per poder classificar-los per nom, però 

ens ensenya que a partir del compost número 7, els altres compostos són 

minoritaris.  
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Bisabolone oxide
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En-in-dicycloether
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Capric acid
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Artemisia ketone
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1-Borneol
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Azulene , 7 –ethyl-
1,4 –dimethyl-

3%

(-)-Spathulenol
3%

P-Cymene
2%

Figura 40. Gràfic circular. Classificació dels 20 compostos de camamilla polonesa més 

abundants a la mostra 
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Analitzant els resultats podem comprovar que l’òxid de bisabolol (estàndard i A) és el 

component majoritari, com era d’esperar en una mostra de camamilla. Hi ha una gran quantitat 

de tau-cadinol i en-in-dicycloether. 

 

 

5.2. Mostra de camamilla marroquina 

Cromatograma general trobat: 

 

Bisabolol oxide A 
36%

τ-cadinol
18%

(Z)-β-Farnesene
13%

Bisabolone oxide
13%

En-in-
dicycloether

8%

Capric acid
7%

Artemisia ketone
5%

Top 7 compostos mostra polonesa

Figura 41. Gràfic circular. Classificació dels 7 compostos de camamilla polonesa més 

abundants a la mostra 
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Nom Apex RT 

α-Pinene (-)- 4,22 

Sabinene 4,57 

1-Phellandrene 4,86 

P-Cymene 5 

τ-Terpinene 5,28 

Camphor 6,03 

Thymol 7,02 

Trans-Caryophyllene 8,01 

1 H-Indene , 3-ethyl-1(1-methylethyl)- 8,54 

Benzene, (tetramethylcyclopropyldene)methyl- 9,44 

Azulene, 7 -ethyl- 1,4 -dimethyl- 9,9 

(+-)-E-Nuciferol 11,36 

Oleoamide 14,45 

 

 Taula 4.  Llista dels components trobats a la camamilla marroquina 

Figura 42. Cromatograma general de la mostra marroquina 
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Com es pot veure, en aquest cromatograma no hi ha tants pics com en el de la 

mostra polonesa, el que vol dir que no hi haurà tants components diferents. També 

els components a partir del temps de retenció 15 s’han eliminat, ja que tots aquests 

han sigut identificats com restes de la columna silicats, aquest no pertanyen a la 

mostra.  

 

 

 

 

 

 

Analitzant la massa depenent del temps de retenció podem veure que s’ajusta a la 

linealitat d’una manera més significativa que la mostra polonesa. Això pot ser degut 

a una major homogeneïtat en els grups funcionals dels components. 

 

5.2.1 Anàlisi qualitativa 

y = 13,641x + 68,997
R² = 0,9248
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Figura 43. Relació massa/temps de retenció de la mostra marroquina. 
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Tornem a separar els grups segons oxigenats i hidrocarburats i veiem una diferència 

significativa amb la mostra polonesa: Hi ha més varietat d’hidrocarburs que 

d’oxigenats, aquesta podria considerar-se com una diferència regional important. 

Oxigenats
10%

Hidrocarburs
90%

Proporció oxigenats, mostra marroquina

Oxigenats  Hidrocarburs

Figura 44. Gràfic dels compostos oxigenats/hidrocarburs de la mostra marroquina 
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 Si ens fixem, en la mostra marroquina, no hi ha àcids, èters, èsters o alquins, una 

gran diferència respecte a la mostra polonesa. Majoritàriament trobem alquens i 

compostos cíclics. 

