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Resum 

L’objectiu d’aquest treball és l’estudi del fenomen de polimorfisme, és a dir, la capacitat 

d’una substància d’existir en més d’una forma sòlida, així com de les relacions d’estabilitat 

de les fases existents. En el cas del dimorfisme (quan dues formes sòlides poden existir) es 

demostra que només hi ha quatre possibles relacions d’estabilitat entre fases, conegudes 

com els quatre casos de Bakhius-Roozeboom.   

Per a complir l’objectiu s’utilitza les tècniques d’anàlisi tèrmica. En primer lloc, la calorimetria 

diferencial a pressió normal, que permet realitzar un programa tèrmic que estudia i 

caracteritza les transicions termodinàmiques que pateixen els materials moleculars a pressió 

atmosfèrica. En segon lloc, l’anàlisi tèrmica diferencial en funció de la pressió, que permet 

caracteritzar termodinàmicament la molècula en un ampli rang de pressions. Amb aquesta 

última és possible la determinació del diagrama d’equilibri pressió-temperatura, i 

posteriorment el topològic, amb el que es poden determinar les relacions d’estabilitat entre 

fases. 

Els dos materials moleculars estudiats són el metacetamol i la nimesulide, els quals 

presenten dues possibles formes cristal·lines, és a dir, presenten dimorfisme. Pel cas del 

metacetamol, les relacions d’estabilitat varien en funció de la pressió; a pressions baixes 

només hi ha una forma estable en tot el rang de temperatures, mentre que a pressions més 

elevades els dos polimorfs tenen el seu propi domini d’estabilitat. En canvi, en la nimesulide, 

independentment de la pressió, només una forma sòlida és estable en tot el domini. 

La conclusió a la que s’ha arribat, també, és la importància que té el polimorfisme en 

compostos farmacèutics com els estudiats, ja que un canvi en la forma cristal·lina es 

tradueix en canvis de propietats molt importants en el compost que fan variar la seva 

biodisponibilitat. Per això és molt important invertir en aquest camp, per tal de conèixer 

exactament el comportament del material i ser capaços de formular de manera efectiva i 

segura. 
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1. Introducció 

El polimorfisme ha contribuït significativament en el desenvolupament de nous materials en 

la indústria farmacèutica, química o alimentària, i continua proposant reptes als 

investigadors en el desenvolupament de fàrmacs, ja que és considerat una eina única per la 

enginyeria de sòlids: a través de la manipulació de les estructures cristal·lines es poden 

obtenir medicaments amb les propietats desitjades. Aquest és un camp, però, que encara 

està lluny de ser controlat, tot i ser reconegut durant més de dos segles com una qüestió 

pendent.   

L’objectiu d’aquest treball és, doncs, estudiar les transicions de fase i relacions d’estabilitat 

existents entre les diferents fases de dos medicaments, per tal de poder predir el seu 

comportament sota condicions específiques de temperatura i pressió.  

Per fer-ho s’utilitzarà les tècniques d’anàlisi tèrmica disponibles al Laboratori de 

Caracterització de Materials de l’ETSEIB i mostres proporcionades pel laboratori Sigma-

Aldrich. 

1.1. Abast del projecte 

L’abast d’aquest projecte és l’obtenció de dades tèrmiques dels dos medicaments que 

s’estudien. Primer de tot es realitza un estudi de la mostra a pressió atmosfèrica i després es 

passa a realitzar-lo afegint com a variable la pressió, per finalment poder determinar el 

diagrama pressió-temperatura topològic. 

Aquest treball també conté els fonaments teòrics necessaris per a la correcta comprensió 

dels conceptes utilitzats, així com un estudi dels costos i possible impacte ambiental que 

suposa. 
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2. Transició de fases 

2.1. Funcions d’estat 

Una funció d’estat o variable d’estat és una magnitud física macroscòpica que caracteritza 

l’estat d’un sistema en equilibri. Donat un sistema termodinàmic en equilibri, es poden triar 

un nombre finit de variables d’estat, tals que els seus valors determinen unívocament l’estat 

del sistema. 

El valor d’una funció d’estat depèn exclusivament de l’estat termodinàmic actual en el que es 

trobi el sistema, independentment del camí seguit per assolir-lo. Quan s’altera l’estat d’un 

sistema, la variació que experimenten les funcions d’estat només depèn dels estats 

d’equilibri inicial i final.  

A continuació es detallen les variables d’estat més lligades amb el tipus de procediment dut 

a terme en aquest treball. 

2.1.1. Entalpia 

L’entalpia (H) és una magnitud termodinàmica la variació de la qual expressa una mesura de 

la quantitat d’energia absorbida o cedida per un sistema termodinàmic, és a dir, la quantitat 

d’energia que un sistema intercanvia amb el seu entorn. 

Es parla d’una reacció exotèrmica quan el sistema cedeix energia a l’entorn. El sistema perd 

energia i, en conseqüència, presenta una variació d’entalpia negativa. Per altra banda, una 

reacció endotèrmica té lloc quan el sistema absorbeix energia, cas en el qual el sistema 

presenta una variació d’entalpia positiva. 

Es defineix per la següent equació: 

                                                                                                                                                            

on U és l’energia interna [J]  

P és la pressió del sistema [Pa] 

V és el volum del sistema [m3] 
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2.1.2. Entropia 

L’entropia (S) és una magnitud física que mesura el grau de desordre que posseeix un 

sistema termodinàmic. El seu valor, en un sistema aïllat, creix en el transcurs d’un procés de 

forma natural.  

La variació d’entropia en un procés reversible entre els estats 1 i 2 es defineix com: 

    ∫
  

 

 

 

                                                                                                                                                     

on  δQ és la quantitat de calor bescanviada pel procés en qüestió [J] 

T és la temperatura absoluta [K] 

2.1.3. Entalpia lliure o funció de Gibbs 

L’entalpia lliure o funció de Gibbs (G) és una funció d’estat que es defineix com la fracció de 

la calor transformable en energia útil.  

Per a un sistema simple i compressible es tracta d’una funció monòtona, per exemple, una 

superfície llisa en l’espai tridimensional G-P-T, definida com: 

                                                                                                                                                             

On  H és la entalpia [J]   

T és la temperatura [K] 

S és la entropia  [J/K] 

La seva funció diferencial és: 

                                        

                                                                                                                                                      

Que condueix a les propietats termodinàmiques S i V: 

   (
  

  
)
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  (
  

  
)
 
                                                                                                                                                        

Aquestes últimes equacions demostren que el pendent de la funció de Gibbs en funció de la 

temperatura dins d’una secció isobàrica és sempre negativa, mentre que en funció de la 

pressió dins d’una secció isotèrmica és sempre positiva. 

La funció de Gibbs és una funció extensiva, i per tant, depèn de la quantitat de matèria. No 

obstant, també es pot treballar amb la funció de Gibbs molar (g), la qual es calcula a partir 

de l’entalpia i entropia molars (h i s, respectivament): 

                                                                                                                                                              

2.2. Condicions d’equilibri 

L’estat d’equilibri, a una temperatura i pressió fixades, correspon al mínim de la funció de 

Gibbs, és a dir,     . 

En una substància d’un únic component formada per dues fases (1 i 2), la qual pot existir en 

qualsevol de les seves dues fases possibles o en una mescla d’ambdues -a una pressió i 

temperatura constants-, la funció de Gibbs s’expressa de la següent forma: 

                                                                                                                                                        

On    correspon al nombre de mols de la fase   presents en el sistema. 

Per conservació de massa, se sap que: 

                                                                                                                                                       

En l’equilibri G ha de ser un mínim, per tant: 

                                                                                                                                           

De l’(Eq 2.9) es treu que         , per la qual cosa l’(Eq. 2.10) queda: 
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Per tant, la condició necessària per a que les dues fases coexisteixin en equilibri ve donada 

per la igualtat de les funcions de Gibbs molars de les dues fases:  

                                                                                                                                                                  

Quan es satisfà aquesta condició, la transferència de massa d’una fase a una altra no fa 

variar el valor de G.  

                                                                                             

A l’hora d’examinar gràficament la condició d’equilibri, se sap que les funcions         es 

poden representar per una superfície en un espai tridimensional g-T-P, superfície que serà 

característica de cada fase (figura 2.1). 

 

Figura 2.1 Superfície g-T-P d’una substància monocomponent 

Per a dues fases, es tindrà: 

 

Figura 2.2 Superfície g-T-P per a dues fases d'una substància 
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Si les condicions de pressió i temperatura són tals que      , la fase estable és la fase 1, 

ja que el valor mínim de G s’obté quan tots els mols n es transformen a la fase 1, és a dir, 

quan      . De la mateixa manera, quan les condicions de pressió i temperatura són tals 

que      , la fase estable és la fase 2 i el valor de G quan tots els mols n es transformen a 

aquesta fase és      . Per últim, si les condicions de pressió i temperatura són tals que 

      les dos fases es troben en equilibri i pot coexistir qualsevol quantitat de mols n1 i n2.  

La unió de tots els valors de pressió i temperatura que compleixen       constitueix la 

línia d’equilibri entre les fases 1 i 2, al llarg de la qual poden coexistir dues fases en equilibri.  

Si es considera el cas d’una substància simple que pugui existir en els estats sòlid, líquid i 

vapor, existiran tres superfícies        , que es tallaran per parelles, donant lloc a tres línies 

d’equilibri que dividiran el pla PT en tres regions. En general existirà sempre un punt comú a 

les tres superfícies, on coexisteixen les tres fases en equilibri. Aquest punt és conegut com a 

punt triple. [1] 

 

Figura 2.3 Diagrama pressió-temperatura d'una substància amb tres possibles fases 

2.3. Transicions de 1r ordre: Equació de Clausius-Clapeyron 

Tal i com s’ha vist en l’apartat anterior, en qualsevol punt de la línia d’equilibri es compleix 

l’(Eq. 2.12). Si s’aplica la funció diferencial de l’energia de Gibbs (Eq. 4), es té que: 
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I a partir d’aquí s’obté l’equació de Clausius-Clapeyron: 

  

  
 

     
     

 
  

  
                                                                                                                                       

Aquesta equació relaciona el pendent de la línia de coexistència amb el canvi d’entropia i el 

canvi de volum de la substància al creuar la línia a un pressió i temperatura donades, és a 

dir, al patir un canvi de fase en aquesta pressió i temperatura. 

