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“Se necesita la instrucción entre las mujeres, porque por ella mejora su 
higiene: los vestidos, el aire, los alimentos, las bebidas, y en general, todos 
los agentes de la higiene, serian empleados con consciencia científica y se 
evitarían la mayor parte de las enfermedades que hoy dia aflijen al sexo y 
á la prole, si las madres fuesen mejor instruidas.” 

7a conclusió de la Tesi doctoral De la necesidad de encaminar por nueva senda la educación 
higiénico-moral de la mujer de Dolors Aleu i Riera (1882)  

Font: Tesis en xarxa: http://www.tdx.cat (Consulta 13/04/2012)  
 
 
Dolors Aleu i Riera (Barcelona, 1857-1913) forma part del reduïdíssim grup de les primeres 
dones que es van llicenciar en una carrera científica i que, a més a més, van defensar un 
doctorat a l’Estat espanyol. A tall d’homenatge, m’ha semblat escaient citar literalment la 
setena conclusió de la seva tesi doctoral que, malgrat que actualment la puguem considerar 
políticament incorrecta, en essència segueix sent vigent.  
 

http://www.tdx.cat/handle/10803/2257


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tu, estimada Munts, amb el desig d’aconseguir viure en un món millor 
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En aquesta tesi doctoral, realitzada a la Secció de Cromatografia del Departament de 
Química Analítica de l’Institut Químic de Sarrià (IQS), s’ha desenvolupat, optimitzat, validat 
i implementat un mètode analític (HPLC-UV) per portar a terme la determinació d’aldehids i 
cetones precursors d’ozó troposfèric, continguts en cartutxos de sílice impregnats amb 2,4-
dinitrofenilhidrazina, en mostres procedents d’emissions de vehicles.  

L’estudi de la retenció cromatogràfica de les 2,4-dinitrofenilhidrazones (DNPH) de diversos 
compostos carbonílics mitjançant dos mètodes HPLC en mode isocràtic, amb dues fases 
estacionàries ortogonals (octadecilpolietoxisilà i cianopropil), ha permès obtenir un mètode 
de classificació d’aquests compostos per famílies, basat en les diferències dels seus índexs 
de retenció entre ambdues columnes. 

S’han aplicat metodologies QSRR (relacions quantitatives entre estructura química-retenció 
cromatogràfica), tant lineals com no lineals, al mètode per a la determinació d’aldehids i 
cetones en mostres d’emissions de vehicles. Els models de predicció establerts han permès 
acotar el número de compostos candidats a correspondre a alguns compostos desconeguts 
apareguts al llarg de l’anàlisi de mostres d’emissions de vehicles. Aquesta informació ha 
estat de gran valor per tal d’aconseguir identificar aquests compostos mitjançant UPLC®-
MS/MS. 

La posada a punt, optimització, validació i implementació del mètode cromatogràfic per a 
l’anàlisi d’aldehids i cetones en mostres procedents d’emissions de vehicles s’ha portat a 
terme dins el projecte CENIT (Consorcis Estratègics Nacionals en Investigació Tècnica) I+DEA 
(Investigació i Desenvolupament de l’Etanol per a Automoció), del programa Ingenio 2010, 
subvencionat pel CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial) del MICINN (Ministeri 
de Ciència i Innovació) del govern de l’estat espanyol. Part de les metodologies QSRR 
aplicades a l’anàlisi de compostos carbonílics en emissions de vehicles per HPLC-UV, s’han 
desenvolupat en el marc de la beca en memòria de Josep Gassiot i Llorens.  

Aquesta tesi s’ha realitzat en un entorn de Qualitat, dins les bases dels sistemes ENAC 
17025 i ISO 9001. 
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En esta tesis doctoral, realizada en la Sección de Cromatografía del Departamento de 

Química Analítica del Instituto Químico de Sarrià (IQS), se ha desarrollado, optimizado, 

validado e implementado un método analítico (HPLC-UV) para llevar a cabo la 

determinación de aldehídos y cetonas precursores de ozono troposférico, contenidos en 

cartuchos de sílice impregnados con 2,4-dinitrofenilhidrazina, en muestras procedentes de 

emisiones de vehículos. 

El estudio de la retención cromatográfica de las 2,4-dinitrofenilhidrazonas (DNPH) de 

diversos compuestos carbonílicos, mediante dos métodos HPLC en modo isocrático, 

empleando dos fases estacionarias ortogonales (octadecilpolietoxisilano y cianopropilo), ha 

permitido obtener un método de clasificación de estos compuestos por familias, basado en 

las diferencias de los índices de retención entre ambas columnas. 

Se han aplicado metodologías QSRR (relaciones cuantitativas entre estructura química- 

retención cromatográfica), tanto lineales como no lineales, al método para la 

determinación de aldehídos y cetonas en muestras de emisiones de vehículos. Los modelos 

de predicción establecidos han permitido acotar el número de compuestos candidatos a 

corresponder a algunos compuestos desconocidos aparecidos a lo largo del análisis de 

muestras de emisiones de vehículos. Esta información ha sido de gran valor para conseguir 

identificar estos compuestos mediante UPLC®-MS/MS. 

La puesta a punto, optimización, validación e implementación del método cromatográfico 

para el análisis de aldehídos y cetonas en muestras procedentes de emisiones de vehículos 

se ha llevado a cabo dentro del proyecto CENIT (Consorcios Estratégicos Nacionales en 

Investigación Técnica) I+DEA (Investigación y Desarrollo de Etanol para Automoción), del 

programa Ingenio 2010, subvencionado por el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial) del MICINN (Ministerio de Ciencia e Innovación) del gobierno del estado español. 

Parte de las metodologías QSRR aplicadas al análisis de compuestos carbonílicos en 

emisiones de vehículos mediante HPLC-UV, se ha desarrollado en el marco de la beca en 

memoria de Josep Gassiot i Llorens. 

Esta tesis se ha realizado en un entorno de Calidad, dentro de las bases de los sistemas 

ENAC 17025 e ISO 9001. 
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This thesis has been conducted at de Chromatography Section in the Department of 
Analytical Chemistry of IQS (Institut Químic de Sarrià). An HPLC-UV method for the analysis of 
aldehydes and ketones (tropospheric ozone precursors) contained in silica 2,4-
dinitrophenylhidrazine impregnated cartridges has been developed, optimized, validated 
and implemented in vehicle emissions samples. 

The chromatographic retention of 2,4-dinitrophenylhydrazones (DNPH) of different carbonyl- 
compounds  using two HPLC isocratic methods working with two orthogonal stationary phases  
(octadecylpolyethoxysilane and cyanopropyl) has been studied. Differences between the 
retention indexes obtained for each column have been used for classifying carbonyl-DNPH into 
compounds families. 
 
Linear and non-linear quantitative structure-retention relationships (QSRR) methods have been 
applied to the HPLC-UV method for the determination of aldehydes and ketones in vehicle 
emission samples. The resulting prediction models allowed the screening of the most probable 
carbonyl-DNPH derivative candidates that correspond to unknown compounds detected in 
automotive emission samples. This information has been useful for their identification by 
UPLC®-MS/MS. 
 
The development, optimization, validation and implementation of HPLC method for the 
analysis of aldehydes and ketones in vehicle emissions samples has been carried out within 
the CENIT (National Strategic Consortiums for Technical Research) I+DEA (Research and 
Development of Ethanol for Automotion) project, corresponding to the Ingenio 2010 program, 
funded by CDTI (Center for Industrial Technological Development), from MICINN (Ministry of 
Science and Innovation) of Spanish government. QSRR methodologies applied to the analysis 
of carbonyl compounds in vehicle emissions samples by HPLC-UV have been developed 
part-funded by the Josep Gassiot i Llorens in memory grant. 
 
This thesis has been carried out in ENAC 17025 and ISO 9001 quality management systems. 
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ACN: acetonitril. 

AEFI: Asociación Española de Farmacéuticos de la industria. Associació espanyola de 

farmacèutics de la indústria. 

AIE: Agència Internacional de l’Energia. International Energy Agency (IEA). 

AK: aldehids i cetones. 

ANN: Artificial Neural Networks. Xarxes neuronals artificials. 

ASA: descriptor molecular Water Accessible Surface Area. Descriptor molecular àrea 

superficial accessible a l’aigua. [1] 

ATB: alcohol tert-butílic. 

BCUT_PEOE3: descriptor molecular calculat a partir dels valors propis d’una matriu 

d’adjacència modificada incloent càrregues parcials PEOE. [2] 

BEH: Bridged Ethyl Hybrid. Partícules híbrides amb ponts etil. 

BEV: Battery Electric Vehicle. Vehicle elèctric amb bateries. 

CAA: Clean Air Act. Llei sobre la qualitat de l’aire dels EUA.  

canister: sistema de recollida dels vapors emesos pel dipòsit dels vehicles de gasolina, que 
consisteix en cartutxos de carbó actiu que retenen els hidrocarburs volàtils durant les 
parades i els alliberen quan el vehicle circula. [3] 

CARB: California Air Resources Board.  

CDTI: Centro para el Desarrollo Técnico Industrial. Centre per al desenvolupament 
tecnològic industrial. 

CENIT: Consorcios Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica. Consorcis estratègics 
nacionals en investigació tècnica. 

CEPA: California Environmental Protection Agency. Agència de protecció ambiental de 
Califòrnia (EUA). 

CFCs: clorofluorocarburs. 

Chi0_C: descriptor molecular índex de connectivitat del carboni (ordre 0). [1]  

CIEMAT: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Centre 

d’investigacions energètiques, mediambientals i tecnològiques. 
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COVs: Compostos Orgànics Volàtils. Fa referència a tots aquells compostos que contenen 

carboni i que es troven en fase gasosa, a excepció de CO i CO2. Els COVs poden ser tant 

d’origen biogènic com antropogènic.  

COVNM: Compostos Orgànics Volàtils sense tenir en compte el CH4. 

CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Consell superior d’investigacions 

científiques.  

DAD: Diode Array Detector. Detector de fotodiodes. 

DI: diàmetre intern. 

Dipole_PM3 (µµµµ): descriptor molecular moment dipolar, calculat usant l’Hamiltonià 

semiempíric PM3. [4]   

∆∆∆∆IR: diferència entre els índexs de retenció obtinguts per a la columna C18 i els obtinguts 

per a la columna ciano. 

DNPH: 2,4-dinitrofenilhidrazona. 

dscr: descriptors moleculars. 

E0, E5, E10, E85, E100: carburant amb un 0%, un 5%, un 10%, un 85% i un 100% d’etanol, 

respectivament. 

EEA: Environmental European Agency. Agència Ambiental Europea. 

EHA: European Hydrogen Association. Associació Europea de l’Hidrogen. 

EMS: Engine Management System. Sistema de gestió del motor. 

ENAC: Entidad Nacional de Acreditación. Entitat Nacional d’Acreditació. 

EPA: Environmental Protection Agency. Agència de protecció ambiental dels EUA. 

EREV: Extended-Range Electric Vehicle. Vehicle Elèctric d’Autonomia Estesa. 

ESI: Electrospray ionization. Ionització per electroesprai. 

ETBE: etil tert-butil èter. 

EUA: Estats Units d’Amèrica. United States of America (USA) 

EUDC: Extra-Urban Driving simulation Cycle. Cicle de simulació de conducció extraurbana. 

F: coeficient de Fisher. 

FCV: Fuel Cell Vehicle. Vehicle de pila de combustible. 
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FFV: Flexible Fuel Vehicle. Vehicle que pot funcionar amb proporcions d’etanol en el 

carburant usat des del 0% fins a un màxim del 85%. 

FID: Flame Ionization Detector. Detector d’ionització de flama. 

FM: Fase Mòbil. 

HFCs: hidrofluorocarburs.  

HCFCs: hidroclorofluorocarburs. 

HOMO: Highest Occupied Molecular Orbital. Orbital molecular ocupat de màxima energia. 

HPLC: High performance liquid cromatography. Cromatografia líquida d’alta eficàcia. 

HRGC: High resolution gas cromatography. Cromatografia de gasos d’alta resolució. 

IAE: International Energy Agency. Agència Internacional de l’Energia (AIE). 

I+DEA: Projecte Investigación y Desarrollo del Etanol para Automoción.  

In silico: simulacions, modelitzacions, experiments o anàlisis que es realitzen per ordinador 

mitjançant algoritmes de simulació i predicció computacional. [5]   

IQS: Institut Químic de Sarrià. 

ISO: International Organization for Standardization. Organització internacional per a 

l’estandardització. 

Ktep: Milers de tones equivalents de petroli. 

LD: Límit de detecció. 

LFER: Linear Free-Energy Relationships. Relacions lineals d’energia lliure.  

log k’: logaritme del factor de capacitat. 

logP: logaritme del coeficient de partició octanol/aigua. 

LOO: Leave-One Out cross-validation. Mètode de validació d’un model QSRR consistent en 

deixar fora del conjunt d’entrenament, de manera successiva, cada una de les molècules 

que en formen part, avaluant en cada cas la capacitat predictiva del model per a n-1 

molècules (essent n el número total de molècules del conjunt d’entrenament). [5]  

LQ: Límit de quantificació. 

LSER: model Linear Solvation Energy Relationships. Model de les relacions lineals d’energia 

de solvatació. 

LSS: model Linear Solvent Strength. Model de força lineal del solvent. 
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LUMO: Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Orbital molecular desocupat de més baixa 

energia. 

µµµµ: moment dipolar (descriptor molecular). 

MCI: Motor de Combustió Interna. 

MEK: Methyl Ethyl Ketone. Metil etil cetona. 

MeOH: metanol. 

MICINN:  Ministerio de Ciència e Innovación. Ministeri de Ciència i Innovació del govern de 

l’Estat Espanyol. 

MIR: Maximum Incremental Reactivity. És, juntament amb l’escala POCP, una de les escales 

de valors de contribució a la formació d’ozó troposfèric més usades.  

MM: massa molecular. 

MOE: Programari Molecular Operating Environment. 

MON: Motor Octane Number. Procediment normalitzat per a la determinació del nombre 

d’octà segons el mètode Motor. El MON dels carburants és sempre més baix que el RON i  

és una mètode menys habitual. [3]   

MS: espectrometria de masses. 

MTBE: metil tert-butil èter. 

µµµµVTSHED: Micro Variable Temperature Sealed Housing for Evaporative Determination. 

Micro habitacle estanc de temperatura variable per a la determinació d’emissions 

evaporatives. 

NEP: Núvols Estratosfèrics Polars.  

OCDE: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic. 

OMM: Organització Meteorològica Mundial. World Meteorological Organization (WWO). 

PAN: peroxiacetilnitrat. 

p.ex.: per exemple. 

PEOE: Metodologia Partial Equalization of Orbital Electronegativity per al càlcul de 

càrregues parcials. 

PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Vehicle híbrid elèctric endollable. 

PLS: Partial Least Squares. Mínims quadrats parcials. 
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PM: Particulate Matter. Matèria particulada. 

POCP: Photochemical Ozone Creation Potential. És, juntament amb l’escala MIR, una de les 

escales de valors de contribució a la formació d’ozó troposfèric més usades.  

PVR: Pressió de vapor Reid. Mètode normalitzat per a la determinació de la pressió de 

vapor. S’utilitza per a caracteritzar els productes petrolífers lleugers. [3]  

Q
2
: coeficient de determinació de la validació creuada. 

QSRR: Quantitative Structure-Retention Relationships. Relacions quantitatives entre 

estructura química i retenció cromatogràfica. 

r: coeficient de correlació. 

ρρρρ: coeficient de Spearman. 

R
2
: coeficient de determinació. 

RACC: Reial Automòbil Club de Catalunya. 

RON: Research Octane Namber.  Procediment normalitzat per a la determinació del nombre 

d’octà segons el mètode Research. Quan es fa referència al nombre d’octà, sense 

especificar el mètode, se sobreentén que es tracta del RON. [3]   

RRLC: Rapid Resolution Liquid Chromatography. 

s: arrel quadrada de l’error quadràtic mig. 

SAE: Society of Automotive Engineers. 

SAMA: Grup de Seguretat Alimentària i MediAmbiental de l’IQS. 

SIR: Selected Ion Recoriding. Mode d’operació en espectrometria de masses on es 

monitoritza un ió seleccionat. 

SlogP: descriptor molecular logaritme del coeficient de partició octanol/aigua, calculat 

utilitzant el model de contribució atòmica. [6] 

SRM: Selected Reaction Monitoring. Mode d’operació en espectrometria de masses on dos 

dels analitzadors s’utilitzen com a filtres de masses. 

SS: Split-Sample validation. Mètode de validació d’un model QSRR, consistent en l’aplicació 

del model a validar a un conjunt de prova, que correspon a una fracció del conjunt total 

d’analits (format pel conjunt de prova i pel conjunt d’entrenament). [5]   

tR: temps de retenció. 

tM: temps mort. 
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THF: tetrahidrofuran. 

UDC: Urban Driving simulation Cycle. Cicle de simulació de conducció urbana.  

UHPLC: Ultra High Performance Liquid Chromatography. Cromatografia líquida d’ultra alta 

eficàcia. 

UNEP: United Nations Environment Programme. Programa mediambiental de les Nacions 

Unides.  

UPLC®: Ultraperformance Liquid Chromatography. Cromatografia líquida d’ultra eficàcia. És 

la marca registrada de l’empresa Waters que equival a UHPLC i a RRLC. 

USA: United States of America. Estats Units d’Amèrica (EUA). 

UD: unitats Dobson. 

UV: radiació ultraviolada. 

UV-Vis: radiació ultraviolada i visible. 

VE: Vehicle Elèctric. 

VF: vehicle Euro 4 Flexible Fuel Vehicle 1.8. 

VG: vehicle Euro 4 de gasolina 1.4. 

vsurf_R: descriptor molecular rugositat superficial. [7] 

vsurf_S: descriptor molecular camp d’interacció volumètric. [1] 

VTSHED: Variable Temperature Sealed Housing for Evaporative Determination. Habitacle 

estanc de temperatura variable per a la determinació d’emissions evaporatives. 

WMO: World Meteorological Organization. Organització Meteorològica Mundial (OMM). 

WTW: Well-to-Wheel. Fa referència a l’anàlisi del cicle de vida, en la utilització de qualsevol 

font d’energia. Es tradueix com “del pou a la roda”. 

XVPA: Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de 

Catalunya. 
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Segons l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), l’any 2011, les fonts de subministrament 
d’energia primària a Europa es repartien tal com es presenta en la Figura i.1. Com es pot 
observar, més del 80% de l’energia primària subministrada a Europa és d’origen fòssil, 
aproximadament un 6% és d’origen nuclear i menys del 5% prové de fonts renovables. Cal 
esmentar que s’obté un perfil energètic similar quan es tenen en compte els països de 
l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) [1].  

 

Figura i.1. Subministrament d’energia primària a Europa l’any 2011. Font: AIE. 

A l’Estat espanyol, segons dades corresponents a l’any 2011, facilitades per Cayetano 
López, director general del CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas), el 77% de l’energia primària és d’origen fòssil. A molta més distància es 
troben l’energia d’origen renovable i nuclear, usades en un percentatge semblant, 
corresponent aproximadament a un 12% i un 11%, respectivament [2]. 

Segons dades aportades per Jesús Casanova Kindelán, Catedràtic de motors tèrmics de la 
Universidad Politécnica de Madrid, [3] el consum d’energia en el transport creix més que 
en altres sectors. A Europa, aquest consum suposa més del 30% de l’energia total 
consumida [4] i a l’Estat espanyol representa més del 39%. Segons dades corresponents a 
l’any 2008, del total d’energia consumida en el sector del transport a l’Estat espanyol, el 
80% correspon a transport per carretera, seguit per un 13% en transport marítim, un 4% 
en transport aeri i un 3% en transport per ferrocarril.  

Actualment el 90% de l’energia del transport es consumeix als països de l’OCDE. Si es té 
en compte que el sector del transport és altament dependent de fonts d’energia d’origen 
fòssil i que la tendència de la població mundial és de seguir augmentant, juntament amb 
l’augment de les necessitats d’accés a l’energia dels països emergents, s’evidencia 
novament que el model energètic actual no és sostenible.  

Així doncs, l’ecosistema energètic terrestre (i en particular l’energia dedicada al sector de 
l’automoció) és molt fràgil, ja que està basat fonamentalment en recursos energètics 
d’origen fòssil i aquests són limitats, distribuïts heterogèniament a nivell planetari, són 
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cars, presenten una gran volatilitat geopolítica i tenen un impacte mediambiental 
important. 

L’any 2010 a l’Estat espanyol es van consumir 5801 Ktep (milers de tones equivalents de 
petroli) de gasolina, un 7,7% menys que l’any anterior i 30472 Ktep de gasoli, un 1,6% 
menys respecte a l’any 2009. El descens en el consum d’ambdós tipus de carburants -també 
observat en els períodes 2010-2011 i 2011-2012- [3] és degut al context de crisi econòmica, 
que ha provocat una disminució de l’activitat en el trànsit de mercaderies i un estancament 
relatiu del parc de nous turismes. El predomini del consum de gasoli respecte al de gasolina 
és degut als incentius, per part del govern de l’Estat, en la compra d’aquests tipus de 
vehicles.   

Malgrat que en els últims decennis les millores introduïdes en el disseny dels vehicles -
principalment degudes a l’ús de catalitzadors i, en menor mesura, als sistemes de control 
automatitzat entre les barreges de carburant i la sincronització de la ignició- hagin 
aconseguit reduir un 86% les emissions dels nous vehicles fabricats l’any 2007 respecte als 
vehicles comercialitzats abans de 1970, els cotxes, camions, tractors i autobusos són els 
responsables de gairebé la meitat dels contaminants emesos a l’atmosfera. A través del tub 
d’escapament d’aquests vehicles, COVs, CO i NOx, tots ells precursors de l’ozó troposfèric, 
s’emeten a l’atmosfera. Altres COVs emesos provenen de l’evaporació dels carburants 
emprats en aquests vehicles. [5] Per altra banda, cal també tenir en compte que les 
emissions de CO2 -que és el principal causant de l’escalfament global del planeta- atribuïdes 
a l’ús de carburants fòssils en el transport representen al voltant del 20% del total 
d’emissions de CO2 a la Unió Europea [6, 7]. 

En el marc de la Unió Europea, es fixen els següents objectius per a l’any 2020, en el pla 
conegut com a 20-20-20: aconseguir una reducció del 20% en el consum d’energia primària 
(o el que és el mateix, augmentar un 20% l’eficiència energètica), reduir un 20% les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle i que el 20% de l’energia consumida provingui de 
fonts renovables. Així doncs, és evident que cal canviar el model energètic global i per fer-
ho incidir en el sector del transport és clau, però les fonts alternatives d’energia als 
carburants fòssils no són tant evidents. Segons Iván Martén, de The Boston Consulting 
Group [8], de moment, no hi ha cap nova energia amb previsions de generar un canvi en el 
panorama energètic actual. Per tant, la reducció del consum energètic passa 
necessàriament per l’estalvi i l’eficiència energètica. 
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1. Possibles alternatives a l’ús de carburants fòssils en automoció 
 

Degut a la inexistència, ara per ara, d’una única font d’energia renovable capaç de cobrir 
les necessitats actuals, a curt i mitjà termini el model energètic en automoció consistirà, 
molt probablement, en una combinació de vehicles elèctrics i híbrids, vehicles propulsats 
per hidrogen (on predominarà la pila de combustible), els biocarburants, que conviuran 
amb els carburants tradicionals, i el gas natural que es preveu que tingui també un paper 
destacat. És a dir, en un futur proper, la tendència esperada és una diversificació de les 
fonts d’energia per a l’automoció. 

A continuació s’estudien amb més detall les possibles fonts d’energia alternatives en 
automoció, esmentades anteriorment: els vehicles elèctrics i híbrids, els vehicles propulsats 
per hidrogen i els biocarburants. 

1.1. Vehicles elèctrics i híbrids 
 
S'entén per vehicles elèctrics (VE) aquells automòbils que estan propulsats totalment o 
parcialment per energia elèctrica procedent de bateries o acumuladors que es recarreguen 
a la xarxa elèctrica. En les bateries, l’energia química emmagatzemada es transforma en 
energia elèctrica i finalment, mitjançant el motor elèctric, es transforma en energia 
mecànica [9]. Els vehicles híbrids combinen més d’una font d’energia, com pot ser l’energia 
provinent d’un motor elèctric combinada amb l’energia d’un motor de combustió interna. 

Al mercat existeix un gamma de vehicles elèctrics que van des del vehicle 100% elèctric fins 
a diferents opcions de vehicles híbrids, que combinen motors de combustió interna amb 
bateries i motors elèctrics. Així, els vehicles elèctrics es poden classificar en les següents 
categories: [3] 

- Vehicle Elèctric de Bateria (BEV): Aquests vehicles estan propulsats únicament per 
un motor elèctric. La font d'energia prové de l'electricitat emmagatzemada a la 
bateria que s'ha de carregar a través de la xarxa elèctrica.  
 

- Vehicle Híbrid Elèctric Endollable (PHEV): Aquesta família de vehicles combina un 
motor de combustió interna (MCI) amb una bateria i un motor elèctric. L’MCI i/o el 
motor elèctric propulsen el vehicle en una configuració paral·lela, cohabiten dues 
fonts exteriors d'energia, provinents dels carburants que permeten que funcioni el 
motor tèrmic i de l'electricitat subministrada per la xarxa que permet recarregar la 
bateria.  
 

- Vehicle Elèctric d'Autonomia Estesa (EREV): Tenen les mateixes característiques 
que els vehicles elèctrics de bateria però porten a més un MCI (una altra font 
secundària) que funciona com un generador intern que recarrega les bateries, 
permetent augmentar l'autonomia del vehicle. 
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El vehicle elèctric permet millorar la qualitat de l’aire i també la contaminació acústica 
deguda al transit de vehicles. De totes maneres, a l’hora de comptabilitzar les emissions 
generades per aquest tipus de vehicles cal tenir present quina és la font d’energia primària 
emprada per a l’obtenció de l’energia elèctrica utilitzada. Per tal de reduir al màxim les 
emissions indirectes degudes a l’ús d’aquests vehicles, caldria aconseguir maximitzar la 
proporció de fonts d’energia renovables en la generació de l’energia de la xarxa elèctrica. 

L’increment de vehicles elèctrics permetria disminuir la dependència energètica exterior, 
especialment de derivats del petroli. De totes maneres, això hauria d’anar lligat a una 
disminució de les fonts d’energia fòssils en la mescla d’energies primàries emprades per a 
l’alimentació de la xarxa elèctrica. Per altra banda, la recàrrega intel·ligent de vehicles 
elèctrics permetria la incorporació de les energies renovables a l’energia del transport, 
especialment en hores vall.   

Per contra, cal optimitzar l’autonomia, el temps de càrrega i el pes de les bateries per tal de 
millorar les prestacions dels vehicles elèctrics, a més a més d’aconseguir una distribució 
generalitzada de punts de càrrega per a aquests vehicles [3]. 

A llarg termini l’AIE considera que per reduir les emissions de CO2 del transport en un 30% 
(respecte el nivell de 2005) és imprescindible que el vehicle elèctric substitueixi 
completament els vehicles amb motor de combustió interna.  

A l’Estat espanyol, el pla MOVELE [10] té com a objectiu aconseguir que l’any 2014 hi hagi 
en circulació 250000 vehicles elèctrics, entre BEV i PHEV. Segons l’AIE [11] si tots els 
vehicles en circulació a l’Estat espanyol fossin elèctrics les importacions petroleres es 
podrien reduir a la meitat i s’aconseguiria reduir les emissions de CO2 al voltant d’un 18%, 
respecte als nivells de l’any 2007. 

El febrer de 2013, el Circuit de Catalunya va acollir la presentació pública del prototip de 
vehicle elèctric Volar-e (Figura i.2.), desenvolupat per l’Enginyeria global Applus+ IDIADA, 
que és actualment el vehicle elèctric amb majors prestacions tecnològiques [12]. 

 

Figura i.2. Imatge del vehicle elèctric Volar-e. Font: RACC [12]. 
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1.2. L’hidrogen com a font d’energia en automoció 
 

Cal tenir present que l’hidrogen no és una font d’energia, ja que no es troba com a element 
lliure a l’escorça terrestre. L’hidrogen es considera un vector energètic com ho és, per 
exemple, l’electricitat. Es pot entendre l’hidrogen com un mitjà d’emmagatzematge 
d’energia. És important tenir present que es tracta de la major reserva d’energia de 
l’univers, ja que l’hidrogen representa el 92% de la matèria coneguda. A més a més, és el 
combustible conegut amb la major relació energia/massa [13]. 
 
L’hidrogen reacciona de forma exotèrmica amb l’oxigen, produint aigua, segons la reacció 
que es presenta a la Figura i.3.  
 

H2 (g) + 1
2

O2(g)
𝑔𝑢𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎
�⎯⎯⎯⎯�  H2O (g) ∆H=-242 kJ/mol 

Figura i.3. Reacció de combustió de l’hidrogen. 

Així, l’hidrogen pot ser usat com a carburant, de la mateixa manera que els compostos que 
contenen carboni a la seva estructura. Hi ha moltes esperances dipositades en l’hidrogen 
perquè s’espera que pugui arribar a ser la base energètica del futur. Però per tal 
d’aconseguir-ho, cal encara superar nombrosos reptes tecnològics associats a la producció, 
emmagatzematge, transport i ús de l’hidrogen [14].  
L’hidrogen es produeix a partir de l’electròlisi de l’aigua i/o a partir de la reacció inversa de 
formació del metanol. Ambdós processos requereixen grans quantitats d’energia. Aquesta 
energia, ja sigui elèctrica o bé en forma de calor, prové majoritàriament de combustibles 
fòssils o bé d’energia nuclear i només una petita part ha estat obtinguda a partir de fonts 
d’energia renovables. Per tant, en aquest sentit cal seguir treballant per millorar els costos i 
la capacitat de producció d’hidrogen provinent de fonts renovables. Des de fa uns anys, la 
recerca se centra a aconseguir els màxims rendiments en la producció d’hidrogen a partir 
d’energia solar [14, 5].  

Pel què fa a l’emmagatzematge d’hidrogen el gran repte és aconseguir emmagatzemar 
l’hidrogen amb una densitat energètica suficient. Tant l’hidrogen en estat líquid, com 
l’hidrogen emmagatzemat com a gas comprimit presenten l’inconvenient que cal un gran 
magatzem (cosa que representa un gran volum i un gran pes) per a aconseguir aportar 
quantitats d’energia acceptables. Per tant, en vehicles petits no és viable utilitzar hidrogen 
en estat líquid o en estat gasós. Per tal de poder utilitzar hidrogen en vehicles utilitaris 
sembla que les solucions a aquest problema passen per emmagatzemar l’hidrogen en forma 
d’hidrur metàl·lic. Actualment la recerca en l’emmagatzematge d’hidrogen està centrada en 
trobar un hidrur capaç de contenir grans quantitats d’hidrogen i a la vegada ser 
suficientment lleuger [14, 5].  

Per altra banda, una altra dificultat pràctica relacionada amb l’emmagatzematge d’hidrogen 
és el fet que, a llarg termini, l’hidrogen té tendència a reaccionar amb els tubs i els 
recipients metàl·lics que el contenen. 
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Finalment, l’obtenció de l’energia a partir d’hidrogen pot ser o bé per combustió de 
l’hidrogen o bé en forma d’electricitat obtinguda mitjançant una pila de combustible.  

Combustió de l’hidrogen 

L’hidrogen gas es pot combinar amb oxigen per produir energia en sistemes de combustió 
de flama convencionals o bé en escalfadors catalítics a baixa temperatura de combustió. 
Aproximadament un 25% de l’energia generada en la reacció de combustió de l’hidrogen 
esdevé energia útil, un percentatge semblant al que permet obtenir la combustió de 
gasolina [14].  

En els processos de combustió de l’hidrogen s’eviten les emissions de compostos amb 
carboni a la seva estructura, com poden ser el diòxid de carboni o els hidrocarburs. Les 
emissions de compostos contaminants generades en un vehicle de combustió d’hidrogen 
són molt menors que les que es generen en un vehicle de combustió de gasolina o de 
gasoli, però no són vehicles que es puguin considerar de zero emissions. Cal tenir en 
compte que en el procés de combustió de l’hidrogen es genera, a més a més de vapor 
d’aigua, l’emissió altres compostos com poden ser òxids de nitrogen (deguts al nitrogen de 
l’aire utilitzat com a font d’oxigen), o peròxid d’hidrogen.  

La pila de combustible 

La pila de combustible és un mecanisme que permet obtenir directament energia elèctrica 
d’una reacció electroquímica. Les piles de combustible d’hidrogen-oxigen estan 
constituïdes per un ànode, on té lloc l’oxidació de l’hidrogen, una membrana 
semipermeable a través de la qual els protons es mouen des de l’ànode fins al càtode, on té 
lloc la reducció de l’oxigen, que produeix aigua. En el procés es genera també energia 
elèctrica [15].  
  
Les reaccions involucrades es presenten a la Figura i.4. 

H2  → 2H+ + 2e−  

1
2

O2+ 2H+ + 2e− →  H2O (g) 

  H2 (g) +
1
2

O2(g) →  H2O (g)  

Figura i.4. De dalt a baix Reaccions que tenen lloc a l’ànode, al càtode i reacció neta en una pila de 
combustible d’hidrogen-oxigen.  

La pila de combustible d’hidrogen-oxigen presenta dos avantatges clars respecte a la 
combustió de l’hidrogen, que són el fet de produir un tipus d’energia (l’elèctrica) molt més 
fàcil d’emmagatzemar i d’utilitzar que l’energia en forma de calor, i el fet de no produir 
altres emissions a part del vapor d’aigua [14]. És interessant tenir en compte que la pila de 
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combustible permet obtenir el doble d’eficiència energètica que els motors de combustió 
interna [3].  
En la majoria de vehicles que actualment funcionen amb hidrogen l’energia s’obté a través 
d’una pila de combustible [16].  
 
L’abril de 2012, un vehicle propulsat amb hidrogen obtingut mitjançant piles de 
combustible (FCV) va aconseguir, per primera vegada, travessar Europa -des d’Oslo fins a 
Monaco- fent servir com a carburant hidrogen subministrat per estacions permanents 
d’hidrogen. Segons l’European Hydrogen Association (EHA), properament es posaran en 
circulació a Londres 5 d’aquests vehicles -Hyundai iX35- i la intenció és que d’aquí al 2015 
en circulin un centenar per Europa [17].  
 
Les principals dificultats que presenten els vehicles equipats amb piles de combustible són 
el seu elevat cost i la manca d’una infraestructura extensa d’estacions de subministrament 
d’hidrogen [3, 5].  

1.3. Biocarburants 
 

Segons la Directiva 2003/30/CE [4] s’entén com a biocarburant el carburant líquid o gasós 
produït a partir de biomassa. Els productes que s’enumeren a continuació es consideren 
biocarburants: bioetanol, biometanol, biocarburants sintètics produïts a partir de biomassa, 
biohidrogen, biodièsel (esters metílics produïts a partir d’un oli vegetal o animal de qualitat 
similar al gasoli), biogàs, bioETBE (etil tert-butil èter produït a partir de bioetanol. La fracció 
volumètrica de bioETBE que es computa com a biocarburant és del 47%), bioMTBE (metil 
tert-butil èter produït a partir de biometanol. La fracció volumètrica de bioMTBE que es 
computa com a biocarburant és del 36%) i oli vegetal pur (oli cru o refinat obtingut a partir 
de plantes oleaginoses mitjançant pressió, extracció o procediments comparables que no 
impliquen modificació química. El seu ús està subjecte a la compatibilitat d’aquest 
biocarburant amb el motor emprat i a les exigències corresponents en matèria 
d’emissions). 

És important diferenciar el terme carburant del terme combustible. Atès que el focus 
emissor que s’ha tingut en compte pels compostos estudiats en aquesta tesi correspon a 
vehicles equipats amb motors de combustió interna, s’utilitzarà el terme carburant quan es 
faci referència a aquells compostos químics, líquids o gasosos, la combustió dels quals 
permet el funcionament de motors d’explosió i/o motors diesel. El terme combustible es 
reserva per a aquells productes utilitzats per a la generació d’energia tèrmica en calderes, 
forns, etc. [18]. 