 

 

5.2.2. Anàlisi semiquantitativa 

 

Nom Apex RT %Area 

α-Pinene (-)- 4,22 1,85 

Sabinene 4,57 15,3 

1-Phellandrene 4,86 3,02 

P-Cymene 5 7,52 

τ-Terpinene 5,28 2,37 

Acid
0%

Alcohols
34%

Ester
0%

Eter
0%

Aldehid/cetona
0%

Alquens 
33%

Alquins
0%

Ciclic
33%

Grups funcionals oxigenats

Acid Alcohols Ester Eter Aldehid/cetona Alquens Alquins Ciclic

Figura 45. Gràfic grups funcionals oxigenats de la mostra marroquina 
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Camphor 6,03 7,67 

Thymol 7,02 0,95 

Trans-Caryophyllene 8,01 3,45 

1 H-Indene , 3-ethyl-1(1-methylethyl)- 8,54 8,36 

Benzene, (tetramethylcyclopropyldene)methyl- 9,44 3,71 

Azulene, 7 -ethyl- 1,4 -dimethyl- 9,9 7,1 

(+-)-E-Nuciferol 11,36 0,94 

Oleoamide 14,45 2,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Mostra d’Egipte 

 Cromatograma ampliat 

 

 

 

Sabinene
24%

1 H-Indene , 3-
ethyl-1(1-

methylethyl)-
13%

Camphor
12%

P-Cymene
12%

Azulene, 7 -ethyl-
1,4 -dimethyl-

11%

Benzene, 
(tetramethylcyclo
propyldene)meth

yl-
6%

Proporció quantitativa, mostra marroquina

Taula 5. Compostos més abundants de la mostra marroquina 

Figura 46. Gràfic dels compostos més abundants a la mostra marroquina. 
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Nom Apex RT 

BSTFA (agent polaritzant) 5,13 

Acetamide  1 TBDMS 1 TMS 5,23 

2-(Trimethylsilyl)-1 H-indole 5,47 

Ethanone, 1-(5,8, dimethoxy-2,2-dimethyl-2H-1-Benzopyran-6-y-)- 7,37 

Nonanoic Acid 1TMS 7,79 

β-Farnesene  8,46 

Τ-Elemene 8,86 

(-)-Spathulenol 9,36 

Α-Bisabolol oxide B 9,8 

Bisabolol oxide A 10,36 

En-in-dicycloether 11,07 

5,8,11-Heptadecatriynoic acid, methylester 11,55 

Palmitic acid- monotms 11,99 

Linoleic Acid-MonoTMS 13,48 

Octadecanoic acid, trimethyl silyl ester 13,79 

Figura 47. Cromatograma general de la mostra marroquina 
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n-Octacosane 17,41 

Heptacosane 21,28 

Heptacosane 25,92 

Friedelan-3-one 41,12 

 

 

 

En aquesta mostra es va utilitzar un producte anomenat BSTFA, és un agent 

polaritzant que es combina amb les molècules afegint-les silici. Aquest silici les 

converteix en polars i ajuda al fet que passin per GC-MS. Tots els productes 

secundaris amb TMS (subproducte de la combinació) no es tindran en compte a 

l’hora de fer anàlisi. Podem veure en aquest cromatograma una diferència gran 

respecte al nombre de pics comparant amb la mostra polonesa. En aquest cas, no 

es farà una relació massa/temps de retenció, ja que l’Anna Augé, en el seu treball, 

va utilitzar un agent polaritzant basat en el silici, aquest agent es combina amb els 

compostos trobats a l’aparell i varia la seva polaritat, facilitant la seva anàlisi. 

L’inconvenient és que varia dràsticament la massa real dels components, afegint 

un element pesant (Silici). 

 

5.3.1 Anàlisi qualitativa: 

 

 

12

7

Oxigenats/Hidrocarburs

Oxigenats Hidrocarburs

Taula 6. Llista de compostos de la camamilla d’Egipte 
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Podem veure, com la mostra polonesa, una varietat de compostos oxigenats 

majoritària. Passem als grups funcionals: 

 

 

 

 

 

 

Podem veure grups prou variats, sense predominança aparent de cap grup.  

 

 

Acid
17%

Alcohols
10%

Ester
6%

Eter
13%

Aldehid/cetona
10%

Alquens 
17%

Alquins
7%

Ciclic
20%

Grups funcionals oxigenats, mostra d'Egipte

Figura 48. Gràfic de la proporció de compostos oxigenats i hidrocarburs de la mostra 

d’Egipte. 