Donat que el procés té lloc a la temperatura T del canvi d’estat, es pot escriure: 

         
   
 

                                                                                                                                        

on     és la calor latent de la transició. Cal tenir en compte que     si el procés és 

endotèrmic i     si és exotèrmic. 

A més, a la línia d’equilibri es té que       , per tant             . Amb això es pot 

demostrar que la calor latent de la transició correspon a la variació d’entalpia durant aquesta 

(Eq 2.17). 

                                                                                                                                                    

Fent ús de totes les equacions anteriors, l’equació de Clausius-Clapeyron es pot escriure 

com l’(Eq 2.18). [1] 
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3. Transició de fases sòlid-sòlid 

3.1. Polimorfisme 

El polimorfisme es defineix com la capacitat d’un compost per a cristal·litzar en dues o més 

fases amb diferents ordenaments de les molècules a la xarxa cristal·lina. Així doncs, els 

polimorfs corresponen a diferents formes cristal·lines del mateix compost químic pur.  El 

fenomen de polimorfisme en els compostos moleculars és anàleg al fenomen d’al·lotropia en 

els compostos atòmics. El diagrama T-P d’aquests tipus de substàncies presenta una zona 

monofàsica per cada forma sòlida existent, zones de coexistència de dues fases sòlides en 

equilibri i nous punts triples.  

Es coneixen dos tipus de polimorfisme: 

 Polimorfisme d’empaquetament: És un mecanisme en el qual les molècules són 

empaquetades en diferents estructures tridimensionals. 

 Polimorfisme conformacional: Cas en el que els polimorfs es diferencien per 

l’existència de diferents isòmers conformacionals (és a dir, diferents orientacions 

espacials) de la mateixa molècula. 

 

Figura 3.1 Exemple d'isomeria conformacional 

Aproximadament el 80% dels productes farmacèutics comercialitzats presenten 

polimorfisme sota certes condicions experimentalment accessibles. Les diferents estructures 

cristal·lines comporten propietats físiques i químiques diferents, que en el món farmacèutic 

es tradueix en unes activitats farmacològiques que en certs casos poden distar molt. Per 

això, és molt important controlar els factors que influeixen en la aparició d’un polimorf o un 

altre, ja que mentre un pot ser beneficiós per la salut, l’altre pot produir efectes tòxics. [2] 
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Per altra banda, la modificació de les unions intermoleculars comporta variacions en el punt 

de fusió dels diferents polimorfs, criteri que es farà servir en la part experimental d’aquest 

treball. 

3.2. Estabilitat i metaestabilitat 

Com ja s’ha explicat, l’estabilitat de les diferents fases depèn de les seves energies lliures, 

de tal manera que el polimorf més estable és el que presenta una energia lliure de Gibbs 

menor. Sota unes condicions experimentals definides (a excepció dels punts de transició) 

només un polimorf pot ser termodinàmicament estable, mentre que els altres presenten una 

forma metaestable (amb una energia lliure de Gibbs superior a la del polimorf estable). 

Es pot dir, doncs, que la metaestabilitat correspon a un mínim local d’energia que adquirirà 

l’estat d’energia mínima al subministrar-li una certa energia d’activació. 

La Figura 3.2 representa de manera molt senzilla i entenedora el concepte de 

metaestabilitat. 

 

Figura 3.2 Un sistema amb un estat metaestable (1), un estat inestable de transició (2) i un estat 

estable (3) 

En la indústria farmacèutica poder disposar de la forma metaestable presenta molts 

beneficis a causa de les seves propietats especials, tals com un millor comportament davant 

de procediments de compressió o una solubilitat superior. Contràriament, presenta com a 

problema la possibilitat de transformar a un estat estable de forma espontània. Per tot això 

és molt important conèixer el compost per a poder disposar de la forma idònia en cada 

moment.     
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3.3. Realització del diagrama pressió-temperatura topològic 

El diagrama pressió-temperatura topològic correspon a un diagrama pressió-temperatura on 

es representen totes les fases existents –estables i metaestables- d’un compost, així com 

les línies d’equilibri entre fases i els corresponents punts triples, en funció de la pressió i la 

temperatura.  

Per a la realització del diagrama P-T topològic, cal tenir en compte certs aspectes: 

 Per una substància donada, només hi ha una fase líquida i una fase vapor. En 

conseqüència, només hi ha una corba de vaporització en el diagrama p-T, que 

correspon a la projecció en el pla p-T de la interjecció entre les dues superfícies G de 

líquid i vapor. 

 Els punts triples        es troben en aquesta corba líquid-vapor. 

 Per a obtenir les corbes d’equilibri sòlid-líquid, hi ha dues opcions. La primera és 

mitjançant l’equació Clausius-Clapeyron (Eq. 2.18), i la segona és mitjançant DTA en 

funció de la pressió. Cal tenir en compte que en aquest últim cas no hi pot haver 

vapor, només la coexistència de les dues fases sòlid-líquid. Mitjançant la realització 

d’escalfaments a pressió constant es pot obtenir la corba desitjada, tal i com es 

mostra a la figura 3.3. [3] 

 

Figura 3.3 Obtenció de les corbes d'equilibri sòlid-líquid mitjançant DTA 
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 El número (C) de punts triples (tots corresponents a un grup de p=3 fases) en 

sistemes d’un component, involucrant n+2 fases (n sòlids cristal·lins, una fase vapor i 

una fase líquid), està donat per l’equació de Riecke (Eq. 3.1) 

  
      

          
                                                                                                                         

 Qualsevol corba d’equilibri on la fase final sigui la de vapor tindrà un pendent 

positiu per l’equació de Clausius-Clapeyron, ja que       (el sistema absorbeix 

calor) i       (el volum molar del vapor és sempre superior al de qualsevol altra 

fase). 

 Regla d’alternança: Qualsevol línia d’equilibri ha de canviar un nivell en la seva 

jerarquia d’estabilitat en passar per un punt triple, de manera que les parts 

metaestables s’alternen amb les contraparts més estables. [4] 

3.3.1. Jerarquies d’estabilitat 

Es considera una substància pura amb dues fases sòlides possibles (α i β) i una fase 

líquida. A una pressió donada, hi ha dues jerarquies d’estabilitat possibles en funció de la 

temperatura:  

 

Figura 3.4 (a) Exemple de sistema enantiotròpic (b) Exemple de sistema monotròpic (c) Diagrama 

pressió-temperatura d’una substància dimorfa 



Determinació del diagrama Pressió-Temperatura de materials moleculars Pág. 17 

 

 La figura (a) representa la secció (a) en el diagrama de fases de la figura (c), en que 

les fases α, β i líquid tenen els seus propis dominis d’estabilitat. Les superfícies de 

Gibbs corresponents a les fases α i β es creuen a Tα-β (que correspon a la 

temperatura de transició entre les fases α i β), i que es troba per sota de les dues 

temperatures de fusió (Tα-L i Tβ-L). L’extensió metaestable de les superfícies de Gibbs 

de α i L dóna lloc a una transició metaestable de la fase α a líquid. En aquest cas, 

              , i per tant, les fases α i β estan relacionades 

enantiotròpicament. 

  A la figura (b), que representa l’energia lliure de Gibbs com una funció de la 

temperatura de la secció (b) de la figura (c), β és metaestable en tot el rang de 

temperatura, i la fase α és la única fase sòlida estable. En aquest cas, la transició 

metaestable α-β existeix a temperatures superiors als punts de fusió d’ambdues 

fases,                  , que correspon a un comportament monotròpic de la 

fase β respecte a α. [5] 

Així doncs, en un sistema enantiotròpic les dues formes sòlides tenen un domini estable en 

condicions normals. La forma α canvia a la forma β en augmentar la temperatura, i aquesta 

torna de nou a la forma α al disminuir-la. Per tant, es tracta d’un procés reversible.  

En un sistema monotròpic, en canvi, la forma α ha de ser la única estable en tot el rang de 

temperatures. En aquest cas la forma β es transforma en la forma α en augmentar la 

temperatura i ja no hi ha reversió possible, i es diu que la forma β està monotròpicament 

relacionada amb la forma α. 

Hi ha dues regles molt utilitzades per determinar la jerarquia d’estabilitat d’un compost: 

 Regla de la calor de transició: Si la transició entre dues fases sòlides és endotèrmica 

es diu que presenten una relació d’enantiotropia. En cas contrari, si la transició és de 

naturalesa exotèrmica, els dos polimorfs es troben en un sistema monotròpic. 

 Regla de la temperatura de fusió: Si el polimorf que presenta una temperatura de 

fusió major té l’entalpia de fusió menor, el sistema és enantiotròpic. Si, en canvi, el 

polimorf amb una temperatura de fusió major té també l’entalpia més elevada, es 

tracta d’un sistema monotròpic. [6] 

En qualsevol cas, les regles anteriors són generalment conseqüència de l’experiència i no 

estan basades en relacions termodinàmiques demostrables. 
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3.3.2. Els quatre casos de Bakhius-Roozeboom 

Afegint pressió com a variable addicional, passen a haver-hi quatre possibles formes en les 

que dues fases sòlides poden estar termodinàmicament relacionades, tal i com es veu a la 

figura 3.5, on l’eix d’abscisses correspon a la temperatura i l’eix d’ordenades a la pressió. 

Aquests quatre casos són coneguts com a casos de Bakhius-Roozeboom. [7] 

 

Figura 3.5 Cas 1: El sistema passa d’enantiotròpic a monotròpic amb l’augment de pressió, cas 2: El 

sistema és globalment enantiotròpic, cas 3: El sistema canvia de monotròpic a enantiotròpic amb 

l’augment de pressió i cas 4: El sistema és globalment monotròpic. 
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4. Tècniques experimentals 

Al llarg d’aquest treball s’utilitza tant tècniques d’anàlisi tèrmica com la difracció de raigs X. 

Les primeres són utilitzades per a mesurar qualsevol canvi que pateixen les mostres a 

l’aplicar-li un programa tèrmic, mentre que la segona s’utilitza per a caracteritzar les diferents 

formes cristal·lines que presenten. 

4.1. Tècniques d’anàlisi tèrmica 

Es coneix com a tècniques d’anàlisi tèrmica al conjunt de tècniques en les que es mesura 

una propietat física d’un sistema en funció de la temperatura, mentre aquest sistema se 

sotmet a un programa de temperatura controlat. 

Es poden distingir més de una dotzena de mètodes tèrmics que difereixen en les propietats 

mesurades i en els programes aplicats. A continuació es presenta una taula amb les 

tècniques més comunes. 