Els biocarburants són considerats una font d’energia renovable, perquè el balanç de CO2 
emès a l’atmosfera en la seva combustió es computa com a neutre, ja que prèviament va 
ser captat per les plantes utilitzades com a matèria primera, durant la seva etapa de 
creixement [5]. La principal diferència amb els carburants fòssils és que, en aquest cas, la 
seva crema allibera a l’atmosfera un CO2 immobilitzat durant milions d’anys, resultant en 
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un increment net de diòxid de carboni atmosfèric [13]. De totes maneres, tant en el cas 
dels biocarburants com en el cas dels carburants fòssils, cal tenir en compte que, per una 
banda, en el seu procés de fabricació i per l’altra, en el seu procés d’extracció, tenen lloc 
també emissions de CO2 i d’altres contaminants atmosfèrics. Per això, a l’hora de 
comptabilitzar les emissions produïdes per la utilització de qualsevol tipus d’energia cal fer 
una anàlisi de tot el seu cicle de vida, cosa que es coneix amb el nom anglès de Well-to-
Wheel (WTW), és a dir, del pou a la roda.  

Cal esmentar que els biocarburants es poden usar purs o bé en mescla. La majoria dels 
vehicles que estan actualment en circulació a la Unió Europea poden funcionar sense 
problemes amb mescles amb baixes proporcions de biocarburants (habitualment fins a un 
10% (v/v)); a més a més, el fet que la xarxa de distribució de carburants existents es pugui 
emprar també per a la distribució d’aquests carburants -en la majoria de tipus de 
biocarburants sense cap modificació o amb molt poques- facilita l’ús de biocarburants. 
Això, juntament amb el fet que actualment els preus del petroli i els seus derivats 
experimenten grans variacions, amb tendència a l’alça, ha fet augmentar l’atractiu -
econòmicament parlant- dels biocarburants [5].  

Actualment, els biocarburants comercialitzats corresponen majoritàriament als anomenats 
carburants de primera generació, que utilitzen plantes oleaginoses (p. ex. colza), cultius de 
sucre (p. ex. canya de sucre, raïm, remolatxa sucrera) i cultius de midó (p. ex. blat de 
moro). També es troben en fase incipient de comercialització els biocarburants de segona 
generació, residus de cultius agrícoles cel·lulòsics, herba, palla, residus procedents de la 
tala d’arbres o de la neteja de boscos, arbres de creixement ràpid o residus de la indústria 
del paper [5].  

Un problema associat a l’ús dels biocarburants (sobretot als de primera generació) és el fet 
que la matèria primera emprada en el seu procés de producció entra en competència, en la 
majoria de casos, amb matèries primeres usades en producció alimentària, tant humana 
com animal. De totes maneres, segons la Unió Europea [4], tenint en compte que el cultiu 
de les matèries primeres destinades a la producció de biocarburants es fa respectant les 
pràctiques sostenibles en agricultura i silvicultura establertes en la normativa que regula la 
política agrària comunitària, el foment de l’ús dels biocarburants es veu com la creació de 
noves oportunitats de desenvolupament rural sostenible, així com l’obertura d’un nou 
mercat per a productes agrícoles innovadors. No obstant això, per tal de solucionar aquest i 
altres problemes (com ara la millora del rendiment i l’eficiència) s’està estudiant l’ús dels 
anomenats biocarburants de tercera generació, basats principalment en l’ús d’olis d’algues 
com a matèria primera. Altres línies d’investigació es basen en nous cultius terrestres 
modificats. Per altra banda, els biocarburants de quarta generació (actualment també en 
fase d’investigació) també evitarien aquesta problemàtica, ja que estan basats en síntesi 
biològica [3].  

Actualment els Estats Units, el Brasil i Europa són els majors productors i consumidors 
mundials de biocarburants i el tipus de biocarburant que es produeix en major quantitat és 
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el bioetanol [13]. Degut a aquest fet i atès que, tal com es detallarà més endavant, en 
aquesta tesi les mostres d’emissions de vehicles analitzades corresponen a emissions 
resultats de l’ús de bioetanol en diferents proporcions, a continuació s’estudia amb més 
detall el procés de producció d’aquest biocarburant. 

El bioetanol es produeix principalment per fermentació de monosacàrids. Les matèries 
vegetals òptimes per produir bioetanol són aquelles que contenen percentatges elevats de 
sucres, com per exemple la remolatxa o la canya de sucre (la matèria primera més usada al 
Brasil) [5]. En segon lloc, els cereals amb elevats nivells de midó, que es pot descompondre 
fàcilment en sucres senzills, són també usats habitualment en la producció de bioetanol. 
Aquest és el cas del blat de moro, que és la matèria primera més usada als Estats Units. 
Finalment, també es pot usar biomassa lignocel·lulòsica (biocarburants de segona 
generació). En aquest cas, serà necessari realitzar tractaments més agressius per tal 
d’aconseguir transformar la cel·lulosa i l’hemicel·lulosa de la matèria primera original en 
monosacàrids fàcilment fermentables.  

El microorganisme utilitzat principalment en la fermentació dels monosacàrids precursors 
del bioetanol és el llevat Saccharomyces cerevisiae. De totes maneres, existeixen altres 
microorganismes que poden fermentar la glucosa a etanol.  

L’ús del bioetanol en automoció té lloc en dues formes: com a additiu de la gasolina o com 
a biocarburant pur o mesclat amb gasolina. A Europa es va optar per oxigenar les gasolines 
amb productes derivats d’alcohols, com ara el MTBE (metil tert-butil èter) i el ETBE (etil 
tert-butil èter), per tal d’eliminar els additius amb plom [13]. Ambdós productes, MTBE i 
ETBE, s’obtenen fent reaccionar l’alcohol corresponent, metanol o etanol, amb isobutè 
provinent de la destil·lació del petroli. L’ETBE és molt més usat com a additiu de la gasolina 
que l’MTBE, per una sèrie d’avantatges, on destaquen el fet de tenir un índex d’octà 
superior i una menor pressió de vapor. 

Pel què fa a l’ús de l’etanol com a biocarburant pur o mesclat amb gasolina cal esmentar 
que el Reial Decret 61/2006 [19] recull que una barreja de fins a un 5% de bioetanol (E5) en 
gasolina es pot comercialitzar sense ser diferenciada de la gasolina sense bioetanol. De fet, 
tal com ja s’ha esmentat, en general es considera que qualsevol vehicle equipat amb 
motors de combustió interna pot utilitzar mescles de fins a un 10% de bioetanol (E10), 
sense necessitat de realitzar cap modificació en el motor del vehicle. L’ús de mescles en 
proporcions de bioetanol superiors al 10% requereix, en general, una adaptació del motor 
en els vehicles convencionals. Els flexible fuel vehicle (FFV) són vehicles que poden 
funcionar amb qualsevol mescla etanol-gasolina que contingui fins a un màxim d’un 85% de 
bioetanol (E85). L’ús de bioetanol pur (E100) requereix motors especials [13]. Al Brasil tots 
els carburants contenen almenys un 24% d’etanol i alguns carburants són 100% bioetanol 
[15].  

Segons l’AIE [20] es preveu que l’any 2050 els biocarburants representaran el 27% del total 
de l’energia del transport i que així s’evitarà l’emissió d’aproximadament 2,1 Gt de CO2 
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anuals. Per tal d’arribar a aquests nivells productius caldrà superar les barreres de les 
hectàrees de sòl conreable disponibles i la competència amb els conreus alimentaris. 

La presència d’etanol en la gasolina n’augmenta l’octanatge i redueix les emissions de 
monòxid de carboni, ja que la presència d’oxigen a la gasolina generalment facilita una 
combustió més completa [15]. En aquest sentit, l’any 1988, l’estat de Colorado, als EUA, va 
fixar per llei l’ús d’oxigenats (els més usats aleshores eren MTBE i etanol) a les gasolines 
durant els mesos d’hivern, per aconseguir reduir les emissions de CO. L’any 1990, les 
esmenes de la llei federal Clean Air Act (CAA) també incloïen l’ús de gasolina amb un 
contingut mínim del 2% (p/p) d’oxigen en aquelles àrees dels EUA amb seriosos problemes 
de contaminació per ozó troposfèric. L’estat Californià va limitar el contingut màxim 
d’oxigen a un 2,2 % (p/p) per tal d’aturar l’increment d’emissions d’òxids de nitrogen [21]. 

Segons la Califòrnia Air Resources Board (CARB), que pertany a CEPA [21], afegir 
substàncies oxigenades com l’etanol a la gasolina, es tradueix en una disminució de les 
emissions de CO i d’hidrocarburs i generalment també en un augment de les emissions de 
NOX així com en un augment en les emissions de formaldehid i d’acetaldehid.  

Estudis més recents [22, 23] corroboren que l’ús d’etanol incrementa les emissions 
d’acetaldehid i redueix les de CO, però assenyalen que les reduccions en les emissions 
d’hidrocarburs i l’increment en les emissions de NOX atribuïdes de manera general al 
bioetanol, no es poden considerar resultats consistents, ja que les emissions d’hidrocarburs 
i de NOX són funció del vehicle, del tipus de conducció i del carburant emprat.  

En química atmosfèrica, l’emissió d’un contaminant té relació directa amb la font que 
genera la seva aparició en un punt determinat de l’atmosfera. Un cop emès, el resultat del 
procés de transport que experimenta aquesta emissió a l’atmosfera s’anomena immissió. 

Els motors de combustió interna utilitzats en la majoria de vehicles emeten hidrocarburs, 
altres compostos orgànics volàtils (COVs) i òxids de nitrogen a l’atmosfera. Aquests 
compostos són els principals responsables de la formació del boirum fotoquímic que, tal 
com es detalla en el Capítol 1, té com a efecte final la generació d’un contaminant 
secundari: l’ozó tropofèric. 

Les emissions generades pels vehicles equipats amb motors de combustió interna són 
degudes a la combustió i també a l’evaporació del carburant emprat. Als EUA es calcula que 
el 56% del total de CO emès és degut al trànsit i que aproximadament el 55% de les 
emissions de NOX d’origen antropogènic es poden atribuir als vehicles amb motors de 
combustió interna. Per altra banda, aquests vehicles també són els responsables de 
l’emissió de tòxics cancerígens com el benzè i de compostos potencialment cancerígens 
com 1,3-butadiè, formaldehid i acetaldehid [24].  

La CARB assenyala que controlar la volatilitat de la gasolina és especialment important a 
l’estiu, ja que degut a les altes temperatures, la major volatilitat de la gasolina es tradueix 
en un augment de les emissions de compostos precursors de l’ozó troposfèric. Les 
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emissions evaporatives d’hidrocarburs en gasolines oxigenades són funció del tipus de 
compost oxigenat emprat, ja que cada compost té un impacte determinat en la volatilitat 
de la mescla final generada. 

Pel què fa a les emissions de compostos carbonílics degudes a la combustió, formaldehid, 
acetaldehid i els aldehids aromàtics són els més abundants. Les emissions de formaldehid 
predominen quan el carburant usat és gasolina convencional i quan el carburant emprat és 
una mescla de gasolina-etanol, el carbonil predominant és acetaldehid [22, 25].  

Habitualment, tal com reporten Grosjean et al. [26], en mostres d’immissions d’aire urbà, 
els carbonils més abundants són formaldehid i acetaldehid, seguits d’acetona, metil etil 
cetona i benzaldehid.  

Part d’aquesta tesi s’ha desenvolupat dins el projecte CENIT (Consorcis Estratègics Nacionals en 

Investigació Tècnica) I+DEA (Investigació i Desenvolupament de l’Etanol per a Automoció), del programa 
Ingenio 2010, subvencionat pel CDTI (Centre pel Desenvolupament Tecnològic Industrial) del 
MICINN (Ministeri de Ciència i Innovació) del govern de l’Estat espanyol. El projecte I+DEA estava 
liderat pel grup Abengoa Bioenergía Nuevas Tecnologías, agrupava 25 empreses i 27 
centres d’investigació (entre els quals es trobava l’IQS) de múltiples sectors com per 
exemple l’agrari i de producció de llavors, biotecnològic, energètic, automobilístic i del 
transport. La participació de l’IQS en el projecte I+DEA estava lligada a l’activitat 
desenvolupada per l’empresa IDIADA Automotive Technologies, S.L.: avaluar la contribució 
a la formació d’ozó troposfèric dels precursors d’ozó continguts en les emissions de 
vehicles alimentats amb diferents proporcions de gasolina-etanol. L’empresa IDIADA 
Automotive Technologies, S.L. es va encarregar del disseny d’experiències, de portar a 
terme els assajos amb els diferents carburants i vehicles i de la presa de les mostres 
d’emissions (tant de combustió com d’evaporació). L’anàlisi de precursors d’ozó troposfèric 
en emissions de vehicles es va centrar en tres tipus de compostos: carbonils, alcohols 
(metanol i etanol) i hidrocarburs. En tots els casos, els mètodes analítics de partida van ser 
els corresponents mètodes d’anàlisi proposats per la CARB de CEPA [27, 28, 29] i els 
mètodes analítics emprats en l’anàlisi de mostres van ser posats a punt, optimitzats, 
validats i implementats en l’anàlisi de mostres d’emissions a la Secció de Cromatografia de 
l’IQS. 

En aquesta memòria només es presenta la posada a punt, optimització, validació i 
implementació del mètode cromatogràfic per a la determinació d’aldehids i cetones en 
emissions de vehicles (Capítol 3). Els mètodes per a la determinació de metanol i etanol en 
dissolucions aquoses per HRGC-FID en emissions de vehicles i per a la determinació 
d’hidrocarburs en mostres gasoses, per adsorció/dessorció tèrmica-HRGC-FID/FID i 
adsorció/dessorció tèrmica-HRGC-MS en emissions de vehicles no apareixen recollits en la 
memòria d’aquesta tesi.  

El projecte I+DEA, es va iniciar l’any 2007 amb l’objectiu de posicionar la indústria 
espanyola com a líder del sector de la tecnologia de producció i utilització del bioetanol 
com a biocarburant, aconseguint complir d’aquesta manera amb els objectius fixats a la 
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Directiva 2003/30/CE [4] relativa al foment de l’ús dels biocarburants i altres carburants 
renovables en el transport. Aquest projecte va finalitzar l’any 2010. 

Fruit dels resultats obtinguts en el projecte CENIT I+DEA s’ha publicat l’article Vehicle 
Emissions Characterization by Chromatographic Techniques Applied to Different Gasoline-
Ethanol Blends a la revista del Congrés SAE (Society of Automotive Engineers) International 
2013 [30].  

Finalment en aquesta tesi es recullen els resultats de l’aplicació de metodologies QSRR 
(relació quantitativa estructura química-retenció cromatogràfica) a l’anàlisi d’aldehids i 
cetones mitjançant HPLC-UV (Capítol 4). Aquests resultats han estat obtinguts en part en el 
marc de la Beca en memòria de Josep Gassiot i Llorens. Prèviament, en el Capítol 2, es 
presenta la part teòrica corresponent a les QSRR. 

Cal esmentar que la beca per a la finalització d’estudis de doctorat atorgada pel grup 
d’investigació IQS-SAMA ha contribuït a la publicació de l’article Quantitative structure-
retention relationships applied to liquid chromatography gradient elution method for the 
determination of carbonyl-2,4-dinitrophenylhydrazone compounds publicat al Journal of 
Chromatography A 1276 (2013) 65-77 [31], que es pot consultar a l’Annex 1.  
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Tenint en compte el que s’ha exposat fins al moment, els objectius fixats en aquesta tesi 

doctoral són els següents: 

1. Posada a punt, optimització, validació i implementació d’un mètode cromatogràfic per a 

la determinació d’aldehids i cetones, precursors d’ozó troposfèric, en mostres d’emissions 

de vehicles. 

2. Aplicació de metodologies QSRR al mètode per a la determinació d’aldehids i cetones en 

mostres d’emissions de vehicles (HPLC-UV), amb la finalitat d’aconseguir descriure els 

mecanismes que prenen part en la interacció dels analits estudiats amb el sistema 

cromatogràfic i d’aconseguir identificar els compostos desconeguts apareguts en l’anàlisi 

de mostres d’emissions de vehicles.  
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L’atmosfera, la capa gasosa que per efecte de la gravetat embolcalla i protegeix la 
superfície terrestre de l’espai exterior, està composada majoritàriament per nitrogen i 
oxigen. Les seves concentracions, sense tenir en compte l’aigua -que hi pot ser present en 
quantitats variables (habitualment entre 1-3% (v/v))- són d’un 78% (v/v) pel N2 i d’un 21% 
(v/v) pel O2. Argó i CO2 tenen unes concentracions al voltant de l’1 i del 0,03% (v/v), 
respectivament. Completen la composició de l’aire atmosfèric altres gasos presents en 
concentracions traça, per sota de 0,002% (v/v), com és el cas de l’ozó [1, 2]. 

L’atmosfera és un sistema dinàmic que es pot dividir en diferents capes verticals, en base 
als principals mecanismes d’escalfament i refredament que hi tenen lloc. Cal tenir en 
compte que l’alçada de cada una d’aquestes zones pot variar lleugerament, en funció de 
l’època de l’any, la latitud, fenòmens meteorològics, etc., i que pot haver-hi intercanvi 
entre capes o estrats veïns. En aquest capítol tenen interès les capes més pròximes a la 
superfície terrestre: la troposfera i l’estratosfera.  

La presència d’ozó a l’atmosfera té un caràcter bivalent, en funció de la capa atmosfèrica 
en què es trobi. A l’estratosfera (entre aproximadament 10 i 50 km d’alçada), l’ozó forma 
part del que es coneix com a capa d’ozó, i actua absorbint part de la radiació ultraviolada 
provinent del sol. Per tant, la presència de la capa d’ozó a l’atmosfera terrestre és positiva, 
ja que minimitza els efectes nocius que la radiació ultraviolada més energètica pot provocar 
als éssers vius. En canvi, l’ozó present a la troposfera (capa que s’estén des de la superfície 
terrestre fins a l’estratopausa, a aproximadament 10 Km d’alçada) actua com a 
contaminant atmosfèric. Aquest ozó no és un compost emès directament a l’atmosfera, 
sinó que és un contaminant secundari, format a partir de les reaccions fotoquímiques que 
experimenten a la troposfera els compostos orgànics volàtils i els òxids de nitrogen 
precursors de l’ozó troposfèric.  

Aquest capítol consisteix en una compilació de la bibliografia existent sobre la química de 
l’ozó a l’atmosfera, que inclou la química dels compostos precursors de l’ozó troposfèric. La 
raó de ser d’aquest capítol és contextualitzar la recerca efectuada en aquesta tesi. Per altra 
banda, degut al fet que a la Secció de Cromatografia de l’IQS s’estan desenvolupant altres 
línies de recerca que involucren compostos precursors de l’ozó troposfèric, és d’esperar 
que aquest capítol també pugui ser d’utilitat en propers treballs.  

Degut a la influència que té l’ozó estratosfèric en la presència de vida a la Terra i per la seva 
importància respecte al percentatge d’ozó atmosfèric que conté, en aquest capítol es fa 
referència a la química de l’ozó a l’estratosfera i a la problemàtica ambiental associada a la 
destrucció de la capa d’ozó. L’estudi en detall de la química de l’ozó estratosfèric permet 
introduir i comprendre millor les reaccions de creació/destrucció d’ozó que tenen lloc a la 
troposfera, tenint en compte els diferents escenaris possibles. A l’apartat dedicat a l’ozó 
troposfèric es fa un repàs del paper que juguen en la química de l’ozó troposfèric els 
hidrocarburs i també els aldehids i cetones, precursors d’ozó analitzats en aquesta tesi. 
Aquest primer capítol també inclou un recull de les escales de contribució a la formació 
d’ozó més utilitzades i algunes dades sobre nivells d’ozó troposfèric a Catalunya i a Europa. 
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Per últim, es clou aquest capítol amb un breu pinzellada sobre els nivells de precursors 
d’ozó troposfèric a Europa. 

1. L’ozó estratosfèric 

L’estratosfera és la capa atmosfèrica que s’estén des de la tropopausa, a uns 10-18 Km 
d’alçada, fins a l’estratopausa (a uns 50 Km, aproximadament). L’alçada exacta on finalitza 
la troposfera i comença l’estratosfera varia en funció de l’estació de l’any i de la latitud. A 
l’estratosfera la temperatura es manté constant a uns -50ºC, durant els 10 primers 
kilòmetres. Després, la temperatura augmenta gradualment amb l’alçada, arribant als 0ºC a 
la zona de l’estratopausa. Aquest escalfament de les capes altes de l’estratosfera és degut a 
l’absorció d’una fracció de la radiació ultraviolada provinent del Sol, per part de l’ozó 
estratosfèric. A l’estratosfera l’aire es troba estratificat degut al fenomen de la inversió 
tèrmica que hi té lloc (aire més fred a les capes més altes). D’aquí deriva el nom d’aquesta 
zona de l’atmosfera [1]. 

A l’estratosfera, durant el dia -mitjançant reaccions fotoquímiques- tenen lloc els fenòmens 
de creació i destrucció d’ozó (Figura 1.1). El procés de creació d’ozó estratosfèric comprèn 
una primera etapa on la fotodissociació de l’oxigen molecular produeix oxigen atòmic. 
L’enllaç oxigen-oxigen té una energia de 497 kJ/mol (a 298K) [3], per tant per trencar 
aquest enllaç es necessita radiació ultraviolada de longitud d’ona inferior o igual a 241 nm. 
En una segona etapa, l’oxigen atòmic format i l’oxigen molecular es combinen per produir 
O3. En aquesta reacció cal la intervenció d’un tercer cos, M, que actua absorbint energia. En 
molts casos M sol ser una molècula de N2 o de O2, però pot ser qualsevol altre molècula 
capaç d’absorbir energia.  

Reaccions de creació d’ozó: 

𝑂2 + ℎν → O + O        λ ≤ 241 𝑛𝑚 

O + O2 + M → 𝐎𝟑 + M        

Reaccions de destrucció d’ozó: 

𝐎𝟑 +  𝑂 → 𝑂2 + 𝑂2     

𝐎𝟑 + ℎν → 𝑂2 + O         λ ≤ 320 nm 

Figura 1.1. A dalt: Reaccions de creació d’ozó estratosfèric. A baix: Reaccions de destrucció d’ozó 
estratosfèric. 

 

Els principals processos biogènics involucrats en la destrucció d’ozó estratosfèric són la 
reacció amb oxigen atòmic i l’absorció de radiació de longituds d’ona inferiors o iguals a 
320 nm. De totes maneres, cal tenir en compte que la reacció de l’ozó amb oxigen atòmic 
és molt lenta, ja que necessita una energia d’activació de 18 KJ/mol, de manera que tenen 
lloc poques col·lisions entre molècules d’ozó i oxigen atòmic. Per tant, la major part de 
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l’oxigen atòmic present a l’estratosfera es dedicarà a la formació d’ozó, a partir de la 
col·lisió amb molècules d’oxigen. Així doncs, la major via biogènica de destrucció d’ozó 
estratosfèric consistirà en l’absorció de radiació UV-C i UV-B [1]. D’aquesta manera, 
l’ozonosfera actua com a filtre de la radiació UV-C que no ha estat filtrada per les molècules 
d’oxigen de l’alta estratosfera, i també com a filtre de la major part de la radiació UV-B. 

De totes maneres, tal com s’explicarà amb més detall a l’apartat 1.1., hi ha altres espècies 
químiques, majoritàriament d’origen antropogènic, involucrades en els processos de 
destrucció de l’ozó estratosfèric. 

Les reaccions presentades en la Figura 1.1. poden ser englobades en el Cicle de Chapman 
[1], que es presenta a continuació a la Figura 1.2.: 

 

Figura 1.2. Cicle de Chapman. Inclou els principals processos de creació i destrucció d’ozó estratosfèric. 

 

Cal tenir en compte que la disponibilitat de llum amb prou energia és una condició 
necessària, però no suficient perquè la creació de O3 tingui lloc. Cal, a més a més, disposar 
de suficients molècules i àtoms d’oxigen. A la baixa estratosfera, les molècules de O2 són 
més abundants (recordar que la densitat augmenta a mesura que ens acostem a la 
superfície terrestre), però la llum UV d’alta energia hi és poc present, atès que ha estat 
filtrada a les capes altes de l’estratosfera, i, per tant, l’oxigen molecular es dissocia poc i 
això es tradueix en una zona de baixa producció de O3. A l’alta estratosfera hi ha major 
incidència de radiació UV-C, però els àtoms d’oxigen (molt més abundants que no pas 
l’oxigen molecular), reaccionen entre ells o col·lisionen amb altres molècules abans que no 
pas reaccionen amb oxigen molecular. D’aquesta manera, tampoc en les capes altes de 
l’estratosfera es dóna una gran producció d’ozó. Així, la producció màxima d’ozó 
estratosfèric té lloc a la baixa-mitja estratosfera (entre 15-35 Km d’alçada), zona on hi ha la 
màxima intensitat de radiació ultraviolada més energètica i on la concentració d’oxigen 
molecular és també màxima [1].  

El 90% de l’ozó atmosfèric es troba a l’estratosfera, i a l’ozonosfera o capa d’ozó, situada 
entre 15 i 35 Km d’alçada sobre la superfície terrestre, la concentració de O3 és màxima [4]. 
La quantitat total d’ozó atmosfèric (que té en compte tant l’ozó estratosfèric com el 
troposfèric (10% del total)) s’expressa en unitats Dobson (UD), que equivalen a un gruix de 
10 µm d’ozó pur a condicions de pressió i temperatura normals (1 atm i 0ºC). Existeixen 
diversos sistemes de mesura de l’ozó atmosfèric, que es classifiquen en sistemes de mesura 
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locals (la mesura d’ozó es realitza a la zona on hi ha present la instrumentació) i en 
sistemes de mesura remots (la mesura d’ozó es realitza a una distància més o menys gran 
de la zona on hi ha la instrumentació). Dins el grup de sistemes de mesura d’ozó locals hi 
trobem els globus o sondes d’ozó, que es llencen regularment a diferents zones del planeta 
i prenen mesures de l’ozó estratosfèric a la capa d’ozó. També formen part d’aquest grup 
els avions amb mesuradors d’ozó incorporats, que poden treballar a baixa alçada (prenent 
mesures a la troposfera i baixa estratosfera) o a alçada elevada (mesures de l’ozonosfera). 
Pel que fa als sistemes de mesura remots, aquests es basen en l’absorció característica de 
radiació UV per part de l’ozó, mitjançant una font de radiació que pot provenir de la llum 
solar, d’un làser o de la llum estel·lar. Aquest és el cas dels satèl·lits, en què les mesures 
d’ozó atmosfèric es porten a terme utilitzant l’absorció de radiació UV solar o bé l’absorció 
de la llum reflectida per la superfície terrestre. Un altre sistema de mesura remot d’ozó 
consisteix en l’emissió de radiació provinent de làsers instal·lats en avions. Per altra banda, 
la xarxa de detectors d’ozó a nivell superficial també utilitza sistemes de mesura amb 
làsers. Existeixen altres instruments que mesuren l’ozó atmosfèric mitjançant la seva 
emissió de microones o radiació infraroja. Cal tenir en compte que les mesures basades en 
processos d’emissió tenen com a avantatge que permeten mesures de l’ozó remot a la nit 
[5].  

La radiació solar i l’atmosfera terrestre 

A continuació s’analitza amb més detall l’acció dels diversos components de l’atmosfera pel 
que fa a l’absorció de radiació solar.  

El Sol emet en tot l’espectre electromagnètic, el 99% d’aquesta radiació correspon a un 
42% de radiació infraroja (amb una longitud d’ona superior als 800 nm), un 49% de radiació 
visible (amb longituds d’ona compreses entre 400 i 800 nm) i un 9% de radiació 
ultraviolada, la més energètica (amb longituds d’ona inferiors a 400 nm) i, per tant, la que 
pot provocar més danys en els éssers vius [6]. La radiació ultraviolada es pot subdividir en 
tres regions:  

- UV-A (amb longituds d’ona compreses entre 320 i 400 nm): és la menys energètica de les 
radiacions ultraviolades. Aquesta radiació pot ser dispersada però no és absorbida de forma 
significativa pels gasos atmosfèrics. 

- UV-B (amb longituds d’ona compreses entre 280 i 320 nm): és més energètica que la 
radiació UV-A i és absorbida o dispersada en part pels gasos atmosfèrics.  

- UV-C (amb longituds d’ona inferiors a 280 nm): és la més energètica de les radiacions 
ultraviolades i és absorbida totalment pels gasos presents a la part superior de l’atmosfera, 
on participa en processos de fotoionització i fotodissociació.  

L’oxigen present a les capes altes de l’atmosfera absorbeix la major part de la radiació UV 
en el rang de longituds d’ona comprès entre 120 i 220 nm (part de UV-C). La resta de 
radiació ultraviolada d’aquesta mateixa energia és absorbida pel O2 estratosfèric. La 
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radiació ultraviolada d’energia inferior a 120 nm és filtrada a l’estratosfera i a les capes 
altes de l’atmosfera per O2, N2 i altres gasos [1]. D’això en resulta que la llum ultraviolada 
amb longituds d’ona inferiors a 120 nm no arriba a la superfície terrestre.  

La radiació ultraviolada de longituds d’ona compreses en el rang de 220 a 320 nm és 
filtrada principalment per l’ozó estratosfèric. El O3 filtra tota la llum ultraviolada en la zona 
de 200 a 280 nm (UV-C). Però la seva capacitat d’absorció és limitada en la zona de 290-320 
nm, de manera que entre un 10 i un 30% (en funció de la latitud) de la radiació ultraviolada 
B arriba a la superfície terrestre [1]. L’absorció de radiació electromagnètica per part de 
l’O3, converteix l’energia de radiació en calor, fet que es tradueix en un augment de 
temperatura a la zona de l’alta estratosfera. 

Així doncs, la capa d’ozó actua absorbint part de la radiació ultraviolada provinent del Sol 
(concretament part de la radiació UV-B i UV-C) i, per tant, protegeix als éssers vius dels 
efectes nocius que pot produir aquesta radiació solar més energètica. 

Distribució de l’ozó estratosfèric 

La quantitat total d’ozó varia substancialment en funció de la latitud terrestre. Els valors 
màxims d’ozó tenen lloc a latituds mitjanes i altes (excepte durant els episodis coneguts 
com a “forat” de la capa d’ozó). Cal tenir en compte que la formació d’ozó és superior a la 
zona dels tròpics per la major incidència de radiació solar, però la barreja de l’aire 
estratosfèric té lloc bàsicament mitjançant moviments horitzontals, ja que els moviments 
verticals es veuen dificultats a causa de l’augment de la temperatura amb l’alçada. Això fa 
que la quantitat de O3 present als tròpics (al voltant dels 250 UD) sigui inferior a la de les 
regions subpolars (aproximadament 450 UD). A les latituds temperades, el gruix de la capa 
d’ozó és al voltant dels 350 UD [1].  

La pantalla d’ozó experimenta també variacions en funció de l’estació de l’any, degut als 
canvis en la incidència de llum solar. D’aquesta manera, durant l’estiu polar (que comença 
a mitjans de juny a l’hemisferi nord i a mitjans de desembre a l’hemisferi sud) hi ha un 
increment de la destrucció d’ozó. També cal tenir en compte que el transport d’aire 
estratosfèric des dels tròpics fins als pols es veu minimitzat a l’estiu i que aquesta 
transferència de massa d’aire estratosfèric és menor a l’hemisferi sud. D’aquesta manera, 
la disminució estacional d’ozó és més acusada a l’hemisferi sud. En aquesta regió, a 
principis de primavera, té lloc el mínim global d’ozó, que es coneix com a “forat” de la capa 
d’ozó. A la zona del pol nord, es pot observar el cicle estacional dels nivells d’ozó, que 
s’incrementen a l’hivern, arriben a nivells màxims a la primavera, i decreixen des de l’estiu 
fins a la tardor. Aquest fenomen s’exemplifica a continuació a la Figura 1.3., on es 
presenten els nivells d’ozó total (expressats en unitats Dobson), en funció de la latitud, 
longitud i estació de l’any, obtinguts a partir dels valors mitjans de dues setmanes 
corresponents a l’any 2009 [5].  
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Figura 1.3. Nivells d’ozó total (expressats en unitats Dobson), en funció de la latitud, longitud i estació de 
l’any, obtinguts a partir dels valors mitjans de dues setmanes de l’any 2009. Font: World Meteorological 
Organization (WMO) [5]. 

1.1. La reducció de l’ozonosfera  

L’Organització Meteorològica Mundial (OMM, WMO en anglès) és l’organisme de les 
Nacions Unides, creat l’any 1950, especialitzat en l’estat i el comportament de l’atmosfera 
terrestre, la seva interacció amb els oceans, el clima i la distribució resultant dels recursos 
hídrics. Des de l’any 1957, aquest organisme disposa del sistema mundial d’observació de 
l’ozó estratosfèric, que té com a principal objectiu mesurar les concentracions d’ozó a 
l’estratosfera terrestre.  

Ja a principis dels anys 1960, fins i tot en la premsa generalista, apareixen articles referents 
a l’impacte de l’activitat humana en la capa d’ozó. Com a exemple, l’any 1963 apareix 
publicat a La Vanguardia un article d’opinió que fa referència als efectes que poden tenir 
sobre l’ozonosfera les activitats humanes com ara el llançament de coets espacials [7]. 
Durant la dècada de 1970, es va descobrir que alguns compostos químics emesos a 
l’atmosfera fruit de les activitats humanes, causaven la destrucció de l’ozó estratosfèric. Els 
científics Paul Crutzen, Mario Molina i Frank Sherwood Rowland van estudiar el fenomen de 
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la disminució de l’ozonosfera. L’any 1970, Crutzen va fer les primeres contribucions a 
l’estudi de la química de l’ozó, observant que els òxids de nitrogen actuaven com a 
catalitzadors en la descomposició de l’ozó. Al 1974, Molina i Rowland van publicar un estudi 
sobre l’amenaça dels CFCs (clorofluorocarburs) per a la capa d’ozó. Aquests compostos, 
molt estables a la capa de frontera atmosfèrica, són transportats cap a l’estratosfera i un 
cop allà, la presència de llum ultraviolada fa que reaccionin destruint molècules d’O3. 
Ambdós científics van anunciar que si se seguien utilitzant aquests compostos, la destrucció 
de la capa d’ozó no s’aturaria en dècades. Això va provocar gran controvèrsia dins la 
comunitat científica, ja que els CFCs havien estat molt àmpliament usats, atès que no se’ls 
coneixien efectes tòxics a la superfície terrestre i, a més a més, en aquell moment no es 
disposava de compostos alternatius que poguessin substituir-los.  

Els CFCs són compostos que contenen únicament clor, fluor i carboni a la seva estructura. El 
principal us dels CFCs, des de la dècada de 1930, ha estat com a fluids refrigerants, 
principalment en neveres i sistemes d’aire condicionat. Alguns dels congèneres, 
especialment triclorofluorometà (CFC-11) i diclorodifluorometà (CFC-12), s’han utilitzat 
també com a agents propulsants d’aerosols en esprais, com a escumants en la fabricació 
d’espuma plàstica, com a extintors d’incendis i com a agents de neteja degut a les seves 
propietats no tòxiques (a nivell de la superfície terrestre) i antiinflamants [8, 2]. 

Finalment va arribar el consens científic sobre el rol dels CFCs en la destrucció de l’ozó 
estratosfèric, derivant l’any 1987, en el Protocol de Montreal. En aquest tractat 
internacional sobre l’ozó estratosfèric, que va entrar en vigor l’1 de gener de 1989, es 
prohibeix la utilització de substàncies que redueixen la capa d’ozó (CFCs), i s’estableix fer 
un seguiment de l’estat de la capa d’ozó. També es fixa el control dels nivells de radiació 
ultraviolada a la superfície terrestre, com a mesura indirecta dels nivells de O3 presents a 
l’estratosfera.  

L’any 1995, Mario Molina i Frank Sherwood Rowland, juntament amb Paul Crutzen, van ser 
guardonats amb el Premi Nobel de Química [8].  

Compostos com els CFCs i el CCl4 no tenen embornals troposfèrics, és a dir que per a 
aquests compostos, cap dels processos d’eliminació existents -com podrien ser la 
solubilització en aigua o l’atac per radicals hidroxil o altres gasos atmosfèrics- tenen lloc. 
Com a conseqüència, aquests compostos no es poden descompondre a la troposfera i són, 
per tant, capaços d’arribar a l’estratosfera [1].  

Processos catalítics de destrucció d’ozó estratosfèric 

A més a més dels processos de destrucció d’ozó recollits anteriorment en la Figura 1.1., 
gràcies a les investigacions portades a terme per la comunitat científica, a principis dels 
anys 1960, es va fer evident l’existència d’altres processos de destrucció de l’ozó 
troposfèric. En la Figura 1.4., es recullen els dos principals mecanismes catalítics de 
destrucció d’ozó que tenen lloc a l’estratosfera. En ambdós mecanismes (Mecanisme I i 
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Mecanisme II), X correspon a un àtom o a una molècula radical lliure, que actua com a 
catalitzador del procés [1].  

