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1. a) El compost Z que és un alcohol amb doble enllaç no és possible perquè l’espectre d’absorció al IR 
no presenta una banda d’absorció a 3400 cm-1 característic del grup funcional –OH. El compost Y 
que és un àcid orgànic 
 –COOH tampoc ho és perquè tampoc presenta la mateixa banda que abans, del –OH. El compost X 
que és una cetona sí és compatible amb l’espectre perquè a 1710 cm-1 hi ha una banda d’absorció 
característica del grup funcional C=O. 
 
b) L’espectròmetre infraroig consta d’una font productora de raigs infrarojos que emet aquesta 
radiació i la fa impactar en la mostra que volem analitzar. Un detector processa la informació sobre 
la variació que es produeix en cada freqüència.  
Les radiacions IR produeixen moviments de vibració en les molècules. Aquest fet s’utilitza en 
l’anàlisi química per determinar grups funcionals de les molècules.  
A cada tipus d’enllaç hi corresponen unes formes de vibració específiques, cadascuna de les quals 
s’origina quan la molècula absorbeix radiació IR d’una freqüència determinada. 
Així, cada molècula presenta un espectre IR determinat, que mostra les freqüències de vibració dels 
enllaços presents en aquella molècula. Per això es poden determinar els grups funcionals que 
formen una molècula analitzant en quines longituds d’ona (o en quins nombres d’ona) s’ha produït 
l’absorció de radiació. 
 
 

2. a) El desplaçament químic, δ, d’un nucli d’hidrogen determinat és la diferència de posició en 
l’espectre respecte als hidrògens patrons deguda a l’apantallament que pateix. 
Si els nuclis d’hidrogen es sotmetessin a camps de la mateixa intensitat i a una freqüència donada, 
l’espectroscòpia RMN seria únicament un mètode per a anàlisi quantitativa de protons, ja que 
l’espectre ens donaria només un pic de major o menor grandària. La realitat és molt més rica, ja que 
la intensitat del camp a què absorbeix un determinat protó depèn del que li rodeja, és a dir, de 
l’estructura de la molècula a la que pertany. 
Els electrons dels enllaços sotmesos a un camp magnètic extern giren constantment al voltant del 
protó en un pla perpendicular al del camp. Qualsevol càrrega elèctrica en moviment circular 
(accelerat) genera un camp magnètic que generalment s’oposa al camp extern. Si el camp que 
generen els electrons que rodegen al protó s’oposa a l’extern, l’apantallen, és a dir, els electrons 
protegeixen al nucli dels efectes del camp extern. Quan el camp que generen els electrons se suma 
al camp extern, es diu que els electrons desapantallen el nucli. 
La magnitud de l’apantallament depèn de la densitat electrònica al voltant del nucli d’hidrogen. 
Aquesta combinació entre el camp magnètic extern i el camp produït pels electrons fa que l’aparell 
no vegi tots els hidrògens iguals, ja que els diferents protons canvien d’orientació a diferent 
intensitat de camp depenent de com estiguin d’apantallats. Per exemple els protons del bromometil 
estaran mes apantallats que els del metanol perquè l’electronegativitat de l’oxigen és major que la 
del brom. 
 
 
b) Si fos el 1,1,1-tricloroetà, com aquest compost només presenta un tipus d’hidrogen llavors 
només donaria un tipus de senyal. Si fos el 1,1,2-tricloroetà donaria dos tipus de senyals perquè 
presenta dos tipus de hidrogen. 
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3. a) Aquesta tècnica consisteix a detectar fragments de la molècula que es pretén analitzar i per mitjà 

de la identificació d’aquests fragments, i si cal ajudant-se d’alguna altra tècnica complementària, 
deduir de quina substància es tracta. Per obtenir els fragments, s’ha de vaporitzar la substància que 
volem estudiar, i un cop vaporitzada, cal bombardejar-la amb un feix d’electrons. Els fragments que 
resulten del trencament de les molècules són desviats més o menys per un electroimant d’acord 
amb la seva relació massa/càrrega, i són característics de cada molècula inicial. 
 

b) La molècula sencera té una massa atòmica relativa de M = 12  4 + 1  8 + 16  1 = 72. Per tant, 
el pic 72 correspon la molècula no fragmentada i el pic 43 és el fragment COCH3. 
El pic 72 seria impossible perquè la propanona CH3COCH3. té una massa de (12  3 + 1  6 + 16  1=) 
58. El pic 58 sí és possible perquè la molècula de propanona es pot fragmentar per donar COCH3. 
 
 

4. a) Un gas ideal en condicions normals cn (0 oC i 1 atm) ocupa un volum molar de 22,4 L/mol. En 
condicions de pressió i temperatura baixes, els gasos es comporten d’acord amb el model d’un gas 
ideal, però quan la pressió o la temperatura augmenten, s’allunyen del model ideal. 
 
b) L’amoníac es desvia més del comportament ideal que l’hidrogen perquè les forces d’atracció 
intermoleculars en el amoníac són més elevades que en el cas de l’hidrogen. L’amoníac presenta 
enllaços d’hidrogen entre les molècules, mentre que entre les molècules d’hidrogen només 
intervenen les forces de Van der Waals (atracció dipol instantani-dipol instantani) que és més feble 
els ponts d’hidrogen N-H ........N-H. Per tant, les forces d’atracció i repulsió entre les partícules no 
són molt petites i no es poden considerar negligibles en el cas de l’amoníac. És a dir, el model d’un 
gas ideal es basa en les següents característiques: 

 Els gasos estan formats per moltes partícules (àtoms o molècules), que es mouen 
constantment. 

 La grandària de les partícules és negligible comparada amb el volum del recipient. 

 Les forces d’atracció i repulsió entre les partícules són molt petites i es poden considerar 
negligibles. 

 Els xocs de les partícules són elàstics. 

 L’energia cinètica de les partícules és directament proporcional a la temperatura absoluta. 

 A la mateixa temperatura, l’energia cinètica mitjana de les partícules es manté constant al 
llarg del temps. 


