Els raigs X,
els nostres ulls!
Unitat de Difracció de Raigs X
Institut Català d’Investigació Química

Com podem veure
l’estructura d’una molècula?
Les substàncies estan formades per
molècules i les molècules per àtoms.
La distància d’enllaç entre dos àtoms de
carboni (1,540 Å) és 10.000.000.000 de
vegades més curta que l’alçada d’una
persona d’1,5 metres.
La microscòpia òptica ens permet observar
dos punts separats que estiguin a una
distància de μm, així que amb aquesta
tècnica no arribem a poder observar els
àtoms i la seva disposició a l’espai.

Com que no som capaços de veure
l’estructura d’una molècula amb els ulls,
farem servir els rajos X i les matemàtiques
combinades amb un ordinador perquè facin la
seva funció. D’aquesta tècnica en diem
tècnica de difracció de raigs X.
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Representació de
l’estructura de
molècules amb
els seus àtoms

El principal objectiu de la unitat de difracció de raigs X és cristal·litzar els compostos sòlids per
obtenir una estructura periòdica i permetre, a través de la tècnica de difracció de raigs X, obtenir
la seva estructura i així caracteritzar-los. La reactivitat i les propietats d’un producte depenen de
la disposició dels àtoms i les molècules en l’espai.

La difracció de raigs X
La tècnica de difracció
de raigs X consisteix a
fer passar un raig X a
través d’un cristall, que
té una estructura
ordenada i repetida.
Aquest, en xocar amb
els àtoms, es difracta i
dóna lloc a un patró
d'intensitats i variacions
d’angles que pot
interpretar-se segons la
ubicació dels àtoms en
el cristall.

Organitza:

Amb el suport de:

Com que la longitud d’ona dels
raigs X és similar a la distància
entre àtoms en una molècula,
podem resoldre la seva
estructura absoluta i explorar
també l’estructura de la
matèria cristal·lina.

Tècniques de raigs X:
Difracció de pols
La tècnica de difracció de pols de raigs X ens dóna una “empremta dactilar” dels sòlids
analitzats. Aquest sistema no és destructiu, la mostra és fàcil de preparar i els temps de mesura
són molt curts.

Com funciona?
Un difractograma de pols dóna una llista d’angles de difracció i la corresponent intensitat.
Aquestes dades són característiques per a cada substància i això fa més fàcil la seva
caracterització. A part, aquesta tècnica també permet identificar les fases cristal·lines presents
en una mostra sòlida, determinar el gruix de la partícula cristal·lina, el grau de cristal·linitat i
els paràmetres de la cel·la.

Aplicacions
Caracterització de minerals, productes farmacèutics, pigments, zeolites, catalitzadors, productes
de corrosió, ceràmiques, cosmètics, meteorits,…
Determinació de la fase cristal·lina en
productes farmacèutics:

Determinació de pigments:

Buscant empremtes dactilars:
Fase I

Fase II

Mostra
cristal·lina

Fase III

Amorf

Fase II

Pintura amb pigments
blancs emprats en la
fabricació del cotxe de la
marca X els anys 20092012.

Identificació amb difracció de pols
de raigs X

Determinació de materials:

Tècniques de raigs X:
Difracció de monocristall
La tècnica de difracció de monocristall proporciona l’estructura tridimensional de la molècula
que compon el cristall. Una mostra cristal·lina de monocristall és ideal quan està formada per un
sol cristall i té les dimensions adequades per l’equip de mesurament.
Cristall: Substància sòlida de composició
definida, formada per àtoms o molècules
disposats de manera regular i periòdica
per repetició en l‘espai d‘una cel·la que
conté la fórmula química de la substància
una o diverses vegades, i que en
condicions favorables és limitada per
superfícies planes, anomenades cares.

Empaquetament
cristal·lí d’una
molècula orgànica
amb la
representació de les
interaccions al
cristall.

Com funciona?

Irradiació d’un cristall
amb raigs X amb la
posterior difracció
d’aquests entre els
àtoms.

Com a resultat
s’obté un patró
que reinterpretem
per obtenir
l’estructura final.

Estructura final obtinguda

Els cristalls
Els cristalls es poden preparar dins de
capil·lars de vidre enganxats amb cola
sobre fibres o penjant amb oli d’un
“loop” de nylon o captó.

Aplicacions
• Configuració absoluta
La disposició en l’espai dels àtoms determina
la funcionalitat d’un compost.
• Distàncies i angles d’enllaç.
Determinació de la naturalesa de les unions
entre els àtoms.
• Empaquetaments i interaccions
intermoleculars.
Es pot preveure la seva activitat biològica.

Compost actiu
Compost inactiu