Taula 4.1 Exemples de tècniques d'anàlisi tèrmica 

Tècnica Propietat mesurada Abreviatura 

Termogravimetria Massa TG 

Anàlisi tèrmica diferencial Temperatura DTA 

Calorimetria diferencial de 

rastreig 
Entalpia DSC 

Anàlisi termomecànica Dimensions d’un material TMA 

Anàlisi dinamo-mecànica Deformació DMA 

 

4.1.1. Calorimetria diferencial de rastreig (DSC) 

La calorimetria diferencial de rastreig (DSC, Diferential Scaning Calorimetry) permet l’estudi 

de tots els processos en els que es produeix una variació entàlpica, tals com la determinació 

de punts d’ebullició i de fusió, transicions sòlid-sòlid o transicions vítries. També permet la 

determinació de canvis en la calor específica en un determinat procés. 
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El seu funcionament es basa en dues càpsules o gresols, una amb la mostra a analitzar i 

l’altra buida, anomenada càpsula de referència. Aquestes dues càpsules estan sotmeses a 

un mateix programa tèrmic. 

4.1.1.1. DSC per compensació de potència 

L’objectiu d’aquest tipus de DSC és mesurar la potència necessària per a mantenir mostra i 

referència a la mateixa temperatura quan ambdues estan sotmeses a un règim idèntic 

d’escalfament o refredament controlat. 

Les temperatures de mostra i referència són controlades de forma independent utilitzant dos 

calefactors separats però idèntics. Així, quan a la mostra es produeix una transició tèrmica 

(un canvi físic o químic que dóna lloc a un alliberament o absorció de calor), s’activa un dels 

dos calefactors, ja sigui el de la mostra o el de la referència, que actua addicionant energia 

tèrmica per tal de mantenir la mateixa temperatura en ambdós gresols.  

 

Figura 4.1 DSC compensador de potència 

4.1.1.2. DSC de flux de calor o analitzador tèrmic diferencial 

En el cas del DSC de flux de calor, mostra i referència es situen de forma simètrica al mateix 

forn, sobre un disc metàl·lic conductor i connectats als seus corresponents detectors de 

temperatura o termoparells. Un dels termoparells mesura la temperatura absoluta de la 

referència i l’altre la diferència de temperatura entre mostra i referència. 

L’objectiu és relacionar canvis d’entalpia amb un canvi en l’increment de temperatura: quan 

es sotmet una mostra i una referència inert a un mateix programa tèrmic, els canvis 

d’entalpia o capacitat calorífica que es produeixen a la mostra provoquen l’aparició d’un 

gradient tèrmic entre mostra i referència. El registre d’aquesta senyal diferencial (∆T) permet 

la caracterització de les transformacions termodinàmiques que es produeixen a la mostra. 
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Figura 4.2 DSC de flux de calor 

Aquest és el tipus de DSC que s’ha utilitzat a l’hora de fer el treball.  

4.1.1.3. Resultats 

Per a la utilització del DSC de flux de calor és necessari un calibratge previ tant de la 

temperatura de transició com de la seva variació d’entalpia. L’escala de temperatura del 

DSC es calibra per comparació amb unes substàncies de referència, de les quals es coneix 

la temperatura de transició. A l’hora de calibrar l’entalpia s’estableix una constant (K) que 

relaciona        amb           .   

Els mètodes de calibratge i les substàncies de referència recomanades han estat publicades 

per la ICTAC (International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry). 

Els resultats els dóna en un gràfic anomenat termograma, que mostra el flux de calor en 

funció de la temperatura de la referència. Mentre no existeixi cap canvi en la mostra, en el 

termograma es presentarà una línia pràcticament horitzontal anomenada línia de base. 

D’altra forma, si es produeix una transformació termodinàmica –exotèrmica o endotèrmica- 

es presenta un canvi d’altura o pic. Segons el conveni adoptat, al produir-se una 

transformació termodinàmica endotèrmica es dibuixa un pic positiu (augmenta l’entalpia), i al 

produir-se una transformació exotèrmica, el pic és negatiu (disminueix l’entalpia).  

A la figura 4.3 es mostra un exemple de termograma amb tots els fenòmens explicats.  

La temperatura inicial del pic (Ti) és la temperatura en la qual la corba comença a desviar-se 

de la línia de base. De la mateixa manera, la temperatura final del pic (Tf) és la temperatura 

en la que la corba torna de nou a la línia de base. La línia que s’obté d’unir aquestes dues 

temperatures serà una línia recta horitzontal si les capacitats calorífiques de les fases inicial i 

final són molt semblants. Tot i que el fenomen tèrmic comença a la Ti, i a causa de la 
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dificultat de determinar aquesta temperatura, s’utilitza com a temperatura de transició la 

intersecció entre la línia de base i la màxima pendent de la primera part del pic (To).  

L’increment d’entalpia mesurada correspon a l’àrea tancada pel pic i la línia de base, valor 

que el propi programa dóna ja corregit amb la constant prèviament calculada i per unitat de 

massa. [7] 

 

Figura 4.3 Exemple de termograma obtingut pel DSC 

Hi ha molts factors que influeixen en l’aspecte del termograma, com per exemple la velocitat 

de la programació. Com més velocitat tinguin les rampes dissenyades, més bruscs són els 

canvis observats, i per tant, més ample serà tot el gràfic en conjunt. Això pot arribar a 

ocasionar que dos pics propers apareguin fusionats si la velocitat no és l’adequada. El 

fenomen d’histèresis tèrmica també s’ha de tenir en compte a l’hora de dissenyar el 

programa. Durant el refredament, els compostos tendeixen a transformar a una temperatura 

inferior a la temperatura de transició observada durant l’escalfament. Així doncs, si la mostra 

no es refreda suficient, és probable que en l’escalfament no s’observi el canvi de fase que 

s’hauria d’observar a una temperatura determinada. 

A l’apartat A de l’annex es descriu l’aparell DSC utilitzat i tots els passos que cal seguir per a 

la posada en marxa del programa. 
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4.1.2. Anàlisi tèrmica diferencial (DTA) en funció de la pressió 

L’anàlisi tèrmica diferencial (DTA, Differential Thermal Analysis) en funció de la pressió 

consisteix en mesurar la diferència de temperatura entre una mostra i una referència inert 

sotmeses a un mateix procés d’escalfament o refredament en un ampli rang de pressions.  

Una diferència important és que mentre en un DSC o DTA comercials es pot aplicar un gran 

rang de velocitats d’escalfament o refredament, en un DTA en funció de la pressió, a causa 

de la inèrcia tèrmica del sistema calorimètric, el rang de velocitats està molt més acotat, 

aconseguint velocitats entre 1 i 2ºC/min.  

Al Laboratori de Caracterització de Materials es disposa de dos DTA en funció de la pressió, 

que es diferencien segons el seu rang de temperatures de treball (alta i baixa temperatura). 

En aquest treball, però, només s’utilitzarà el DTA d’alta temperatura. 

4.1.2.1. Resultats 

Mitjançant un programa informàtic es registra el temps de mostreig, la pressió, la 

temperatura de la referència i la senyal diferencial (diferència de temperatura entre mostra i 

referència, mesurat en mV). 

Representant la senyal diferencial en funció de la temperatura s’obté un termograma com el 

de la figura 4.4. Aquest es comporta de la mateixa manera que els termogrames obtinguts a 

pressió atmosfèrica amb el DSC, és a dir, per a transformacions endotèrmiques el pic és 

positiu, i per a exotèrmiques, negatiu. La determinació de la temperatura a la qual es 

produeixen les transformacions es realitza de manera manual, dibuixant la línia de base i la 

línia de màxima pendent i calculant les coordenades del punt on es creuen. 

A més, per a cada temperatura es coneix el temps de mostreig, per la qual cosa és possible 

integrar l’àrea de pic (que es mesuraria en mV·s). Per a transformar aquest resultat a unitats 

d’entalpia es necessita conèixer la massa de la mostra i realitzar un calibratge anàleg al que 

es realitza amb el DSC. Al no conèixer els valors d’entalpia en funció de la pressió, aquest 

calibratge és força complicat. 

Finalment, s’ha de determinar el valor real de la pressió a la temperatura de transformació. 

Aquesta no serà la pressió elegida inicialment, ja que a l’aplicar l’escalfament a la mostra el 

líquid compressor que l’acompanya tendeix a dilatar-se, proporcionant un augment 

addicional de pressió. En general, la pressió augmenta de manera lineal amb la 
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temperatura, i per a calcular-la es determina la recta de regressió de P en funció de T com 

es mostra a la figura 4.5. [6-7] 

 

Figura 4.4 Exemple de termograma obtingut pel DTA 

 

Figura 4. 5 Representació de la pressió en funció de la temperatura 

Amb aquests dos gràfics es pot obtenir la temperatura de fusió que té la mostra en tot 

l’interval de pressió a la que el DTA pot arribar. A partir d’aquestes dades s’obtindrà la 

representació en un diagrama pressió-temperatura de les rectes de fusió del compost 

analitzat. 
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A l’apartat B de l’annex es descriu l’aparell utilitzat i la seva posada en marxa. 

4.2. Difracció de RX 

La difracció de raigs X és un fenomen físic que es produeix a l’interaccionar un feix de raigs 

X, d’una determinada longitud d’ona, amb una substància cristal·lina.  

Quan els raigs X arriben a un àtom, interactuen amb els seus electrons exteriors. Aquests 

reemeten la radiació electromagnètica incident en diferents direccions i amb la mateixa 

freqüència. Aquest fenomen es coneix com dispersió de Rayleigh (o dispersió elàstica). Els 

raigs X reemesos des d’àtoms propers interfereixen entre si constructiva o destructivament. 

Una interferència és constructiva quan la diferència de fase entre la radiació emesa per a 

diferents àtoms és zero o proporcional a   . 

El fenomen de la difracció pot descriure’s amb la Llei de Bragg, que prediu la direcció en la 

que té lloc la interferència constructiva entre feixos de raigs dispersats per un cristall. 

                                                                                                                                                         

En aquesta, es fa la hipòtesi que el cristall conté una família de plans atòmics paral·lels i 

separats una distància d. Els feixos de raigs X, de longitud d’ona  , incideixen en fase sobre 

els plans imaginaris, amb un àngle d’incidència  . Per a que existeixi reflexió constructiva, és 

necessari que després de la reflexió els feixos de raigs continuïn estant en fase (o 

interferència constructiva), situació que només passa si la diferència de camins recorreguts 

(en la figura 4.6, segments OF i OH) és un número enter de vegades la longitud d’ona. 