Mecanisme I: 

X + 𝐎𝟑  → XO · + O2  

XO · + O → X + O2 

  𝐎𝟑 + O → 2O2  

Mecanisme II: 

X + 𝐎𝟑  → XO · + O2  

Xʹ + 𝐎𝟑  → XʹO · + O2 

XO · + X ʹO ·→→ X + X ʹ + O2 

  2𝐎𝟑  → 3O2  

Figura 1.4. Principals mecanismes catalítics de destrucció d’ozó.  

Tal com es pot apreciar, en ambdós mecanismes, les espècies X i X’ actuen com a 
catalitzadors de les reaccions, ja que es recuperen intactes al final del procés.  

El Mecanisme I comprèn una primera etapa on l’espècie X arrenca un àtom d’oxigen de la 
molècula d’ozó per produir el radical mono oxidat del catalitzador X i una molècula 
d’oxigen. En una segona etapa, el radical mono oxidat reacciona amb oxigen atòmic per 
regenerar el catalitzador i rendir una altra molècula d’oxigen. Tenint en compte únicament 
la reacció global d’aquest procés, s’observa que aquesta reacció pot tenir lloc simplement 
com a resultat de la col·lisió d’una molècula d’ozó amb oxigen atòmic, fins i tot sense la 
presència de catalitzador (veure reaccions presentades anteriorment a la Figura 1.1.). De 
totes maneres, tal com ja s’ha explicat, la majoria d’aquestes col·lisions no són prou 
efectives per produir la reacció i, per tant, la presència del catalitzador X augmenta 
l’eficiència d’aquesta reacció. El Mecanisme I, serà dominant en aquelles regions de 
l’estratosfera on la concentració d’oxigen atòmic sigui apreciable. Per tant, aquest 
mecanisme té lloc, majoritàriament, a l’alta-mitja estratosfera, on a més a més, la 
concentració d’ozó és massa baixa per poder iniciar el procés [1].  

El Mecanisme II s’inicia de la mateixa manera que el Mecanisme I. La primera etapa del 
procés es repeteix, però el catalitzador no necessàriament ha de ser la mateixa espècie 
química (per això s’utilitza la nomenclatura X’). En l’última etapa del procés, les molècules 
XO· i X’O· reaccionen entre elles, formant la molècula XOOX’, que és molt inestable i acaba 
descomponent, per acció de la llum o de la temperatura, en la regeneració dels 
catalitzadors X i X’ i la producció d’una altra molècula d’oxigen. El Mecanisme II té lloc 
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majoritàriament a la baixa estratosfera i, en particular, quan les concentracions dels 
catalitzadors X i X’ són relativament elevades. 

En una atmosfera neta, és a dir, sense la presència de contaminants d’origen antropogènic, 
hi ha presents a l’estratosfera petites concentracions de catalitzadors X. Els principals 
catalitzadors X biogènics són els radicals NO· i OH·. El radical òxid nítric es produeix en la 
reacció entre l’òxid nitrós, que arriba a l’estratosfera procedent de la troposfera, i l’oxigen 
atòmic excitat, produït en la descomposició fotoquímica de l’ozó (Figura 1.5.). 

N2O + O∗ → 2 NO · 

Figura 1.5. Reacció de producció estratosfèrica del radical òxid nítric.  

El radical hidroxil es produeix a partir de la reacció entre àtoms d’oxigen excitat i molècules 
d’aigua o metà presents a l’estratosfera (Figura 1.6.). 

O∗ + CH4 → OH ·  + CH3 · 

Figura 1.6. Reacció de producció estratosfèrica del radical hidroxil.  

A la baixa estratosfera, on predomina el Mecanisme de destrucció d’ozó II, el catalitzador 
biogènic més important és el radical hidroxil, que actua mitjançant les reaccions que es 
presenten a la Figura 1.7. 

OH · + 𝐎𝟑  → HOO · + O2 

HOO · + 𝐎𝟑  → OH · + 2 O2 

Figura 1.7. Mecanisme biogènic de destrucció d’ozó estratosfèric dominant a la baixa estratosfera. 

A la mitja-alta estratosfera, on predomina el Mecanisme de destrucció d’ozó I, el 
catalitzador biogènic més important és el radical òxid nítric, que actua mitjançant les 
reaccions que es presenten en la Figura 1.8. Segons Baird [1], es pot descartar la 
possibilitat que el radical NO· produït a la troposfera migri a l’estratosfera, ja que aquest 
gas s’oxida eficientment a HNO3 i és eliminat de la troposfera per solubilització en aigua. 

NO · + 𝐎𝟑  → NO2 · + O2 

NO2 · + O → NO · +O2 

Figura 1.8. Mecanisme biogènic de destrucció d’ozó estratosfèric dominant a la mitja-alta estratosfera. 

A l’alta estratosfera, el catalitzador biogènic predominant és, de nou el radical hidroxil, tot i 
que en aquesta zona, les reaccions de destrucció d’ozó per part d’aquest radical 
procedeixen a través del Mecanisme I, tal es mostra a la Figura 1.9.  
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OH · + 𝐎𝟑  → HOO · + O2 

HOO · + O → OH · + O2 

Figura 1.9. Mecanisme biogènic de destrucció d’ozó estratosfèric dominant a l’alta estratosfera. 

Els radicals clor i brom, són eficients catalitzadors X, i poden actuar destruint ozó 
estratosfèric a través del Mecanisme I (Figura 1.10.). 

Cl · + 𝐎𝟑  → ClO · + O2 

ClO · + O → Cl · + O2 

  𝐎𝟑 + O → 2O2  

Br · + 𝐎𝟑  → BrO · + O2 

BrO · + O → Br · + O2 

  𝐎𝟑 + O → 2O2  

Figura 1.10. Mecanisme de destrucció d’ozó estratosfèric per part dels radicals clor (a dalt) i brom (a baix). 

A l’estratosfera hi ha presència tant de clor com de brom d’origen biogènic. El clorur de 
metil, que es produeix principalment en els oceans degut a la interacció de l’ió clorur amb 
la vegetació en descomposició, quan arriba a l’estratosfera es fotolitza degut a l’absorció de 
radiació UV-C o es fragmenta per l’atac del radical OH·. En ambdós casos s’obté radical clor, 
capaç d’actuar com a catalitzador X (Figura 1.11.). Passa el mateix amb el bromur de metil, 
que es descompon fotoquímicament a l’estratosfera rendint el radical Br· [1].  

CH𝟑Cl +  UV − C → Cl · + CH3 · 

OH · +CH𝟑Cl →→ Cl · + altres productes 

Figura 1.11. Mecanisme de formació de radicals clor mitjançant fotòlisi (a dalt) i mecanisme de formació de 
radicals clor mitjançant reacció amb radicals hidroxil (a baix). 

La majoria de clor estratosfèric (99%) es troba en formes catalíticament inactives (HCl i 
ClONO2) [1]. El nitrat de monòxid de clor es forma per combinació de monòxid de clor i 
diòxid de nitrogen, mitjançant una reacció d’equilibri que pot tornar enrere per fotòlisi, 
generant de nou l’espècie catalíticament activa ClO· (Figura 1.12). 

ClO · +NO2 · 
𝑙𝑙𝑢𝑚 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟
�������� ClONO2 

Figura 1.12. Reacció de formació de nitrat de monòxid de clor a partir de radical monòxid de clor i radical 
diòxid de nitrogen.  
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El clorur d’hidrogen es forma per reacció del radical clor amb metà (Figura 1.13.). 

Cl · + CH4  → HCl +  CH3 · 

Figura 1.13. Reacció de formació d’àcid clorhídric a partir de radicals clor i metà.  

En canvi, la majoria del brom estratosfèric es troba en formes actives: Br· i BrO·, atès que 
les formes inactives (HBr i BrONO2) es descomponen de forma eficient per acció de la llum 
solar. Així, el brom estratosfèric té una capacitat de destrucció d’ozó major que el clor; tot i 
això, cal tenir en compte que la concentració de brom a l’estratosfera és molt més petita 
que la de clor. 

El problema ambiental de la destrucció d’ozó estratosfèric per part de mecanismes 
catalítics recau en el fet que les activitats humanes que han tingut lloc principalment en 
l’últim segle, han contribuït a un augment significatiu de la concentració atmosfèrica dels 
catalitzadors X. Com a exemples es troben els CFCs i altres compostos clorats com el CCl4. 

A l’estratosfera, per acció de la radiació ultraviolada, es produeix la dissociació fotoquímica 
dels CFCs en radicals clor i clorofluorocarboxil. En la Figura 1.14. s’exemplifica amb el 
diclorodifluorometà (CFC-12). 

 CF2Cl2 +  ℎν → Cl · + CF2Cl · 

Figura 1.14. Reacció de fotòlisi del CFC-12.  

D’aquesta manera s’incrementa la concentració de les formes actives de clor, que actuen 
com a catalitzadors X, destruint ozó estratosfèric. Els clorofluorocarburs més persistents 
tenen temps de vida de l’ordre de 100 anys [2].  

Els halons, compostos anàlegs als CFCs en què un o més clors s’ha substituït per brom, 
poden actuar també com a destructors de l’ozó estratosfèric. 

Alternatives als CFCs 

Els CFCs han estat substituïts pels HCFCs (hidroclorofluorocarburs), molècules que 
contenen com a mínim un àtom d’hidrogen. L’enllaç C-H dels HCFCs pot ser atacat pel 
radical hidroxil a la troposfera, d’aquesta manera el compost s’elimina i no arriba a 
l’estratosfera on podria produir radicals clor [2]. De totes maneres, aquests compostos 
poden contribuir també, encara que en molta menys mesura, a la destrucció d’ozó 
estratosfèric, per aquest motiu es preveu la seva prohibició l’any 2030 [8]. Els HFCs 
(hidrofluorocarburs) són els substituts a llarg termini dels CFCs i dels HCFCs [1].  

Com a resultat del compliment dels requeriments exposats en el Protocol de Montreal i en 
les posteriors esmenes, i gràcies al desenvolupament industrial de substituts dels 
compostos destructors d’ozó, l’acumulació atmosfèrica dels CFCs i altres compostos 
perjudicials per a la capa d’ozó ha començat a disminuir. L’any 2008, les abundàncies dels 
productes clorats a l’estratosfera van ser un 10% inferiors als valors màxims observats a 
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finals dels anys 1990, i continuen disminuint. D’aquesta manera, s’espera que hi hagi una 
recuperació substancial de l’ozonosfera cap a finals del segle XXI [5].  

Problemàtica a la zona de l’Antàrtida (Pol Sud) 

Ja l’any 1912, encara sense ser conscients de la importància d’aquest fenomen, exploradors 
de l’Antàrtida van deixar constància de l’observació d’un tipus de núvols inusuals a 
l’estratosfera polar. No va ser fins a l’any 1957 que van començar, emprant un 
espectròmetre Dobson, els mesuraments d’ozó a l’Antàrtida [9]. Aquestes observacions van 
donar les primeres pistes referents a la problemàtica de l’ozó en aquesta zona del planeta. 
L’any 1985, un grup de científics va publicar, a la revista Nature, el primer article referent a 
les observacions de la disminució d’ozó a la zona de l’Antàrtida., deixant constància, per 
primera vegada, del “forat” de la capa d’ozó [10]. Aquest fenomen consisteix en una forta 
disminució de la concentració d’ozó estratosfèric (fins a un 50%) en aquesta regió polar, 
durant els mesos de setembre i octubre, coincidint amb el final de l’hivern i el principi de la 
primavera antàrtica [2]. Des de llavors, aquest ha estat un fenomen cíclic que es repeteix, 
any rere any, cada final d’hivern-principi de primavera. Aquest fenomen es pot observar en 
la Figura 1.15., on es presenten quatre imatges [11] corresponents a mesures d’ozó (en 
unitats Dobson) efectuades sobre la zona del Pol Sud el 17 de setembre de 1979, el 7 
d’octubre de 1989, el 9 d’octubre de 2006 i l’1 d’octubre de 2010. Cal esmentar que 
l’episodi de major disminució de la capa d’ozó observat fins al moment a l’Antàrtida va 
tenir lloc el 24 de setembre de 2006 [9].  
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Figura 1.15. Imatges corresponents a mesures d’ozó (en unitats Dobson) efectuades sobre la zona del Pol Sud 
el 17 de setembre de 1979, el 7 d’octubre de 1989, el 9 d’octubre de 2006 i l’1 d’octubre de 2010. Font: 
http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/ [11]. 

A causa de les condicions meteorològiques que tenen lloc durant l’hivern Antàrtic, les 
formes catalíticament inactives de clor (HCl i ClONO2) es transformen, temporalment, en les 
formes actives en la destrucció d’ozó estratosfèric, Cl· i ClO·. Durant els foscos mesos de 
l’hivern Antàrtic, la temperatura al Pol Sud és extremadament baixa (de l’ordre d’uns  
-80ºC) [1] i això provoca que la pressió de l’aire en aquesta zona també disminueixi. 
Aquestes condicions, juntament amb la rotació terrestre, tenen com a conseqüència la 
formació del vòrtex polar, que és una massa d’aire rotant a unes velocitat que poden 
superar els 300 km/h. D’aquesta manera, l’aire del vòrtex queda aïllat, ja que no hi ha 
intercanvi entre l’aire exterior i interior del vòrtex i, per tant, aquest es manté fred durant 
molts mesos. A l’interior del vòrtex, per condensació, s’hi formen els núvols estratosfèrics 
polars (NEP). Les primeres partícules que es formen, les de tipus I, contenen aigua i àcids 

http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/
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sulfúric i nítric. Quan la temperatura dins el vòrtex disminueix per sota de -80ºC, es forma 
un cristall més gros, el de tipus II, constituït per gel i probablement també àcid nítric. 

Segons investigacions realitzades per Mario Molina i col·laboradors, les reaccions 
d’alliberament del clor present en els NEP tenen lloc en una estreta capa situada a la 
superfície dels cristalls constituents d’aquest núvols. Les reaccions associades a aquest 
procés es presenten en la Figura 1.16. [1]. 

ClONO2 (g) + H2O (aq) → HOCl (aq) +  HNO3(aq) 

HCl (g) → H+(aq) +  Cl−(aq) 

Cl−(aq) + HOCl (aq) → Cl2(g) + OH−(aq) 

  HCl (g) + ClONO2 (g)  → Cl2(g) +  HNO3(aq)  

Figura 1.16. Reaccions associades a l’alliberament de clor en els NEP. La reacció global apareix emmarcada en 
el requadre. 

Durant la foscor de l’hivern, el clor molecular s’acumula, sent la forma de clor predominant 
a la baixa estratosfera. Quan es produeix un augment de la incidència de llum, a principis 
de primavera o quan les masses d’aire es mouen fins al centre del vòrtex, es produeix la 
fotòlisi del clor molecular per rendir radicals clor (Figura 1.17.) [1]. 

Cl2 +  ℎν → 2Cl · 

Figura 1.17. Reacció de fotòlisi del clor molecular. 

La via fotoquímica també serveix per obtenir radicals clor a partir de qualsevol molècula 
gasosa de HOCl alliberada des de la superfície dels cristalls dels NEP (Figura 1.18.) [1]. 

HOCl +  ℎν → OH · + Cl · 

Figura 1.18. Reacció de fotòlisi de l’àcid hipoclorós. 

Això es tradueix en un augment de radicals clor, que actuen destruint ozó estratosfèric [2].  

A aquest fenomen cal afegir-hi un altre factor i és que fins i tot a principis de primavera, les 
temperatures poden mantenir-se per sota de -80ºC. Degut a això, processos com la 
desactivació del monòxid de clor per conversió a nitrat de clor no poden tenir lloc, ja que el 
NO2· necessari per portar a terme aquesta reacció es troba temporalment immobilitzat a 
l’interior dels cristalls, en forma de HNO3. A més a més, també a causa de la persistència de 
les baixes temperatures, molts dels cristalls constituents dels NEP han augmentat de mida i, 
per acció de la gravetat, han arribat a l’alta troposfera. D’aquesta manera, es produeix 
també un procés de desnitrificació de l’atmosfera a la baixa estratosfera, que provoca un 
augment de la durada en el temps del fenomen del “forat” d’ozó [1].  
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El “forat” d’ozó comença a disminuir i, per tant, la concentració d’ozó comença a 
augmentar, només quan els NEP es desfan i el vòrtex polar desapareix. Llavors, es produeix 
l’alliberació de l’àcid nítric dels cristalls, que per acció de la llum es transforma en NO2· 
(Figura 1.19.) i, com a conseqüència, el clor alliberat es transforma preferentment en 
formes inactives.  

HNO3 +  ℎν → NO2 ·  + OH · 

Figura 1.19. Reacció de fotòlisi de l’àcid nítric. 

Abans que el “forat” d’ozó s’hagi minimitzat, per acció dels corrents atmosfèrics es pot 
produir la migració d’aquest aire empobrit en ozó, cap a zones limítrofes com ara Austràlia, 
Nova Zelanda i parts meridionals d’Amèrica del Sud [1].  

Cal assenyalar que quan els cicles de destrucció catalítica d’ozó deixen d’operar i el “forat” 
d’ozó es tanca, fins a l’arribada de la següent primavera austral, els nivells d’ozó que 
s’assoleixen a la zona del Pol Sud no retornen encara als nivells normals.  

La major part de la destrucció de O3 a la zona del Pol Sud té lloc mitjançant un mecanisme 
de tipus II. En una primera etapa es produeix la reacció que es mostra a la Figura 1.20. [2]. 

Cl · +𝐎𝟑  → ClO · + O2 

Figura 1.20. Reacció de destrucció d’ozó estratosfèric per acció dels radicals clor. 

La latitud atmosfèrica on apareix un canvi brusc entre les espècies O3 i ClO· (disminució de 
la concentració d’ozó i augment de la concentració del radical monòxid de clor) marca l’inici 
del “forat” d’ozó que s’estén per tota la regió sobre el Pol Sud [1].  

A continuació, la seqüència de reaccions segueix amb la formació del dímer dicloroperòxid 
Aquest dímer fotolitza (la radiació solar incident augmenta durant la primavera Antàrtica) i 
regenera radicals clor. El radical ClOO· és inestable i es descompon (en pràcticament 1 dia) 
alliberant més radicals clor (Figura 1.21.) [2, 1]. 

2ClO · → ClOOCl  

ClOOCl +  ℎν → ClOO ·  + Cl · 

ClOO · + M → O2 +  Cl ·  + M 

Figura 1.21. Segona etapa de la seqüència de reaccions de destrucció d’ozó estratosfèric per acció dels 
radicals clor. 

Al final del procés, si a les reaccions presentades en la Figura 1.21. se li afegeix 2 vegades la 
reacció de l’etapa 1 (Figura 1.20.), s’obté la reacció global del procés (Figura 1.22). 

 2 𝐎𝟑 → 3 O2  

Figura 1.22. Reacció global del procés de destrucció d’ozó estratosfèric al Pol Sud per acció dels radicals clor. 
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Esmentar que aquest cicle requereix també temperatures molt baixes per què pugui ser 
efectiu, ja que en condicions més temperades, el dímer ClOOCl és inestable i reverteix a 
dues molècules de ClO·, abans de fotolitzar, tallant així el procés de destrucció de O3. 

En la segona reacció del cicle catalític de destrucció d’ozó presentada en la Figura 1.21., en 
què intervé la llum, abans que la intensitat lumínica incident sigui suficient com per activar 
aquesta reacció (a finals d’hivern), la major part del clor es troba en forma de ClO· i ClOOCl. 
Una atmosfera com aquesta es considera preparada per a la destrucció de O3 [1].  

Assenyalar que l’etapa lenta del cicle catalític de destrucció d’ozó és la combinació de dues 
molècules de ClO· per formar el dímer (ja que la velocitat de reacció és de segon ordre). Per 
tant, la destrucció de O3 només és significativa quan la concentració de ClO· és elevada.  

Segons Baird, en prop de tres quartes parts de la destrucció d’ozó que té lloc a l’Antàrtida 
durant els episodis de “forat” d’ozó, el clor n’és el causant, actuant com a únic catalitzador. 

Problemàtica a la zona de l’Àrtic (Pol Nord) 

El 5 d’abril de 2011, la WMO [12] va publicar una nota de premsa, que més tard es 
difondria a diversos mitjans de comunicació, on informava d’una reducció sense precedents 
de l’ozó estratosfèric present a la zona de l’Àrtic i n’assenyalava com a causes la presència 
de substàncies destructores d’ozó a l’atmosfera i un hivern molt fred a l’estratosfera.  

La diferència d’estacions a la zona de l’Àrtic no té un perfil anual definit, sinó que és molt 
variable. Per aquest motiu, la pèrdua d’ozó estratosfèric a l’Àrtic, a diferència del que passa 
a l’Antàrtic, no és un fenomen cíclic que tingui lloc anualment, ja que les condicions 
hivern/primavera varien al llarg dels anys. 

El fenomen de destrucció d’ozó al Pol Nord ha estat menys intens que en el Pol Sud, atès 
que, en general, la temperatura estratosfèrica a la zona de l’Àrtic no és tan baixa, ni 
perdura durant tant de temps. A més a més la circulació d’aire no és tan limitada, de 
manera que el vòrtex Àrtic no és tant estable i regular com ho és a l’Antàrtida. Els NEP que 
es formen a l’Àrtic són més petits i menys estables, i per tant, habitualment no es 
produeixen els fenòmens de desnitrificació de l’atmosfera i el clor activat es transforma a 
ClONO2 abans de poder destruir quantitats importants d’ozó. De totes maneres, durant les 
nits polars, el ClONO2 i el HCl reaccionen a la superfície de les partícules de tipus I, produint 
radicals clor, que actuen destruint ozó estratosfèric [1].  

En els últims anys s’han observat hiverns àrtics excepcionalment freds i persistents, que 
han donat lloc a la creació de cristalls del tipus II, produint fenòmens de desnitrificació de 
l’atmosfera i augmentant la destrucció de l’ozó estratosfèric en aquesta regió del globus 
terrestre.  

Cal assenyalar que, malgrat que les pèrdues més importants d’ozó estratosfèric se situen a 
la zona Antàrtica, la tendència observada en les últimes dècades, relativa a la creixent 
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disminució de l’ozó estratosfèric a la regió Àrtica, pot representar una amenaça creixent 
per a la població terrestre, degut a la major proximitat d’àrees habitades a la zona Àrtica 
[13].  

Disminucions globals de l’ozó estratosfèric  

Encara que no tant acusades, també s’han observat disminucions d’ozó a latituds mitjanes. 
En aquestes zones, tal com succeeix als pols, la major part de la destrucció d’ozó té lloc a la 
baixa estratosfera. En aquestes latituds, les reaccions de destrucció d’ozó sembla que no 
tindrien lloc sobre cristalls de gel, sinó sobre altres partícules presents a la baixa 
estratosfera. Concretament, és possible que aquestes reaccions tinguin lloc en gotes fredes 
de líquid constituïdes, principalment, per àcid sulfúric. Les temperatures d’aquestes gotes 
de líquid han de ser prou baixes com perquè tingui lloc la dissolució de HCl (g) i no es doni 
cap més reacció neta. En aquesta zona de l’atmosfera la font dominant de H2SO4 és 
l’emissió directa de SO2. 

Una altra reacció rellevant que té lloc a la superfície de les gotes de H2SO4 dóna lloc a una 
certa desnitrificació de l’aire estratosfèric. 

NO2 · + O3 → NO3 · + O2 

NO2 · + NO3 · → N2O5 

Figura 1.23. Reaccions que tenen lloc en fase gas a la superfície de les gotes de H2SO4. 

Les reaccions presentades en la Figura 1.23. en fase gas són reversibles, i no solen eliminar 
grans concentracions de NO2· de l’aire. De totes maneres, en presència d’alts nivells de 
gotes líquides, té lloc la conversió de N2O5 a HNO3. 

N2O5 +  H2O (gotes) → 2HNO3 

Figura 1.24. Reacció de desnitrificació de l’estratosfera en presència de gotes. 

Així doncs, degut a l’existència del mecanisme presentat en les Figures 1.23. i 1.24., bona 
part del NO2· que normalment estaria disponible per segrestar el ClO· en forma de nitrat, 
ClONO2, no ho pot fer i, per tant, existeix una proporció més elevada d’àtoms de clor en 
forma catalíticament activa per destruir O3. 

També en absència de partícules es forma HNO3 per la reacció de NO2· amb OH·. El HNO3 es 
descompon fotoquímicament durant el dia, produint una espècie catalíticament activa per 
a la destrucció d’ozó. 

A latituds mitjanes, a la baixa estratosfera, les reaccions catalítiques de destrucció d’ozó 
més importants que impliquen halògens actuen segons el mecanisme tipus II, essent X=Cl· o 
Br· i X’=OH·. La seqüència de reaccions que involucren col·lisions ClO· amb BrO· també és 
operativa.  



    CAPÍTOL 1: Química de l’ozó a l’atmosfera 

 

Tesi Doctoral Posada a punt i implementació de mètodes cromatogràfics per a l’anàlisi d’aldehids i cetones, precursors 
d’ozó troposfèric, en mostres d’emissions de vehicles i aplicació de metodologies de relació quantitativa estructura 

química-retenció cromatogràfica (QSRR) a l’anàlisi, mitjançant HPLC-UV, d’aldehids i cetones DNPH-derivatitzats. 

 76 

Els mecanismes descrits anteriorment expliquen perquè a la baixa estratosfera actual, amb 
elevats continguts en clor, les grans erupcions volcàniques poden destruir l’ozó 
estratosfèric a latituds mitjanes durant alguns anys, però no expliquen la tendència global 
observada en la disminució de O3 en les últimes dues dècades. Es creu que aquesta 
disminució gradual d’ozó és deguda a altres factors, com ara la dilució primaveral de l’aire 
polar amb baixos continguts d’ozó i el seu transport fora de les regions polars, canvis en el 
cicle solar i canvis, tant naturals com antropogènics, en el model de transport atmosfèric i 
en les temperatures [14].  

2. L’ozó troposfèric 

La troposfera és la capa més inferior de l’atmosfera i s’estén des de la superfície terrestre 
fins a la tropopausa, que llinda amb l’estratosfera. A la zona dels pols la tropopausa apareix 
a uns 8 Km d’alçada i la seva alçada augmenta lleugerament fins a arribar a 
aproximadament 13 Km a la zona de l’equador. 

La temperatura troposfèrica varia des dels valors observats a nivell superficial (amb una 
mitjana de 15ºC) fins a valors de -50ºC a la zona de l’alta troposfera. En aquesta capa tenen 
lloc els fenòmens de formació de núvols i precipitacions. Les masses d’aire troposfèric es 
barregen per acció de moviments de convecció, que poden ser tant verticals com 
horitzontals.  

La regió de la troposfera que s’estén des de la superfície terrestre fins a uns 2 Km d’alçada 
es coneix com a capa fronterera o capa límit planetària. Aquesta subcapa té importància 
perquè les emissions tant biogèniques com antropogèniques que tenen lloc a la superfície 
terrestre arriben a l’atmosfera a través d’aquesta regió. A la capa fronterera poden ser 
importants els moviments turbulents de mescles d’aire i la barreja de l’aire procedent de la 
superfície terrestre és de l’escala d’algunes hores. 

Per sobre de la capa límit planetària es troba la troposfera lliure, on l’intercanvi és de 
l’escala de setmanes. Pel què fa a la barreja d’aire vertical a la troposfera sol ser de l’ordre 
de 1 a 2 mesos [14]. 

A continuació, a la Figura 1.25., es presenta el perfil de l’evolució diürna de la capa 
fronterera troposfèrica. 
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Figura 1.25. Evolució diürna de la capa fronterera troposfèrica. Font: EPA [14]. 

La troposfera conté aproximadament un 10% de l’ozó atmosfèric, que pot ser format en 
aquesta zona a partir de reaccions que involucren tant gasos d’origen natural com 
emissions d’origen antropogènic o bé pot provenir del transport de part de l’ozó 
estratosfèric, quan a finals d’hivern-principis de primavera, l’intercanvi entre estratosfera i 
troposfera és màxim. Això es coneix amb el nom de caiguda de la tropopausa (troposfera 
mitjana-alta). Aquest intercanvi no sol arribar a la superfície terrestre, però l’aire importat 
de l’estratosfera contribueix als nivells de fons de O3, d’origen natural, de la troposfera.  

La fotoquímica troposfèrica referent a la formació d’ozó i d’altres contaminants atmosfèrics 
és complexa, ja que involucra centenars de reaccions químiques amb centenars 
d’intermedis tant estables com reactius [14]. En presència d’aigua, l’ozó pot ser fotolitzat 
per formar radicals hidroxil, que són responsables de l’oxidació de NOX i SOX per formar 
HNO3 i H2SO4, respectivament. L’ozó troposfèric també participa directament en l’oxidació 
d’hidrocarburs insaturats, a través del mecanisme d’ozonòlisi, generant compostos orgànics 
secundaris que contribueixen a la formació d’aerosols, com el formaldehid i altres aldehids 
i cetones. 

A la troposfera té lloc el cicle ràpid de creació-destrucció d’ozó que es presenta a 
continuació, a la Figura 1.26. La primera reacció d’aquest cicle correspon a la fotòlisi, per 
part de radiació UV-A, del diòxid de nitrogen que rendeix òxid nítric i oxigen atòmic. 
L’oxigen atòmic format reacciona amb oxigen molecular per formar ozó. Per tal que 
aquesta reacció tingui lloc cal que una molècula de l’entorn absorbeixi l’excés d’energia 
vibracional (M pot correspondre a nitrogen, oxigen o a alguna altra molècula). Cal 
assenyalar que aquesta és l’única reacció de formació d’ozó significativa a la troposfera. 

NO2 +  ℎν → NO +  O 

O + O2 + M → 𝐎𝟑 + M 

NO + 𝐎𝟑  → NO2 +  O2 

Figura 1.26. Cicle ràpid de creació-destrucció d’ozó que té lloc a la troposfera. 
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Finalment, tal com mostra la Figura 1.26., l’òxid de nitrogen reacciona amb l’ozó per formar 
diòxid de nitrogen. Cal assenyalar que aquesta reacció és la responsable del decreixement 
de l’ozó troposfèric a prop de fonts de NO, sobretot durant la nit. 

Per altra banda, quan té lloc l’oxidació dels compostos orgànics volàtils (COVs) -
habitualment per radicals hidroxil- es produeixen radicals que reaccionen amb l’NO rendint 
NO2, sense que hi intervingui l’ozó (Figura 1.27.). 

COV + OH · 
↓ 

NO    
RO2·,HO2·
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯�     NO2 

Figura 1.27. Oxidació dels COVs i producció de radicals que reaccionen amb l’òxid de nitrogen. 

Com a conseqüència, es produeix l’acumulació de O3 a la troposfera. La formació de O3 i 
compostos relacionats (radicals hidroxil o hidroperoxil, per exemple) és una complexa 
funció no lineal de molts factors, que inclouen la intensitat i distribució espectral de la llum 
solar, la barreja atmosfèrica, altres paràmetres meteorològics i les concentracions dels seus 
precursors a l’aire ambient. Els paràmetres meteorològics òptims per a la producció d’ozó 
tenen lloc en un dia assolellat de mig estiu, pressió atmosfèrica elevada, cel clar, poc vent i 
baixa humitat [14].  

L’ozó produït per una font d’emissió de COVs depèn, per tant, de l’hora del dia en què es 
produeix l’emissió. Cal tenir en compte que, com que es tracta d’un procés fotoquímic, una 
emissió que es produeix a primera hora del matí rendeix una producció d’ozó troposfèric 
superior que una emissió produïda a qualsevol altra hora del dia. Per altra banda, atès que 
l’atmosfera és un sistema dinàmic, la difusió atmosfèrica pot tenir afectacions en la 
producció d’ozó, ja que pot diluir l’efecte del focus emissor de COVs. 

La màxima producció fotoquímica d’ozó troposfèric a partir de compostos orgànics volàtis 
(COVs), tant d’origen biogènic com antropogènic, coincideix amb l’època de l’any que té 
lloc la caiguda de la tropopausa. Per tant, no és possible distingir aquest O3 del d’origen 
estratosfèric. 

L’ozó troposfèric és un contaminant ubic, ja que és present fins i tot en àrees remotes del 
globus terrestre. És per això que aquesta és una problemàtica interfronterera, que cal 
abordar mitjançant accions globals, de caire internacional. 

Concentracions molt elevades d’ozó troposfèric es consideren perjudicials, encara que 
tinguin lloc en episodis curts de temps. L’ozó troposfèric pot provocar danys pulmonars i al 
sistema respiratori en general, sobretot en infants, gent gran i població de risc [14]. Nivells 
elevats de O3 troposfèric afecten també el creixement de determinades espècies vegetals i 
produeixen efectes no desitjats en determinats materials, provocant, per exemple, 
l’enduriment del cautxú [1].  

 



CAPÍTOL 1: Química de l’ozó a l’atmosfera 

 

Tesi Doctoral Posada a punt i implementació de mètodes cromatogràfics per a l’anàlisi d’aldehids i cetones, precursors 
d’ozó troposfèric, en mostres d’emissions de vehicles i aplicació de metodologies de relació quantitativa estructura 

química-retenció cromatogràfica (QSRR) a l’anàlisi, mitjançant HPLC-UV, d’aldehids i cetones DNPH-derivatitzats. 

 79 

La contribució de l’ozó troposfèric a l’efecte hivernacle  

L’atmosfera reabsorbeix una part de la radiació infraroja que la superfície terrestre 
reflecteix. D’aquesta manera l’atmosfera estabilitza la temperatura de la Terra [2]. Aquesta 
absorció de radiació infraroja és deguda principalment al CO2 i al CH4. Malgrat que el diòxid 
de carboni correspon només al 0,04% (v/v) de la composició de l’aire atmosfèric, la 
problemàtica recau en el fet que en les últimes dècades els nivells de CO2 han experimentat 
un augment considerable, degut principalment al consum de combustibles i carburants 
fòssils. A més a més, la desforestació contribueix també de manera important a l’augment 
del CO2 atmosfèric. Per altra banda, les emissions de metà no són tan importants com les 
de CO2, però també han experimentat un augment, degut a processos derivats de 
l’extracció de petroli, la crema de boscos, emissions d’abocadors, biodegradació anaeròbia 
de matèria orgànica i l’emissió com a resultat de l’acció bacteriana d’animals ruminants en 
explotacions agràries. La capacitat d’absorció de radiació infraroja o força radiativa 
s’expressa en unitats de watts per metre quadrat (W/m2). La major força radiativa i, per 
tant, la major contribució a l’efecte hivernacle és deguda al CO2, seguida del metà, l’ozó 
troposfèric, els halocarbons i el diòxid de nitrogen [5]. Així doncs, la disminució de l’ozó 
estratosfèric i l’efecte hivernacle estan indirectament relacionats, ja que les substàncies 
que actuen destruint ozó estratosfèric contribueixen a l’escalfament global del planeta. La 
disminució de l’ozó estratosfèric i l’augment de l’ozó troposfèric tenen contribucions 
oposades en l’efecte hivernacle, ja que la disminució de l’ozó estratosfèric representa una 
força radiativa negativa (que contribueix al refredament de la superfície) i, en canvi, 
l’augment de l’ozó troposfèric representa una força radiativa que contribueix a 
l’escalfament planetari. 

Cal tenir en compte que, segons F. Sherwood Rowland [1], un aspecte poc entès de l’efecte 
hivernacle -que té la conseqüència més prominent en l’escalfament de la superfície 
terrestre- és el refredament de la baixa estratosfera. Això podria afavorir la creació de NEPs 
a les regions polars, i incrementar la pèrdua d’ozó estratosfèric en aquestes zones. 

Degut a la previsible contribució que pot tenir l’ozó troposfèric en la variació del clima 
terrestre i pels efectes adversos que pot provocar en els éssers vius, és interessant conèixer 
els compostos i els mecanismes de formació que provoquen el seu augment a la troposfera. 
D’aquesta manera, coneixent els actors implicats en la producció d’ozó troposfèric es 
poden establir les bases d’actuació per aconseguir disminuir l’ozó troposfèric d’origen 
antropogènic. 
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Química dels òxids de nitrogen (NOX) a la troposfera [14] 

S’entén per òxids de nitrogen (NOX), l’òxid de nitrogen i el diòxid de nitrogen. Els òxids de 
nitrogen juguen un paper important en la química de l’ozó troposfèric, per aquest motiu és 
interessant estudiar les reaccions que els involucren en la troposfera. 