Figura 49. Gràfic de la proporció dels grups funcionals oxigenats de la mostra 

d’Egipte 
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5.3.2 Anàlisi semiquantitativa: 

 

Lineals
33%

Alcans
25%

Alquens
17%

Alquins
0%

Ciclics
17%

Aromatic
8%

Grups funcionals dels hidrocarburs

Figura 50 . Gràfic de la proporció de grups funcionals hidrocarbonats  de la mostra 

d’Egipte 
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Podem veure que, com en la mostra polonesa, aquesta camamilla conté 

molta proporció d'en-in-dicycloether’. Conté també una quantitat molt gran 

d'òxid de bisabolol i de beta farnesè. La resta de components són diferents 

de les altres mostres. 

 

5.4  Comparació amb altres països: 

 

Hi ha nombrosos treballs experimentals que analitzen els components de la 

camamilla trobada en països diferents. En aquest apartat es miraran aquests 

treballs i es compararan els components trobats experimentalment amb els 

d’altres països: 

En-in-dicycloether
33%

Bisabolol oxide A
30%

β-Farnesene 
15%

Α-Bisabolol oxide 
B

7%

Friedelan-3-one
4%

Camamilla d'egipte, components més abundants

Figura 51. Gràfic de la proporció dels components més abundants de la mostra 

d’Egipte 
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Podem veure que en una mostra d’Estònia, hi ha components comuns amb la 

camamilla estudiada en aquest treball. Aquests són: el camazulè, l’òxid de bisabolol, 

en-in-dicycloether , el beta farnesè, 1,8 cineol, l’Artemisa cetona i el spathylenol. 

Com en la nostra mostra egípcia i polonesa, el bisabolol i el en-in-dicycloether són 

components majoritaris, i en menor mesura tenim el camazulè i el spathulenol i la 

resta de components mencionats. 

 

Figura 52. Components volàtils trobats la camamilla d’Estonia Autors: Orav, A., 

Kailas, T., & Ivask, K. (2001) 
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En una mostra del Nepal, tornem a trobar els mateixos components, però el farnesè és molt 

més abundant, deixant l’òxid de bisabolol en segon lloc.  Tornen a aparèixer compostos ja vists 

a la mostra polonesa com l’artemisia ketone, el menthol, el cadinol, dentrolasin... 

Figura 53. Components de la camamilla trobada al Nepal Autors; Satyal, P., 

Shrestha, S., & Setzer, W. N. (2015). 
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Figura 54. Composició de la camamilla recollida a Iràn Autors: Ayoughi, F. & 

Barzegar, Mohsen & Sahari, Mohammad Ali & Naghdibadi, H. (2011). 
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En totes les mostres de matricaria recutita podem veure patrons similars, a excepció 

de la mostra marroquina. Això demostra un quimiotip diferent per a aquesta planta de 

camamilla. 

    

 

6. Conclusions 

 

• Com diu la teoria, s’ha pogut comprovar que el temps de retenció és 

proporcional a la massa molecular dels compostos que passen a través de GC-

Figura 55. Anàlisi de components de mostres de camamilla de diferents països 

Autor: Robert Tisserand, Rodney Young - 2013 
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MS. Tot i així, la polaritat dels compostos altera de manera significativa aquesta 

relació lineal. 

 

• Els principals compostos de la camamilla són l’òxid de bisabolol,el beta-

farnesé, el camazulè,i el en-in-dicycloether, els quals són presents a les 

mostres estudiades (a excepció de la del marroc) i als diferents treballs de 

camamilla trobats fins al moment. 

 

• Les mostres de Polònia i d’Egipte són molt semblants i presenten una proporció 

gran d’oxigenats, però la mostra polonesa conté tau-cadinol en gran quantitat, 

compost només present en aquesta. 

 

• La mostra de Marroc presenta majoria de components hidrocarbonats i en 

general no s’assembla res a les altres mostres de camamilla d’aquest treball ni 

d’altres. Aquesta camamilla suposa un quimiotip diferent. 

 

• L’únic compost present a les tres mostres és el p-cymene, i té una proporció 

poc significativa. 
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