Aquesta condició equival a dir que la suma dels segments FG i GH correspon a un nombre 

enter (n) de vegades la longitud d’ona, fet que, amb les transformacions matemàtiques 

necessàries, dóna lloc a la Llei de Bragg. [8] 

 

Figura 4.6 Interpretació de la llei de Bragg 
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No obstant, quan no es compleix la Llei de Bragg, els feixos emergents deixen d’estar en 

fase i s’anul·len entre si, per la qual cosa no s’observarà intensitat reflectida. 

4.2.1. Resultats 

Es coneix com a difractograma (figura 4.7) la representació gràfica de la difracció produïda. 

Amb aquest es pot identificar les diferents fases cristal·lines, ja que tots els cristalls tenen el 

seu difractograma característic. El seu eix d’ordenades correspon a la intensitat de radiació, i 

l’eix d’abscisses correspon a   , ja que és l’angle format entre raig incident i emès. 

 

Figura 4.7 Exemple de difractograma 

En aquest cas interessa sobretot trobar l’equació que regeix la diferència de volum dels 

sòlids cristal·lins. Per fer-ho, es realitza la difracció a diferents temperatures i s’utilitza un 

programa específic que va iterant fins a donar els paràmetres de xarxa i altres paràmetres 

específics del sòlid, tals com el volum. Finalment es mesura el signe de la diferència de 

volums a temperatura ambient de les dues formes cristal·lines trobades. 

Aquest aparell no és utilitzat per l’alumne d’aquest treball per raons de seguretat radiològica, 

de manera que no s’aprofundeix més en la seva explicació. 
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5. Resultats experimentals 

5.1. Metacetamol 

Totes les mesures que es presentaran a continuació s’han dut a terme a partir d’una mateixa 

mostra de metacetamol, proporcionada pels laboratoris Sigma-Aldrich i amb una puresa del 

97%. A l’etiqueta de la mostra també s’especifica la temperatura de fusió de la mostra, que 

és de 148ºC. La fitxa de seguretat, facilitada pel proveïdor, es presenta a l’annex C. 

5.1.1. Presentació del compost 

El metacetamol és un isòmer estructural del paracetamol, un fàrmac conegut mundialment 

per les seves propietats analgèsiques. A causa de la seva baixa toxicitat, el metacetamol 

està considerat com una alternativa prometedora al seu isòmer. 

 

Figura 5.1 Formula estructural del metacetamol 

El conegut polimorfisme del paracetamol ha provocat que diversos experts realitzessin 

estudis per determinar el possible polimorfisme del metacetamol. Aquests estudis es basen 

en el fet que la forma II del paracetamol es pot obtenir aplicant-li un programa tèrmic a la 

forma I, així que, després de realitzar diversos intents fallits de cristal·litzar el metacetamol 

utilitzant diversos solvents, els experts van començar a treballar amb aquesta hipòtesi. 

El programa tèrmic aplicat es basava en un escalfament a 5K/min fins una temperatura 

lleugerament superior a la temperatura de fusió (de 422K). La mostra era posteriorment 

refredada fins a 298K, temperatura en la qual s’obtenia un glass (líquid subrefredat) 

òpticament transparent. A l’escalfar aquest glass a una velocitat de 5K/min, s’observava que 

cristal·litzava a una temperatura aproximada de 360K per obtenir un sòlid policristal·lí que 

fonia a 403K, quasi 20K menys que en la primera fusió. Aquest fet suggeria la existència 
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d’un nou polimorf, amb una energia reticular significativament inferior. 

Un cop obtingut aquest nou polimorf, anomenat forma II, es van dur a terme diferents 

tècniques d’anàlisi per identificar-lo. Així doncs, se sap que la forma II presenta una 

estructura cristal·lina molt diferent a la forma I del metacetamol o a qualsevol dels polimorfs 

coneguts del paracetamol. És també molt inestable en presència d’aigua en l’aire, però pot 

conservar-se indefinidament en una atmosfera seca. En aquest aspecte, es comporta molt 

semblantment a la forma ortoròmbica del paracetamol, coneguda com a forma II. [9] 

5.1.2. Anàlisi tèrmica a pressió atmosfèrica (DSC) 

Primer de tot es vol corroborar la informació apareguda a la bibliografia, reproduint el 

programa tèrmic dissenyat en l’estudi explicat. 

Així doncs, s’aplica una primera rampa d’escalfament fins a 165ºC, seguida d’una rampa de 

refredament fins a 10ºC i una segona rampa d’escalfament fins a la mateixa temperatura 

que la primera. El termograma obtingut es presenta a la figura 5.2. 

 

Figura 5.2 Termograma de l’anàlisi tèrmica a pressió atmosfèrica del metacetamol 
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S’observa el primer pic endotèrmic (fusió de la forma I) a una temperatura 

d’aproximadament 148ºC. A continuació, i durant el refredament de la mostra, té lloc la 

recristal·lització. Aquest fet difereix amb l’explicat en l’estudi esmentat, on la recristal·lització 

tenia lloc en el segon escalfament aplicat. Finalment, la mostra fon a una temperatura de 

126ºC (fusió de la forma II), fet que demostra l’existència d’una nova forma sòlida del 

metacetamol. 

Es repeteix el procediment varies vegades, obtenint els següents resultats: 

Taula 5.1 Resultats de l'anàlisi tèrmica a pressió atmosfèrica del metacetamol 

Massa 
(mg) 

Fusió fase I Fusió fase II 

Temperatura (ºC) Entalpia (J/g) Temperatura (ºC) Entalpia (J/g) 

2,51 147,19 196,8 125,95 150 

3,94 147,17 194,6 125,82 160,2 

2,03 147,3 186,1 126,15 152,4 

3,1 147,54 191,6 126,41 161,3 

2,56 147,72 189,4 126,56 158,6 

2,42 147,77 185,2 126,57 157 

A continuació es realitza una taula amb la mitjana de les dades obtingudes, on N és el 

nombre de dades utilitzat per a realitzar la mitjana. Es calcula també l’increment d’entropia, 

que correspon a l’increment d’entalpia entre la temperatura. 

Taula 5.2 Mitjana dels valors obtinguts en l'anàlisi tèrmica a pressió atmosfèrica 

Polimorf Tfusió [ºC] Tfusió [K] Δh [J/g] ΔS [J/(g·K)] 

Forma I 
147,45 ± 0,28 

(N=6) 
420,6 ± 0,28 

190,62 ± 4,84 
(N=6) 

0,4532 

Forma II 
126,24 ± 0,33 

(N=6) 
399,39 ± 0,33 

156,58 ± 4,70 
(N=6) 

0,3920 

Aquestes dades coincideixen aproximadament amb les proporcionades per l’estudi 

bibliogràfic. 

Per tal d’intentar obtenir la forma sòlida inicial es duen a terme diferents experiències, 

detallades a continuació. En aquest cas es veu clarament la influència de la velocitat 

aplicada i les condicions inicials de la mostra.  
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Experiència 1 

Després d’aplicar-li el procediment descrit anteriorment, es deixa reposar la mostra durant 

diversos dies a temperatura ambient. A continuació es refreda fins a -80ºC i s’aplica un 

escalfament a velocitat de 5ºC/min fins a 160ºC. El termograma obtingut és el següent: 

Figura 5.3 Termograma obtingut després de deixar reposar la mostra a temperatura ambient i amb un 

escalfament a 5ºC/min 

S’obté un pic a temperatura de 126,02ºC i amb una entalpia de 155,9J/g, fet que indica que 

es partia de la forma II.  

Experiència 2 

En aquest cas, després d’aplicar-li a la mostra el primer programa tèrmic explicat, es deixa 

una nit al congelador. A continuació s’aplica un escalfament. 

I aquí es veu la importància de la velocitat aplicada, obtenint la figura 5.4 si és de 5ºC/min, i 

la figura 5.5 si és de 10ºC/min.  

En ambdós casos s’observa que es parteix d’un líquid amb estructura amorfa: el 

refredament ràpid del congelador ha ocasionat que les partícules de la mostra quedin 

desordenades (com les d’un líquid) però sense moviment (fase vítria).  
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Figura 5.4 Termograma obtingut després de deixar reposar la mostra al congelador i amb un 

escalfament a 5ºC/min 

 

Figura 5.5 Termograma obtingut després de deixar reposar la mostra al congelador i amb un 

escalfament a 10ºC/min 

La figura 5.4 presenta un petit endotèrmic, anomenat transició vítria, que implica que les 

partícules desordenades comencen a presentar un lleuger moviment. Aquesta estructura no 
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és estable, de tal manera que al continuar escalfant la mostra presenta un exotèrmic, 

corresponent al pas a forma II, metaestable a pressió atmosfèrica. Un segon exotèrmic 

indica el pas de forma II a forma I (amb una entalpia de transició de 22,26J/g), que finalment 

fon a una temperatura de 147ºC (forma I) amb una entalpia de 175,8J/g.  

La figura 5.5, a l’escalfar-se més ràpidament, passa directament de líquid subrefredat a 

forma II, que fon a una temperatura de 126ºC amb una entalpia de 157,6J/g. Aquesta 

mostra es torna a posar al congelador i l’endemà es realitza el mateix procediment, obtenint 

els mateixos resultats. 

La diferència en els termogrames obtinguts té una explicació teòrica molt senzilla: a 

l’escalfar un sòlid, tot i que excedeixi les condicions d’estabilitat en relació a una altra fase 

sòlida, aquest pot fondre normalment si el sistema no té temps de reorganitzar-se a si 

mateix. És a dir, tot i que la forma I sigui la més estable, la forma II pot arribar a fondre’s 

directament si la velocitat aplicada és massa gran per permetre la transició. 

5.1.3. Anàlisi tèrmica diferencial (DTA) en funció de la pressió 

Per realitzar les mesures en el DTA en funció de la pressió s’han d’utilitzar càpsules 

segellades que no continguin aire, de manera que s’han d’omplir amb una mostra en fase 

líquida. El metacetamol és sòlid a temperatura ambient, així que per a poder realitzar 

mesures a pressió s’ha de mesclar amb un oli perfluorat (químicament inert i tèrmicament 

estable) capaç d’omplir les càpsules d’estany en la seva totalitat. 