Els compostos NO, NO2 i O3 estan interrelacionats per les reaccions presentades 
anteriorment en la Figura 1.26.  

Per altra banda, la reacció del diòxid de nitrogen amb ozó rendeix el radical nitrat (Figura 
1.28.) 

NO2 + 𝐎𝟑  → NO3 · + O2 

Figura 1.28. Reacció del diòxid de nitrogen amb ozó, que té lloc a la troposfera. 

A la baixa troposfera, el radical nitrat juntament amb diòxid de nitrogen està en equilibri 
amb pentaòxid de dinitrogen (Figura 1.29.). En aquesta reacció també hi intervé una 
molècula de l’entorn (M) per tal d’absorbir l’energia vibracional generada. 

NO3 · + NO2 ↔  N2O5 

Figura 1.29. Reacció d’equilibri entre el radical nitrat, el diòxid de nitrogen i el pentaòxid de dinitrogen. 

De totes maneres, com que el radical nitrat fotolitza ràpidament (temps de vida, τ=5s), 
segons les reaccions que es presenten a la Figura 1.30., la seva concentració és baixa 
durant el dia, però es pot incrementar significativament durant el vespre i la nit. Això 
genera un increment de la concentració de pentaòxid de dinitrogen durant la nit. 

NO3 · +  ℎν →  NO +  O2     (10%) 

NO3 · +  ℎν →  NO2 + O     (90%) 

Figura 1.30. Reaccions de fotòlisi del radical nitrat. 

Els processos químics troposfèrics d’eliminació dels òxids de nitrogen (NOx) involucren la 
reacció del diòxid de nitrogen amb el radical hidroxil (hi intervé una molècula de l’entorn 
(M) per tal d’absorbir l’energia vibracional generada) (Figura 1.31.). 

OH · + NO2 →  HNO3 

Figura 1.31. Procés químic troposfèric d’eliminació del diòxid de nitrogen pels radicals hidroxil. 

Aquesta reacció en fase gas del radical hidroxil amb el diòxid de nitrogen inicia el procés 
d’eliminació dels NOx a la troposfera. Per aquest motiu, el temps de vida dels NOx a la 
troposfera va des d’unes hores fins a uns quants dies. Cal esmentar que en àrees amb 
elevades concentracions de NOx, com ara centres urbans, aquesta reacció entra en 
competència amb la reacció dels hidrocarburs amb els radicals hidroperòxid (exemple 
Figura 1.39.). 
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Degut a la baixa concentració de radicals hidroxil durant l’hivern i a la major estabilitat del 
pentaòxid de dinitrogen a baixes temperatures i a menor intensitat lumínica, la reacció 
d’hidròlisi del pentaòxid de dinitrogen en aerosols de solucions aquoses per rendir àcid 
nítric (Figura 1.32.) adquireix importància com a reacció d’eliminació de NOx.  

 N2O5 (en aerosols de solucions aquoses) →  HNO3  

Figura 1.32. Procés químic troposfèric d’eliminació del diòxid de nitrogen degut a la reacció d’hidròlisi del 
pentaòxid de dinitrogen en aerosols de solucions aquoses per rendir àcid nítric. 

Per altra banda, els radicals hidroxil també poden reaccionar amb òxid de nitrogen per 
produir àcid nitrós, tal com mostra la Figura 1.33.  

OH ·  + NO →  HNO2 

Figura 1.33. Procés químic troposfèric d’eliminació d’òxid de nitrogen pels radicals hidroxil. 

Durant el dia, l’àcid nitrós és ràpidament fotolitzat, regenerant els reactius originals (Figura 
1.34.)  

HNO2 + ℎν →  OH ·  + NO 

Figura 1.34. Reacció de fotòlisi de l’àcid nitrós per regenerar radicals hidroxil i òxid de nitrogen.   

Durant la nit, degut a l’absència de llum i al fet que l’àcid nitrós també es pot generar a 
partir de reaccions heterogènies del NO2 en aerosols o a la superfície terrestre, es produeix 
una acumulació d’àcid nitrós a la troposfera. Aquest fet pot provocar, durant les primeres 
hores del matí següent, una font important de radicals hidroxil, que es tradueix en la 
formació d’ozó troposfèric. 

Un altre procés important en el control de les concentracions de NOx és la formació dels 
nitrats orgànics. Tal com es presentarà més endavant, l’oxidació dels COVs produeix 
radicals peroxi. Aquests radicals peroxi poden reaccionar amb NO i NO2, produint nitrats 
orgànics i peroxinitrats, tal com es detalla a la Figura 1.35. Cal esmentar que en ambdues 
reaccions cal la intervenció d’una molècula de l’entorn (M) que absorbeixi l’energia 
vibracional generada. 

RO2 ·  + NO →  RONO2 

RO2 ·  + NO2 →  RO2NO2 

Figura 1.35. Reaccions dels radicals peroxi amb els òxids de nitrogen per generar nitrats orgànics i 
peroxinitrats.  
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Cicle d’oxidació del metà [14] 

Els cicles fotoquímics relacionats amb la producció d’ozó es poden entendre millor tenint 
en compte el cicle d’oxidació del metà, el COV d’estructura més simple. Malgrat ser una 
simplificació, ja que la vegetació del planeta emet a l’atmosfera grans quantitats de COVs 
d’estructura complexa, el cicle d’oxidació del metà serveix com a model de la química 
troposfèrica present en zones relativament netes o no contaminades. 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, el metà s’emet a l’atmosfera degut a la biodegradació 
anaeròbia de matèria orgànica, a l’acció bacteriana d’animals ruminants en explotacions 
agràries, a processos derivats de l’extracció de petroli, la crema de boscos i els processos 
d’activitat microbiana en abocadors. El procés troposfèric majoritari d’eliminació de metà 
es produeix per part dels radicals hidroxil, coneguts com els escombriaires de l’atmosfera 
(Figura 1.36.). 

CH4  + OH · →  H2O +  CH3 · 

Figura 1.36. Reacció d’eliminació de metà per part dels radicals peroxi.  

A la troposfera, el radical metil reacciona únicament amb oxigen per formar el radical metil 
peroxi (Figura 1.37.). Aquesta reacció necessita la intervenció d’una molècula de l’entorn 
(M) que absorbeixi l’energia vibracional generada. 

CH3 ·  + O2 →  CH3O2 · 

Figura 1.37. Reacció d’eliminació de metà per part dels radicals peroxi.  

El radical metil peroxi pot reaccionar amb NO, NO2, radicals HO2 i altres radicals peroxi 
orgànics (RO2), essent les reaccions amb NO i HO2· les de major importància. La reacció amb 
òxid de nitrogen condueix a la formació de radical metoxi (Figura 1.38.). I la reacció amb el 
radical hidroperòxid rendeix la formació de metil hidroperòxid (Figura 1.39.).  

CH3O2 ·  + NO →  CH3O · + NO2 

Figura 1.38. Reacció del radical metil peroxi amb òxid de nitrogen per produir radical metoxi.  

CH3O2 ·  + HO2 · →  CH3OOH + O2 

Figura 1.39. Reacció del radical metil peroxi amb el radical hidroperòxid per produir metil hidroperòxid.  

El metil hidroperòxid produït en la reacció presentada a la Figura 1.39. pot fotolitzar o 
reaccionar amb el radical hidroxil (Figura 1.40.), fets que tenen com a conseqüència que el 
temps de vida del metil hidroperòxid a la troposfera sigui d’aproximadament 2 dies, o bé 
descompondre’s ràpidament (Figura 1.41.). 
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CH3OOH +  ℎν  →  CH3O · + OH ·  

CH3OOH +  OH · →  CH3O2 ·  + H2O 

Figura 1.40. Reaccions de fotòlisi i amb el radical hidroxil del metil hidroperòxid.  

CH3OOH +  OH · → H2O ·  + CH2OOH  

CH2OOH ·  + M →  H2CO + OH ·  

Figura 1.41. Reaccions de descomposició ràpida del metil hidroperòxid.  

L’única reacció important que experimenta a la troposfera el radical metoxi és la que té lloc 
amb l’oxigen (Figura 1.42.). 

CH3O · + O2  →  H2CO +  HO2 · 

Figura 1.42. Reaccions del radical metoxi amb oxigen.  

Els radicals hidroperòxid generats poden reaccionar amb NO, O3 o altres radicals 
hidroperòxid (Figura 1.43.). 

HO2 · + NO →  HO ·  + NO2 

HO2 · + O3  →  HO ·  + 2O2 

HO2 · + HO2 · →  H2O2  + 2O2 

Figura 1.43. Reaccions dels radicals hidroperòxid amb òxid de nitrogen, ozó o altres radicals hidroperòxid.  

Per altra banda, el formaldehid generat en la reacció presentada a la Figura 1.42., pot 
fotolitzar (Figura 1.44.) o també pot reaccionar amb radicals hidroxil (Figura 1.45.). Els 
temps de vida del formaldehid a la troposfera deguts a les reaccions de fotòlisi i amb els 
radicals OH són de 4 hores i de 1,5 dies, respectivament. 

H2CO +  ℎν →  H2  +  CO   (55%) 

H2CO +  ℎν →  H ·  + HCO ·    (45%) 

Figura 1.44. Reaccions de fotòlisi del formaldehid a la troposfera.  

H2CO +  OH · →  H2O +  HCO · 

Figura 1.45. Reacció del formaldehid amb radicals hidroxil.  

Els radicals hidrogen i formil produïts en les reaccions de descomposició del formaldehid 
poden reaccionar únicament amb oxigen per formar radicals hidroperòxid (Figura 1.46.). 
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H ·  + O2 +  M →  HO2 ·  + M 

HCO · + O2 →  HO2 ·  + CO   

Figura 1.46. Reaccions dels radicals hidrogen i formil amb oxigen.  

El pas final del cicle d’oxidació del metà comprèn l’oxidació del monòxid de carboni per 
part dels radicals hidroxil per formar diòxid de carboni (Figura 1.47.). El temps de vida del 
monòxid de carboni a la baixa troposfera, a latituds mitjanes, és d’aproximadament uns dos 
mesos. 

CO +  OH · →  CO2  + H · 

Figura 1.47. Reacció d’oxidació del monòxid de carboni pels radicals hidroxil.  

Així doncs, en el cicle d’oxidació del metà a la troposfera, tal com s’ha presentat en les 
Figures 1.38. i 1.39., els radicals NO i HO2 competeixen per reaccionar amb els radicals 
CH3O2. Com que ambdues reaccions presenten velocitats de reacció semblants, basat-se en 
les concentracions de radical hidroperòxid esperades a la troposfera, es calcula que per a 
concentracions de NO superiors a 30 ppt, dominarà la reacció del radical CH3O2 amb NO 
(Figura 1.38.). En canvi, per a concentracions de NO inferiors a 30 ppt, dominarà la reacció 
del radical CH3O2 amb el radical HO2 (Figura 1.39.). 

Per a concentracions de NO superiors a 30 ppt, l’efecte global de l’oxidació del metà en la 
formació d’ozó es pot resumir en les reaccions següents (Figures 1.48., 1.49. i, en menor 
importància, 1.50.): 

CH4 +  4O2 +  ℎν →  H2CO + 2𝐎𝟑  + H2O 

Figura 1.48. Reacció global resultant de la combinació de les reaccions presentades en les Figures 1.36., 1.37., 
1.38., 1.42., primera reacció de la Figura 1.43. i dues vegades la primera i la segona reacció de la Figura 1.26. 

La seqüència de reaccions que generen la reacció global que es presenta a la Figura 1.49., 
produeix dos radicals hidroxil, que poden seguir reaccionant amb altres compostos 
atmosfèrics. 

H2CO +  4O2  +   ℎν →  CO +  2 𝐎𝟑  +   2 OH · 

Figura 1.49. Reacció global resultant de la combinació de les reaccions presentades en les Figures 1.46., dues 
vegades la primera reacció de la Figura 1.43. i dues vegades la primera i la segona reacció de la Figura 1.26. 

H2CO +  2O2  +   ℎν →  CO2 +  𝐎𝟑  +   H2 

Figura 1.50. Reacció global resultant de la combinació de les reaccions presentades en les Figures 1.47., 
primera reacció de la Figura 1.44., primera reacció de la Figura 1.46., primera reacció de la Figura 1.43., i 
primera i segona reacció de la Figura 1.26. 
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Tal com s’evidenciarà més endavant, aquestes seqüències de reaccions són importants 
degut al fet que el formaldehid és un producte intermedi comú en l’oxidació de la majoria 
de COVs. 

Tenint en compte les reaccions presentades en la Figura 1.43., en la reacció amb els 
radicals hidroperòxid, l’òxid de nitrogen i els radicals hidroperòxid (i també l’ozó) entren 
novament en competència. En aquest cas, per a concentracions de NO superiors a 10 ppt, la 
reacció dels radicals hidroperòxid amb l’òxid de nitrogen és predominant.  

Com a conseqüència de les diverses possibilitats derivades de les reaccions on entren en 
competència l’òxid de nitrogen i els radicals hidroperòxid, en una troposfera relativament 
neta, depenent de les concentracions locals de NO, es poden donar dos tipus de règims: un 
a concentracions molt baixes d’òxids de nitrogen i un altre a concentracions baixes. En un i 
altre escenari predominaran processos diferents:  

- Règim de concentracions molt baixes de NOx: en aquest règim predomina la 
reacció dels radicals CH3O2 amb els radicals HO2 (Figura 1.39.), l’autoreacció dels 
radicals HO2 per generar H2O2 (tercera reacció Figura 1.43.) i la destrucció d’ozó 
també per part dels radicals HO2. Com a conseqüència es produeix una destrucció 
neta de O3 i una ineficient regeneració de radicals OH.  
Aquest règim sol operar en zones marines remotes poc afectades pel transport 
atmosfèric de NOX.  
 

- Règim de concentracions baixes de NOx: en aquest règim els radicals CH3O2 i HO2 

reaccionen amb NO convertint-lo a NO2 (Figura 1.38. i primera reacció de la Figura 
1.43). Com a conseqüència es regeneren els radicals OH i, mitjançant la reacció de 
fotòlisi del NO2, es produeix O3.  
Aquest règim sol operar en zones continentals i marines afectades pel transport 
atmosfèric de NOX. 

Generalment, les concentracions de NOX s’incrementen amb l’alçada i, depenent de la 
localització, poden ser de l’ordre de 50-100 ppt a l’alta troposfera. Llavors, l’oxidació de 
peròxids, CO i acetona (transportats a alçades elevades per convecció), en presència 
d’aquest NO, poden donar lloc a formacions locals de O3. 

2.1. Precursors d’ozó troposfèric 

Tots aquells compostos que la seva transformació a l’atmosfera es tradueix en un augment 
de la concentració de l’ozó troposfèric es consideren precursors de l’ozó troposfèric.  

Per altres COVs presents a l’atmosfera més complexos i, fins i tot, més reactius, tenen lloc 
processos d’oxidació equivalents als que s’han presentat a l’apartat anterior pel metà. Tal 
com succeeix en el cicle d’oxidació del CH4, la conversió de NO en NO2 durant l’oxidació 
dels COVs es tradueix en la producció de O3 i en una eficient regeneració de radicals OH, 
que poden reaccionar amb altres COVs. A continuació, en els subapartats següents, es 
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descriuen els processos de degradació que experimenten a la troposfera els hidrocarburs i 
els carbonils. 

2.1.1. Química dels hidrocarburs a l’atmosfera. 

El procés majoritari d’eliminació d’hidrocarburs a l’atmosfera és la reacció amb radicals OH. 
En menor mesura, els radicals nitrat i clor també actuen com a netejadors dels alcans 
atmosfèrics. Altres vies minoritàries de degradació d’alquens i hidrocarburs aromàtics 
també inclouen la reacció amb radicals NO3· i amb O3.  

Fonts d’emissió d’hidrocarburs.  

La presència d’hidrocarburs a l’atmosfera pot ser deguda tant a fonts biogèniques (isoprè, 
monoterpens, sesquiterpens i altres COVs oxigenats com, per exemple, linalol, càmfora,...) 
com antropogèniques (etè, propè, butens i, en menor concentració, altres alquens ≥C5, 
hidrocarburs aromàtics provinents de l’extracció i l’ús de carburants i combustibles).  

Química dels alcans a la troposfera [14] 

Pels alcans de cadena curta (≤ C4), les reaccions que experimenten a la troposfera són ben 
conegudes i presenten velocitats de reacció lentes, en comparació amb els alquens i altres 
COVs d’estructura i massa molecular semblants. Per a alcans de cadena llarga (≥ C5), les 
reaccions que presenten són més complexes i els intermedis de reacció generats són encara 
poc coneguts. Els alcans ramificats tenen velocitats de reacció fortament dependents de 
l’estructura hidrocarbonada. 

A continuació, a la Figura 1.51., es presenta el llistat general de reaccions, anàlogues a les 
descrites anteriorment pel metà (Figura 1.36., Figura 1.37., Figura 1.38., primera reacció de 
la Figura 1.43., Figura 1.42. i dues vegades la primera i la segona reacció de la Figura 1.26.), 
juntament amb la reacció global de degradació dels alcans a la troposfera. 

RH + OH · →  H2O + R · 

R ·  + O2  +  M →  RO2 ·  + M 

RO2 ·  + NO →  RO · + NO2 

HO2 · + NO →  HO ·  + NO2 

RO · + O2  →  R′CHO +  HO2 · 

2 · (NO2 +  ℎν → NO +  O) 

2 · (O + O2 + M → 𝐎𝟑 + M) 
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RH +  4O2 + 2 ℎν → R′CHO + 2𝐎𝟑 + H2O 

Figura 1.51. Llistat general de reaccions, juntament amb la reacció global (emmarcada en vermell) de 
degradació dels alcans a la troposfera. 

Quan l’oxidació dels alcans és iniciada per altres agents oxidants com NO3· i Cl· hi ha una 
producció neta de radicals OH, que poden reiniciar la seqüència d’oxidació. La reacció dels 
radicals OH amb els aldehids formats en la primera seqüència d’oxidació dels alcans genera 
radicals acil (R’CO·) i radicals peroxiacil (R’C(O)O2·) per addició de O2. D’aquesta manera, 
l’oxidació de l’età (C2H6) genera acetaldehid (CH3-CHO). Llavors, es poden formar els 
radicals acetil i acetilperoxi, que poden reaccionar amb el NO2 per formar peroxiacetil nitrat 
(PAN), segons la reacció que es presenta a la Figura 1.52. 

CH3C(O)O2 · + NO2 +  M →  CH3C(O)O2 NO2  +  M 

Figura 1.52. Reacció del radical acetilperoxi amb el diòxid de nitrogen per formar peroxiacetilnitrat (PAN) 

El PAN pot actuar com una reserva temporal del NO2. Així, la descomposició del PAN es 
tradueix en un augment (ja sigui local o transportat a llargues distàncies) de NO2 que 
tornarà a participar de nou, en el procés de formació de O3. 

L’oxidació del propà genera acetona, un intermedi de reacció amb una vida relativament 
llarga. Llavors, la fotòlisi de l’acetona podrà ser una font important de radicals hidroxil, 
especialment a l’alta troposfera.  

Així doncs, els carbonils, alquil nitrats i els hidroxicarbonils són productes estables de la 
fotooxidació dels alcans. 

Química dels alquens a la troposfera 

En els alquens, la presència del doble enllaç carboni-carboni incrementa enormement el 
potencial de reacció dels intermedis i productes, complicant la predicció de la producció de 
O3 deguda a la degradació d’aquest compostos. 

La reacció de degradació dels alquens s’inicia amb l’addició al doble enllaç C=C o, en menor 
mesura, amb l’extracció d’un àtom de H. Els productes de la fotooxidació dels alquens 
inclouen carbonils, hidroxi alquil nitrats i nitratocarbonils, així com altres productes de 
descomposició provinents dels biradicals d’elevada energia formats en les reaccions dels 
alquens amb O3. 

Les reaccions d’oxidació dels alquens per part del radical hidroxil procedeixen, 
majoritàriament, per l’addició del radical OH· al doble enllaç C=C. Així, per exemple, la 
reacció del propè amb el radical OH· rendeix, en un primer pas, la formació de dos 
compostos radicalaris que contenen OH. Les reaccions que presenten a continuació aquests 
radicals són similars a les reaccions dels alquil radicals formats per l’abstracció d’un àtom 
d’hidrogen en l’oxidació dels alcans. En condicions de concentracions elevades de NO, 
aquests compostos radicalaris que contenen OH poden seguir reaccionant, formant COVs 
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reactius de “segona generació”. Així, per exemple, pel propè, els productes de “primera 
generació” resultants de la reacció amb OH·, en presència de NO, són formaldehid i 
acetaldehid. Per altra banda, els principals productes de la reacció de degradació de 
l’isoprè amb OH· són formaldehid, metacroleïna i metilvinilcetona. 

Els radicals orgànics peroxi i hidroperoxi formats durant el procés d’oxidació de l’isoprè i els 
seus productes poden oxidar el NO a NO2, iniciant la formació fotoquímica de O3. 

Per altra banda, el radical NO3· reacciona amb els alquens majoritàriament mitjançant 
l’addició al doble enllaç i formant un radical β-nitrooxialquil. Pel propè aquesta reacció 
inicial està seguida per una sèrie de reaccions que generen, entre altres, carbonils i 
nitrocarbonils (com ara el formaldehid i l’acetaldehid i el 2-nitratopropanal i el 1-
nitratopropanal). 

L’ozó inicia l’oxidació dels alquens mitjançant l’addició al doble enllaç C=C, a unes velocitats 
de reacció comparables a les de la reacció amb els radicals OH·. L’addició de O3 al doble 
enllaç genera un compost ozònid inestable que es reorganitza espontàniament i es 
fragmenta per generar un aldehid o una cetona.  

Cal esmentar que el NO2 també pot participar, encara que en molta menor mesura, en els 
processos d’oxidació dels alquens, mitjançant l’addició al doble enllaç, de manera similar al 
O3. 

Química dels hidrocarburs aromàtics a la troposfera 

El procés d’eliminació majoritari dels hidrocarburs aromàtics a l’atmosfera és la reacció 
amb els radicals OH·. De totes maneres, la reacció del radical nitrat amb hidroxibenzens 
substituïts, com ara el fenol o els diversos isòmers del cresol, pot representar un procés 
important d’eliminació per a aquest tipus de compostos. 

En la degradació dels hidrocarburs aromàtics per part del radical OH·, el mecanisme de 
reacció que té lloc és funció de la temperatura. En les regions d’elevades temperatures, 
predomina el mecanisme d’extracció d’un àtom d’hidrogen de l’anell aromàtic; en canvi, en 
un règim de temperatures inferiors a 320K, l’addició del OH· a l’anell aromàtic és el 
mecanisme dominant. D’aquesta manera, a la baixa troposfera predomina el procés 
d’addició al doble enllaç, seguit de l’extracció d’un àtom d’hidrogen d’algun substituent 
alquil. 

Les velocitats de reacció dels diversos compostos que intervenen en la degradació dels 
hidrocarburs aromàtics varien extensament, en funció del nombre d’anells aromàtics i del 
tipus de substituents presents en la molècula. En general, les reaccions dels hidrocarburs 
aromàtics amb O3 són lentes, excepte aquelles en les quals intervenen hidrocarburs 
aromàtics monocíclics amb grups substituents insaturats. Pel que fa a les reaccions amb 
radicals OH·, cal esmentar que les velocitats de reacció són altament dependents de la 
temperatura i la pressió.  
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Pels hidrocarburs aromàtics monocíclics insaturats, el procés d’eliminació per acció dels 
radicals NO3· pot ser important, sobretot durant la nit, quan la fotòlisi no actua com a 
mecanisme principal d’eliminació d’aquests radicals.  

Per tal d’aconseguir preveure l’efecte dels hidrocarburs aromàtics en la formació d’ozó 
troposfèric és important conèixer els mecanismes d’oxidació que poden presentar. Aquesta 
no és sempre una tasca fàcil, degut a diversos factors que poden fer modificar els 
mecanismes de reacció existents, com per exemple la proporció NO2/O2 present a 
l’atmosfera o l’existència de reaccions secundàries que es donen a velocitats molt més 
elevades que no pas la degradació dels propis hidrocarburs aromàtics de partida. 

El benzè és un dels hidrocarburs aromàtics que s’allibera a l’atmosfera en major proporció. 
Segons Carter [15], la seva velocitat de reacció amb els radicals OH· és extremadament 
lenta, per aquest motiu, la seva contribució a la formació de O3 troposfèric es considera 
negligible. Els productes majoritaris resultants de l’oxidació troposfèrica del benzè són 
fenol i glioxal.  

La majoria dels estudis sobre mecanismes de reacció atmosfèrics dels compostos alquil 
aromàtics fan referència a la reacció dels radicals OH· amb toluè. Majoritàriament es 
produeix l’addició del OH· a l’anell aromàtic, que genera un adducte de OH i toluè (amb la 
posició orto majoritàriament afavorida) que pot reaccionar amb O2 per generar cresol o bé 
amb NO2 per rendir m-nitrotoluè. Per altra banda, la reacció dels radicals OH· amb toluè 
pot generar també, encara que de manera més minoritària, un radical benzil peroxi, que 
reacciona amb NO per donar com a productes estables benzaldehid i benzil nitrat.  

A grans trets, i deixant de banda la complexitat de mecanismes i de compostos generats, en 
general, els productes de fotooxidació dels hidrocarburs aromàtics són carbonils i 
alcohols. 

2.1.2. Química dels carbonils a l’atmosfera. 

Els carbonils tenen especial importància en la química atmosfèrica ja que, tal com s’ha vist 
en l’apartat anterior, es formen en els processos d’oxidació fotoquímica de la majoria dels 
hidrocarburs. A més a més, els carbonils condueixen a la producció de radicals lliures, d’ozó 
i de peroxiacilnitrats, i alguns carbonils –especialment formaldehid, acetaldehid i acroleïna– 
són tòxics mutagènics, potencialment cancerígens i irritants per als ulls [16].  

Fonts d’emissió d’aldehids i cetones  

La producció de carbonils com a contaminants secundaris generats en el procés d’oxidació 
dels hidrocarburs és la font més important d’aquests compostos a l’atmosfera. A més a més 
d’aquest origen, els compostos carbonílics poden arribar a l’atmosfera a través de 
nombroses fonts i processos, com són les emissions provinents dels tubs d’escapament de 
vehicles que funcionen amb motors de combustió interna (tal com s’exemplificarà en el 
Capítol 3), emissions de les incineradores, pintures en esprai o amb pistola, fabricació de 
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polímers, impressions, processos petroquímics o la fabicació de laques. El formaldehid i 
l’acetaldehid també són produïts per microorganismes i l’acetaldehid és també emès a 
l’atmosfera per alguns tipus de vegetació [16].  

Química dels aldehids i cetones a la troposfera 

Tal com s’ha mostrat anteriorment, la fotòlisi del formaldehid (intermedi de reacció de la 
majoria d’hidrocarburs) contribueix a la formació de O3 troposfèric. El mateix succeeix amb 
altres aldehids i cetones. 

Com a resultat de la reacció dels carbonils amb el radicals OH·, seguida de la reacció amb 
O2 i, a continuació, amb NO2, els compostos carbonílics són precursors de la producció 
d’oxidants forts com els peroxiacil nitrats, per exemple, el peroxiacetil nitrat i 
peroxipropionil nitrat [16].  

Destaca com a mecanisme de particular importància a la troposfera la fotòlisi de l’acetona 
(Figura 1.53.), que produeix radicals orgànics peroxi que posteriorment reaccionaran amb 
NO per tal de produir O3. El radical peroxiacetil també pot reaccionar amb NO2 per produir 
peroxiacetil nitrat (PAN), tal com s’ha presentat anteriorment a la Figura 1.52. La fotòlisi de 
l’acetona pot representar una font important de radicals HO2· a l’alta troposfera [14].  

(CH3)2C(O) +  ℎν + 2O2 → CH3C(O)O2 · + CH3O2 · 

Figura 1.53. Reacció de fotòlisi de l’acetona per produir radicals orgànics peròxid. 

Aproximadament la meitat de l’acetona present a l’atmosfera prové de l’oxidació 
atmosfèrica de propà, isobutà, isobutè i altres hidrocarburs [16].  

Degut a la presència simultània d’un doble enllaç i del grup carbonil, els alquenil aldehids 
són especialment reactius a l’atmosfera. El més habitual és l’acroleïna i la seva presència a 
la troposfera s’ha atribuït a les reaccions atmosfèriques que experimenta el furfural, 
compost que es genera en la crema de biomassa [16]. 

Pel què fa a la metacroleïna, els productes majoritaris resultants de la seva oxidació 
atmosfèrica són CO, CO2, hidroxiacetona, formaldehid i metacriloilperoxinitrat. 

Els compostos carbonílics fotolitzen rendint radicals peroxi que poden accelerar la 
producció de O3 troposfèric i actuar, per tant, com a compostos amplificadors químics. 
Així doncs, els compostos carbonílics presents a la troposfera es troben associats, de 
manera habitual, a episodis severs de formació de boirum fotoquímic. 

2.2. Escales de contribució a la formació d’ozó. 

Les escales de contribució a la formació d’ozó neixen amb l’objectiu de comparar, classificar 
i ordenar els diferents COVs precursors de l’ozó troposfèric, en funció de la seva capacitat 
de produir ozó. Per això cal assignar a cada compost un valor de contribució a la formació 
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d’ozó. Tal com ja es pot intuir, no és una tasca senzilla, ja que presenta les següents 
dificultats:  

- Per a un COV determinat el valor de formació d’ozó pot variar significativament, 
depenent de com i quan es quantifica. Així, per exemple, per a un COV de reacció 
ràpida, la producció d’ozó presentarà un màxim estret poc temps després d’haver 
estat emès. En canvi, per a un COV de reacció lenta s’observarà un màxim ample 
durant els dies posteriors a l’emissió. 
 

- La producció d’ozó varia en funció de la disponibilitat de NOX i de COVs. La major 
producció d’ozó es produeix en escenaris que presenten una relació COV/NOX 
elevada. 
 

- El potencial de formació d’ozó d’un COV determinat dependrà també de la 
intensitat de la llum i dels fenòmens meteorològics que tinguin lloc durant la seva 
emissió. 

Les escales de contribució a la formació d’ozó es construeixen en base a dades 
experimentals i dades resultants de simulacions per ordinador en diferents condicions 
atmosfèriques. 

Aquestes escales se solen utilitzar per comparar el potencial de formació d’ozó troposfèric 
de diferents emissions. A banda, una utilitat especialment interessant que presenten 
aquestes escales és el fet que coneixent quins dels compostos emesos tenen més capacitat 
per produir O3 troposfèric, en unes condicions determinades, les reduccions d’emissions de 
COVs es poden centrar a intentar reduir aquells precursors d’ozó més potents. 

Degut als nombrosos escenaris existents, hi ha diverses escales de contribució a la formació 
d’ozó. En diversos estudis, Carter [17, 18, 15], va desenvolupar diferents escales de 
contribució a la formació d’ozó, entre elles, una de les més usades, principalment als EUA, 
l’escala MIR (Maximum Incremental Reactivities). Els valors continguts en aquesta escala 
són absoluts i es defineixen com l’increment d’ozó causat per l’addició del COV del qual es 
vol estudiar el potencial de formació d’ozó, dividit per la quantitat de COV testat afegit per 
a l’obtenció d’aquest increment. 

Per altra banda, a Europa les escales més utilitzades tradicionalment han estat les POCP 
(Photochemical Ozone Creation Potential). Existeixen diversos tipus d’escales POCP i en 
cada una d’elles es contemplen una sèrie de condicions atmosfèriques que en determinen 
la utilització. Una de les escales POCP més emprades és l’escala relativa a l’etilè [19]. En 
aquest cas, els valors POCP de contribució a la formació d’ozó es calculen tenint en compte 
l’increment d’ozó causat per l’addició del COV del qual es vol estudiar el potencial de 
formació d’ozó, dividit per l’increment d’ozó causat per l’addició d’etilè i multiplicat per 
100. 
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3. Nivells d’ozó troposfèric 

Tal com ja s’ha assenyalat, l’abundància i la distribució de l’ozó troposfèric està 
determinada per complexes interaccions entre meteorologia i disponibilitat de compostos 
químics. Els episodis de concentracions màximes de O3 troposfèric estan associats a dies 
calorosos amb elevades pressions atmosfèriques, pocs núvols i vent lleuger. Aquestes 
condicions fan que la barreja vertical dels precursors d’ozó estigui inhibida i permeten la 
concentració dels contaminants emesos a les àrees urbanes. Llavors, l’activitat fotoquímica 
que involucra aquests precursors es veu afavorida per les elevades temperatures i la 
disponibilitat de llum.  

Tenint en compte el perfil de l’evolució diürna de la capa fronterera troposfèrica, presentat 
anteriorment a la Figura 1.25., la presència nocturna de low level jets, corresponents a 
zones de turbulència que poden transportar els precursors generats en àrees urbanes a 
centenars de quilòmetres, resulta, a primera hora del matí següent en màxims secundaris 
de O3 en zones molt allunyades del focus emissor de la contaminació primària [14].  

A Catalunya, la legislació relativa a l’ozó troposfèric vigent és la Directiva de la comunitat 
europea 2008/50/CE i el Reial Decret 102/2011, del 28 de gener de 2011, on es defineixen 
els valors de referència, que apareixen recollits a continuació a la Taula 1.1. [20].  

 

 Paràmetre Valor Data compliment 

Valor objectiu per a 
la protecció de la 

salut humana 

Màxim de les 
mitjanes 8 

horàries del dia 

120 µg/m3 

No es podrà superar més de 25 
ocasions per any de mitjana en un 

període de 3 anys. 

en vigor 

Valor objectiu per a 
la protecció de la 

vegetació 

AOT40*  

de maig a juliol 

18000 µg/m3·h 

De mitjana en un període de 5 anys. 
en vigor 

Objectiu a llarg 
termini per a la 

protecció de la salut 
humana 

Màxim de les 
mitjanes 8 

horàries del dia 
120 µg/m3 01/01/2020 

Objectiu a llarg 
termini per a la 
protecció de la 

vegetació 

AOT40*  

de maig a juliol 
6000 µg/m3·h 01/01/2020 

Llindar d’informació Mitjana horària 180 µg/m3 en vigor 
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 Paràmetre Valor Data compliment 

Llindar d’alerta Mitjana horària 240 µg/m3 en vigor 

Taula 1.1. Valors de referència de O3 troposfèric segons el Reial Decret 102/2011. *AOT40: suma de les 
concentracions horàries superiors a 40 µg/m3, mesurats entre les 8 i les 20 hores. Font: Generalitat de 
Catalunya [20]. 

Tal com s’indica a la Taula 1.1., el valor d’ozó troposfèric que està actualment en vigor per 
assegurar la protecció de la salut humana correspon a un màxim de la mitjana 8 horària del 
dia de 120 µg/m3. Si se supera aquest valor en més de 25 ocasions per any de mitjana, en 
un període de 3 anys, caldrà que les administracions competents (a Catalunya la 
responsabilitat correspon al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya) adoptin mesures immediates per reduir els nivells de O3 troposfèric. Si se supera 
el llindar d’informació (180 µg/m3), tenint en compte que una exposició de durada breu a 
aquests nivells pot suposar un risc per a la salut humana dels grups de població 
especialment vulnerables (persones amb problemes respiratoris, ancians, infants,...), les 
administracions competents cal que n’informin de manera immediata la població. Si, a més 
a més, se supera el llindar d’alerta (240 µg/m3), caldrà que les administracions competents 
adoptin mesures immediates per reduir els nivells de O3 troposfèric (restriccions de trànsit, 
suspensió d’activitats que generen precursors de O3 troposfèric, etc.).  

Tal com es pot observar a la Taula 1.1., el valor d’ozó troposfèric que està actualment en 
vigor per assegurar la protecció de la vegetació es reduirà a tres vegades l’any 2020. 

A Catalunya el control de la qualitat de l’aire (que inclou la determinació d’ozó troposfèric) 
es realitza a través de les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 
Atmosfèrica (XVPCA) del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. Segons les dades reportades [21], l’any 2012, a Catalunya es va superar el llindar 
d’informació en 42 ocasions, que representen un total de 71 hores. Aquestes superacions 
van tenir lloc en 6 de les 15 zones de qualitat de l’aire delimitades a Catalunya: Plana de Vic 
(20 ocasions), Camp de Tarragona (8), Comarques de Girona (7), Alt Llobregat, a l’estació de 
Berga (4), Àrea de Barcelona (2) i Pirineu Oriental (1). El valor màxim va correspondre a 229 
µg/m3, corresponent a l’estació del parc de la ciutat de Tarragona, al Camp de Tarragona, 
amb data 29/03/2012.  

Durant l’any 2012 a Catalunya no es va superar el llindar d’alerta en cap ocasió.  

Per altra banda, l’any 2012, a Catalunya el valor objectiu per a la protecció de la salut 
humana (120 µg/m3) es va superar en 843 ocasions. El valor màxim obtingut (mitjana de 8 
hores) va ser de 179 µg/m3, corresponent a l’estació de l’estadi de Vic, a la Plana de Vic, el 
dia 9 d’agost de 2012. 

Segons [22] actualment a Europa els contaminants atmosfèrics més preocupants, per les 
seves repercussions en la salut humana, són la matèria particulada (PM) i l’ozó troposfèric. 
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A Europa les emissions domèstiques són les que contribueixen en major mesura als nivells 
d’aquests contaminants, de totes maneres, el transport atmosfèric interfronterer també 
contribueix als impactes creixents en la salut dels éssers vius, els ecosistemes i l’economia 
(deguda a les pèrdues provocades en la productivitat dels conreus).  

Durant el període comprès entre els anys 2001 i 2010, entre un 15 i un 61% de la població 
urbana europea (corresponent a un 70% del total de població europea) va estar exposada a 
concentracions de O3 troposfèric superiors al valor objectiu europeu per a la protecció de la 
salut humana i entre un 22 i un 69% dels camps de conreu dels 32 països que formen part 
de l’Agencia Ambiental Europea (EEA) van estar exposats a concentracions de O3 
troposfèric superiors al valor objectiu europeu per a la protecció de la vegetació [22]. Cal 
esmentar que el rang d’aquests intervals reflecteix les variacions causades per la 
meteorologia, ja que les condicions de dispersió atmosfèrica difereixen d’un any a un altre.  

A continuació, a la Figura 1.54., es presenten els valors de O3 mesurats a cada una de les 
estacions de control de la qualitat de l’aire a Europa durant l’any 2010, tenint en compte 
les 36 concentracions més elevades obtingudes en la mitjana 8-horària. En taronja i vermell 
es marquen els valors que han excedit el valor màxim de 120 µg/m3. 

 

Figura 1.54. Valors de O3 mesurats a cada una de les estacions de control de la qualitat de l’aire a Europa 
durant l’any 2010, tenint en compte les 36 concentracions més elevades obtingudes en la mitjana 8-horària. 
Font: Air Quality in Europe-2012 Report [22]. 

Degut a la major disponibilitat de llum, les altes concentracions de O3 troposfèric són més 
pronunciades al sud d’Europa, als països de l’àrea mediterrània. Per altra banda, s’obtenen 
concentracions més elevades de O3 a les estacions de control de la qualitat de l’aire que es 
troben a alçades més elevades. Això és degut al fet que, en els primers quilòmetres de la 
troposfera, la concentració de O3 s’incrementa amb l’alçada per la menor disposició d’òxid 
de nitrogen, minimitzant així la destrucció d’ozó mitjançant aquesta reacció (tercera 
reacció presentada a la Figura 1.26.). 
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Segons l’EEA [22] quan es comparen les concentracions de O3 en zones rurals, urbanes, 
industrials i carreteres, a diferència del que passa amb altres contaminants, els nivells més 
elevats d’ozó s’obtenen en zones rurals, perquè en zones properes a fonts emissores de 
NOX, l’ozó és destruït per acció de l’òxid de nitrogen. 

Si es comparen les tendències observades en les concentracions de O3 anuals (tenint en 
compte els valors mitjans dels màxims 8-horaris) mesurades a Europa en el període 
comprès entre 2001 i 2010 (veure Figura 1.55.), el 66% de les estacions van registrar una 
tendència lleugerament negativa (inferior als 2 µg/m3 per any), el 7% de les estacions van 
registrar una tendència negativa pronunciada (igual o superior als 2 µg/m3 per any) i el 28% 
de les estacions van registrar una tendència positiva. Cal assenyalar que la majoria 
d’aquestes estacions en què s’observa una tendència en augment de les concentracions de 
O3 corresponen a estacions localitzades a la Península Ibèrica (14 estacions de les 16 per a 
les quals s’observa aquesta tendència positiva). 

 

Figura 1.55. Canvis anuals en els valors mitjans màxims 8-horàris de les concentracions de O3 mesurats a les 
estacions de control de la qualitat de l’aire a Europa durant el període comprès entre els anys 2001 i 2010. 
Font: Air Quality in Europe-2012 Report [22]. 

4. Nivells de precursors d’ozó troposfèric a l’atmosfera 

Les mesures per reduir les concentracions de O3 se centren principalment en reduir les 
emissions de NOx i dels compostos orgànics volàtils no metànics (COVNM). Amb els 
objectius d’analitzar l’evolució dels precursors d’ozó troposfèric, de comprovar l’eficàcia de 
les estratègies de reducció de les emissions i la coherència dels inventaris d’emissions, així 
com contribuir a l’establiment de connexions entre les fonts d’emissions i les 
concentracions d’ozó mesurades i reforçar els coneixements sobre la formació d’ozó i els 
processos de dispersió dels seus precursors, a l’annex X de la Directiva 2008/50/CE [23] 
relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa, es recomana 
portar a terme, a banda de les mesures d’òxids de nitrogen, la mesura dels següents COVs: 
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età, etilè, acetilè, propà, propè, n-butà, i-butà, t-2-butè, c-2-butè, 1,3-butadiè, n-pentà, i-
pentà, 1-pentè, 2-pentè, n-hexà, i-hexà, n-heptà, n-octà, i-octà, benzè, toluè, m+p-xilè, o-
xilè, 1,2,4-trimetilbenzè, 1,2,3-trimetilbenzè, 1,3,5-trimetilbenzè, formaldehid i 
hidrocarburs totals no metànics.  

Segons l’EEA [22] en el període comprès entre els anys 2001 i 2010, les emissions de 
precursors d’ozó troposfèric a Europa es van reduir considerablement: un 26% els NOX, un 
27% els COVNM i un 33% el CO. Aquestes reduccions són fruit de les polítiques de millora 
de la qualitat de l’aire derivades de l’aplicació de diverses directives com són les 
Regulacions de les emissions del sector del trànsit rodat (amb els corresponents reglaments 
Euro 1-6 i Euro I-VI), Directives referents a la recuperació de vapors de gasolina (com són la 
directiva 1994/63/EC de control d’emissions de COV resultats de l’emmagatzement i 
distribució de gasolina des de les terminals a les estacions de servei i la directiva 
2009/126/EC de recuperació de vapors de gasolina de la fase II durant el proveïment dels 
vehicles de motor a les estacions de servei), la Directiva sobre la qualitat dels carburants 
(2003/17/EC), la Directiva de pintures (2004/42/EC) i la Directiva 2010/75/EU que regula les 
emissions industrials i que engloba la directiva de dissolvents (1999/13/EC), la directiva 
sobre incineració de residus (2000/76/EC), la directiva de grans instal·lacions de combustió 
(2001/80/EC) i la directiva de prevenció i control integrats de la contaminació (2008/1/CE). 
De totes maneres, malgrat la reducció dels nivells de precursors d’ozó en aquest període, 
degut al transport atmosfèric interfronterer i al fet que la reducció en els nivells de 
precursors d’ozó troposfèric no té una relació lineal en la reducció de l’ozó troposfèric, 
aquesta tendència no s’ha traduït en una reducció dels nivells d’ozó troposfèric a Europa. 
De fet, els nivells d’ozó troposfèric a Europa no s’han reduït des de l’any 2001. Per aquest 
motiu, el problema de contaminació degut a l’ozó troposfèric requereix més esforços per 
tal d’aconseguir mitigar-lo. 

És d’esperar que la continuïtat en l’aplicació de les diverses directives referents a la qualitat 
de l’aire es tradueixi, en els propers anys, en resultats satisfactoris de disminució de les 
concentracions de O3 troposfèric. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL 2. METODOLOGIES QSRR 
 



 

 



    CAPÍTOL 2: Metodologies QSRR 

 

Tesi Doctoral Posada a punt i implementació de mètodes cromatogràfics per a l’anàlisi d’aldehids i cetones, precursors 
d’ozó troposfèric, en mostres d’emissions de vehicles i aplicació de metodologies de relació quantitativa estructura 

química-retenció cromatogràfica (QSRR) a l’anàlisi, mitjançant HPLC-UV, d’aldehids i cetones DNPH-derivatitzats.  

99 

Tal com s’ha esmentat, un dels objectius d’aquesta tesi és estudiar l’establiment de 

metodologies QSRR aplicades a un mètode d’HPLC en mode gradient per a la determinació 

de carbonils derivatitzats amb 2,4-dinitrofenilhidrazina.  

En aquest capítol es fa un recull de la trajectòria històrica de l’IQS en el camp de les QSRR, 

s’estudia les QSRR des d’un punt de vista teòric i es detalla la bibliografia existent sobre 

l’aplicació de metodologies QSRR als compostos carbonílics i a la tècnica cromatogràfica 

d’HPLC. La part experimental corresponent a l’estudi d’aplicació de metodologies QSRR al 

mètode d’HPLC-UV per a la determinació d’aldehids i cetones en mostres d’emissions de 

vehicles recollides en cartutxos de sílice impregnats amb 2,4-dinitrofenilhidrazina es 

presentarà al Capítol 4. 

Quan s’estudien les interaccions moleculars d’un analit en un sistema cal tenir en compte 

que les propietats del compost estudiat no només depenen de la seva estructura química, 

sinó que també depenen de les condicions ambientals en les quals es troba aquest 

compost. En un sistema cromatogràfic, les condicions ambientals del compost analitzat 

estan determinades per la fase estacionària i per la fase mòbil emprades. L’avaluació del 

comportament de la retenció cromatogràfica mitjançant les propietats fisicoquímiques 

derivades de l’estructura química dels analits, juntament amb l’efecte tant de la fase 

estacionària com de la fase mòbil, es coneix amb el nom de metodologies quantitatives de 

relació estructura química-retenció cromatogràfica (QSRR) [1].  

Per tal d’establir metodologies QSRR cal que la informació encriptada en cada una de les 

estructures moleculars implicades en el sistema cromatogràfic pugui ser descrita d’alguna 

manera. Aquesta tasca es porta a terme mitjançant els descriptors moleculars. Cada 

descriptor permet representar matemàticament una propietat, traduint el seu significat 

químic a un valor numèric tractable informàticament [2].  

1. Història de la Secció de Cromatografia de l’IQS en aquest camp 

El desenvolupament de metodologies QSRR a l’IQS s’inicia l’any 1975, tal com en deixa 

constància l’article publicat al Journal of Chromatography [3] fruit de la col·laboració entre 

la Secció de Cromatografía de Gases -actual Secció de Cromatografia- del Departament de 

Química Analítica de l’IQS i la Secció de Química Cuántica -actual Secció de Disseny 

Molecular- del Departament de Química Orgànica de l’IQS. En aquell treball s’establien 

relacions lineals entre els paràmetres de retenció obtinguts per cromatografia de gasos i les 

propietats moleculars (energia total i càrrega localitzada) per a un conjunt de 59 acetats 

d’esterol. De fet, tal com assenyala Károly Héberger en el llibre Gas chromatography [4], la 

primera equació empírica bilineal en QSRR pot ser atribuïda als autors d’aquest article 

(Gassiot, M.; Fernández, E.; Firpo, G.; Carbó, R. i Martin, M.). La recerca en aquest camp va 

continuar amb l’aplicació dels mateixos descriptors moleculars a un conjunt de 30 derivats 

del ciclohexà [5].  
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L’any 1980, Gassiot-Matas i Firpo-Pàmies [6], utilitzant un conjunt d’alcohols alifàtics i 

d’hidrocarburs van establir una relació lineal entre índexs de retenció cromatogràfica 

obtinguts mitjançant cromatografia de gasos i l’índex de connectivitat molecular de primer 

ordre i el moment dipolar al quadrat (µ2
). Segons Kaliszan [7] la significació estadística del 

terme µ2 no queda clara, de manera que aquest autor proposa substituir l’equació 

multiparamètrica proposada per Gassiot-Matas i Firpo-Pàmies per una equació formada per 

un sol paràmetre i un indicador variable, amb un valor que serà funció de la família de 

compostos a la qual faci referència l’equació.  

Fruit de la col·laboració entre el CSIC i l’IQS, també es van establir models lineals de 

correlació entre l’índex de connectivitat de primer ordre i els índexs de retenció 

cromatogràfica en cromatografia de gasos, per a un conjunt d’hidrocarburs isoalcànics [8]. 

Aquest mateix descriptor (l’índex de connectivitat de primer ordre) també correlaciona 

amb els índexs de retenció cromatogràfica treballant en mode d’elució en gradient lineal, 

per a un conjunt de 2-n-cetoalcans-2,4-dinitrofenilhidrazones. Resultats semblants 

s’obtenen utilitzant com a descriptor molecular el nombre d’àtoms de carboni [9].  

Per altra banda, la inclusió del logaritme del coeficient de partició octanol/aigua en l’estudi 

de QSRR per a un conjunt de 2-n-cetoalcans-2,4-dinitrofenilhidrazones va permetre 

estendre amb èxit la metodologia de Ervin sz. Kováts a HPLC [10].  

Part dels treballs esmentats van quedar reflectits en la tesi doctoral de Firpo-Pàmies [11] 

on, a més a més, es van establir models de correlació lineals per a la retenció, en 

cromatografia de gasos, de diferents famílies de compostos analitzades amb columnes i 

mètodes diferents: acetats d’esterols, derivats d’etilciclopentà, derivats del ciclohexà, 

isoprenoides acíclics, alcohols alifàtics lineals, hidrocarburs saturats, etc. En molts casos, els 

descriptors emprats són l’energia electrònica total de la molècula i el conjunt de càrregues 

netes localitzades.  

Posteriorment, la recerca en el fructífer camp de les relacions estructura química-retenció 

cromatogràfica va quedar aturada. Així doncs, les experiències portades a terme en aquesta 

tesi, han significat la represa d’una línia d’investigació històrica a l’IQS.  

2. Metodologies QSRR  

Tal com es detallarà en el Capítol 4, la majoria dels descriptors moleculars emprats en 

aquest treball han estat calculats mitjançant el programari MOE (Molecular Operating 

Environment) [12]. Per tal de garantir la traçabilitat de les dades reportades, s’ha 

mantingut la nomenclatura dels descriptors establerta en aquest programari. En funció de 

com es té en compte l’estructura molecular, els descriptors es poden classificar de la 

següent manera [2, 12]:  

� 2D: en el càlcul d’aquests descriptors només es tenen en compte el tipus d’àtoms 

que constitueixen la molècula i la seva connectivitat. Per tant, les coordinacions 
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tridimensionals, així com cada una de les conformacions moleculars possibles no es 

tenen en compte.  

 

Corresponen a aquest tipus, aquells descriptors basats en: 

 

- Propietats físiques: Quan la informació s’utilitza de manera directa es 

poden calcular propietats com ara la massa molecular, el nombre 

d’anells o d’àtoms d’un tipus determinat. Si aquesta informació es 

combina amb models de predicció basats en la contribució atòmica, es 

poden obtenir propietats més complexes com són, per exemple, la 

refractivitat molecular, el logaritme del coeficient de partició 

octanol/aigua (logP) o la solubilitat aquosa. 

 

- Propietats de mida i forma: S’utilitzen grafs moleculars per calcular tot 

tipus de descriptors que fan referència a la connectivitat molecular (p. 

ex. chi0, chi0_C).  

A partir de la taula de connectivitats també es pot calcular, de manera 

aproximada, la contribució atòmica sobre la superfície accessible de Van 

der Waals. Aquesta informació s’utilitza, combinada amb el valor d’una 

segona propietat atòmica, en el càlcul dels descriptors tipus SlogP_VSAi. 

- Càrregues parcials: Quan es combina la informació de connectivitat amb 

dades d’electronegativitat dels àtoms implicats es poden estimar valors 

de càrregues parcials (p. ex. mètode PEOE) 

 

- La matriu d’adjacència: Aquesta matriu té en compte si els àtoms d’una 

molècula es troben enllaçats entre ells o no. Els descriptors BCUT i GCUT 

es defineixen a partir dels valors propis d’una matriu d’adjacència 

modificada per un segon tipus de descriptor, com poden ser les 

càrregues parcials o estimacions del logP. 

 

� 3D: en el càlcul d’aquests descriptors es té en compte la informació tridimensional 

de cada molècula. Així doncs, a diferència del que passa amb els descriptors del 

tipus 2D, pels descriptors 3D s’ha de tenir present que el resultat obtingut serà 

funció de la conformació establerta per a les molècules a estudiar.  

Hi ha dos tipus de descriptors 3D: els i3D que només depenen de les coordinacions 

internes de la molècula, sense que ni les rotacions ni les translacions afectin i els 

x3D que depenen de les coordinacions externes de la molècula.  

Corresponen a descriptors de tipus 3D, aquells descriptors basats en: 

 

- El càlcul de l’energia: Permeten calcular descriptors com el moment 

dipolar o l’energia dels orbitals HOMO i LUMO. 
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- L’estructura del sistema: Permeten combinar la informació derivada de 

la connectivitat molecular o de les càrregues parcials amb la informació 

conformacional del sistema. D’aquesta manera és possible avaluar 

l’efecte de l’estructura del sistema sobre, per exemple, un component 

del moment dipolar. L’àrea superficial accessible a l’aigua (ASA) o els 

descriptors del tipus vsurf són altres exemples de descriptors 

tridimensionals basats en l’estructura del sistema. 

 

D’acord amb Doweyko [13] quan la conformació molecular no és coneguda, l’ús de 

descriptors 3D no permet obtenir millors resultats que els que s’obtenen amb l’ús 

de descriptors 2D. 

 

Les metodologies QSRR es basen en el fet que per a un conjunt de molècules -anomenat 

conjunt d’entrenament- la relació que s’estableix entre els descriptors moleculars 

seleccionats i les dades de retenció cromatogràfica conegudes per a aquest conjunt de 

compostos, permet establir models de predicció. Aquesta relació entre variables es pot 

determinar de diverses maneres. De forma habitual, els models QSRR s’han establert 

mitjançant una anàlisi de regressió lineal multivariable [4]. Això es pot portar a terme, per 

exemple, emprant el mètode dels mínims quadrats parcials (PLS), que rendeix una equació 

on el paràmetre cromatogràfic a correlacionar (p. ex. tR, log k’) es calcula com a una 

combinació lineal dels diferents descriptors moleculars seleccionats (dscr) (Equació 2.1.). 

 

Equació 2.1.  log k’ = a0 + a1·dscr1 + a2·dscr2 + … + an·dscrn 

Per altra banda, les relacions entre variables també poden ser establertes mitjançant 

mètodes no lineals, com ara les xarxes neuronals artificials (ANN). Les ANN són mètodes 

matemàtics basats en la intel·ligència artificial, que emulen la neuroanatomia i el 

funcionament del cervell humà. D’aquesta manera, les ANN estan formades per una xarxa 

d’unitats de processament connectades entre si. Una de les arquitectures de connexió més 

habitual -i la que s’ha utilitzat en aquest treball- és la de les ANN multicapa, on la 

informació d’entrada és transferida entre les neurones de cada una de les capes mitjançant 

la ponderació dels senyals de sortida. En aquest treball, els pesos sinàptics s’han optimitzat, 

per a un conjunt de molècules d’entrenament, en condicions supervisades mitjançant 

l’algorisme de retropropagació de l’error [2]. A diferència del que passa en els mètodes 

lineals, l’aplicació de mètodes no lineals fa que no sigui possible obtenir una equació 

senzilla que descrigui el model, però permet, de la mateixa manera que en els mètodes 

lineals, trobar perfils de correlació entre les variables assajades. 

La capacitat predictiva dels models QSRR establerts pot ser validada de diverses maneres: 
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a. utilitzant un conjunt de molècules, diferents de les que han format part del conjunt 

d’entrenament, anomenat conjunt de prova. Aquest tipus de validació es coneix 

amb el nom de SS (Split-Sample validation). 

b. deixant fora del conjunt d’entrenament, de manera successiva, cada una de les 

molècules que en formen part, avaluant en cada cas la capacitat predictiva del 

model per a n-1 molècules (essent n el nombre total de molècules del conjunt 

d’entrenament). Aquest tipus de validació es coneix amb el nom de LOO (Leave-One 

Out cross-validation). 

Quan els models obtinguts mitjançant QSRR presenten suficient significació estadística i 

sentit fisicoquímic, poden ser d’utilitat en molts aspectes. A continuació se’n detallen 

alguns exemples, que mostren el potencial d’aquesta eina quan s’empra en qualsevol tipus 

d’anàlisi cromatogràfica [7]: 

a. per identificar aquells descriptors estructurals amb major significació en les 

interaccions que tenen lloc entre l’analit i el sistema cromatogràfic. 

b. per aprofundir en el mecanisme de separació que governa en el sistema 

cromatogràfic. 

c. per predir el temps de retenció d’analits amb estructura química coneguda: això pot 

ser d’utilitat en la identificació de compostos desconeguts. 

d. per conèixer possibles coelucions d’analits i/o per seleccionar a priori un compost 

com a patró intern [14]. 

En el Capítol 4, s’exemplifiquen algunes de les utilitats derivades de l’aplicació de 

metodologies QSRR a dades experimentals. 

3. Bibliografia existent sobre l’aplicació de metodologies QSRR a carbonils 

Les referències bibliogràfiques trobades [15, 16, 4] sobre l’aplicació de metodologies QSRR 

a compostos carbonílics corresponen majoritàriament a anàlisis realitzades emprant la 

tècnica de cromatografia de gasos. En aquests articles es conclou que la retenció d’aldehids 

i cetones pot ser predita mitjançant models QSRR basats en propietats físiques dels 

compostos estudiats, principalment el log P i la massa molecular [17], l’àrea superficial, el 

moment dipolar, l’energia de l’HOMO, polaritzabilitat mitjana isotròpica i la 

hiperpolaritzabilitat mitjana a 0 eV de camp elèctric s’utilitzen com a descriptors 

moleculars en [18]. En nombrosos articles, l’índex topològic, calculat de diverses maneres, 

ha estat el descriptor emprat en models QSRR, tant lineals com no lineals [19-24].  

L’única referència bibliogràfica trobada que correspon a compostos carbonílics analitzats 

mitjançant HPLC fa referència a l’anàlisi de n-aldehids i d’aldehids i cetones 2-è-alcànics per 

HPLC en fase invertida, treballant en mode isocràtic [25]. En aquest cas, el principal 

descriptor molecular usat és el nombre de carbonis.  
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Tal com s’ha presentat en l’apartat anterior, a la Secció de Cromatografia de l’IQS es van 

establir correlacions estructura química-retenció cromatogràfica per a compostos 

carbonílics [9]. Cal esmentar que aquesta tasca va continuar amb el treball desenvolupat en 

la tesi doctoral de Díaz-Marot [26], que va aplicar les equacions de correlació obtingudes 

en [9] per portar a terme la identificació de carbonils-DNPH en mostres de cervesa, 

analitzades per HPLC en fase invertida i en mode d’elució isocràtica. 

A continuació, en l’apartat següent, es fa un recull de les dades bibliogràfiques existents 

referents a l’aplicació de metodologies QSRR a HPLC, amb l’objectiu de conèixer quins son 

els descriptors moleculars que permeten obtenir les millors correlacions quan s’usa aquesta 

tècnica cromatogràfica. 

4. Cerca dels descriptors moleculars usats en la bibliografia existent sobre l’aplicació 

de metodologies QSRR a HPLC 

La selecció adequada dels descriptors moleculars usats en l’establiment de metodologies 

QSRR és un factor clau per tal d’assegurar la capacitat de predicció del model trobat. Per 

aquest motiu és interessant tenir en compte els diferents descriptors usats en les 

correlacions establertes per HPLC, en la bibliografia existent.  

Descriure la retenció cromatogràfica quan es treballa en mode d’elució isocràtica pot ser 

relativament senzill, però això es complica quan l’elució té lloc mitjançant l’ús d’un 

gradient. 

La majoria dels models QSRR que es troben a la bibliografia fan referència a elucions 

isocràtiques, on sens dubte, el log P ha estat el descriptor més usat [1, 7].  

Treballant tant en mode d’elució isocràtica com en gradient, s’obtenen correlacions 

acurades quan, a més a més del log P, s’utilitzen altres descriptors moleculars relacionats 

amb el moment dipolar total, la càrrega electrònica de l’àtom més electronegatiu carregat i 

l’àrea superficial accessible a l’aigua [1, 27].  

Pel que fa referència a la descripció d’anàlisis cromatogràfiques que involucren un gradient 

d’elució, sembla que la tendència general és obtenir correlacions a partir de la combinació 

dels models Linear Solvation Energy Relationships (LSER) i Linear Solvent Strength (LSS) [28-

30] en els quals és necessari efectuar com a mínim dues mesures experimentals usant 

temps inicials diferents pel gradient lineal. Els resultats obtinguts presenten bona 

exactitud, però per contra, l’ús d’aquesta metodologia implica que no pot ser utilitzada 

amb finalitats predictives. 

Fins a aquest moment només s’ha fet referència als mètodes de correlació lineals, que són 

els més usats. Segons Kaliszan [7], fins a l’any 1997, l’aplicació de les ANN com a 

metodologies QSRR encara era un camp de recerca relativament nou. En els últims anys, 

l’ús de les ANN ha esdevingut més habitual, de totes maneres, fins i tot en aquells casos en 
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què els mètodes QSRR no lineals permeten establir correlacions de major significació, les 

correlacions lineals se segueixen usant com a model de comparació [4].  
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Tal com s’ha explicat en el Capítol 1, els compostos carbonílics, juntament amb altres 

compostos orgànics volàtils, participen de manera important en els mecanismes de 

formació de l’ozó troposfèric. Concretament, aldehids i cetones, poden actuar com a 

amplificadors químics en la formació d’ozó troposfèric, ja que quan aquests compostos 

carbonílics es troben presents a l’atmosfera poden fotolitzar-se i produir radicals peroxil, 

accelerant així la producció de O3 [1].  

La presència d’aldehids i cetones a l’atmosfera pot ser deguda a dos fenòmens: o per 

emissió directa d’aquests compostos, o bé per formació in situ.  

En aquest capítol es presenta la posada a punt i validació del mètode per a la determinació 

d’aldehids i cetones en emissions de vehicles, la seva implementació en l’anàlisi de mostres 

d’emissions de vehicles, tant de combustió com d’evaporació, i altres experiències 

derivades de l’anàlisi de mostres. 

El mètode analític de partida per portar a terme l’anàlisi de carbonils precursors d’ozó 

troposfèric en emissions de vehicles és el mètode proposat pel Consell de Recursos 

Atmosfèrics (California Air Resources Board, CARB) de l’agència de protecció ambiental de 

Califòrnia (CEPA), dels Estats Units d’Amèrica [2]. Cal assenyalar que aquesta és una de les 

agències públiques amb més experiència i un referent mundial en el camp de les emissions 

de vehicles. Tal com s’ha esmentat en la Introducció, en el projecte CENIT I+DEA, dins el 

qual s’ha desenvolupat una part aquesta tesi, l’anàlisi de precursors d’ozó troposfèric en 

emissions de vehicles es va centrar en tres tipus de compostos: carbonils, alcohols (metanol 

i etanol) i hidrocarburs. En tots els casos, els mètodes analítics de partida van ser els 

corresponents mètodes d’anàlisi proposats per la CARB de CEPA [2], [3], [4] i els mètodes 

analítics emprats en l’anàlisi de mostres van ser posats a punt a la Secció de Cromatografia 

de l’IQS, en base a cada un d’aquests mètodes de CEPA. 

1. Anàlisi d’aldehids i cetones 

A continuació es descriu el mètode CEPA [2]. Aquest mètode d’anàlisi proposat per CEPA 

implica, en l’etapa de presa de mostra, un canvi de fase de la mostra, que passa d’estat 

gasós (en l’emissió) a estat sòlid (adsorbida sobre un suport de sílice impregnat amb 2,4-

dinitrofenilhidrazina).  

La reacció de derivatització de compostos carbonílics amb 2,4-dinitrofenilhidrazina per 

rendir la corresponent 2,4-dinitrofenilhidrazona (DNPH), que es presenta a la Figura 3.1., 

està catalitzada per àcid. Degut a la baixa nucleofília del grup R-NH2 de la 2,4-

dinitrofenilhidrazina, el medi àcid afavoreix l’electrofília del grup carbonil. [5]  

Així doncs, prèviament a l’anàlisi cromatogràfica, les mostres d’emissions de vehicles es 

troben contingudes en cartutxos de sílice impregnats amb 2,4-dinitrofenilhidrazina. 
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Figura 3.1. Reacció de derivatització de carbonils amb 2,4-dinitrofenilhidrazina, catalitzada per àcid. On R i R’ 

poden correspondre a H i/o a cadenes hidrocarbonades més o menys llargues. 

Els cartutxos que contenen els analits derivatitzats amb 2,4-dinitrofenilhidrazina s'elueixen 

amb 5 ml d’acetonitril. Posteriorment, l'anàlisi es porta a terme emprant un cromatògraf de 

líquids HPLC, equipat amb dues columnes Supelcosil LC-18 en sèrie (250 x 4,6 mm x 5 µm) i 

una precolumna de 20 mm de longitud, amb una temperatura de forn de 40ºC. Per a la 

detecció dels carbonils-DNPH s'utilitza un detector UV-Visible a 360 nm. Els eluents 

emprats són acetonitril, com a eluent A, i una solució al 10% de metanol en aigua, com a 

eluent B. La separació cromatogràfica es porta a terme amb un flux de 1,2 ml/minut, i un 

gradient d'elució, que es presenta a la Taula 3.1. El volum d'injecció de mostra és de 10 µl. 

El rang del mètode pels compostos analitzats: formaldehid, acetaldehid, acroleïna, acetona, 

propionaldehid, crotonaldehid, metacroleïna, butiraldehid, metiletilcetona, benzaldehid, 

valeraldehid, m-tolualdehid i hexanaldehid, va des de 0,02 fins a 200 µg d’analit per 

cartutx. El càlcul de la massa d’analit present en cadascuna de les mostres es realitza per 

patró extern utilitzant el factor de resposta de cada compost, i tenint en compte el volum 

d'extracte eluït, que es considera de 4,4 ml per cartutx. 

A continuació, a la Taula 3.1., es presenten les característiques del mètode CEPA [2]. 

 

Derivatització Cartutxos de sílice impregnats amb 2,4-dinitrofenilhidrazina  

Analits 

13 carbonils-DNPH: formaldehid-DNPH, acetaldehid-DNPH, 
acroleïna-DNPH, acetona-DNPH, propionaldehid-DNPH, 

crotonaldehid-DNPH, metacroleïna-DNPH, butiraldehid-DNPH, metil 
etil cetona-DNPH (MEK-DNPH), benzaldehid-DNPH, valeraldehid-

DNPH, m-tolualdehid-DNPH i hexanaldehid-DNPH 

Rang de 
concentració 

0,02-200 µg/cartutx 

Elució cartutxos 5 mL d’acetonitril 

Tècnica analítica HPLC-UV 

Volum d’injecció 10 µL 

Columnes 1 precolumna (C18, 2,0 cm x 4,6 mm DI x 5 µm) + 2 columnes 
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Supelcosil (C18, 250 mm x 4,6 mm DI x 5 µm) en sèrie  

Temperatura del 
forn 

40 ºC 

Eluents 
A: ACN 

B: MeOH/H2O al 10%(v/v) 

Flux 1,2 mL/min 

Gradient d’elució 

0 min: 50% A 

10 min : 60% A 

20 min: 65% A 

30 min: 100% A 

32 min: 100% A 

35 min: 50% A 

λλλλ detecció 360 nm 

Patrons  

(concentracions 
corresponents a 
carbonil sense 
derivatitzar) 

Patrons mare: 1,0, 3,0 i 15,0 µg/mL 

Patró de treball: 0,6 µg/mL 

Patró de control (concentració no especificada) 

Taula 3.1. Condicions mètode analític SOP 104 Rev. 3.0 CEPA [2].  

La Figura 1 del SOP 104 Rev. 3.0 CEPA [2], permet observar que utilitzant les condicions 

presentades en la Taula 3.1., el cromatograma obtingut per un patró de 0,1 µg/ml presenta 

una resolució crítica per a les següents parelles d’analits: acroleïna-DNPH/acetona-DNPH i 

MEK-DNPH/butiraldehid-DNPH. Aquest cromatograma es reprodueix a continuació a la 

Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Reproducció de la Figura 1 continguda en el SOP 104 Rev. 3.0 CEPA [2], corresponent a l’anàlisi 

d’un patró d’aldehids i cetones DNPH-derivatitzats amb les condicions descrites a la Taula 3.1. 
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Tal com es veurà en detall en l’apartat 2, l’optimització del mètode analític emprat en 

l’anàlisi d’aldehids i cetones en emissions de vehicles s’ha centrat a aconseguir resoldre 

adequadament els 13 analits d’interès, emprant una única columna cromatogràfica. Per tal 

d’aconseguir aquest objectiu es va procedir a fer una cerca bibliogràfica d’altres mètodes 

d’anàlisi.  

En el manual d’ús dels cartutxos de sílice impregnats amb 2,4-dinitrofenilhidrazina de la 

casa comercial Waters [6], es presenta un mètode (veure Taula 3.2.) per a l’anàlisi de 16 

carbonils-DNPH, emprant una sola columna.  Aquest mètode no contempla l’analit 

metacroleïna-DNPH (que forma part dels 13 analits d’interès) i inclou nous compostos com 

són 3-metilbutanal-DNPH, m- i p-tolualdehid-DNPH i 2,5-dimetilbenzaldehid-DNPH. Cal 

assenyalar que aquest mètode, tal com molt probablement succeiria pel mètode CEPA [2], 

no aconsegueix resoldre els analits m- i p-tolualdehid-DNPH. A banda d’utilitzar una sola 

columna, una altra diferència destacable entre aquest mètode que es presenta a la Taula 

3.2. i el mètode presentat anteriorment a la Taula 3.1. és la fase mòbil emprada, on  

l’eluent A és una mescla ternària que conté un 10% de tetrahidrofuran (THF). 

 

Derivatització Cartutxos de sílice impregnats amb 2,4-dinitrofenilhidrazina  

Analits 

16 carbonils-DNPH: formaldehid-DNPH, acetaldehid-DNPH, acetona-DNPH, 
acroleïna-DNPH, propionaldehid-DNPH, crotonaldehid-DNPH, metil etil 
cetona-DNPH (MEK-DNPH), butiraldehid-DNPH, benzaldehid-DNPH, 3-

metilbutanal-DNPH (isovaleraldehid-DNPH), valeraldehid-DNPH, o-
tolualdehid-DNPH, m-tolualdehid-DNPH, p-tolualdehid-DNPH, 

hexanaldehid-DNPH i 2,5-dimetilbenzaldehid-DNPH.  

Tècnica 
analítica 

HPLC-UV 

Volum 
d’injecció 

20 µL 

Columna Nova-Pak (C18, 150 x 3,9 mm)  

Eluents 
A: H2O/ACN/THF (60/30/10)(v/v)  

B: ACN/H2O (60/40) (v/v)  

Flux 1,5 mL/min 

Gradient 
d’elució 

0 min: 100% A 

10 min : 100% B 

λλλλ detecció 360 nm 

Taula 3.2. Condicions mètode cromatogràfic contingut en la pàgina 31 del manual d’ús dels cartutxos de sílice 

impregnats amb 2,4-dinitrofenilhidrazina de la casa comercial Waters [6]. 
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Segons la nota d’aplicació [7], l’ús d’una columna Allure®AK (200 x 4,6 mm x 5 µm) de la 

casa Restek permet separar en menys de 15 minuts els 13 analits d’interès, emprant un 

gradient senzill amb aigua i acetonitril com a eluents A i B. Per altra banda, segons la nota 

d’aplicació [8] l’ús d’un sistema Waters Acquity UPLC® i una columna Waters Acquity UPLC® 

BEH Phenyl (100 x 2,1 mm x 1,7 µm) permet resoldre els 13 analits d’interès en 10 minuts, 

fent servir aigua amb un 10% de THF com a eluent A i acetonitril com a eluent B. De totes 

maneres, com que l’equip disponible a la Secció de Cromatografia a l’inici d’aquest treball 

era un HPLC Alliance de la casa comercial Waters, es va decidir començar a treballar partint 

de les condicions descrites en els mètodes presentats a les Taules 3.1. i 3.2. 