Abans de començar amb les mesures és necessari comprovar que la mescla de 

metacetamol amb l’oli inert no reacciona ni modifica els resultats. Així, s’aplica el programa 

tèrmic anteriorment dissenyat amb el DSC i s’observa com no hi ha cap canvi ocasionat per 

l’addició de l’oli (figura 5.6). Al no observar cap canvi es comença a realitzar l’estudi tèrmic 

del metacetamol incloent la variable de la pressió. 

Les mesures exposades a continuació s’han obtingut amb el DTA d’alta temperatura del 

Laboratori de Caracterització de Materials. S’han aplicat rampes d’escalfament de 2ºC/min 

de velocitat fins a 210ºC (ja que a 220 l’estany fondria) i s’han deixat refredar les mostres 

amb l’ajuda d’un ventilador. Aquest aparell és capaç de proporcionar pressions relatives de 0 

a 3000 bar. 

 



Determinació del diagrama Pressió-Temperatura de materials moleculars Pág. 33 

 

 

Figura 5.6 Termograma obtingut en l'anàlisi tèrmica a pressió atmosfèrica del metacetamol amb l'oli 

Els resultats obtinguts es recullen a la següent taula: 

Taula 5.3 Dades obtingudes en l'anàlisi tèrmica diferencial del metacetamol. La mesura marcada en 

vermell s’ha descartat a l’hora de realitzar el gràfic i la línia de tendència per distar massa dels altres 

resultats obtinguts. 

Forma I Forma II 

P [bar] P [MPa] T [ºC] T [K] P [bar] P [MPa] T [ºC] T [K] 

0 0 143,83 416,98 0 0 121,27 394,42 

569,5 56,95 152,07 425,22 551 55,1 132,37 405,52 

1084,3 108,3 163,24 436,39 1032,4 103,24 143,3 416,45 

    1063,2 106,32 143,63 416,78 

1658,2 165,82 172,56 445,71 1543,2 154,32 152,13 425,28 

    1586,3 158,63 154,4 427,55 

    1866,8 186,68 156,05 429,2 

2015,5 201,55 178 451,15 2130,9 213,09 165,47 438,62 

2310,6 231,06 183,7 456,85 2389,6 238,96 169,29 442,44 

2616,7 261,67 187,52 460,67 2681,3 268,13 176 449,15 
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Per a cada mesura de la forma I s’ha utilitzat una càpsula diferent, ja que com s’ha vist en 

l’apartat anterior, un cop es fon la forma I és molt difícil tornar a ella, obtenint sempre la 

forma metaestable del compost.  

L’evolució dels pics endotèrmics en funció de la pressió corresponents a la fusió de la forma 

I i de la forma II es mostren a les figures 5.7 i 5.8. 

 

Figura 5.7 Termograma obtingut a diferents pressions per a la forma I del metacetamol 

 

Figura 5.8 Termograma obtingut a diferents pressions per a la forma II del metacetamol 
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En ambdues formes polimòrfiques s’observa com la temperatura de fusió augmenta a 

mesura que s’augmenta la pressió.  

A continuació es representen totes les mesures obtingudes en un gràfic pressió - 

temperatura (figura 5.9). Aquesta representació permet fer un ajust de les corbes de fusió de 

les dues formes polimòrfiques del metacetamol. 

 

Figura 5.9 Diagrama pressió temperatura amb les corbes de fusió del metacetamol 

Les equacions obtingudes són les següents: 

         [   ]                 [ ]                                             

          [   ]                   [ ]                                         

S’observa com les dues corbes (que es comporten com a rectes en el domini de pressions 

analitzades) convergeixen. El punt triple de les dues formes sòlides i la forma líquida es 

trobarà a una pressió que, per limitacions experimentals, no s’hi pot arribar. Al calcular el 

punt de tall entre aquestes dues rectes s’obté les coordenades del punt triple I-II-L:         

        i                   

5.1.4. Construcció del topològic 

Per a la construcció del topològic es necessita conèixer totes les corbes d’equilibri de fases 
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del metacetamol. A l’apartat anterior ja s’han obtingut dues de les corbes d’equilibri 

necessàries mitjançant DTA, i ara és el torn de calcular-ne les altres. 

Per a saber el pendent de la corba (que es suposarà recta) d’equilibri de transició de les 

dues formes sòlides s’utilitza l’equació de Clausius-Clapeyron (Eq 2.18). Es necessita 

calcular el signe de l’increment d’entalpia entre aquestes dues formes i realitzar una difracció 

de raigs X que proporcioni el signe de la diferència de volums. 

                                                          

             

                 

(
  

  
)
    

 
      

       
 

  

  
   

Així doncs, el pendent de la corba d’equilibri forma I-forma II és positiu.  

Cal destacar que la figura 5.4 ja permet saber que la transició de I a II és endotèrmica 

(increment d’entalpia positiu), tal i com es corrobora amb l’anterior càlcul. Tot i això, els dos 

valors disten molt entre ells, fet que es pot explicar per la falta de precisió entre totes les 

mesures realitzades. 

Les tres corbes restants tenen involucrada la fase vapor, per la qual cosa se sap que el 

pendent ha de ser positiu.  

Finalment, s’ha de calcular la posició de la temperatura de transició de les dues fases 

sòlides. Depenent d’aquesta posició, es troben dos possibles gràfics diferents, 

corresponents a dos casos diferents dels quatre possibles de Bakhius-Roozeboom (figura 

5.10).  
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Figura 5.10 Diagrama topològic del metacetamol. Punts triples (O): O1: I-L-v, O2: I-II-v, O3: II-L-v, O4: I-II-L. Estable: Línia sòlida, 

metaestable: Línia ratllada, supermetaestable: Línia puntejada. Figura A (dreta): La 𝑇𝐼 𝐼𝐼 és inferior a la 𝑇𝐼𝐼 𝐿 a pressió atmosfèrica, 

és a dir, O2 està per sota de O1 i O3. Figura B (esquerra): La 𝑇𝐼 𝐼𝐼 és superior a la 𝑇𝐼 𝐿 a pressió atmosfèrica. 



Pág. 38   Memòria 

 

Pel que fa la figura A, a pressions relativament baixes existeixen dues formes polimòrfiques, 

I i II, cadascuna amb el seu domini d’estabilitat i amb una possible transició entre aquestes 

(tal i com s’ha observat en un dels experiments realitzats). A l’augmentar la pressió, però, la 

forma II passa a ser la única forma sòlida estable en tot el domini de temperatures. En altres 

paraules, es tracta d’un sistema enantiotròpic que passa a monotròpic amb l’augment de 

pressió (cas 1 dels quatre casos de Bakhius-Roozeboom). 

La figura B es tracta del cas contrari: a pressions baixes només existeix una forma sòlida 

estable (en aquest cas, la forma I), i amb l’augment de pressió apareix una altra forma 

sòlida, la forma II, amb el seu propi domini d’estabilitat. El sistema passa de monotròpic a 

enantiotròpic a l’augmentar la pressió, cas número 3 dels quatre estudiats. 

Per a saber quin dels dos casos és el correcte, s’ha de trobar el punt a pressió atmosfèrica 

on les funcions de Gibbs de les dues formes sòlides coincideixen. Partint de l’(Eq. 2.3), es té: 

                         

      
      

      
 

      

      
 

      

             
           

Aquesta temperatura és superior a ambdues temperatures de fusió. Tot i que aquest càlcul 

comporti importants errors en les mesures, i en conseqüència, tingui un interval de confiança 

molt ampli, al distar tant de les temperatures de fusió trobades es pot afirmar que el 

topològic correcte correspon al de la figura B.  

5.1.5. Relacions d’estabilitat 

Al canviar la naturalesa del sistema en funció de la pressió, existeixen dos diagrames 

diferents Funció de Gibbs-Temperatura, la forma dels quals es representa a les figures 5.11 i 

5.12. 
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Figura 5.11 Diagrama Funció de Gibbs-Temperatura per a pressions baixes 

En aquesta figura s’observa com la forma sòlida II no presenta una funció de Gibbs 

mínima en tot el domini de temperatures estudiat, per la qual cosa es tracta d’una fase 

metaestable. També s’observa que la intersecció de GI amb GL (funcions de Gibbs de les 

fases I i líquida, respectivament) es produeix a una temperatura superior a la intersecció 

de GII amb GL (funcions de Gibbs de les fases II i líquida), ja que la forma I fon a una 

temperatura superior a la forma II. 

 

Figura 5.12 Diagrama Funció de Gibbs-Temperatura per a pressions altes 
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En aquesta figura, en canvi, s’observa com ambdues formes sòlides presenten una funció 

de Gibbs mínima en una part del rang de temperatura estudiat. A part, a pressions altes 

s’observa que la forma I fon a una temperatura inferior a la forma II. 

5.1.6. Comparació dels acetaminofens 

Hi ha tres acetaminofens existents, els quals es diferencien solament per la posició relativa 

d’un dels seus dos radicals (-OH en aquest cas). Aquests es presenten a la figura 5.13. 

 

Figura 5.13 Formula estructural de l’ortocetamol, metacetamol i paracetamol, d’esquerra a dreta 

S’han realitzat nombrosos estudis del paracetamol, en els quals es conclou que existeixen 

dues formes sòlides: la forma I (monoclínica) i la forma II (ortoròmbica). També hi ha 

evidències de que existeix una tercera forma sòlida, de la qual existeix molt poca informació. 

Com que aquesta no provoca cap canvi en quant a les relacions d’estabilitat entre les dues 

formes conegudes, no es farà cap més menció al treball. 

De l’ortocetamol, en canvi, no existeixen evidències de polimorfisme, per la qual cosa 

s’agafa una mostra dels laboratoris Sigma-Aldrich i se li aplica un programa tèrmic. Aquest 

consisteix en un escalfament fins a una temperatura lleugerament superior a la seva 

temperatura de fusió (484,1ºC), seguit d’un refredament i un escalfament fins a la mateixa 

temperatura. El resultat es representa a la figura 5.14. 
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Figura 5.14 Termograma provinent de l'anàlisi tèrmica a pressió atmosfèrica del ortocetamol 

En aquest experiment s’obté una temperatura de fusió de 208,51ºC (481,66K) i una entalpia 

de 249,3J/g. Un segon escalfament de la mostra comporta la seva degradació, fet que fa 

difícil confirmar l’existència de polimorfisme 

A continuació es compara la temperatura de fusió dels tres compostos. A falta de l’existència 

d’una forma metaestable de l’ortocetamol, aquesta comparació només es duu a terme per 

les formes estables a pressió atmosfèrica. Les tres temperatures de fusió, segons la 

bibliografia establerta, ([4] pel cas del paracetamol, [10] per l’ortocetamol i resultats 

experimentals pel metacetamol) són les següents (taula 5.4).  