2. Posada a punt del mètode per a la determinació d’aldehids i cetones en cartutxos de 

sílice impregnats amb 2,4-dinitrofenilhidrazina (HPLC-UV) 

La determinació del contingut en aldehids i cetones provinents d'emissions de vehicles, 

retinguts en cartutxos de sílice impregnats amb 2,4-dinitrofenilhidrazina, es porta a terme 

per cromatografia de líquids amb detector d'ultraviolat-visible (HPLC-UV). Tal com s’ha 

esmentat, el mètode cromatogràfic desenvolupat està basat en els procediment de CEPA 

[2] i Waters [6], presentats anteriorment a les Taules 3.1. i 3.2., respectivament. 

L'optimització del mètode s'ha centrat en l'elecció d'una columna adequada, amb l’objectiu 

d’aconseguir resoldre correctament els 13 analits d’interès utilitzant una única columna 

cromatogràfica. 

2.1. Selecció de la columna òptima  

El desenvolupament del mètode cromatogràfic posat a punt s’ha portat a terme mantenint 

la separació en fase invertida i, en un inici, els eluents proposats per CEPA [2]. Utilitzant un 

patró que conté els 13 analits DNPH-derivatitzats d’interès, en concentració 0,6 µg/ml, 

s’han assajat diverses composicions d’eluents i gradients per a cada columna. Es presenten 

aquelles condicions que han permès obtenir millors resultats. Totes les proves recollides en 

aquest apartat es realitzen en un cromatògraf de líquids Alliance 2690, de la casa comercial 

Waters Cromatografía, S.A. (IQS-CROMA-FI0073), acoblat a un detector d’ultraviolat de 

longitud d’ona variable Waters 486 (IQS-CROMA-FI0074). 

a) Columna X-Terra® RP 18 (250 x 4,6 mm x 5 µµµµm)  

Es va decidir començar les proves amb aquesta columna, ja que és una columna d’ús 

general, que teníem a disposició a la Secció de Cromatografia. Les columnes X-Terra® són 

una marca registrada de la casa comercial Waters Cromatografía, S.A. Estan formades per 

partícules de sílice hibrides (inorgànica/orgànica) en què 1 de cada 3 grups hidroxil s’ha 

substituït per un grup metil. Com a resultat d’aquesta síntesi, s’obtenen partícules que 

permeten una cobertura homogènia, fent que la hidrofobicitat es distribueixi a través de 

tota la seva estructura i donant robustesa a la columna, cosa que permet treballar a 

temperatures, pH i fluxos elevats. La mida de porus d’aquestes partícules és de 125 Å i 

presenten un 15 % de carboni en la seva estructura. La presència d’un 33 % menys de grups 
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silanol residuals (després de l’endcapping amb la unió de grups metil) fa que s’obtinguin 

pics excepcionalment estrets per a compostos bàsics [9], ja que la reducció de grups silanol 

comporta que els compostos bàsics interaccionin menys amb la fase estacionària i evita, 

per tant, l’eixamplament dels pics corresponents a aquests compostos.  

Per a aquesta columna s’estudia l’efecte de diverses fases mòbils en la resolució dels 13 

analits d’interès continguts en el patró. En primer lloc, s’assagen els eluents (A: ACN i B: 10% 

(v/v) MeOH/H2O), el gradient d’elució (0 min: 50% A, 10 min : 60% A, 20 min: 65% A, 30 min: 100% 

A, 32 min: 100% A, 35 min: 50% A) i el flux (1,2 ml/min) emprats en el mètode CEPA (Taula 

3.1.). Tal com es pot observar a la Figura 3.3., s’aconsegueix una correcta resolució per a 9 

del 13 analits DNPH-derivatitzats, però tant en el sisè com en el setè pic eluït apareixen 

sobreposades dues parelles de compostos.  

Cal tenir en compte que, respecte al mètode CEPA [2], la columna X-Terra® emprada té la 

meitat de longitud que les dues columnes Supelcosil C-18 en sèrie emprades en el mètode 

CEPA i, a més a més, la fase estacionària usada en una i altres columnes és diferent, tal com 

permet veure el comparador de columnes Waters Reversed-Phase Column Selectivity Chart 

disponible a la pàgina web de Waters Chromatography [10].  

 

Figura 3.3. Cromatograma corresponent a l’anàlisi, amb una columna X-Terra® C-18, d’una solució patró de 
concentració 0,6 µg/ml que conté els 13 carbonils DNPH-derivatitzats d’interès. L’anàlisi ha estat realitzada fent servir 
els mateixos eluents, gradient d’elució, flux, temperatura de columna, volum d’injecció i longitud d’ona que es 
recullen en el mètode CEPA (Taula 3.1.). 

 

Per a la mateixa columna s’assaja també l’efecte d’eliminar el metanol de l’eluent B, 

obtenint resultats semblants als que s’han presentat a la Figura 3.3.  

A continuació, es decideix assajar els eluents descrits en el mètode de Waters [11]. Així, els 

eluents emprats són A: H2O/ACN/THF (60/30/10) (v/v) i B: ACN/H2O (60/40) (v/v), amb un 

gradient del 100% A durant 5 minuts i, a continuació, un gradient lineal fins a 100% B, de 30 

minuts. El flux emprat és de 1,5 ml/min. [9] Com es pot observar en el en la Figura 3.4., 

malgrat que la resolució entre algunes parelles de pics ha millorat, respecte de la 

presentada anteriorment a la Figura 3.3., les dues parelles no resoltes anteriorment 

continuen sense separar-se correctament. S’assagen altres gradients, amb els mateixos 

eluents, sense obtenir resultats satisfactoris.  
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 Figura 3.4. Cromatograma corresponent a l’anàlisi d’una solució patró de concentració 0,6 µg/ml, que conté 

els 13 carbonils DNPH derivatitzats d’interès, amb la columna X-Terra® C-18. Els eluents utilitzats són A: 

H2O/ACN/THF (60/30/10) (v/v) i B: ACN/H2O (60/40) (v/v), amb un gradient del 100% A durant 5 minuts i, a 

continuació, un gradient lineal fins a 100% B, en 30 minuts. El flux emprat és de 1,5 ml/min. 

Així doncs, a la vista dels resultats obtinguts, es decideix descartar aquesta columna per dur 

a terme l'anàlisi de cetones i aldehids DNPH-derivatitzats. A continuació, es decideix assajar 

les condicions recollides en la Taula 3.2., per a una columna del mateix tipus que 

l’especificada en el mètode Waters [5]: una Nova-Pak® C-18, que a deferència de la X-

Terra®, té una fase estacionària més similar a la columna Supelcosil C18 emprada en el 

mètode CEPA [10].  

b) Columna Nova-Pak® C-18 (150 x 3,9 mm x 4 µµµµm) 

Les columnes Nova-Pak® també són una marca registrada de la casa comercial Waters 

Cromatografia, S.A. Respecte a la columna X-Terra® emprada anteriorment, aquesta 

columna Nova-Pak® és d’una longitud, un diàmetre intern i d’una mida de partícula inferior, 

cosa que permet obtenir cromatogrames amb un temps menor, reduir el consum d’eluents 

i millorar la resolució. La mida de porus de les partícules esfèriques que formen les 

columnes Nova-Pak® és de 60 Å i presenten un 7 % de càrrega de carboni [9].  

 

Figura 3.5. Cromatograma corresponent a l’anàlisi d’una solució patró de concentració 0,6 µg/ml, que conté els 13 
carbonils DNPH derivatitzats, analitzat amb la columna Nova-Pak® C-18, amb les condicions recollides a la Taula 3.2. 

 

Tal com es pot observar a la Figura 3.5., per a aquesta columna s’obtenen resultats 

satisfactoris, amb una bona resolució i selectivitat per a cada un dels 13 analits continguts 

en la solució patró, emprant els eluents A: H2O/ACN/THF (60/30/10) (v/v) i B: ACN/H2O (60/40) 

(v/v), amb un gradient lineal fins a 0% A, en 10 minuts i un flux de 1,5 ml/min.  
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A continuació, amb l’objectiu d’aconseguir -una vegada optimitzat el mètode 

cromatogràfic- transferir el mètode d’HPLC a cromatografia ultraràpida (UHPLC), s’ha 

estudiat l’ús d’una columna X-BridgeTM per portar a terme la determinació d’aldehids i 

cetones DNPH-derivatitzats. Un cop desenvolupat un mètode amb la columna X-BridgeTM, la 

transferència d’HPLC a UHPLC serà possible perquè existeix el mateix rebliment de les 

columnes X-BridgeTM, amb una mida de partícula més petita, cosa que permet la seva 

utilització en UHPLC. 

c) Columna X-BridgeTM C-18 (150 x 4,6 mm x 3,5 µµµµm) 

Les columnes X-BridgeTM són també una marca registrada de la casa comercial Waters 

Cromatografía, S.A. i han estat obtingudes a partir de la tecnologia de partícules híbrides de 

segona generació, anomenades BEH (Bridged Ethyl Hybrid). Les partícules BEH se sintetitzen 

a partir de dos monòmers d’elevada puresa: el monòmer de tetraetoxisilà, que forma les 

unitats de SiO2 inorgàniques durant el procés de formació de partícules, i el monòmer de 

bis(trietoxisilil)età que forma les unitats d’organosiloxà O1,5Si-CH2CH2-SiO1,5. El rendiment 

òptim en la formació de partícules s’obté amb una relació molar de 4:1 tetraetoxisilà i 

bis(trietoxisilil)età. Els grups híbrids superficials redueixen la concentració superficial de 

silanol, fet que es tradueix en una reducció dels factors de cua USP dels pics corresponents 

a compostos bàsics. Els grups pont interns confereixen una major estabilitat química i 

mecànica a la fase estacionària. Per altra banda, els grups híbrids interns i superficials 

afegeixen hidrofobicitat, cosa que es tradueix en una major estabilitat de la columna a pH 

elevats [11]. 

 

Figura 3.6. Procés sintètic d’elaboració del reblert de les columnes X-BridgeTM. Reproducció de la Figura 2 del 
catàleg Waters [11].  

 

En el mètode posat a punt emprant la columna X-BridgeTM, s’utilitzen les condicions que es 

detallen a continuació a la Taula 3.3.  
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Volum d’injecció 20 µL 

Columna X-Bridge® C-18 (150 x 4,6 mm x 3,5 µm) 

Temperatura del forn 30 ºC 

Eluents 
A: H2O/ACN/THF (60:30:10) 

B: ACN/H2O (60:40) 

Flux 1,5 mL/min 

Gradient d’elució 

0-9 min: 100% A 

9-28 min: gradient fins a 0% A (corba 5) 

28-30 min: 0% A  

30-31 min: gradient fins a 100% A 

31-35 min: 100% A (equilibrat) 

λλλλ detecció  360 nm 

Taula 3.3. Condicions cromatogràfiques usades en el mètode X-BridgeTM C18 inicial. 

 

A continuació, a la Figura 3.7., es presenta el cromatograma resultant de l’anàlisi d’una 

solució patró que conté els 13 compostos DNPH-derivatitzats d’interès en una concentració 

de 0,6 µg/ml amb les condicions descrites a la Taula 3.3. 

 

Figura 3.7. Cromatograma corresponent a l’anàlisi d’una solució patró de concentració 0,6 µg/ml, que conté 

els 13 carbonils DNPH-derivatitzats, analitzat amb la columna X-BridgeTM mètode inicial (Taula 3.3.). 

Tal com es pot observar en el cromatograma anterior, aquest mètode (X-BridgeTM inicial) 

permet obtenir una bona resolució pels 13 analits continguts en el patró. L’ús d’aquesta 

columna, respecte a la columna Nova-Pak® permet disminuir l’amplada dels pics i, per tant, 

s’incrementa la sensibilitat. 
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2.2. Mètode final per a la determinació d’aldehids i cetones, provinents 

d’emissions de vehicles, continguts en cartutxos de sílice impregnats amb 2,4-

dinitrofenilhidrazina  

Cal tenir present que l’etapa de captació de mostra -que es detalla a l’apartat 5.- no s’ha 

portat a terme a les instal·lacions de l’IQS. El mètode final per a la determinació d’aldehids i 

cetones, provinents d’emissions de vehicles, continguts en cartutxos de sílice impregnats 

amb 2,4-dinitrofenilhidrazina, inclou l’elució dels cartutxos amb 5 mL d’acetonitril i la 

posterior anàlisi, mitjançant HPLC-UV, d’una alíquota d’aquest eluat. 

Per tal d’intentar reduir el temps d’anàlisi i també per intentar optimitzar la sensibilitat del 

mètode, es decideix adquirir una columna amb el mateix rebliment que la X-BridgeTM 

especificada en l’apartat anterior, però amb una longitud i una mida de partícula menors: 

75 x 4,6 mm x 2,5 µm. Per tal d’evitar treballar a pressions massa elevades, respecte al 

mètode presentat en l’apartat anterior, s’ha disminuït el flux (de 1,5 a 1,2 ml/min) i s’ha 

augmentat la temperatura del forn (de 30ºC a 50ºC). 

Les condicions d’aquest mètode apareixen recollides a continuació a la Taula 3.4. i s’han 

portat a terme usant un cromatògraf HPLC Alliance 2690 (IQS-CROMA-FI0073) acoblat a un 

detector UV de longitud d’ona variable 2489 (IQS-CROMA-FI0142) (Waters Chromatography, 

S.A.). 

 

Volum d’injecció 10 µL 

Columna X-Bridge® C-18 (75 x 4,6 mm x 2,5 µm) 

Temperatura del forn 50 ºC 

Eluents 
A: H2O/ACN/THF (60:30:10) 

B: ACN/H2O (60:40) 

Flux 1,2 mL/min 

Gradient d’elució 

0-6 min: 100% A 

6-18 min : gradient lineal fins a 0% A 

18-23 min: 0% A  

λλλλ    detecció 360 nm 
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Patrons (concentracions corresponents a 
carbonil sense derivatitzar) 

Patrons mare: 1,0, 3,0 i 15,0 µg/mL 

Patró de quantificació: 1 µg/mL (preparat a 

partir del patró mare de 3,0 µg/mL) 

Patró de control: Patró mare 1,0 µg/mL 

Patró LQ: 0,0075 µg/mL 

Taula 3.4. Condicions cromatogràfiques usades en el mètode X-BridgeTM C18 final. 

A continuació, a la Figura 3.8., es presenta el cromatograma resultant de l’anàlisi d’una 

solució patró que conté els 13 compostos DNPH-derivatitzats d’interès en una concentració 

de 1 µg/ml. Tal com es pot observar, s’aconsegueixen resoldre correctament els 13 analits 

d’interès. Cal destacar la disminució del temps d’anàlisi, passant d’un temps de retenció de 

23 minuts (Figura 3.7.) a 15,5 minuts per a l’últim dels compostos eluïts. 

 

Figura 3.8. Cromatograma corresponent a l’anàlisi d’una solució patró de concentració 1 µg/ml, que conté els 

13 carbonils DNPH-derivatitzats, analitzat amb la columna X-BridgeTM mètode final (Taula 3.4.). 

A partir d’ara es farà referència a aquest mètode indistintament com a mètode C18 

gradient, mètode per a la determinació d’aldehids i cetones en cartutxos de sílice 

impregnats amb DNPH o mètode per a la determinació d’aldehids i cetones DNPH-

derivatitzats en mostres d’emissions de vehicles. Cal esmentar que s’han realitzat 

nombroses proves amb l’objectiu d’aconseguir mantenir la separació cromatogràfica dels 

13 analits, sense necessitat d’utilitzar tetrahidrofuran en la fase mòbil. Tots els intents 

d’eliminar aquest component han estat fallits, ja que la seva presència en la fase mòbil ha 

resultat ser essencial per a la correcta resolució dels pics que elueixen en les posicions 6-9. 

Així mateix s’han realitzat diverses proves per tal d’aconseguir optimitzar els fluxos i la 

temperatura, obtenint com a òptims els que s’han presentat a la Taula 3.4. Aquest mètode 

comprèn l’anàlisi dels 13 compostos carbonílics que es presenten a continuació a la Taula 

3.5. Cal esmentar que s’ha suposat que l’ordre d’elució que presenten els 13 analits és el 

mateix que l’especificat en el certificat d’anàlisi dels patrons mare (Cerilliant Corporation, 

EUA). S’haurà de confirmar aquest ordre d’elució (veure Apartat 3.1.), ja que la columna 

(Deltabond Res AK 200 x 4,6 mm) i les fases mòbils (A:ACN i B:H2O) emprades en el mètode 
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d’anàlisi del certificat dels patrons mare difereixen de les emprades en el mètode posat a 

punt i, a més a més, l’ordre d’elució dels analits metil etil cetona-DNPH i metacroleïna-

DNPH especificat en el mètode CEPA està intercanviat, respecte al que es presenta a 

continuació.  

 

Ordre 
d’elució 

Compost 

Nombre 
d’àtoms de 

carboni 
(compost 

sense DNPH) 

Fórmula molecular 

(X correspon a DNPH) 

MM 
compost-

DNPH 
(g/mol) 

1 formaldehid-DNPH 1 

 

210 

2 acetaldehid-DNPH 2 

 

224 

3 acetona-DNPH 3 
 

238 

4 acroleïna-DNPH 3 

 

236 

5 propionaldehid-DNPH 3 

 

238 

6 crotonaldehid-DNPH 4 
 

250 

7 
metil etil cetona-

DNPH 
4 

 

252 

8 metacroleïna-DNPH 4 

  

250 

9 butiraldehid-DNPH 4 

 

252 
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Ordre 
d’elució 

Compost 

Nombre 
d’àtoms de 

carboni 
(compost 

sense DNPH) 

Fórmula molecular 

(X correspon a DNPH) 

MM 
compost-

DNPH 
(g/mol) 

10 benzaldehid-DNPH 7 

 

286 

11 valeraldehid-DNPH 5 

 

266 

12 m-tolualdehid-DNPH 8 

 

300 

13 hexanaldehid-DNPH 6 

 

280 

Taula 3.5. 13 carbonils-DNPH d’interès pels quals s’ha posat a punt el mètode per a la determinació d’aldehids 

i cetones en emissions de vehicles i que corresponen, per ordre d’elució, a cada un dels compostos que 

apareixen en la Figura 3.7. Per a cada un dels 13 analits es presenta el nombre de carbonis del compost sense 

derivatitzar i la seva fórmula molecular, on X correspon a la 2,4-dinitrofenilhidrazona (DNPH).  

El mètode presentat és el que s’ha emprat en les últimes sèries de mostres analitzades en 

el projecte CENIT I+DEA. Cal esmentar que les primeres sèries de mostres (fins a la sèrie 30) 

van ser analitzades amb un detector Waters 486 (IQS-CROMA-FI0074) i el gradient utilitzat va 

ser lleugerament diferent. En les últimes sèries de mostres el detector emprat ja és, tal com 

s’especifica en el mètode presentat en aquest apartat, un Waters 2489 (IQS-CROMA-FI0142). 

L’experiència adquirida al llarg de l’anàlisi de diverses sèries de mostres va suggerir 

modificar el gradient (fins a obtenir el presentat en la Taula 3.4.), tot allargant el temps 

durant el qual es mantenen les proporcions d’eluents per a cada un dels canvis efectuats, 

per tal d’aconseguir millores en l’eficàcia del sistema, i augmentar el temps del 

cromatograma per tal d’aconseguir eluir possibles impureses presents en les mostres. 

Aquestes modificacions han quedat recollides en les revisions 1R i 2R del procediment 

normalitzat de treball IQS-CROMA-PNT-A-0081. El rang del mètode 1R pels 13 compostos 

analitzats està comprès entre 0,01 µg/ml i 15 µg/ml, que equival a 0,044 i 66 µg d’analit per 

cartutx, tenint en compte un volum d'extracte de 4,4 ml, i el rang de linealitat del mètode 

2R (mètode final per a la determinació d’aldehids i cetones, provinents d’emissions de 

vehicles, continguts en cartutxos de sílice impregnats amb 2,4-dinitrofenilhidrazina) dels 13 

H

X

H

X

CH3

H

X

CH3

H

X
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compostos analitzats està comprès entre 0,0075 µg/ml i 15 µg/ml, que equival a 0,033 i 66 

µg d’analit per cartutx.  

2.2.1. Validació del mètode 

a) Selectivitat 

Segons l’AEFI [12], la selectivitat es defineix com la capacitat d’un mètode analític per 

mesurar i/o identificar de manera simultània o separada els analits d’interès, de forma 

inequívoca, en presència d’altres substàncies químiques que puguin estar presents a la 

mostra. 

Analitzant les diferents etapes del mètode per a la determinació d’aldehids i cetones en 

emissions de vehicles, es pot observar que presenta diversos punts que permeten incidir en 

la selectivitat: 

1. Presa de mostra (retenció de la mostra gasosa sobre un suport sòlid i 

derivatització): Aquesta etapa es realitza a través dels cartutxos de sílice impregnats 

amb 2,4-dinitrofenilhidrazina. Cal tenir en compte que la sílice (polar) es troba 

impregnada amb 2,4-dinitrofenilhidrazina (lleugerament polar), i malgrat que això 

farà disminuir la polaritat de la fase estacionària del cartutx, aquesta continuarà 

essent polar i, per tant, retindrà bé els compostos que presentin una polaritat 

similar, com són els carbonils.  

Degut a l’origen de les mostres, sabem que els principals possibles compostos 

interferents amb els carbonils són els hidrocarburs i, en el cas que la mostra 

provingui d’emissions obtingudes emprant un biocarburant, també els alcohols. Per 

una banda, els hidrocarburs (apolars) no podrien ser correctament retinguts en els 

cartutxos de sílice impregnats amb 2,4-dinitrofenilhidrazina. Per l’altra, els alcohols 

(polars) sí que podrien quedar retinguts en el cartutx. De totes maneres, no es 

podrien derivatitzar amb 2,4-dinitrofenilhidrazina. La posterior elució del cartutx 

amb acetonitril (polar) arrossegaria a la fase líquida els carbonils derivatitzats i 

també els alcohols que haguessin pogut quedar retinguts en el cartutx. 

2. Detecció a 360 nm: Posteriorment a la separació cromatogràfica, la detecció es 

realitza a una longitud d’ona (360 nm) en què només absorbeixen alguns 

compostos. Aquest és el cas dels carbonils-DNPH, però no el dels alcohols, per 

exemple.  

La selectivitat del mètode s’ha estudiat des de diversos punts de vista: 

- Algunes sèries de mostres han estat analitzades mitjançant HPLC-DAD. El detector 

utilitzat ha estat un 996PDA Waters i l’estudi d’espectres s’ha portat a terme des de 

200 fins a 600 nm, amb una resolució espectral de 1,2 nm i una velocitat de 

mostreig de 1 espectre/s. Per a cap dels analits presents en les mostres analitzades 
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s’ha detectat la presència d’impureses. Els espectres obtinguts per a cada un dels 

analits presents a les mostres són comparables als espectres del corresponent 

carbonil-DNPH contingut en la solució patró analitzada (per a cada un dels 13 

analits-DNPH pels quals s’ha posat a punt el mètode els espectres UV-Vis es 

presenten a l’apartat 3.1.). 

- Estudi dels nivells de carbonils presents tant en els cartutxos de sílice impregnats 

amb 2,4-dinitrofenilhidrazina en blanc com en l’acetonitril emprat en l’elució 

d’aquests cartutxos. Aquest estudi fa referència als nivells de fons de cada un dels 

13 analits-DNPH presents en els blancs. Tal com es veurà en l’apartat 4.4., on es 

presenta en detall aquest estudi, s’ha observat que el contingut en acetona d’algun 

acetonitril pot ser important; per aquest motiu, per portar a terme l’elució dels 

cartutxos cal seleccionar un acetonitril amb baix contingut en acetona. Per altra 

banda, s’ha observat que alguns lots de cartutxos poden contenir nivells 

interferents principalment d’acetona i, en menor mesura, d’acetaldehid. Per aquest 

motiu cal seleccionar, tenint en compte les especificacions del fabricant, cartutxos 

amb baixos continguts d’aldehids i cetones. Finalment, com que l’acetona és un 

dissolvent d’ús habitual en la majoria de laboratoris, cal evitar la presència 

d’acetona en l’ambient durant l’elució dels cartutxos. 

- Tal com s’evidencia en el Capítol 4, l’anàlisi d’altres patrons de carbonils-DNPH 

(presentada en l’apartat 5.3.2.) permet tenir constància de possibles compostos 

carbonílics-DNPH que poden interferir en l’anàlisi dels 13 carbonils-DNPH d’interès. 

D’aquesta manera es pot observar, per exemple, que el 2-metilpropanal-DNPH (log 

k’=1,330) podria actuar com a interferència de l’analit butiraldehid-DNPH (log 

k’=1,322) (∆log k’=0,008)*, que l’acetofenona-DNPH (log k’=1,497) podria actuar 

com a interferència de l’analit valeraldehid-DNPH (log k’=1,499) (∆log k’=0,002)*, 

que el p-tolualdehid-DNPH (log k’=1,535) podria actuar com a interferència de 

l’analit m-tolualdehid-DNPH (log k’=1,537) (∆log k’=0,002)* i que el 2-metilpentanal-

DNPH (log k’=1,611) podria actuar com a interferència de l’analit hexanaldehid-

DNPH (log k’=1,620) (∆log k’=0,009)*.  

*Tal com apareix desenvolupat en el Capítol 4, en el mètode per a la determinació 

d’aldehids i cetones-DNPH en emissions de vehicles, per tal que dos compostos que 

elueixen consecutivament puguin ser correctament resolts cal un ∆log k’≥0,024. 

- L’aplicació de les metodologies QSRR desenvolupades en el Capítol 4 a un conjunt 

de compostos carbonílics permet fer prediccions que poden ser d’utilitat per tenir 

constància dels possibles compostos carbonílics-DNPH interferents amb els 

compostos d’interès.  

- Finalment, malgrat que no s’ha assajat per a cap de les mostres analitzades, les 

proves efectuades amb el mètode isocràtic usant una columna cianopropil (veure 

apartat 6.) permetrien efectuar un estudi de selectivitat per una banda -usant el 
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mètode gradient C18- i per l’altra confirmar el temps de retenció dels analits i les 

possibles interferències amb el mètode isocràtic ciano, ja que ambdues fases 

estacionàries (octadecilpolietoxisilà i cianopropil) són ortogonals (de polaritats molt 

diferents). 

b) Linealitat i rang del mètode 

La linealitat es defineix com la capacitat del mètode analític per generar resultats que són 

directament (o per mitjà de transformacions matemàtiques) proporcionals a la 

concentració de l’analit en la mostra, en un rang determinat. Entenent com a rang l’interval 

entre la concentració inferior i superior per a les quals s’ha demostrat la correcta precisió, 

exactitud i linealitat del mètode [12].  

Cal esmentar que el rang de linealitat del mètode ha variat al llarg de les diverses sèries de 

mostres analitzades. El rang de linealitat del mètode per a les primeres 30 sèries de 

mostres analitzades ha estat comprès entre 0,01 i 15 µg/ml, que equival a 0,044 i 66 µg 

d’analit per cartutx, tenint en compte un volum d’extracte de 4,4 ml. Per a la resta de sèries 

analitzades el rang de linealitat del mètode està comprès entre 0,0075 i 15 µg/ml, que 

equival a 0,033 i 66 µg d’analit per cartutx, respectivament. Aquest canvi en el rang de 

linealitat del mètode és conseqüència d’un canvi en el detector d’ultraviolat usat. Per a les 

primeres 30 sèries de mostres el detector emprat era un model Waters 486 (IQS-CROMA-

FI0074), a partir de la trenta-unena sèrie de mostres, el detector anterior ha estat substituït 

per un nou detector Waters 2489 (IQS-CROMA-FI0142), que ha permès millorar 

lleugerament la sensibilitat del mètode i, per tant, ampliar una mica el rang de linealitat 

establert. 

Els diversos paràmetres de validació del mètode que es presenten a continuació han estat 

calculats tenint en compte les dades obtingudes mitjançant el detector model Waters 2489. 

Cal esmentar que en la validació del mètode anterior (usant el detector Waters 486) els 

estudis de linealitat i rang i dels límits de detecció i quantificació, es van portar a terme 

emprant un procediment semblant i els resultats obtinguts van ser equivalents. 

Partint de la metodologia proposada per CEPA [2], l’estudi de linealitat del mètode ha 

consistit en un calibratge multipunt, de vuit nivells de concentració, compresos entre 0,007 

i 15 µg/ml. Els nivells de concentració utilitzats han estat els següents: 15, 5, 1,7, 0,6, 0,2, 

0,06, 0,02 i 0,007 µg/ml. El patró de menor concentració ha estat injectat 8 vegades, el 

patró de concentració 0,02 s’ha injectat 5 vegades i els altres patrons 4 vegades. A partir de 

la concentració i de la mitjana d’àrees obtingudes, es porta a terme una regressió lineal 

amb l’objectiu de determinar el coeficient de correlació de la regressió (r). Segons CEPA, el 

coeficient de correlació, r, cal que superi el valor de 0,995 per tal que la regressió es pugui 

considerar suficientment lineal. A continuació, a la Taula 3.6., es presenten els valors dels 

coeficients de correlació obtinguts per a cada un dels 13 analits d’interès. Tal com es pot 

observar, tots els coeficients de correlació (r) obtinguts presenten valors superiors a 

0,99995. Per tant, tenint en compte CEPA [2], es pot concloure que el mètode és lineal en 
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el rang estudiat. De totes maneres, segons AEFI [12], la informació que aporta r és limitada, 

ja que aquesta metodologia no permet assegurar que el mètode sigui, a més a més de 

lineal, proporcional. Per tant, fan falta altres paràmetres per estudiar de manera més 

acurada la linealitat del mètode.  

A la Taula 3.6. també s’inclouen els valors del pendent (b) i de l’ordenada a l’origen (a) 

obtinguts per a la recta de regressió (y=b·x+a, on y és l’àrea obtinguda en el cromatograma 

i x la concentració expressada en µg/ml) de cada un dels analits. El pendent està relacionat 

amb la sensibilitat del mètode, així que com més gran sigui el pendent més sensibilitat 

(entesa com la resposta del mètode davant de canvis en la concentració dels analits). Quan 

la recta no passa pel punt (0,0), l’ordenada a l’origen té relació amb l’error sistemàtic del 

mètode, que podrà ser tant per excés com per defecte. Tenint en compte els valors del 

pendent, tal com es pot observar a la Taula 3.6., la sensibilitat del mètode, de major a 

menor, és la següent: formaldehid-DNPH, acetaldehid-DNPH, acroleïna-DNPH, 

propionaldehid-DNPH, acetona-DNPH, metacroleïna-DNPH, crotonaldehid-DNPH, 

butiraldehid-DNPH, metil etil cetona-DNPH, valeraldehid-DNPH, hexanaldehid-DNPH, 

benzaldehid-DNPH i m-tolualdehid-DNPH. Seguint la metodologia proposada per AEFI [12] 

(prova de significació t de Student per a n-2 graus de llibertat i α=0,05) per a cada un dels 

13 analits, la pendent és estadísticament diferent de zero per a un grau de significació α 

igual a 0,05.  

Per tal de determinar si l’ordenada a l’origen és significativament diferent de zero, seguint 

la metodologia de la prova de significació t de Student per a n-2 graus de llibertat i α=0,05 

es porta a terme el test de proporcionalitat, tenint en compte els valors obtinguts per a 

l’ordenada a l’origen per a cada un dels 13 analits. Seguint aquesta metodologia només 4 

dels 13 analits compleixen el criteri de proporcionalitat: formaldehid-DNPH, acetaldehid-

DNPH, acetona-DNPH i acroleïna-DNPH. Això pot ser degut al fet que per als altres 9 analits 

les dades obtingudes presenten poca variabilitat, cosa que no permetria explicar la 

diferència existent entre cada una de les ordenades a l’origen i el valor zero. De totes 

maneres, habitualment es té en compte un altre criteri, que considera que un mètode és 

proporcional quan el valor de l’ordenada a l’origen és com a màxim el que correspon a un 

1% de la resposta de l’analit. D’aquesta manera, tenint en compte una concentració de 1 

µg/ml (patró de quantificació), per a cada un dels 13 analits el valor de l’ordenada a 

l’origen és inferior al 1% de la resposta de l’analit. Així doncs, es pot considerar que el 

mètode estudiat és proporcional. 
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Analit r (coeficient de 

correlació) 
a (ordenada a l’origen) b (pendent) 

formaldehid-DNPH 0,999984 -66 310388 

acetaldehid-DNPH 0,999975 383 226906 

acetona-DNPH 0,999986 46 163967 

acroleïna-DNPH 0,999985 -63 197113 

propionaldehid-DNPH 0,999984 -1141 174129 

crotonaldehid-DNPH 0,999985 -293 153942 

metil etil cetona-DNPH 0,999986 -677 122456 

metacroleïna-DNPH 0,999985 -397 160162 

butiraldehid-DNPH 0,999985 -984 140125 

benzaldehid-DNPH 0,999985 -488 97529 

valeraldehid-DNPH 0,999987 -550 114995 

m-tolualdehid-DNPH 0,999986 -257 83032 

hexanaldehid-DNPH 0,999986 -542 101188 

Taula 3.6. Per a cada un dels 13 carbonils-DNPH, valors obtinguts per al coeficient de correlació (r), per 

l’ordenada a l’origen (a) i per al pendent (b) de la regressió efectuada tenint en compte els vuit nivells de 

concentració esmentats. 

Per altra banda també s’ha estudiat la homogeneïtat de les variàncies, tenint en compte el 

test de Cochran (metodologia proposada per AEFI [12]). Per portar a terme aquest estudi 

s’ha tingut en compte 4 repeticions per a cada un dels 8 nivells de concentració (les 4 

primeres injeccions del patró de 0,007 µg/ml i la primera injecció del patró de 0,02 µg/ml 

no s’han tingut en compte) i un nivell de significació α=0,05. Cap dels 13 analits no 

compleix el criteri de l’homogeneïtat de variàncies. Això pot ser degut al fet de treballar en 

un rang de concentracions molt ample (el marge superior és més de 1000 vegades més 

concentrat que el marge inferior) i al fet que la concentració corresponent al marge inferior 

es troba molt propera al valor límit de detecció.  

El factor de resposta s’expressa com la relació entre la concentració i l’invers de l’àrea, i es 

pot considerar com una expressió aproximada de la sensibilitat del calibratge. En un 

calibratge lineal els factors de resposta han de ser semblants entre ells i propers a l’invers 

del valor del pendent. Així doncs, per tal de verificar la linealitat del mètode s’estudien 

també els coeficients de variació dels factors de resposta (f). A continuació, a la Taula 3.7., 

d’esquerra a dreta es presenten els valors dels coeficients de variació dels factors de 

resposta tenint en compte els vuit nivells de concentració (des de 0,007 fins a 15 µg/ml) i 
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els coeficients de variació dels factors de resposta tenint en compte els set nivells de 

concentració (des de 0,02 fins a 15 µg/ml). Tal com és d’esperar els coeficients de variació 

dels factors de resposta corresponents als vuits nivells de concentració presenten valors 

més elevats, tots ells inferiors al 20%. Quan no es té en compte el patró de nivell més baix, 

els coeficients de variació dels factors de resposta corresponents als set nivells de 

concentració són tots inferiors al 10%.  

 

Analit CVf (%)0,007-15µg/ml CVf (%)0,02-15µg/ml 

formaldehid-DNPH 3,5 2,2 

acetaldehid-DNPH 5,3 1,6 

acetona-DNPH 3,3 1,9 

acroleïna-DNPH 7,1 4,2 

propionaldehid-DNPH 10,3 7,2 

crotonaldehid-DNPH 15,5 7,4 

metil etil cetona-DNPH 12,0 6,6 

metacroleïna-DNPH 13,4 7,9 

butiraldehid-DNPH 12,8 8,1 

benzaldehid-DNPH 14,2 7,8 

valeraldehid-DNPH 12,4 7,5 

m-tolualdehid-DNPH 16,7 8,9 

hexanaldehid-DNPH 16,0 7,6 

Taula 3.7. Per a cada un dels 13 carbonils-DNPH, valors obtinguts pel coeficient de variació dels factors de 

resposta tenint en compte els vuit nivells de concentració (des de 0,007 fins a 15 µg/ml) i set nivells de 

concentració  (des de 0,02 fins a 15 µg/ml). 

Finalment es conclou que el mètode és lineal en el rang comprès entre 0,007 i 15 µg/ml. Cal 

assenyalar que per qüestions pràctiques, el rang inferior del mètode s’ha considerat a una 

concentració de 0,0075 µg/ml.  

c) Estudi del límit de detecció (LD) i del límit de quantificació (LQ) del mètode: 

A continuació, es presenta el càlcul del límit de detecció aplicant la metodologia proposada 

per CEPA [2]. Seguint aquesta metodologia, es porta a terme un calibratge multipunt 

consistent en, com a mínim, 4 nivells de concentració baixa (tots per sobre del límit de 

detecció esperat). El patró de menor concentració s’analitza un mínim de 5 vegades i els 
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altres nivells un mínim de 4 vegades. Prenent aquesta metodologia com a model, l’estudi 

del límit de detecció teòric del mètode ha consistit en un calibratge multipunt emprant els 

quatre nivells de concentració següents: 0,007, 0,02, 0,06 i 0,2 µg/ml. Per al nivell de 

menor concentració s’han efectuat un total de 8 repeticions, 5 repeticions pel nivell de 0,02 

µg/ml i 4 repeticions per a la resta de nivells de concentració. 

En la metodologia usada per CEPA [2], a partir dels valors de concentració i de l’àrea 

mitjana es porta a terme una regressió lineal per calcular els pendents, mi, per a cada un 

dels compostos d’interès. A més a més, per a cada un dels analits es calcula la desviació 

estàndard, si, en unitats d’àrea, a partir dels replicats analitzats pel patró de menor 

concentració. A partir dels pendents calculats, utilitzant l’Equació 3.1., es converteix la 

desviació estàndard a unitats de concentració. 

Equació 3.1.    
i

area
iconc

i m

s
s =  

Llavors, el límit de detecció (LD) per a cada un dels compostos d’interès (i) pot ser calculat a 

partir de l’Equació 3.2., on el valor de la t de Student correspon a un grau de confiança del 

98% i depèn dels graus de llibertat del sistema, que es calculen com el número de replicats 

menys un.  

Equació 3.2.    
conc
iiD stL ⋅=  

A continuació, a la Taula 3.8., es presenten els valors dels límits de detecció teòrics 

obtinguts per a cada un del 13 analits d’interès, mitjançant l’aplicació de la metodologia 

proposada per CEPA. 

 

Analit LD teòric (µg/ml) LD teòric (µg/cartutx) 

formaldehid-DNPH 0,0005 0,0021 

acetaldehid-DNPH 0,0002 0,0009 

acetona-DNPH 0,0004 0,0019 

acroleïna-DNPH 0,0001 0,0005 

propionaldehid-DNPH 0,0002 0,0008 

crotonaldehid-DNPH 0,0017 0,0073 

metil etil cetona-DNPH 0,0010 0,0043 

metacroleïna-DNPH 0,0016 0,0070 
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Analit LD teòric (µg/ml) LD teòric (µg/cartutx) 

butiraldehid-DNPH 0,0013 0,0056 

benzaldehid-DNPH 0,0009 0,0039 

valeraldehid-DNPH 0,0010 0,0045 

m-tolualdehid-DNPH 0,0011 0,0048 

hexanaldehid-DNPH 0,0006 0,0024 

Taula 3.8. Per a cada un dels 13 carbonils-DNPH, valors obtinguts pel límit de detecció teòric (LD), expressat en 

µg/ml i en µg/cartutx. Valors calculats tenint en compte la metodologia reportada per CEPA. Recordar que el 

volum injectat és de 10 µl. 

Tal com es pot observar, tots els valors continguts en la Taula 3.8. són inferiors al límit 

de detecció màxim permès proposat per CEPA (0,033 µg/cartutx). Tenint en compte els 

13 analits, tots els valors obtinguts pel límit de detecció teòric són almenys 4,5 vegades 

inferiors al valor de 0,033 µg/cartutx proposat per CEPA. Pels 5 primers analits i per 

l’hexanaldehid-DNPH, el valor de LD obtingut és inclús 10 vegades inferior al valor de 

CEPA. 

Una altra metodologia emprada habitualment per portar a terme el càlcul teòric del 

límit de detecció i també el càlcul teòric del límit de quantificació, és la del mètode de 

la relació senyal/soroll [13], [12]. Segons aquesta metodologia, s’estableix com a límit 

de detecció aquella massa d’analit que genera un senyal igual a 3 vegades el senyal del 

soroll i com a límit de quantificació, aquella quantitat d’analit injectada que genera un 

senyal igual a 10 vegades el senyal del soroll. 

A continuació, a la Taula 3.9., es presenten els valors dels límits de detecció i de 

quantificació teòrics obtinguts per a cada un del 13 analits d’interès, mitjançant 

l’aplicació del mètode de la relació senyal/soroll. 

 

Analit 
LD  

(µg/ml) 

LD  

(µg/cartutx) 

LQ 

(µg/ml) 

LQ  

(µg/cartutx) 

formaldehid-DNPH 0,0005 0,002 0,002 0,009 

acetaldehid-DNPH 0,0009 0,004 0,003 0,013 

acetona-DNPH 0,0013 0,006 0,004 0,018 

acroleïna-DNPH 0,0012 0,005 0,004 0,018 

propionaldehid-DNPH 0,0015 0,006 0,005 0,022 
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Analit 
LD  

(µg/ml) 

LD  

(µg/cartutx) 

LQ 

(µg/ml) 

LQ  

(µg/cartutx) 

crotonaldehid-DNPH 0,0023 0,010 0,008 0,035 

metil etil cetona-DNPH 0,0027 0,012 0,009 0,040 

metacroleïna-DNPH 0,0023 0,010 0,008 0,035 

butiraldehid-DNPH 0,0026 0,011 0,009 0,040 

benzaldehid-DNPH 0,0037 0,016 0,012 0,053 

valeraldehid-DNPH 0,0027 0,012 0,009 0,040 

m-tolualdehid-DNPH 0,0037 0,016 0,012 0,053 

hexanaldehid-DNPH 0,0034 0,015 0,011 0,048 

Taula 3.9. Per a cada un dels 13 carbonils-DNPH, valors obtinguts pel límit de detecció (LD) i el límit de 

quantificació (LQ) teòrics, expressats en µg/ml i en µg/cartutx. Valors calculats tenint en compte la 

metodologia de la relació senyal/soroll. Recordar que el volum injectat és de 10 µl. 

Tal com es pot observar a la Taula 3.9., els límits de detecció teòrics calculats mitjançant el 

procediment de la relació senyal/soroll són més elevats (excepte per l’analit formaldehid-

DNPH), que els calculats a partir de la metodologia proposada per CEPA, presentats a la 

Taula 3.8. De totes maneres, tots els límits de detecció teòrics continuen sent inferiors al 

límit de detecció màxim permès proposat per CEPA (0,033 µg/cartutx). 

Pel que fa al límit de quantificació, malgrat que 8 dels 13 analits superen el valor de 0,033 

µg/cartutx, partint de la base que tots els valors dels coeficients de variació de les àrees 

corresponents a cada un dels nivells de concentració són inferiors al 15% (per a un nivell de 

10 ppb, AEFI [12] accepta un coeficient de variació de fins al 21%), per a cada un dels 13 

analits contemplats en el mètode per a la determinació d’aldehids i cetones, es decideix -a 

partir de la trenta-unena sèrie de mostres- establir el límit de quantificació en un valor de 

0,033 µg/cartutx (0,0075 µg/ml).  

Cal esmentar que per a cada una de les sèries de mostres s’ha portat a terme l’anàlisi d’una 

solució patró del nivell de concentració límit de quantificació. Per a les 30 primeres sèries 

de mostres, el patró límit de quantificació té una concentració de 0,01 µg/ml per a cada un 

dels 13 analits. A partir de la sèrie 31, la concentració de cada un dels 13 analits en el patró 

límit de quantificació és de 0,0075 µg/ml. L’àrea obtinguda per a cada un dels 13 analits-

DNPH continguts en el patró de quantificació es compara amb l’àrea obtinguda per a cada 

un d’aquests analits en la mostra. Llavors poden tenir lloc tres situacions: 

- Si l’àrea de l’analit en mostra és inferior (menys de la meitat) a l’àrea obtinguda per 

a l’analit corresponent en el patró límit de quantificació, el pic corresponent no 
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s’integra i es reporta que la concentració de l’analit present en la mostra és inferior 

a 0,0075 µg/ml (o a 0,01 µg/ml fins a la sèrie 30). 

- Si l’àrea de l’analit en mostra és de l’ordre de l’àrea obtinguda per a l’analit 

corresponent en el patró límit de quantificació, el pic corresponent no s’integra i es 

reporta que la concentració de l’analit present en la mostra és igual a 0,0075 µg/ml 

(o a 0,01 µg/ml fins a la sèrie 30). 

- Si l’àrea de l’analit en mostra és superior (de l’ordre del doble) a l’àrea obtinguda 

per a l’analit corresponent en el patró límit de quantificació, el pic corresponent 

s’integra i la seva concentració es calcula a partir del factor de resposta de l’analit 

corresponent contingut en el patró de quantificació de 1 µg/ml. 

Nota: Cal tenir en compte que CEPA [2] utilitza LD com a equivalent de LQ. 

d) Precisió 

La precisió és la capacitat d’un mètode de proporcionar resultats propers entre ells. 

D’aquesta manera, la precisió expressa el grau de concordança (grau de dispersió) entre 

una sèrie de mesures múltiples realitzades a partir d’una mateixa mostra homogènia en les 

condicions descrites en el mètode [12].  

La precisió engloba tres tipus d’estudis diferents: la repetibilitat, que estudia la variabilitat 

del mètode portant a terme una sèrie d’anàlisis sobre la mateixa mostra en les mateixes 

condicions operatives (mateix analista, mateixos aparells i reactius...), en un mateix 

laboratori i en un període curt de temps. La precisió intermèdia estudia la variabilitat del 

mètode efectuant una sèrie d’anàlisis sobre la mateixa mostra en un mateix laboratori, 

però en condicions operatives diferents (diferents analistes, aparells, dies...). La 

reproductibilitat estudia la variabilitat del mètode en condicions operatives i laboratoris 

diferents.  

Referents a la precisió del mètode per a la determinació d’aldehids i cetones en emissions 

de vehicles s’han realitzat els estudis següents:  

Estudi de repetibilitat en l’etapa d’elució del cartutx: 

S’ha estudiat la repetibilitat del volum d’extracte obtingut en l’elució. Això ha consistit en 

una mesura per pesada del volum d’extracte obtingut en l’elució d’11 mostres en un mateix 

dia d’anàlisi, obtenint un resultat de 4,43±0,02* ml. Quan s’estudia la precisió intermèdia 

de l’etapa d’elució, tenint en compte les anàlisis realitzades per a 11 mostres diferents 

durant 5 dies diferents (és a dir, un total de 55 mostres), s’obté un valor mig de volum 

d’extracte de 4,44±0,02* ml. *Valors calculats com la mitjana de les diverses experiències �	t �
�

√�
	, 

on t és el valor de la t de Student per a n-1 graus de llibertat i α=0,05, s és la desviació estàndard i n 

són el nombre d’experiències. 
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Cal assenyalar que aquests estudis han permès emprar el valor de 4,4 ml d’extracte (està en 

concordança amb el valor reportat en CEPA [2] i, en canvi, dista lleugerament del valor de 

4,3 ml reportat en el manual dels cartutxos de sílice impregnats amb DNPH de Waters [6]) 

en la conversió dels resultats d’aldehids i cetones (de µg/ml a µg/cartutx) obtinguts per a 

les mostres analitzades. 

Estudi de repetibilitat d’injecció del mètode: 

Fent servir la solució patró de concentració 0,020 µg/ml (segona més diluïda) s’ha estudiat 

la repetibilitat d’injecció del mètode, a partir de 5 injeccions d’aquest patró. Per als 13 

analits, tenint en compte el valor mig dels coeficients de variació de les seves àrees, s’ha 

obtingut un valor inferior al 6%. 

Estudi de repetibilitat en la injecció de duplicats de mostra: 

Totes les mostres analitzades en el projecte CENIT I+DEA s’han analitzat per duplicat. Tenint 

en compte els resultats obtinguts, per a cada un dels 13 carbonils DNPH-derivatitzats 

analitzats s’ha portat a terme un estudi de duplicats d’anàlisi més exhaustiu, per a alguna 

de les mostres de cada una de les sèries (des de la sèrie 1 fins a la 38) per a les quals s’han 

obtingut valors de concentració superiors o iguals al límit de quantificació. Cal esmentar 

que les mostres contingudes en aquest estudi han estat seleccionades a l’atzar. Per als 

analits formaldehid, acetaldehid, acetona i metil etil cetona s’han estudiat 38 mostres. Per 

als analits benzaldehid i m-tolualdehid s’han estudiat 35 mostres, per l’analit 

propionaldehid 31 mostres, 26 mostres per a l’analit butiraldehid, 16 mostres per als analits 

metacroleïna i hexanaldehid, i 14 mostres per a l’analit crotonaldehid.  

L’estudi s’ha portat a terme seguint la metodologia proposada per CEPA [2]: per a cada un 

dels duplicats d’anàlisi es calcula, en valors de concentració, la diferència relativa 

percentual (DRP), segons l’Equació 3.3. 

Equació 3.3.   DRP �
|����������ó	�������ó#������������ó	�������ó#�!

����������ó	�������	��	���� �!	��à#�!�!
� 100 

Els criteris d’acceptació per a considerar que el valor de DRP és acceptable s’estableixen en 

funció dels valors del LQ. D’aquesta manera, per a valors de concentració mitjana de 

duplicats entre 1 i 10 vegades el LQ s’accepten valors de DRP de 100. Per a valors de 

concentració mitjana de duplicats entre 10 i 20 vegades el LQ s’accepten valors de DRP de 

30. Per a valors de concentració mitjana de duplicats entre 20 i 50 vegades el LQ s’accepten 

valors de DRP de 20 i per a valors de concentració mitjana de duplicats superiors a 50 

vegades el LQ s’accepten valors de DRP de 15.  

Esmentar que per a tots els analits i mostres estudiats, s’han complert els criteris 

d’acceptació dels duplicats de mostres. 
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 Estudi de precisió intermèdia: 

En aquest estudi s’han tingut en compte els diversos patrons de quantificació (1 µg/ml) 

emprats al llarg de les 38 sèries de mostres analitzades (aproximadament cada tres sèries 

de mostres s’ha preparat de nou el patró de quantificació). Tenint en compte els valors 

d’àrea obtinguts per a cada patró de quantificació, per a cada un dels 13 analits-DNPH 

d’interès, s’ha construït una carta de control. S’ha calculat la mitjana dels valors d’àrea 

obtinguts per a cada un dels patrons de quantificació en les diferents sèries d'anàlisi i la 

desviació estàndard d'aquest valor per a cada un dels analits. La carta de control consisteix 

a representar en l'eix d'abscisses les dates en què ha tingut lloc l'anàlisi i en l'eix 

d'ordenades les àrees obtingudes per al patró de quantificació. S'estableixen els límits 

d'alarma superiors i inferiors en 2 vegades el valor de la desviació estàndard i els límits de 

control superiors i inferiors en 3 vegades el valor de la desviació estàndard. Aquesta carta 

de control serveix per comprovar com està funcionant el mètode d'anàlisi, ja que deixa 

constància de si es manté o no la resposta del detector (cal tenir en compte que en aquest 

cas, en aquesta carta de control, hi intervenen dos detectors diferents). Del que no dóna 

informació la carta de control és sobre si el patró de quantificació està ben preparat o no. 

Per saber-ho, a cada jornada d’anàlisi l’àrea del patró de quantificació es compara amb 

l’àrea del patró de control (que hauria de ser de la mateixa concentració).  

Segons CEPA, tots els valors, per a cada un dels 13 carbonils DNPH-derivatitzats, han d'estar 

continguts entre els límits de control establerts. Aquells valors d'àrea de patró quantificació 

que excedeixin el límit de 3 vegades el valor de la desviació estàndard, però que estiguin 

menys d'un 10% per sobre o per sota del valor mitjà, es consideraran dins de control. 

Aquelles mesures que excedeixin, al mateix temps 3 vegades el valor de la desviació 

estàndard i difereixin en un 10%, per sobre o per sota, del valor mitjà, es consideraran fora 

de control. En cas que els valors obtinguts per a dos dies d'anàlisi consecutius excedeixin 

els límits en 2 vegades el valor de la desviació estàndard, també es consideraran fora de 

control. 

Per a cada un dels 13 analits-DNPH les cartes de control obtingudes són semblants. A mode 

d’exemple, a la Figura 3.9., es presenta la carta de control corresponent a l’analit acetona-

DNPH. Tal com es pot observar, la majoria dels valors obtinguts per a l’analit acetona-DNPH 

en el patró de quantificació al llarg de les 38 sèries de mostres es troben compresos dins els 

límits de control. Això és cert per a 36 dels 38 valors, ja que dos d’aquests queden fora dels 

límits de control del mètode. Aquests dos valors corresponen a les sèries de mostres 31 i 

32, en les quals hi va haver un error en la preparativa del patró (preparat de concentració 

0,8 en comptes de 1,0 µg/ml). En aquests casos, la carta de control, juntament amb la 

comparació de l’àrea del patró de quantificació amb la del patró de control, va ser d’utilitat 

per a poder corregir els resultats amb la correcta concentració del patró de quantificació.  
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Figura 3.9. Carta de control corresponent al patró de quantificació (1 µg/ml) al llarg de 38 sèries de mostres, 

per a l’analit acetona.  

Finalment, cal esmentar que no s’ha portat a terme cap estudi de reproductibilitat, ja que 

no s’ha transferit el mètode a cap altre laboratori. 

e) Exactitud del mètode 

L’exactitud d’un procediment analític expressa la proximitat entre el valor que és acceptat 

convencionalment com a valor veritable o un valor de referència i el valor trobat 

experimentalment [12].  

Referent a l’exactitud del mètode no s’ha estudiat el dopatge, a diferents nivells de 

concentració, dels cartutxos de sílice impregnats amb 2,4-dinitrofenilhidrazina amb els 

analits d’interès, degut a la dificultat de reproduir el procés de sembra dels analits en estat 

gasos sobre els cartutxos. La part d’exactitud del mètode corresponent a la captació de 

mostra a través dels cartutxos de sílice impregnats amb 2,4-dinitrofenilhidrazina s’assumeix 

que ha estat validada pel mètode CEPA [2]. 

S’ha estudiat la correcta elució dels 13 analits-DNPH, realitzant l’elució d’un mateix cartutx 

dues vegades i analitzant aquest segon extracte. Aquesta experiència s’ha portat a terme 

en quatre mostres, on el compost present en major concentració (de l’ordre de 0,2 

µg/cartutx) és el formaldehid. Els resultats obtinguts mostren que per a cada un dels 13 

analits-DNPH, en el segon extracte s’obtenen concentracions inferiors al límit de 

quantificació.  

Tenint en compte que la quantificació dels 13 analits continguts en les mostres analitzades 

es realitza a partir del factor de resposta del patró de quantificació (1 µg/ml), s’ha estudiat 
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l’error comès en la quantificació quan s’utilitza el factor de resposta del patró de 

quantificació. Per fer-ho s’ha tingut en compte els 8 nivells de concentració següents: 15, 5, 

1,7, 0,6, 0,2, 0,06, 0,02 i 0,007 µg/ml. El patró de menor concentració ha estat injectat 8 

vegades, el patró de concentració 0,02 s’ha injectat 5 vegades i els altres patrons 4 

vegades. Per a cada un dels nivells s’ha calculat el factor de resposta, així com el factor de 

resposta mitjà entre els nivells de 1,7 i 0,6 µg/ml. Aquesta factor de resposta mitjà s’ha 

pres com el factor de resposta corresponent a una concentració de 1 µg/ml. A continuació, 

per a cada un dels factors de resposta corresponents a cada nivell de concentració s‘ha 

calculat el percentatge d’error que representa emprar el factor de resposta corresponent a 

una concentració de 1 µg/ml. Per a cada un dels 13 analits el percentatge d’error màxim 

s’obté pel patró del nivell més baix (0,007 µg/ml) i oscil·la entre un 9% per a l’acetona i un 

51% per al m-tolualdehid. Cal assenyalar que l’error obtingut pel patró del nivell més baix 

es troba al voltant del 10% per als analits formaldehid, acetaldehid i acetona, en un 20% 

per a l’analit acroleïna, en un 30% per a l’analit propionaldehid, al voltant del 40% pels 

analits metil etil cetona, metacroleïna, butiraldehid, benzaldehid i valeraldehid, i al voltant 

del 50% pels analits m-tolualdehid i hexanaldehid. Per als 13 analits, tenint en compte els 

patrons corresponents a aquests 8 nivells de concentració, el valor mitjà de l’error oscil·la 

entre un 3 i un 11%. Quan el patró del nivell més baix no es té en compte, el valor mitjà de 

l’error oscil·la entre un 1 i un 5%.  

f) Robustesa 

S’entén per robustesa d’un mètode la mesura de la seva capacitat per mantenir-se inalterat 

davant de petites però deliberades variacions en determinats paràmetres. D’aquesta 

manera, la robustesa proporciona una idea de la fiabilitat o estabilitat del mètode durant el 

seu ús en rutina [12].  

La robustesa no es considera habitualment com un dels paràmetres de validació d’un 

mètode analític. La conseqüència directa dels resultats de l’estudi de robustesa ha de ser la 

definició raonada del test d’idoneïtat del mètode.  

En aquest cas s’ha decidit estudiar la robustesa del mètode per a la determinació d’aldehids 

i cetones en emissions de vehicles des del punt de vista de l’estabilitat en el temps dels 13 

analits continguts en el patró de control. 

Estabilitat del patró de control: 

S’estudia l’estabilitat del patró de control (1,0 µg/ml) al llarg de 48 hores. D’aquesta 

manera, un mateix vial que conté el patró de control es manté a l’interior del carro 

d’injecció de mostres del cromatògraf durant 48 hores i cada 4 hores es porta a 

terme l’anàlisi d’aquest patró. Tenint en compte aquestes 12 injeccions, s’obté un 

coeficient de variació de les àrees de cada un dels 13 analits del patró control 

inferior al 5%.  
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Finalment cal esmentar que, tal com quedarà palès en l’apartat 5.5., el mètode posat a 

punt s’ha mostrat adequat per portar a terme l’anàlisi de mostres d’emissions de vehicles, 

tenint en compte els nivells dels compostos carbonílics continguts en les mostres 

analitzades. 

2.2.2. Test d’idoneïtat del mètode per a la determinació d’aldehids i cetones 

en cartutxos de sílice impregnats amb 2,4-dinitrofenilhidrazina (HPLC-

UV) 

El test d’idoneïtat del mètode que es presenta a continuació, deriva de l’estudi de 

robustesa que s’ha presentat a l’apartat 2.2.1. 

El test d’idoneïtat es realitza, a l’inici de la seqüència d’anàlisi, cada vegada que té lloc 

l’anàlisi d’una sèrie de mostres i contempla les següents injeccions, emprant les mateixes 

condicions del mètode d’anàlisi: 

- 2 injeccions consecutives del blanc d’acetonitril 

- 2 injeccions consecutives del patró de quantificació (1 µg/ml) 

- 2 injeccions consecutives del patró de control (1 µg/ml) 

- 2 injeccions consecutives del blanc d’acetonitril 

- 2 injeccions consecutives del patró límit de quantificació (0,007 µg/ml) 

Cal comprovar que: 

a) Blanc d’acetonitril: en l’assaig en blanc no apareixen pics que puguin interferir en la 

determinació dels analits d’interès. Si no es compleix cal utilitzar una nova ampolla 

d’acetonitril. Com a mesura de precaució (per tal d’evitar la contaminació de 

l’acetonitril amb compostos interferents com pot ser l’acetona) es recomana 

utilitzar una ampolla d’acetonitril nova per a cada sèrie d’anàlisis. 

 

b) Patró de quantificació i de control: la relació (expressada en percentatge) dels 

factors de resposta per als analits formaldehid-DNPH i hexanaldehid-DNPH en 

ambdós patrons ha d’estar inclosa en el marge 90-110%. Si aquesta relació no es 

compleix voldrà dir que el patró de quantificació està en mal estat i caldrà tornar-lo 

a preparar.  

 

Per altra banda, si els pics corresponents als analits metil etil cetona-DNPH i 

metacroleïna-DNPH, i els pics corresponents als analits acetona-DNPH i acroleïna-

DNPH no apareixen ben resolts (valor de resolució mínim acceptat: 1,0 per als 

analits metil etil cetona-DNPH i metacroleïna-DNPH i 1,5 per als analits acetona-

DNPH i acroleïna-DNPH) podria ser degut a una purga ineficient de les línies que 

contenen els eluents o a una mala preparació dels eluents. Si això succeeix caldrà 

comprovar, purgant novament les línies d’eluents i reanalitzant el patró de control, 

que la resolució entre ambdues parelles de compostos millora. Si continuen sense 
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resoldre’s correctament aquestes parelles de pics, caldrà preparar de nou la fase 

mòbil A. 

 

c) Patró límit de quantificació: la relació senyal/soroll corresponent a l’hexanaldehid-

DNPH en aquest patró ha de ser superior o igual a 6. Si això no es compleix pot ser 

que hi hagi un problema en el detector (p.ex. làmpada esgotada, cel·la bruta, 

longitud d’ona errònia, etc.) 

 

d) Patró de quantificació: el coeficient de variació de l’àrea de l’analit formaldehid-

DNPH en aquest patró ha de ser inferior o igual al 3%. Si això no es compleix caldrà 

repetir novament les injeccions ja que pot ser indicatiu d’una mala estabilització de 

l’equip.  

Assenyalar que en tots els casos, una disminució de la temperatura del forn es traduiria en 

un notable augment de la pressió del sistema. En aquest cas, com que en les condicions del 

mètode ja es treballa a una pressió força elevada, el més provable és que l’equip donés un 

error per sobrepressió. En cas d’un augment de la temperatura del forn, això es traduiria en 

una disminució de la pressió del sistema i en un augment en els temps de retenció dels 

compostos. Per assegurar que això no passa és convenient comparar el patró de control 

amb una injecció del patró de control realitzada en la sèrie de mostres immediatament 

anterior. La diferència entre temps de retenció per a l’analit formaldehid-DNPH en un i 

altre patró no hauria de ser superior a 0,2 minuts. 

3. Transferència del mètode d’HPLC a UHPLC 

UHPLC (Ultra High Performance Liquid Chromatography),  UPLC® (Ultraperformance Liquid 

Chromatography, marca registrada de l’empresa Waters) o RRLC (Rapid Resolution Liquid 

Chromatography) són tres acrònims que fan referència a la cromatografia ultra ràpida. 

Aquesta tecnologia de separació, desenvolupada inicialment per l’empresa Waters 

Chromatography, S.A., va aparèixer al mercat l’any 2004 [14]. La tecnologia UHPLC està 

basada en l’ús de columnes cromatogràfiques formades per partícules de mides molt 

petites (inferiors a 2 µm) i en cromatografs capaços de treballar a elevades pressions (fins a 

15000 psi). Això permet obtenir cromatogrames amb major resolució, rapidesa i sensibilitat 

que els obtinguts mitjançant HPLC.  

Des de l’inici dels anys 1980 fins a l’actualitat, moltes de les millores tècniques en el camp 

de la cromatografia s’han centrat en la optimització de les partícules que formen les fases 

estacionàries. La síntesi de partícules esfèriques microporoses homogènies mecànicament 

molt resistents és el què va donar lloc a desenvolupar la tecnologia UHPLC, ja que aquest 

tipus de partícules permeten treballar a fluxes elevats, perquè son capaces de suportar 

elevades pressions i això permet augmentar la velocitat d’elució. 
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Tenint en compte l’Equació de van Deemter (Equació 3.4.), s’observa que hi ha tres factors 

(A, B i C) que en cromatografia de líquids contribueixen a l’eixamplament de la banda 

cromatogràfica [15].  

Equació 3.4.   
 

uC
u

B
AH ⋅++=    

Si les partícules que constitueixen la fase estacionària presenten irregularitats, 

contribueixen de manera no despreciable a l’eixamplament dels pics cromatogràfics (factor 

A de l’Equació de van Deemter). Com més homogènies siguin les partícules de la fase 

estacionària, més es pot minimitzar la difusió aparent que pateix l’analit dins el sistema 

cromatogràfic. Així doncs, l’homogeneïtzació de les partícules que constitueixen la fase 

estacionària permet augmentar la velocitat d’elució de l’analit a través del sistema 

cromatogràfic i minimitzar l’eixamplament de la banda cromatogràfica. Com a 

conseqüència s’obtindran cromatogrames més ràpids i es millorarà la resolució i la 

sensiblitat. De totes maneres, cal tenir en compte que una conseqüència no desitjable de 

l’augment de la velocitat serà un augment de la pressió del sistema. 

El terme B de l’Equació de van Deemter fa referència a la difusió molecular, que és deguda 

a la dispersió axial que experimenta l’analit durant la seva estada a la fase mòbil. Aquest 

terme és inversament proporcional al flux de la fase mòbil. Tal com ja s’ha exposat, la 

tecnologia UHPLC permet augmentar la velocitat del flux de fase mòbil i, per tant, es 

minimitza la difusió molecular, contribuint a l’obtenció de cromatogrames més ràpids, amb 

millor resolució i sensiblitat. 

Finalment, el terme C de l’Equació de van Deemter fa referència a la resistència a la 

transferència de massa en les interaccions de l’analit entre la fase mòbil i la fase 

estacionària. Gràcies a l’homogeneïtat de les partícules de la fase estacionària, la 

tecnologia UHPLC permet optimitzar l’empaquetament d’aquestes partícules en la fase 

estacionària i, per tant, minimitzar la influència del terme C de l’Equació de van Deemter. 

Tal com es pot observar a la Figura 3.10., corresponent a la corba de van Deemter, per a 

mides de partícules de la fase estacionària de 10, 5 i 2,5 µm, a mesura que es disminueix la 

mida de les partícules de la fase estacionària, es minimitzen els tres termes que 

contribueixen a l’eixamplament de la banda cromatogràfica, obtenint un augment de 

l’eficàcia. A més a més, es fa palès en el gràfic que amb partícules més petites l’augment 

d’eficàcia es manté en un rang més ample de velocitat lineal. Aquest fet és clau en la 

tecnologia UHPLC, ja que permet augmentar la velocitat de la separació, sense que 

l’eficàcia se’n ressenti. 
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Figura 3.10. Corba de van Deemter per a mides de partícules de la fase estacionària de 10, 5 i 2,5 µm. Es 

representa l’altura equivalent de plat teòric, H (µm) en funció de la velocitat lineal mitjana de la fase mòbil, u 

(mm/s). Reproducció d’un gràfic facilitat per Waters Chromatography, S.A. 

La posada a punt del mètode per a la determinació d’aldehids i cetones en cartutxos de 

sílice DNPH-derivatitzats utilitzant una columna d'última generació (X-BridgeTM), per a la 

qual existeix una fase estacionària equivalent amb dimensions UPLC®, ha permès portar a 

terme la transferència del mètode cromatogràfic a un equip UPLC®, a les instal·lacions de 

l'empresa Waters Cromatografía, S.A., a Cerdanyola del Vallès. L’equip emprat ha estat un 

UPLC® model Acquity acoblat a un detector UV-Visible i a un espectròmetre de masses de 

triple quadrupol Xevo-TQ. 

Cal esmentar que la transferència de mètode s’ha portat a terme partint del mètode X-

BridgeTM inicial (presentat a la Taula 3.3.). Aquest mètode utilitza una columna X-BridgeTM 

C-18 (150 x 4,6 mm x 3,5 µµµµm), un flux de 1,5 ml/minut, una temperatura de columna de 

30ºC i un volum d'injecció de 20 µµµµl. Els eluents emprats són A: H2O/ACN/THF (60:30:10) i B: 

H2O/ACN (40:60). El gradient d’elució emprat és el següent: 100% A des del minut 0 fins al 

minut 9, passant del 100% A al 0% de A (amb una corba de 5) del minut 9 fins al 28. 

Manteniment del 0% de A durant 2 minuts i, finalment, al minut 30, augment del 0% al 

100% de A (en 1 minut) i manteniment a 100% de A durant 4 minuts. Cal recordar que per 

a aquest mètode, l’últim analit (hexanaldehid-DNPH) elueix al minut 23. 

El punt crític de la transferència del mètode és aconseguir transferir adequadament el 

gradient emprat en HPLC a UPLC®. De totes maneres, gràcies a l’eina Acquity UPLC® 

Columns Calculator que porta incorporada el programa Empower (Waters Chromatography, 

S.A.) aquesta tasca es veu facilitada, així com l’adaptació del flux i el volum d’injecció a les 

noves dimensions del sistema cromatogràfic. Cal tenir en compte les condicions del mètode 

d’HPLC d’inici: volum d’injecció, flux, columna i gradient emprats, així com el volum mort 

del sistema, per tal d’aconseguir una correcta transferència del mètode a UPLC®. 

Es considera que un volum d’injecció correcte ha de ser inferior al 5% del volum de la 

columna [14]. Com a estratègia se sol començar a posar a punt un mètode cromatogràfic 

usant volums d’injecció inferiors al 1% i, a continuació es determina experimentalment si 

aquest volum es pot augmentar, en funció de les condicions cromatogràfiques. En el 
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mètode HPLC de partida, que utilitza una columna de les següents dimensions 150 x 4,6 

mm x 3,5 µm, la injecció d’un volum de 20 µl representa un 0,8% del volum de la columna. 

Si en la transferència del mètode s’usa una columna de les següents dimensions 100 x 2,1 

mm x 1,7 µm, i se segueix mantenint un volum d’injecció de 20 µl, això representa un 6% 

del volum de la columna. Per tant, caldrà reduir el volum d’injecció. El càlcul del nou volum 

d’injecció es pot fer emparant l’Equació 3.5.: 

Equació 3.5. Nou	volum	d-injecció � volum	d-injecció	mètode	original ∙
8�# �	�# ���	��9�

8�# �	�# ���	���:���#
 

D’aquesta manera, per a una columna de dimensions 100 x 2,1 mm x 1,7 µm, un volum 

d’injecció de 2,8 µl representa un 0,8% del volum de la columna. Tot i això, tal com es veurà 

en la Prova 1 de transferència del mètode, l’ús d’un volum d’injecció de la meitat permet 

obtenir bons resultats. 

Pel que fa al nou flux, per ajustar-lo l’eina Acquity UPLC® Columns Calculator té en compte 

aquestes tres consideracions:  

1.- En primer lloc cal ajustar el flux proporcionalment al quadrat del diàmetre intern de la 

columna, segons l’Equació 3.6. 

Equació 3.6.  Nou	flux � flux	mètode	original ∙
=�à�����	�� >

=�à�����	���:���#>
 

Tenint en compte que el mètode HPLC de partida utilitza una columna de les següents 

dimensions 150 x 4,6 mm x 3,5 µm i un flux de 1,5 ml/min, si en la transferència del mètode 

s’usa una columna de les següents dimensions 100 x 2,1 mm x 1,7 µm, segons l’Equació 

4.6., el nou flux seria de 0,31 ml/min. 

2.- Cal ajustar la taula del gradient per mantenir el mateix número de volums de columna 

d’eluent que passa per la nova columna. 

3.- Finalment, cal ajustar el flux per l’analit de menor massa molecular. Habitualment, per a 

molècules petites (amb una massa molecular d’uns 500 dalton) s’utilitzen fluxos al voltant 

de 0,6 ml/min. Per a molècules més grans, els fluxos habituals són al voltant de 0,1 ml/min. 

Per tal de calcular el nou gradient d’elució, cal introduir les dades següents a l’eina Acquity 

UPLC® Columns Calculator: informació sobre el mètode d’HPLC inicial (dimensions de la 

columna, flux, temperatura, volum d’injecció, volum mort del sistema i la taula del gradient 

usat), resultats estimats per a la separació en HPLC (pressió i factor de capacitat) i selecció 

de la pressió màxima de la separació en UPLC® (fins a 15000 psi).  

Per fer manualment el càlcul del nou gradient d’elució, en primer lloc cal calcular la durada 

del gradient en volums de columna (cv) per a cada una de les etapes, mitjançant l’Equació 

3.7. 