Taula 5.4 Temperatures de fusió de la forma estable a pressió atmosfèrica dels tres compostos 

 Tfusió (K) 

Ortocetamol 484,1 

Metacetamol 420,6 

Paracetamol 442,3 

S’han realitzat estudis que determinen que aquests canvis en la temperatura de fusió són 

ocasionats per la relació entre les interaccions específiques (enllaços d’hidrogen) i les no 

específiques (enllaços Van der Waals) presents a la xarxa cristal·lina. Així doncs, per una 
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relació més gran, major és la temperatura de fusió del compost. [10] 

Finalment, es compara les temperatures i variacions d’entalpia dels dos compostos que 

presenten polimorfisme. A la taula 5.5 es mostra les propietats de fusió del paracetamol i 

metacetamol. ([4] per les dades del paracetamol i resultats experimentals per les del 

metacetamol). 

Taula 5.5 Temperatura de fusió i entalpia de les dues formes del paracetamol i metacetamol 

 Paracetamol Metacetamol 

Polimorf Tfusió [K] Δh [J/g] Tfusió [K] Δh [J/g] 

Forma I 442,3 191,44 420,6 190,62  

Forma II 430,2 181,69 399,39 156,58  

Pel que fa el paracetamol, es pot afirmar que la forma II es comporta monotròpicament a 

pressions baixes, i enantiotròpicament a mesura que aquesta augmenta. El topològic, extret 

de la bibliografia, és el següent: 

 

Figura 5.15 Diagrama topològic del paracetamol. Punts triples: 1: I-L-v, 2: II-L-v, 3: I-II-L, 4: I-II-v. 

Cercles negres i blancs: punts estables i metaestables, respectivament. Rectes d’equilibri entre dues 

fases: a-a’: L-v, b-b’: I-v, c-c’: II-v, d-d’: I-II, e-e’: I-L, f-f’: II-L. Línia sòlida: estable, línia ratllada: 

metaestable, línia puntejada: supermetaestable [4] 
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Així doncs, queda comprovat que el diagrama topològic del paracetamol i del metacetamol 

coincideixen. No obstant, a l’utilitzar el DSC per a mesurar les entalpies de fusió s’assumeix 

un error d’aproximadament un ±5%. Això influeix en la precisió a l’hora de calcular l’entalpia 

de transició entre les dues formes sòlides, i en el seu posterior efecte al càlcul del pendent 

de la recta d’equilibri I-II. Aquest fet adquireix importància en el cas del paracetamol, en que 

la falta de precisió deixa un interval de confiança del pendent de                   , és a 

dir, el pendent pot ser tant positiu com negatiu com de valor zero.  

Tot i els errors inherents associats al DSC, la topologia general del diagrama pressió – 

temperatura i les relacions establertes entre les dues formes sòlides es mantenen intactes. 

[4] 

Figura 5.16 Altres possibilitats del diagrama topològic del paracetamol. Esquerra: pendent zero i dreta: 

pendent positiva per la recta d’equilibri I-II. Mateixos símbols que en la figura 5.15. [4] 
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5.2. Nimesulide 

Totes les mesures que es presentaran a continuació s’han dut a terme a partir d’una mateixa 

mostra de nimesulide, proporcionada pels laboratoris Sigma-Aldrich. La fitxa de seguretat, 

facilitada pel proveïdor, es presenta a l’annex D. 

5.2.1. Presentació del compost 

La nimesulide és un fàrmac amb propietats antiinflamatòries, restringit terapèuticament pel 

seu potencial risc de hepatoxicitat.  

 

Figura 5. 17 Formula estructural de la nimesulide 

S’han realitzat diversos estudis sobre la nimesulide, obtenint dues formes polimòrfiques 

diferents. La primera (forma I), corresponent a la forma Sigma-Aldrich, que fon a una 

temperatura de 421,6K, i la segona (forma II), que fon a una temperatura lleugerament 

inferior (419,5K). Les dues formes tenen la mateixa composició química però diferent xarxa 

cristal·lina, fet que comporta una energia reticular diferent. [11] 

Aquest polimorfisme és difícil de veure en mostres de nimesulide pur. Investigant possibles 

formes d’arribar a la forma metaestable del compost (forma II), s’ha arribat a demostrar que 

es poden variar propietats físiques de la nimesulide, tals com la solubilitat o temperatura de 

fusió, si es cristal·litza aquest compost en presència de solvents orgànics. D’aquesta manera 

sorgeixen diferents formes polimòrfiques. 

Al utilitzar solvents com el cloroform o el diclorometà no s’ha arribat a diferències en la forma 

sòlida inicial, mentre que l’ús d’acetona promou la transformació del fàrmac des de la forma 

polimòrfica I original a la forma II. 
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5.2.2. Anàlisi tèrmica a pressió atmosfèrica (DSC) 

El primer programa tèrmic aplicat a la mostra ha estat una rampa d’escalfament de 80ºC a 

165ºC, seguit d’un refredament fins a -80ºC i d’un segon escalfament fins a 165ºC. El 

termograma obtingut es presenta en la figura 5.18. 

 

Figura 5.18 Termograma de l'anàlisi tèrmica a pressió atmosfèrica de la nimesulide 

En aquest primer anàlisi s’observa un pic endotèrmic corresponent a la fusió de la forma I de 

la nimesulide. Al refredar el compost s’observa també que no es produeix cap transició, i no 

és fins al segon escalfament que té lloc la cristal·lització, en forma de diversos pics de 

diferents àrees. Aquesta transició va seguida d’un segon pic endotèrmic, corresponent a la 

fusió del compost estudiat.  

Les dades obtingudes es mostren a la taula 5.6. A partir d’aquesta taula es pot observar que 

en alguns casos el segon pic endotèrmic presenta una entalpia molt inferior a la 

corresponent al primer pic. La causa d’això és que al disminuir la temperatura el líquid no 

cristal·litza, sinó que passa a una forma anomenada glass (o líquid subrefredat), i l’exotèrmic 

posterior correspon a la cristal·lització de sols una part d’aquesta fase. Així doncs, l’entalpia 

del segon pic endotèrmic correspon al canvi de fase d’una part de la massa inicial. Al no 

saber quin tant per cent de la massa del líquid subrefredat passa a sòlid, i essent aquesta 

part diferent en cada assaig, no té sentit parlar de la mitjana de l’entalpia. 
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El mateix passa amb la última mesura de l’entalpia del primer escalfament (marcada en 

vermell), que correspon a una segona passada d’una mateixa mostra de nimesulide. Al 

haver-hi aplicat prèviament un programa tèrmic, es parteix d’una mostra en fase vítria i 

l’entalpia obtinguda és molt inferior a la obtinguda en la resta d’experiències. Aquest valor és 

descartat.   

Taula 5.6 Mesures obtingudes en l'anàlisi tèrmica de la nimesulide 

Massa 
(mg) 

Primer escalfament Segon escalfament 

Temperatura (ºC) Entalpia (J/g) Temperatura (ºC) Entalpia (J/g) 

2,56 149,2 114,5 148,88 111,6 

1,09 149,27 124,3 148,94 17,7 

2,58 149,48 112,6 148,43 110,9 

1,35 149,14 118,6 - - 

2,56 148,11 1,202 148,84 84,24 

A continuació, es realitza la mitjana dels valors obtinguts, obtenint la taula 5.6. 

Taula 5.7 Mitjana de les mesures obtingudes en l'anàlisi tèrmica de la nimesulide 

El fet que les dues fusions observades tinguin lloc a la mateixa temperatura indica que en tot 

moment es parteix de la mateixa forma sòlida, és a dir, amb el procediment emprat no 

apareix cap fase sòlida nova.  

Seguint la bibliografia, es duu a terme la cristal·lització de la nimesulide en tres solvents 

orgànics diferents: acetona, acetonitril i etanol, per a poder observar el polimorfisme desitjat. 

5.2.2.1. Cristal·lització de la nimesulide en acetona 

A l’hora de comparar, mitjançant difracció de raigs X, els cristalls obtinguts amb els cristalls 

de la forma d’Aldrich s’ha arribat a la conclusió que, cristal·litzant nimesulide en presència 

d’acetona, s’obté una barreja de dues formes sòlides, una coincident amb la forma d’Aldrich i 

 Tfusió (ºC) Tfusió (K) Δh [J/g] 

1r escalfament 
149,04±0,66 

(N=5) 
422,19±0,66 

117,5±8,24 
(N=4) 

2n escalfament 
148,77±0,37 

(N=4) 
421,92±0,37 - 
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una altra per ara desconeguda (forma I i II, respectivament).  

La fusió d’aquesta mescla mostra tres transicions, tal i com es veu en la figura 5.19, que 

corresponen a la fusió de la forma II, la recristal·lització en la fase I i finalment, la fusió de la 

forma I. A més, la correcta visualització d’aquests tres pics ve molt determinada per la 

velocitat utilitzada, de manera que com més lent sigui l’escalfament més separats es veuen 

els pics. Així doncs, s’han realitzat diversos experiments, cadascun a una velocitat diferent. 

 

Figura 5. 19 Representació de la fusió de la mescla nimesulide i acetona 

Els resultats obtinguts són els presentats a la figura 5.20 i la taula 5.8. 

 

Figura 5.20. Termograma procedent de l'anàlisi tèrmica a diferents velocitats de la mescla nimesulide i 

acetona. 
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Taula 5.8 Resultats de l'anàlisi tèrmica a diferents velocitats de la mescla nimesulide i acetona 

Massa 
(mg) 

Velocitat 
(ºC/min) 

Escalfament 

Temperatura (ºC) 
Δh [J/g] 

Primer pic Segon pic 

2,8 0,2 146,96 149,2 115,1 

3,51 0,5 146,94 149,53 111,4 

4,51 1 146,85 149,41 116,9 

1,78 2 147 149,28 114 

2,89 5 149,35 115,3 

2,23 10 149,61 118,2 

A partir de velocitats superiors a 2K/min és impossible separar els diferents pics. 

Es realitza la taula de les mitjanes, tenint en compte que en els dos últims casos, en els 

quals els dos pics endotèrmics no es poden separar, la temperatura obtinguda farà mitjana 

amb les temperatures del segon pic, ja que la seva àrea és molt major. 

Taula 5.9 Mitjana de les mesures procedents de l'anàlisi tèrmica a diferents velocitats de la mescla 

nimesulide i acetona 

A partir d’aquesta taula es pot comprovar que el segon pic correspon a la fusió de la forma I, 

ja que coincideix amb el rang de temperatures trobat en l’apartat anterior. També cal 

destacar que, al partir d’una mescla entre dues formes diferents, l’entalpia total no correspon 

a l’entalpia de fusió de la forma II. 

5.2.2.2. Cristal·lització de la nimesulide en acetonitril 

Un cop dissolt el producte d’origen en acetonitril s’analitzen els cristalls, comparant-los 

novament amb la forma d’Aldrich mitjançant difracció de raigs X. S’observa que aquests 

corresponen només a la forma II del compost, de manera que, en aquest cas, si que es 

podria obtenir la entalpia total de fusió de la forma II. 

 Tfusió (ºC) Tfusió (K) Δh [J/g] 

Primer pic 
146,94±0,1  

(N=4) 
420,08±0,1 

115,15±2,47 
(N=6) 

Segon pic 
149,4±0,16 

(N=6) 
422,55±0,16 
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Els resultats obtinguts són els presentats a la figura 5.21 i la taula 5.10. 

Taula 5. 10 Resultats de l'anàlisi tèrmica a diferents velocitats de la mescla nimesulide i acetonitril 

Massa 
(mg) 

Velocitat 
(ºC/min) 

Escalfament 

Temperatura (ºC) Δh [J/g] 

Primer pic Segon pic Primer pic 

4,48 1 146,62 149,22 114 

6,08 2 146,51 149,35 118,6 

4,81 5 146,19 148,99 104,9 

6,28 10 146,91 150,46 106,6 

3,97 1 146,94 149,52 106,5 

1,03 1 146,31 149,44 109,8 

8,81 1 146,26 149,31 109,9 

Es descarten els dos valors marcats en vermell per distar massa dels altres valors obtinguts. 

Com en els altres casos, es realitza la taula de mitjanes. 

2 ºC/min 

10 ºC/min 

5 ºC/min 

1 ºC/min 

Temperatura (ºC) 

Figura 5. 21 Termograma procedent de l'anàlisi tèrmica a diferents velocitats de la mescla 

nimesulide i acetonitril. 
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Taula 5. 11 Mitjana de les mesures procedents de l'anàlisi tèrmica a diferents velocitats de la mescla 

nimesulide i acetona 

Com ja passava en la mescla de nimesulide en acetona, el primer pic correspon a la fusió de 

la forma II i el segon a la fusió de la forma I. En aquest cas, però, donada la certesa que la 

totalitat de la mostra es troba en forma II, es pot calcular l’increment d’entalpia de fusió de la 

forma II per integració des de l’estat inicial (forma II) a l’estat final (líquid), gràcies al caràcter 

de funció d’estat de l’entalpia.  

5.2.2.3. Cristal·lització de la nimesulide en etanol 

Es tornen a comparar els cristalls amb la forma d’Aldrich i s’observa que tenen la mateixa 

estructura cristal·lina que la forma original.  

Al no proporcionar cap canvi, no es realitza cap mesura amb aquesta barreja. 

Finalment, es realitza una mitjana ponderada de les mesures obtingudes tant de la fusió de 

la forma I com de la forma II. En el cas de la temperatura, la mitjana va regida per l’(Eq 5.3), 

essent   cada experiment realitzat.. Per al càlcul dels intervals de confiança s’utilitza la teoria 

de propagació d’errors. Els resultats finals s’expressen a la taula 5.12.  

             
∑      

    

      
                                                               

Així doncs, 

      
    

                                 

  
          

      
     

                 

  
          

 

 Tfusió (ºC) Tfusió (K) Δh [J/g] 

Primer pic 
146,53±0,28  

(N=7) 
419,68±0,28 

108,6±3,45  
(N=7) 

Segon pic 
149,30±0,19 

(N=7) 
422,45±0,16 
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Taula 5.12 Mitjana dels valors obtinguts en l'anàlisi tèrmica a pressió atmosfèrica 

 

5.2.3. Anàlisi tèrmica diferencial (DTA) en funció de la pressió 

Es recullen dades a diferents pressions de tres mostres diferents: 

 Nimesulide: S’han aplicat rampes d’escalfament de 2ºC/min a la mostra, sotmesa a 

diferents pressions. A part, un sol gresol pot reutilitzar-se diverses vegades, ja que la 

mostra ni degenera ni passa a una forma sòlida diferent. Les dades obtingudes es 

mostren a la taula 5.13. 

Taula 5.13 Dades obtingudes en l'anàlisi tèrmica diferencial de la nimesulide 

Forma I 

P [bar] P [MPa] T [ºC] T [K] 

0 0 144,91 418,06 

0 0 145,17 418,32 

658,7 65,87 162,4 435,55 

664,6 66,46 162,22 435,37 

1186,4 118,6 175,6 448,75 

1334,1 133,41 179,45 452,6 

1586,3 158,63 185,97 459,12 

1862,9 186,29 190,67 463,82 

1890,6 189,06 189,68 462,83 

 

 Nimesulide cristal·litzada en acetona i nimesulide cristal·litzada en acetonitril: 

Tot i tractar-se de dues mostres diferents, en el DTA en funció de la pressió es 

comporten de la mateixa forma. S’apliquen rampes de 1ºC/min, ja que com s’ha vist 

en l’apartat anterior, és la màxima velocitat en la que es veuen els dos endotèrmics 

Polimorf Tfusió (ºC) Tfusió (K) Δh [J/g] ΔS [J/(g·K)] 

Forma I 149,17±0,32 422,32±0,32 117,5±8,24 0,2782 

Forma II 146,68±0,21 419,83±0,21 108,6±3,45 0,2587 
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perfectament separats. En aquest cas cada gresol pot ser utilitzat un sol cop, ja que 

al fondre’s la mostra s’obté la forma I i ja no hi ha manera de tornar a la forma II 

inicial. Les dades obtingudes es detallen a la taula 5.14 i 5.15. 

Taula 5.14 Dades obtingudes en l'anàlisi tèrmica diferencial de la nimesulide en acetona 

Nimesulide amb acetona 

Forma II Forma I 

P [bar] P [MPa] T [ºC] T [K] P [bar] P [MPa] T [ºC] T [K] 

0 0 142,3 415,45 0 0 143,9 417,05 

395,3 39,53 153,56 426,71 401,1 40,11 156 429,15 

850,5 85,05 164,95 438,1 857,6 85,76 168,58 441,73 

1324,4 132,44 179,3 452,45 1324,4 132,44 182,56 455,71 

2166,8 216,68 196,85 470 2179 217,9 202,81 475,96 

 

Taula 5.15 Dades obtingudes en l'anàlisi tèrmica diferencial de la nimesulide en acetonnitril 

Nimesulide amb acetonitril 

Forma II Forma I 

P [bar] P [MPa] T [ºC] T [K] P [bar] P [MPa] T [ºC] T [K] 

453 45,3 147,81 420,96 464,8 46,48 156,53 429,68 

676,5 67,65 159,84 432,99 682,4 68,24 163,26 436,41 

1321,2 132,12 172,91 446,06 1334,1 133,41 179,45 452,6 

1334,2 133,42 176,67 449,82 1336,2 133,62 180,21 453,36 

1592,6 159,26 185,37 458,52 1592,2 159,22 187,15 460,3 

1685,9 168,59 174 447,15 1714,1 171,41 188,67 461,82 

1793 179,3 186,27 459,42 1808,8 180,88 191,55 464,7 

A continuació es realitzen els gràfics corresponents a la recta d’equilibri de la fusió de la 

forma I i fusió de la forma II (figura 5.22 i 5.23, respectivament). En ells es pot veure que, a 

diferència de la fusió de la forma I que els punts queden bastant acurats, hi ha una gran 

dispersió en el gràfic de la forma II. Això és causat perquè en el DTA en pressió s’obtenen 

pics endotèrmics molt petits que fan augmentar l’error a l’hora d’interpolar per a aconseguir 
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els punts temperatura – pressió mostrats en el gràfic. Aquest fet s’accentua encara més en 

el cas de la mescla nimesulide en acetonitril. 

 

Figura 5.22 Diagrama pressió - temperatura de la fusió de la forma I de la nimesulide 

 

Figura 5.23 Diagrama pressió - temperatura de la fusió de la forma II de la nimesulide 

A més, es realitza el termograma de l’evolució dels pics endotèrmics (figura 5.24). Aquest, 

com en el cas del metacetamol, mostra com a mesura que s’augmenta la pressió també 

augmenta la temperatura de fusió. 
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Figura 5. 24 Termograma obtingut a diferents pressions de la nimesulide 

Aquí s’observa clarament com el primer pic, corresponent a la fusió de la forma II, és molt 

més petit en comparació al segon (fusió forma I), i en alguns casos es pot confondre amb les 

interferències de la línia de base. 

A continuació es realitza el diagrama pressió temperatura amb les rectes de regressió. En 

aquest cas s’han eliminat els punts amb major error per poder realitzar millor la aproximació 

lineal.

 

Figura 5. 25 Diagrama pressió – temperatura amb les corbes de fusió de la nimesulide 
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Les equacions obtingudes són les següents: 

         [   ]                  [ ]                                           

          [   ]                   [ ]                                         

Es calcula l’interval de confiança del 95% de les dues pendents obtingudes, per assegurar 

que en tot aquest interval la pendent de la fusió de la forma II sigui superior, i en 

conseqüència, que les rectes divergeixin. 

(
  

  
)
   

               [
   

 
] 

(
  

  
)
    

              [
   

 
] 

D’aquesta manera es confirma que les rectes divergeixen. El punt triple entre les dues 

formes sòlides i la fase líquida es trobarà a pressions negatives, és a dir, existirà solament 

de forma teòrica. Igualant les dues equacions s’obté les coordenades d’aquest punt triple: 

                i                   . 

5.2.4. Construcció del topològic 

Per a la realització del topològic de la nimesulide es segueixen els mateixos passos que en 

el cas anterior. Primer es calcula el pendent de la corba d’equilibri forma I-forma II a partir de 

l’equació de Clausius-Clapeyron (Eq. 2.18), que resulta ser positiva. 

                                  

             

(
  

  
)
    

 
    

     
 

  

  
   

I a continuació es calcula el valor la temperatura de transició de les dues fases sòlides. En 

aquest cas també es realitza el gràfic de les dues solucions possibles per tal d’avaluar-ne les 

diferències. 
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Figura 5.26 Diagrama topològic de la Nimesulide. Punts triples (O): O1: I-L-v, O2: I-II-v, O3: II-L-v, O4: I-II-L. Estable: Línia sòlida, 

metaestable: Línia ratllada, supermetaestable: Línia puntejada. Figura A (dreta): La 𝑇𝐼 𝐼𝐼 és inferior a la 𝑇𝐼𝐼 𝐿 a pressió atmosfèrica, 

és a dir, O2 està per sota de O1 i O3. Figura B (esquerra): ): La 𝑇𝐼 𝐼𝐼 és superior a la 𝑇𝐼 𝐿 a pressió atmosfèrica. 
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Pel que fa la figura A, independentment de la pressió a la que es troba el sistema, 

cadascuna de les dues fases sòlides presenten el seu propi domini d’estabilitat. Els dos 

polimorfs tenen una relació d’enantiotropia (cas 2 de Bakhius-Roozeboom). 

Pel que fa la figura B, la transició de les dues fases sòlides es produeix a una temperatura 

situada en el domini d’estabilitat de la fase líquida, de manera que només una forma sòlida 

és estable en el domini estudiat. Els dos polimorfs tenen relació de monotropia (la forma II 

està monotròpicament relacionada amb la forma I). Així doncs, es tracta del cas 4 de 

Bakhius-Roozeboom. 

Per a saber quin dels dos gràfics és el correcte, es calcula la temperatura de transició de les 

dues formes sòlides. 

                         

      
      

      
 

      

      
 

           

             
           

El valor obtingut fa pensar que el topològic correcte és el de la figura B, ja que és superior a 

ambdues temperatures de fusió. Aquest fet va en concordança amb que en cap cas s’ha 

aconseguit una reversibilitat de la transició entre ambdues formes sòlides, essent possible la 

transició de la forma I a la II, però no la inversa.  

5.2.5. Relacions d’estabilitat 

El diagrama Funció de Gibbs-Temperatura de la nimesulide correspon al diagrama presentat 

per a pressions baixes del metacetamol (Figura 5.12), ja que en ambdós casos es tracta 

d’una relació de monotropia en que la forma II és la forma metaestable. 
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6. Costos del projecte 

Per a la realització d’aquest projecte s’han utilitzat diversos equips del Laboratori de 

Caracterització de Materials. Per a comptabilitzar el cost que això suposa, s’ha deixat de 

banda la possible depreciació dels equips i s’ha realitzat una aproximació tant de les hores 

que han estat en ús com de l’amortització per hora que se’ls hi atribueix (taula 6.1). A més, 

s’ha de tenir en compte les peces amb una probabilitat més gran de trencament o 

deformació que han hagut de ser reemplaçades durant d’aquest projecte (taula 6.2), així 

com els consumibles que es necessiten per a la utilització dels equips (taula 6.3). Tot i que 

aquestes despeses s’haurien de repartir entre tots els projectes que s’estaven duent a terme 

en el mateix període, per a major facilitat s’han inclòs en la seva totalitat en aquest. 

A més dels equips, també cal incloure els costos d’adquisició de les mostres analitzades 

(taula 6.4), així com els recursos humans destinats tant a la manipulació dels equips com a 

l’anàlisi dels resultats obtinguts (taula 6.5). 

Tots els factors explicats, juntament amb els costos atribuïts a l’aigua, electricitat i material 

del laboratori, contribueixen a formar la taula 6.6, on s’especifica el cost total del present 

estudi. 

Taula 6.1 Cost d’amortització dels equips 

Equip Preu [€] Amortització [€/h] Temps d’us [h] Cost [€] 

DSC 19700 7 150 1050 

DTA 60000 13 150 1950 

Difracció 220000 50 20 1000 

Altres (balança analítica, 
frigorífic, PC, calefactor) 

 30 

TOTAL 4030 

 

Taula 6.2 Cost dels recanvis utilitzats 

Recanvi Preu unitari [€] Nº d’unitats / 6 mesos Cost [€] 

Termoparells 55,95 3 167,85 

Tubs capil·lars 150 1 150 

Anells de tefló 11,39 10 113,9 

TOTAL 431,75 
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Taula 6.3 Cost dels consumibles 

Producte Preu unitari [€] Nº d’unitats / 6 mesos Cost [€] 

Bombona de nitrogen 134 1 134 

Bombona d’heli 80 1 80 

Estany (100g) 33,9 1 33,9 

Oli de silicona (20L) 800 0,2 160 

TOTAL 407,9 

 

Taula 6.4 Cost d'adquisició de les mostres 

Compost (referència) Massa [g] Preu unitari [€] Quantitat Cost [€] 

Metacetamol (A7205) 100 55,3 1 55,3 

Ortocetamol (A7000) 100 73 1 73 

Nimesulide (N1016) 25 385,5 1 385,5 

TOTAL 513,8 

 

Taula 6.5 Cost de personal 

Personal Salari [€/h] Temps invertit [h] Cost [€] 

Projectista 25 600 15000 

Personal auxiliar (tècnics 
de màquines utilitzades) 

25 200 5000 

TOTAL 20000 

 

Taula 6.6 Cost final del projecte 

Partida Cost [€] 

Amortització dels equips 4030 

Recanvis 431,75 

Consumibles 407,9 

Compostos analitzats 513,8 

Tècnics 20000 

Aigua i electricitat 95,38 

Material d’oficina i laboratori 20 

TOTAL 25544,93 



Pág. 60   Memòria 

 

7. Impacte mediambiental 

L’impacte mediambiental d’aquest treball recau en la utilització de les tècniques d’anàlisi 

tèrmica, així com en la utilització de la difracció de raigs X. Aquestes requereixen d’un 

important consum d’energia, així com la utilització de productes contaminants, tals com el 

líquid compressor utilitzat en l’anàlisi tèrmica diferencial. 

Tot i els inconvenients inherents a la utilització de màquines, la caracterització dels dos 

compostos polimòrfics estudiats té una gran repercussió a la indústria farmacèutica, tal i com 

s’explica a continuació. 

7.1. Impacte del polimorfisme en la indústria farmacèutica 

Les diferents formes cristal·lines d’un mateix compost presenten propietats físiques i 

farmacotècniques diferents, que poden afectar al desenvolupament del producte i a les 

seves possibles aplicacions. Per tant, és evident que durant el desenvolupament de nous 

fàrmacs hi hagi conflictes entre les diferents empreses per a la identificació de noves formes 

polimòrfiques que presentin les propietats més convenients. 

És en aquest àmbit que sorgeix el concepte de les patents. Mitjançant aquestes, una 

empresa pot gaudir de drets exclusius de comercialització en el seu descobriment durant un 

temps limitat. Aquesta és la manera que tenen d’autofinançar-se i permetre’s a la vegada 

noves investigacions.  

Cada polimorf és potencialment patentable. Per això, és molt important que abans de fer 

públic el producte s’identifiquin i es caracteritzin tots els possibles polimorfs en els quals 

pugui cristal·litzar un mateix compost. No realitzar aquest estudi permet a les altres 

empreses avançar-se i introduir al mercat tots els polimorfs no caracteritzats abans de que la 

patent original expiri, amb els beneficis econòmics que això comporta. 

També, és necessari controlar com afecta el transport i conservació del producte als factors 

que influeixen en l’aparició d’un polimorf o un altre, per tal d’evitar transformacions no 

desitjades que puguin canviar les propietats farmacològiques del producte. Es poden arribar 

a comercialitzar productes que, al patir transformacions, passin a ser totalment ineficaços o, 

en casos extrems, produir efectes farmacològics antagònics o tòxics. Aquest fet, a part de 

l’impacte social, té un gran impacte econòmic al provocar que la farmacèutica retiri el 
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producte del mercat. 

En conclusió, la identificació de tots els polimorfs possibles ajuda a formular d’una manera 

més efectiva i segura, disposant en cada moment de la forma que més convé. Tant pels 

beneficis que comporta com pel risc que pot arribar a tenir el seu desconeixement, la 

inversió en aquest camp està completament justificada. 
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8. Conclusions 

Durant tot el treball s’ha fet incidència en la importància de conèixer les transicions de fase i 

les relacions d’estabilitat d’un fàrmac a qualsevol pressió i temperatura, ja sigui per disposar 

de la forma més adient en cada moment com pels beneficis que comporta en forma de 

patents. Un canvi de condicions en el seu transport i distribució pot comportar la transició a 

una altra forma cristal·lina, amb una activitat biològica completament diferent.  

En aquest cas s’ha treballat amb dos fàrmacs diferents, el metacetamol i la nimesulide, 

sobre els quals ja s’havien realitzat diversos estudis a pressió atmosfèrica. Gràcies a l’anàlisi 

tèrmica diferencial s’ha pogut anar un pas més enllà, de forma que s’ha pogut estudiar els 

dos fàrmacs en un ampli rang de pressions. Aquesta tècnica es caracteritza tant per la 

versatilitat de productes amb els que pot treballar, ja no només en l’àmbit farmacèutic, com 

per la sensibilitat que presenta a l’hora de detectar les transicions de fase. 

En ambdós compostos és possible arribar a la forma metaestable; en el cas del 

metacetamol aplicant-li un programa tèrmic a la forma estable inicial, i en el cas de la 

nimesulide mitjançant la cristal·lització en solvents orgànics. Per a unes mateixes condicions 

de pressió i temperatura, doncs, els dos poden presentar dues estructures cristal·lines 

diferents. Conèixer les condicions cinètiques que regeixen l’aparició de una fase estable o 

metaestable també és d’especial importància per evitar transicions no desitjades i per tant, 

per la formulació de fàrmacs segurs i efectius. 

A l’hora d’estudiar les relacions d’estabilitat, s’ha arribat a la conclusió de que a pressions 

baixes els dos compostos presenten una relació de monotropia, essent la forma II 

(metaestable) monotròpicament relacionada amb la forma I (estable). Mentre que en la 

nimesulide aquesta relació queda intacta en tot el rang de pressions, el metacetamol 

presenta un canvi a pressions més elevades, on les dues formes cristal·lines tenen un 

domini d’estabilitat concret i es pot passar d’una a l’altra de forma completament reversible. 

Finalment, afegir que aquest treball ha servit per a publicar dos articles, un pel cas del 

metacetamol (a la revista The European Physical Journal Special Topics) i l’altre pel cas de 

la nimesulide (a la revista Journal of Pharmaceutical Sciences), ambdues publicacions en 

col·laboració amb diverses universitats de França. 
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