Equació 3.7.  Durada	del	gradient	?cv@ �
8�# �	:�������	

8�# �	��# ���
 



    CAPÍTOL 3: Aldehids i cetones en emissions 

•  V a  

Tesi Doctoral Posada a punt i implementació de mètodes cromatogràfics per a l’anàlisi d’aldehids i cetones, precursors 
d’ozó troposfèric, en mostres d’emissions de vehicles i aplicació de metodologies de relació quantitativa estructura 

química-retenció cromatogràfica (QSRR) a l’anàlisi, mitjançant HPLC-UV, d’aldehids i cetones DNPH-derivatitzats.  

143 

A continuació, a la Taula 3.10., es recullen cada una de les etapes del mètode HPLC de 

partida, juntament amb els valors de durada del gradient en volums de columna (cv). 

 

Etapa t (min) 
Flux 

(ml/min) 
%A 

t gradient 

(min) 

Durada 

gradient (cv) 

0 0 1,5 100 0 0 

1 9 1,5 100 9 5,42 

2 28 1,5 0 19 11,44 

3 30 1,5 0 2 1,20 

4 31 1,5 100 1 0,60 

5 35 1,5 100 4 2,41 

Taula 3.10. Etapes del mètode HPLC de partida, juntament amb els valors calculats de durada del gradient (cv). 

Llavors, mantenint constant la durada del gradient en volums de columna (cv) es calcula el 

nou temps de gradient en UPLC®, tenint en compte el volum de la columna d’UPLC®. Així 

doncs, per a una columna UPLC® de les següents dimensions 100 x 2,1 mm x 1,7 µm, els 

nous temps de gradient serien els que es recullen a la Taula 3.11. 

 

Etapa t (min) 
Flux 

(ml/min) 
%A 

t gradient 

(min) 

Durada 

gradient (cv) 

0 0 0,31 100 0 0 

1 6,05 0,31 100 0,58 5,42 

2 18,82 0,31 0 1,23 11,44 

3 20,17 0,31 0 0,13 1,20 

4 20,84 0,31 100 0,06 0,60 

5 23,53 0,31 100 0,26 2,41 

Taula 3.11. Nous temps de gradient per a UPLC®, tenint en compte un flux de 0,31 ml/min i mantenint els 

valors calculats de durada del gradient (cv) per HPLC, presentats a la Taula 3.10. 

Finalment s’ajusta el flux a 0,6 ml/min, i es recalculen els temps de gradient pel mètode 

d’UPLC® i es presenten a la Taula 3.12. 
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Etapa t (min) 
Flux 

(ml/min) 
%A 

t gradient 

(min) 

Durada 

gradient (cv) 

0 0 0,6 100 0 0 

1 3,13 0,6 100 3,13 5,42 

2 9,73 0,6 0 6,60 11,44 

3 10,42 0,6 0 0,69 1,20 

4 10,77 0,6 100 0,35 0,60 

5 12,16 0,6 100 1,39 2,41 

Taula 3.12. Temps de gradient per a UPLC®, tenint en compte un flux de 0,6 ml/min i mantenint els valors 

calculats de durada del gradient (cv) per HPLC, presentats a la Taula 3.10. 

A continuació es detallen les diverses proves realitzades per portar a terme la transferència 

del mètode a UPLC®. Cal esmentar que en tots els casos s’han mantingut els eluents 

emprats en el mètode d’HPLC inicial, la temperatura de columna a 30ºC i la longitud d’ona 

de detecció a 360 nm. Els càlculs del gradient d’elució s’han realitzat amb l’eina Acquity 

UPLC® Columns Calculator. 

- PROVA 1: Utilització d'una columna Acquity UPLC® BEH C18 (100 x 2,1 mm x 1,7 

µµµµm), un flux de 0,6 ml/minut i un volum d'injecció de 1,4 µµµµl. El gradient d’elució 

emprat és el següent: 100% A des del minut 0 fins al minut 3,12, passant del 100% 

A al 0% de A del minut 3,12 fins al 9,72. Manteniment del 0% de A durant 0,7 

minuts i, finalment, al minut 10,42, augment del 0% al 100% de A i manteniment a 

100% de A fins al minut 12,15.  

L’ús d’una columna més curta, amb un diàmetre intern menor i una mida de partícula més 

petita que l’emprada en el mètode X-BridgeTM inicial, així com l’ús de l’equip d’UPLC®, amb 

connexions més estretes i, per tant, amb un volum mort menor, fa que calgui modificar el 

flux, el volum d’injecció i el gradient de composició. Amb aquestes condicions s'aconsegueix 

disminuir el temps d'anàlisi respecte al mètode X-BridgeTM HPLC (presentat en la Taula 

3.3.), passant d'un temps de retenció de 23 minuts per l’últim compost eluït (hexanaldehid-

DNPH) a un cromatograma de 12 minuts, on l'últim compost elueix a un temps de retenció 

de 9,68 minuts. 

- PROVA 2: Utilització d'una columna Acquity UPLC® BEH C18 (50 x 2,1 mm x 1,7 µµµµm) 

un flux de 0,6 ml/minut i un volum d'injecció de 0,7 µµµµl. El gradient d’elució emprat és el 

següent: 100% A des del minut 0 fins al minut 1,56, passant del 100% A al 0% de A del 

minut 1,56 fins al 4,86. Manteniment del 0% de A durant 0,35 minuts i, finalment, al 

minut 5,21, augment del 0% al 100% de A i manteniment a 100% de A fins al minut 

6,08. 
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Respecte a la Prova 1, la reducció de la longitud de la columna a la meitat implica una 

modificació del gradient i una reducció en el volum d’injecció. Amb aquestes condicions 

s'aconsegueix disminuir encara més el temps d’anàlisi, ja que el temps del cromatograma 

passa a ser de 6,08 minuts, en què l'últim compost elueix a un temps de retenció de 4,83 

minuts. 

- PROVA 3: Utilització d'una columna Acquity UPLC® BEH C18 (50 x 2,1 mm x 1,7 µm) 

un flux de 1 ml/minut i un volum d'injecció de 0,7 µl. El gradient d’elució emprat és el 

següent: 100% A des del minut 0 fins al minut 0,94, passant del 100% A al 0% de A del 

minut 0,94 fins al 2,92. Manteniment del 0% de A durant 0,21 minuts i, finalment, al 

minut 3,13, augment del 0% al 100% de A i manteniment a 100% de A fins al minut 

3,65. 

Respecte a la Prova 2, en aquesta Prova 3 s’augmenta el flux per tal de comprovar si es pot 

disminuir el temps d’anàlisi, mantenint la resolució. Aquest fet ha obligat a modificar el 

gradient d’elució. Amb aquestes condicions s'aconsegueix, de nou, disminuir encara més el 

temps d'anàlisi, sense que això suposi empitjorar ni la resolució ni l’eficàcia per cap dels 13 

compostos continguts en el patró. El temps del cromatograma passa a ser de 3,65 minuts, i 

l'últim compost elueix als 2,92 minuts (veure Figura 3.11.). 

 

Figura 3.11. Patró de 3 µg/ml que conté els 13 compostos DNPH derivatitzats, analitzat en un equip de 

cromatografia ultraràpida (UPLC®), una columna Acquity UPLC® BEH C18 (50 x 2,1 mm x 1,7 µm) un flux de 1 

ml/minut, una temperatura de columna de 30ºC i un volum d'injecció de 0,7 µl. 

Tal com es pot apreciar a la Figura 3.11., la resolució entre els 4 analits crotonaldehid-

DNPH, metil etil cetona-DNPH, metacroleïna-DNPH i butiraldehid-DNPH és molt bona. Cal 

tenir en compte que el patró injectat en aquesta ocasió és d’una concentració de 3 µg/ml i 

no de 0,6 µg/ml, com en el cas del cromatograma presentat en la Figura 3.7., corresponent 

a una anàlisi HPLC amb el mètode X-BridgeTM inicial. La comparació d’ambdós 

cromatogrames permet observar que entre el mètode d’HPLC i el d’UPLC® hi ha un 

augment de la sensibilitat corresponent a gairebé un 70%.  
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- PROVA 4: Utilització d'una columna Acquity UPLC® BEH C18 (50 x 2,1mm x 1,7 µm) 

un flux de 1,2 ml/minut i un volum d'injecció de 0,7 µl. El gradient d’elució emprat és el 

següent: 100% A des del minut 0 fins al minut 0,78, passant del 100% A al 0% de A del 

minut 0,78 fins al 2,43. Manteniment del 0% de A durant 0,17 minuts i, finalment, al 

minut 2,60, augment del 0% al 100% de A i manteniment a 100% de A fins al minut 

3,04. 

Aquesta última Prova 4 ha consistit a augmentar encara més el flux. Amb aquestes 

condicions s'aconsegueix disminuir encara més el temps d'anàlisi, ja que el temps del 

cromatograma passa a ser de 3,04 minuts, i l'últim compost elueix a un temps de retenció 

de 2,30 minuts.  

A continuació, en la Figura 3.12., es comparen els cromatogrames obtinguts en la primera i 

última proves realitzades amb l'equip d'UPLC®. Tal com es pot observar, entre aquestes 

dues proves s’ha aconseguit reduir el temps d’anàlisi en més de 7 minuts.  

 

Figura 3.12. Comparació entre els cromatogrames obtinguts en les proves 1 i 4 efectuades amb l'equip 

d'UPLC®-UV. 

De totes maneres, amb el mètode usat en la Prova 4, la resolució entre els compostos metil 

etil cetona-DNPH i metacroleïna-DNPH empitjora respecte a la que s’ha presentat en la 

Figura 3.11. Per aquest motiu es decideix que el millor mètode d’UPLC® és el presentat en 

la Prova 3.  

Malgrat haver-se portat a terme amb èxit la transferència del mètode de HPLC a UPLC®, cap 

de les sèries de mostres d’aquesta tesi han estat analitzades mitjançant el mètode            

d’UPLC®, ja que en el moment d’iniciar el projecte CENIT I+DEA del qual formaven part les 

mostres, a la Secció de Cromatografia de l’IQS no es disposava de cap equip d’UPLC®. En 

aquests moments a la Secció de Cromatografia de l’IQS, prèvia validació del mètode 

cromatogràfic, es podrien analitzar mostres d’aldehids i cetones DNPH-derivatitzats en 

emissions de vehicles mitjançant UPLC®. Aquest fet permetria un notable estalvi de temps i 

eluents. 
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3.1. Confirmació de la identitat dels 13 carbonils d'interès DNPH derivatitzats  

A la Taula 3.5. (apartat 2.2.), s’ha presentat un ordre d’elució pels 13 carbonils DNPH 

derivatitzats, que calia confirmar. La transferència del mètode d’HPLC per a la determinació 

d’aldehids i cetones DNPH derivatitzats a UPLC® ha permès realitzar els espectres de 

masses dels 13 carbonils DNPH derivatitzats, mitjançant la tècnica d'UPLC®-MS. D'aquesta 

manera s'ha pogut portar a terme la confirmació de la identitat d’ 11 dels 13 carbonils 

DNPH-derivatitzats d’interès a partir de l’anàlisi d’una solució patró de 3 µg/ml.  

Els espectres de masses dels compostos d'interès es realitzen en un espectròmetre de 

masses de triple quadrupol Xevo TQ, treballant en mode electroesprai negatiu (-ESI) a 30 V 

de voltatge de con i en mode SIR (Single Ion Recording) per fer el seguiment de cadascun 

dels carbonils-DNPH, és a dir, seguint l'ió equivalent a la massa molecular de cada compost 

menys una unitat [M-1]-. Degut a l’obtenció de dues senyals a 235 i 237 uma en proves 

prèvies treballant en mode SCAN, es decideix monitoritzar també aquests ions en mode SIR. 

Els monitogrames obtinguts es presenten a continuació en la Figura 3.13. 

 

Figura 3.13. Anàlisi UPLC®-MS d’una solució patró de 3 µg/ml que conté els 13 carbonils-DNPH d’interès. 

Monitogrames dels compostos d'interès, en mode electroesprai negatiu a 30 V de voltatge de con. Se segueix 

l'ió que correspon a la massa molecular de cada compost menys una unitat [M-1]-. 

Els ions [M-1]- de cadascun dels analits presentats en la Figura 3.13., es poden relacionar, 

tenint en compte el temps de retenció al que apareixen, amb els pics del cromatograma 

obtingut mitjançant l’anàlisi UPLC®-UV (condicions de treball corresponents a la Prova 3, 

apartat 3). A continuació, a la Figura 3.14., es presenta el monitograma obtingut 

superposant els monitogrames individuals recollits en la Figura 3.13. Així doncs, 

monitoritzant els ions [M-1]- de cada un dels 13 analits d’interès es pot confirmar la 

identitat i l’ordre d’elució dels següents analits:  

1: formaldehid-DNPH, 2: acetaldehid-DNPH, 4: acroleïna-DNPH, 10: benzaldehid-DNPH, 11: 

valeraldehid-DNPH, 12: m-tolualdehid-DNPH i 13:hexanaldehid-DNPH.  
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Figura 3.14. Superposició de cadascun dels monitogrames continguts en la Figura 3.13., presentada 

anteriorment.  

A partir dels resultats obtinguts es pot afirmar amb seguretat que els pics 3 i 5 corresponen 

a acetona-DNPH o a propionaldehid-DNPH, que els pics 6 i 8 corresponen a metacroleïna-

DNPH o a crotonaldehid-DNPH, i que els pics 7 i 9 corresponen a metil etil cetona-DNPH o a 

butiraldehid-DNPH. No obstant això, com que cada una d’aquestes parelles d’analits tenen 

la mateixa massa molecular, no és possible, emprant únicament els monitogrames 

corresponents al seguiment en mode SIR dels corresponents ions moleculars, identificar a 

quin d'aquests dos compostos correspon cada pic.  

Com que acetona-DNPH i propionaldehid-DNPH tenen el mateix número d’àtoms de 

carboni, el factor que determina la separació entre aquests dos compostos és la diferència 

de polaritat. En cromatografia en fase invertida, com menys polar sigui el compost, major 

retenció experimentarà per part de la fase estacionària i, per tant, major serà el seu temps 

de retenció. Així, s’esperaria que l’acetona-DNPH eluís abans que el propionaldehid-DNPH. 

De la mateixa manera, la diferència de polaritat també determina l’ordre d’elució entre els 

compostos metacroleïna-DNPH, crotonaldehid-DNPH, metil etil cetona-DNPH i butiraldehid-

DNPH.  Per tant, s’esperaria que l’últim compost d’eluir fos el butiraldehid-DNPH, que és el 

més apolar. Per altra banda, molt probablement el compost més polar dels altres tres és el 

crotonaldehid-DNPH, de manera que s’esperaria que fos el primer d’eluir. 

Finalment, al laboratori de Cromatografia de l’IQS, es procedeix a la injecció (HPLC-UV) d'un 

patró d'un dels analits de cada parella. D’aquesta manera, la identificació d’aquests analits 

es portarà a terme per comparació del temps de retenció amb els patrons disponibles. Això 

permet confirmar, tal com s'havia previst, que l’acetona-DNPH elueix abans que el 

propionaldehid-DNPH, que el primer dels quatre pics que queden per identificar correspon 

a crotonaldehid-DNPH, i que el quart d'aquests pics correspon a butiraldehid-DNPH. Així 

doncs, en el mètode posat a punt i validat, l’ordre d’elució dels 13 analits és la següent: 

formaldehid-DNPH, acetaldehid-DNPH, acetona-DNPH, acroleïna-DNPH, propionaldehid-
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DNPH, crotonaldehid-DNPH, metil etil cetona-DNPH , metacroleïna-DNPH, butiraldehid-

DNPH, benzaldehid-DNPH, valeraldehid-DNPH, m-tolualdehid-DNPH i hexanaldehid-DNPH.  

Per tant, tenint en compte la informació extreta a partir de l’anàlisi per UPLC®-MS d’una 

solució patró que conté els 13 carbonils DNPH-derivatitzats, i de la injecció de patrons 

individuals, ha estat possible confirmar la identitat de cadascun dels 13 carbonils DNPH-

derivatitzats presents en els patrons utilitzats en la quantificació de les mostres d'aldehids i 

cetones i, per tant, conèixer l’ordre d’elució de cada un dels 13 analits. Cal assenyalar que 

l’ordre d’elució coincideix amb el que s’ha presentat anteriorment a la Taula 3.5., que 

difereix de l’ordre d’elució que presenten els 13 analits en el mètode CEPA [2].   

Per altra banda, mitjançant l’acoblament d’un detector d’ultraviolat de fotodíodes PDA 996, 

cedit per la casa Waters Chromatography, S.A., a l’equip HPLC Alliance 2690 es procedeix a 

l’estudi dels espectres d’absorció UV-Vis (des de 200 fina a 600 nm, amb una velocitat de 

mostreig de 1 espectre/s i una resolució espectral de 1,2 nm) dels 13 carbonils continguts 

en un patró de 1,7 µg/ml. A continuació a la Taula 3.13., es presenten, juntament amb els 

temps de retenció, els màxims d'absorció UV obtinguts per a cada un dels 13 analits DNPH-

derivatitzats. Tots ells presenten màxims al voltant de 360 nm, però aquest màxim pateix 

un desplaçament, que depèn de la funcionalitat present en la molècula. Per a l’analit 

formaldehid-DNPH, que només conté com a funcionalitat un àtom d'hidrogen (=CH2), 

s’observa un desplaçament hipsocròmic (el màxim d'absorció està desplaçat cap a una 

longitud d'ona menor).  

 

Analit Temps de retenció (min) Màxim d’absorció (nm) 

formaldehid-DNPH 2,213 356 

acetaldehid-DNPH 3,029 363 

acetona-DNPH 4,130 364 

acroleïna-DNPH 4,464 376 

propionaldehid-DNPH 5,039 364 

crotonaldehid-DNPH 6,573 383 

metil etil cetona-DNPH 7,241 364 

metacroleïna-DNPH 7,580 377 

butiraldehid-DNPH 8,155 363 

benzaldehid-DNPH 9,689 384 

valeraldehid-DNPH 11,891 362 
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Analit Temps de retenció (min) Màxim d’absorció (nm) 

m-tolualdehid-DNPH 12,849 384 

hexanaldehid-DNPH 15,391 362 

Taula 3.13. Temps de retenció (min) i màxim d'absorció (nm) obtingut mitjançant un detector UV de 

fotodíodes, treballant en un marge d'absorció des de 200 fins a 600 nm, per a cada un dels 13 carbonils DNPH-

derivatitzats continguts en un patró de concentració 1,7 µg/ml . 

Per a tots els aldehids-DNPH lineals, que contenen des de 2 fins 6 àtoms de carboni (acetaldehid-

DNPH, propionaldehid-DNPH, butiraldehid-DNPH, valeraldehid-DNPH i hexanaldehid-DNPH), 

s'obtenen uns valors similars i propers a 360 nm (362-364 nm), per al màxim d'absorció. El 

mateix succeeix per a les dues cetones presents en el patró (acetona-DNPH i metil etil cetona-

DNPH) (364 nm). Per als analits acroleïna-DNPH i metacroleïna-DNPH (376 i 377 nm), la 

presència del doble enllaç en α de carbonil, es tradueix en un desplaçament batocròmic 

(desplaçament del màxim d'absorció cap a longituds d'ona majors). Per a l’analit crotonaldehid-

DNPH (383 nm) s'obtenen uns valors encara més alts per al màxim d'absorció, ja que, gràcies al 

fet de contenir un grup metil com substituent en β, és possible deslocalitzar el doble enllaç al 

llarg de la molècula. Cal assenyalar que el valor del màxim d'absorció obtingut pel crotonaldehid-

DNPH (383 nm) és del mateix ordre que el que presenten els carbonils que contenen un anell 

aromàtic (benzaldehid-DNPH i m-tolualdehid-DNPH) (384 nm).  

 

A continuació es presenten, per ordre d’elució, els espectres d'absorció des de 200 fins a 

600 nm, obtinguts per a cada un dels 13 carbonils DNPH-derivatitzats continguts en la 

solució patró analitzada. La Figura 3.15. correspon als analits formaldehid-DNPH i 

acetaldehid-DNPH. 

 
Figura 3.15. Espectres d’absorció des de 200 fins a 600 nm, corresponents als analits formaldehid-DNPH (a dalt) i 
acetaldehid-DNPH (a baix). 
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A la Figura 3.16. es presenten els espectres d’absorció UV corresponents als analits 
acetona-DNPH, acroleïna-DNPH i propionaldehid-DNPH. 

 
Figura 3.16. Espectres d’absorció des de 200 fins a 600 nm, corresponents als analits acetona-DNPH (a dalt), 

acroleïna-DNPH (al mig) i propionaldehid-DNPH (a baix). 

 

A la Figura 3.17. es presenten els espectres d'absorció corresponents als analits 

crotonaldehid-DNPH, metil etil cetona-DNPH, metacroleïna-DNPH i butiraldehid-DNPH. Es 

poden apreciar les semblances entre la cetona i l'aldehid de 4 carbonis (butiraldehid-

DNPH), d'una banda, i els aldehids que contenen doble enllaç per l'altra (crotonaldehid-

DNPH i metacroleïna-DNPH). 

 

Figura 3.17. Espectres d’absorció des de 200 fins a 600 nm, corresponents als analits crotonaldehid-DNPH (a 

dalt), metil etil cetona-DNPH, metacroleïna-DNPH i butiraldehid-DNPH (a baix). 
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A continuació, la Figura 3.18. conté els espectres d'absorció corresponents als analits 

benzaldehid-DNPH, valeraldehid-DNPH, m-tolualdehid-DNPH i hexanaldehid-DNPH. Com es 

pot apreciar, els aldehids lineals presenten un espectre similar. El mateix succeeix amb els 

espectres dels aldehids aromàtics, que difereixen dels primers. 

 

Figura 3.18. Espectres d’absorció des de 200 fins a 600 nm, corresponents als analits benzaldehid-DNPH (a 

dalt), valeraldehid-DNPH, m-tolualdehid-DNPH i hexanaldehid-DNPH (a baix). 

4. Estudi dels nivells de carbonils en els cartutxos de sílice impregnats amb 2,4-

dinitrofenilhidrazina en blanc 

Durant un període corresponent a 1 any i 7 mesos, coincidint amb l’anàlisi de 32 sèries de 

mostres (consistents habitualment en 10 mostres i 1 blanc de cartutx), s’ha fet un 

seguiment dels nivells d'aldehids i cetones DNPH-derivatitzats presents en els cartutxos en 

blanc. En les primeres sèries de mostres es van obtenir nivells de carbonils raonables en els 

blancs de cartutx, però en algunes ocasions, el nivells de carbonils obtinguts, principalment 

d'acetona-DNPH i també d’acetaldehid-DNPH, van plantejar el dubte sobre si era necessari 

restar, als valors obtinguts de carbonils-DNPH per a les mostres analitzades, els valors 

d'aldehids i cetones DNPH-derivatitzats continguts en el cartutx en blanc. L’alerta va tenir 

lloc en la sèrie de mostres número 21 on el nivell d’acetona-DNPH quantificat en el cartutx 

en blanc va ser 20 vegades superior al límit de quantificació establert per a aquella sèrie de 

mostres. A partir d’aquesta sèrie de mostres es van extremar les precaucions en l’etapa 

d’elució dels cartutxos. Finalment, durant 8 sèries de mostres (des de la sèrie 24 fins a la 

31) es va realitzar un estudi dels nivells de carbonils presents en dos cartutxos en blanc de 

lots diferents analitzats utilitzant un mateix lot d’acetonitril en l’elució dels cartutxos. 

Aquest estudi es presenta a la part final d’aquest apartat. 
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A continuació, en la Taula 3.14. es recullen els valors de formaldehid-DNPH, acetaldehid-

DNPH i acetona-DNPH obtinguts per a cadascun dels blancs de sèrie analitzats, al llarg de 

les 32 sèries de mostres. Cal esmentar que la resta de compostos carbonílics no han 

presentat mai cap problema en els blancs de cartutx, ja que en tots els casos s’han obtingut 

valors inferiors o iguals al límit de quantificació. La gradació de colors que es presenta a la 

Taula 3.14. (des del blau per a valors baixos fins al vermell per a valors alts) ajuda a 

classificar i a distingir, a primer cop de vista, els valors obtinguts. Per a l’analit formaldehid-

DNPH, excepte en una ocasió, tots els valors obtinguts estan per sota o són iguals al límit de 

quantificació establert (0,05 µg/cartutx fins a la setmana 30, o 0,03 µg/cartutx a partir de la 

sèrie 31). Per tant, els valors de formaldehid-DNPH obtinguts per al cartutx en blanc no 

representen un problema. 

Per a l’analit acetaldehid-DNPH, existeix variabilitat entre els resultats obtinguts. Aquest fet 

pot ser atribuït a un o diversos d'aquests factors: al lot de cartutx, al lot d’acetonitril 

emprat en l’elució o al dia en què es realitza l’elució (en aquest cas el factor influent podria 

ser la presència de determinats compostos en l'ambient). 

L'acetona-DNPH és l’analit pel qual s'obtenen els valors més elevats en el cartutx en blanc. 

També per a aquest analit existeix una gran variabilitat entre els resultats obtinguts. De la 

mateixa manera que per a l’analit acetaldehid-DNPH, els nivells d'acetona detectats poden 

ser deguts a un o diversos dels factors anteriorment esmentats: al lot de cartutx, al lot 

d’acetonitril emprat en l’elució o de l’ambient present el dia en què es realitza l’elució. 

La sèrie 21 destaca per un contingut excepcionalment alt en acetona-DNPH. Cal esmentar 

que per dur a terme l'anàlisi d'aquesta sèrie, es va emprar un acetonitril d'un proveïdor 

diferent a l'utilitzat per a analitzar les altres sèries de mostres. Aquest fet sembla indicar 

que per a aquesta sèrie l’acetonitril emprat en l’elució dels cartutxos va influir en els nivells 

d'acetona obtinguts en l'anàlisi del cartutx en blanc; de totes maneres no es pot descartar 

la influència d’algun altre factor (com pot ser el lot de cartutx o l’ambient present en el 

moment de l’elució del cartutx).  Cal assenyalar que en aquesta sèrie de mostres, els nivells 

d’acetaldehid-DNPH (com tampoc els de cap altre carbonil) no es van veure afectats per l'ús 

d'un acetonitril d’un altre proveïdor. 
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Taula 3.14. Concentració de formaldehid-DNPH, acetaldehid-DNPH i acetona-DNPH en els cartutxos de sílice 
impregnats amb 2,4-dinitrofenilhidrazina en blanc, corresponents a cada una de les 32 primeres sèries de mostres 
analitzades. La gradació de colors va des del blau intens per a valors iguals al límit de quantificació (0,03 o 0,05 
µg/cartutx), passant pel groc per a valors ≥ 0,50 µg/cartutx i fins al vermell intens per a valors ≥ 1 µg/cartutx. 

 

Estudi dels nivells de carbonils presents en dos cartutxos en blanc de lots diferents 

analitzats utilitzant un mateix lot d’acetonitril en l’elució dels cartutxos: 

En les sèries de mostres que van de la 24 a la 31, s'ha analitzat un altre lot de cartutx blanc 

(lot 3), a més a més del blanc corresponent a cada sèrie (lot 1). L’empresa fabricant dels 

cartutxos de sílice impregnats amb 2,4-dinitrofenilhidrazina, Waters Cromatografia, S.A. ha 

seleccionat expressament el lot 1 pel seu baix contingut en aldehids i cetones DNPH-

derivatitzats. El lot 1 ha estat adquirit per l’empresa IDIADA Automotive Technologies, S.L. i 

Formaldehid Acetaldehid Acetona

µg/cartutx µg/cartutx µg/cartutx

1 <0,05 <0,05 <0,05

2 0,10 <0,05 0,10

3 <0,05 <0,05 <0,05

4 <0,05 <0,05 <0,05

5 <0,05 <0,05 0,17

6 <0,05 <0,05 0,16

7 <0,05 0,05 0,13

8 <0,05 0,13 0,14

9 <0,05 0,05 0,18

10 0,05 0,07 0,34

11 <0,05 0,07 0,17

12 0,05 0,50 0,35

13 0,05 0,09 0,24

14 0,05 0,09 0,65

15 0,05 0,28 0,19

16 0,05 0,14 0,21

17 <0,05 0,10 0,14

18 <0,05 0,10 0,14

19 0,05 0,07 0,20

20 <0,05 0,12 0,16

21 <0,05 0,13 1,11

22 <0,05 0,12 0,16

23 <0,05 0,10 0,14

24 <0,05 <0,05 0,13

25 <0,05 <0,05 0,07

26 <0,05 <0,05 0,05

27 <0,05 0,06 0,06

28 0,05 <0,05 0,07

29 <0,05 <0,05 0,13

30 <0,05 <0,05 0,32

31 0,03 0,04 0,36

32 0,03 0,11 0,34
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s’ha emmagatzemat a les seves instal·lacions fins al moment de la seva elució. Per altra 

banda, el lot 3 no ha estat especialment seleccionat, pel que fa al seu contingut en aldehids 

i cetones DNPH, i ha estat emmagatzemat a les instal·lacions de l’IQS fins al moment de la 

seva elució (Nevera IQS-CROMA-FI0533). Per a cadascuna d’aquestes 8 sèries s'ha estrenat 

una ampolla d'acetonitril (Merck, IQS-CROMA-FR0034), essent totes les ampolles d’un 

mateix lot (I484930). Cal esmentar que en l’anàlisi de mostres de les sèries anteriors a la 24 

els cartutxos usats no havien estat especialment seleccionats tenint en compte el seu 

contingut en carbonils. Cal assenyalar també que, des de la sèrie 1 fins a la 23 es van 

utilitzar diversos lots de cartutxos així com diversos lots d’acetonitril com a eluent.  

Els resultats obtinguts es presenten a la Taula 3.15. Aquesta taula també conté les 

concentracions de formaldehid-DNPH, acetaldehid-DNPH i acetona-DNPH especificades pel 

fabricant en el certificat d’anàlisi dels cartutxos.  

Com es pot observar a la Taula 3.15., per a l’analit formaldehid-DNPH tots els valors 

obtinguts per a ambdós cartutxos segueixen estant per sota o són iguals al límit de 

quantificació. Per tant, es confirma que els nivells d'aquest analit en el cartutx blanc no 

representen un problema. 

Per a l’analit acetaldehid-DNPH, els resultats obtinguts varien en funció del lot de cartutx 

emprat. D'aquesta manera, per a les 8 sèries, el cartutx del lot 1 (emprat com a blanc de 

sèrie en l’anàlisi de mostres d’emissions de vehicles) té un contingut en acetaldehid no 

superior a 0,06 µg/cartutx; en canvi, el cartutx del lot 3 té un contingut en acetaldehid que 

oscil·la entre 0,10 i 0,23 µg/cartutx. De fet, per al lot 3, els resultats obtinguts oscil·len al 

voltant del contingut en acetaldehid-DNPH mitjà indicat pel fabricant en el corresponent 

butlletí d'anàlisi (0,16 µg/cartutx). La variabilitat que presenten els resultats obtinguts pel 

lot 3, podria ser deguda a un certa falta d'homogeneïtat d'aquest lot o bé a una 

contaminació dels cartutxos en blanc durant l’emmagatzematge. El fet que els nivells 

d’acetaldehid-DNPH obtinguts en les anàlisis dels cartutxos del lot 1 siguin sempre baixos 

evidencia que no hi ha hagut contaminació dels extractes durant la seva preparació i anàlisi 

i, per tant, permet descartar l’acetonitril emprat i l’ambient present en el moment de 

l’elució com a factors relacionats amb l’augment en la concentració d’acetaldehid-DNPH 

dels cartutxos del lot 3. 
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Taula 3.15. Resultats obtinguts en 8 sèries d’anàlisi, on s’ha analitzat un altre blanc de cartutx (lot 3), a més a 
més del blanc corresponent a cada sèrie (lot 1). S’inclouen els valors de concentració dels analits  

Per a l’analit acetona-DNPH, els resultats obtinguts també varien en funció del lot de 

cartutx emprat i, possiblement, també pels factors implicats en el procés d’elució dels 

carbonils (acetonitril emprat i ambient d’elució). Per a les 8 sèries analitzades, el cartutx del 

lot 1 (emprat com a blanc de sèrie en l’anàlisi de mostres) presenta un contingut en 

acetona-DNPH que oscil·la entre 0,05 i 0,32 µg/cartutx, en canvi, per al cartutx del lot 3 la 

concentració d’acetona-DNPH varia entre 0,19 i 0,54 µg/cartutx. A més a més, per als 

cartutxos del lot 1, quatre dels vuit cartutxos tenen continguts inferiors als indicats pel 

fabricant (0,10 µg/cartutx), mentre que per al lot 3 tots els resultats són superiors (0,06 

µg/cartutx). No obstant això, per a l'acetona-DNPH s'observa que en les sèries 30 i 31 els 

valors dels blancs dels dos lots presenten un increment del mateix ordre respecte als valors 

obtinguts en la sèrie 29. Això suggereix que és molt probable que en aquestes dues sèries 

es produís una contaminació dels extractes durant el procés d’elució i anàlisi. L'acetona és 

un dissolvent d'ús molt comú al laboratori, la seva concentració en l'aire ambient pot ser 

variable segons el dia, podria adsorbir-se en els cartutxos i/o dissoldre's en l’acetonitril i, 

finalment, derivatitzar-se en els cartutxos. També és possible que el contingut en acetona 

en les ampolles d’acetonitril sigui variable. Cal tenir present que un nivell de concentració 

de 0,5 µg d’acetona/cartutx equival a 0,1 µg d’acetona/ml acetonitril. Cal assenyalar que en 

el certificat d’anàlisi de l’acetonitril no s’especifica el contingut en acetona.  

Formaldehid Acetaldehid Acetona

µg/cartutx µg/cartutx µg/cartutx

1 <0,05 <0,05 0,13

3 0,05 0,11 0,22

1 <0,05 <0,05 0,07

3 <0,05 0,10 0,21

1 <0,05 <0,05 0,05

3 0,05 0,14 0,22

1 <0,05 0,06 0,06

3 <0,05 0,16 0,19

1 0,05 <0,05 0,07

3 0,05 0,15 0,22

1 <0,05 <0,05 0,13

3 <0,05 0,19 0,21

1 <0,05 <0,05 0,32

3 <0,05 0,22 0,54

1 <0,05 <0,05 0,27

3 <0,05 0,23 0,44

Formaldehid Acetaldehid Acetona

µg/cartutx µg/cartutx µg/cartutx

005638109A 1 <0,05 ND 0,10

005638193F 3 <0,05 <0,05 0,06

I484930

28

29

certificat Proveidor

Lot acetonitril

30

31

Lot cartutx

Lot cartutx

24

25

26

27
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Seguidament, a la Taula 3.16., s’inclou una comparació dels cartutxos del lot 1 i el lot 3 de 

part dels resultats continguts en la Taula 3.15. (sèries des de la 24 fins a la 29). 

 

Lot 1 vs Lot 3 
Formaldehid  

µg/cartutx 

Acetaldehid  

µg/cartutx 

Acetona       

µg/cartutx 

Lot 1 Certificat compleix  compleix  
4 dels 6 

compleixen  

Lot 1 Rang ≤ 0,05 ≤ 0,06 0,05 – 0,13 

Lot 3 Certificat compleix  mai compleix  mai compleix  

Lot 3 Rang ≤ 0,05 0,10 – 0,19 0,19 – 0,22 

RESUM Lot 1 = Lot 3 Lot 1 < Lot 3 Lot 1 < Lot 3 

Taula 3.16. Resum de part dels resultats presentats en la Taula 3.15. referents a la comparació de cartutxos dels lots 1 
i 3 en les sèries d’anàlisi 24-29.  

 

Així doncs, l’analit acetona-DNPH, pel fet de ser el carbonil present en concentracions més 

elevades en els cartutxos en blanc, és l’analit que implica major problemàtica. Això fa que 

per a aquest analit sigui especialment recomanable extremar les precaucions en les etapes 

d’emmagatzematge, elució i anàlisi. Aquestes precaucions es basen en una sèrie de 

mesures, que es recullen a continuació: 

a) En vista dels resultats obtinguts en els assajos efectuats amb els cartutxos de 

sílice impregnats amb 2,4-dinitrofenilhidrazina en blanc, és recomanable seleccionar, 

d'acord amb les especificacions del fabricant, el lot de cartutx a utilitzar, tenint en compte 

que la concentració d’aldehids i cetones presents en el cartutx en blanc ha de ser la mínima 

possible (≤0,05 µg/cartutx). Si en analitzar els cartutxos seleccionats aquests no compleixen 

les expectatives, s'hauran de substituir per uns de més bona qualitat.  

b) Cal realitzar l'extracció dels cartutxos en un lloc ben ventilat i en absència 

d'acetona en l'ambient. 

c) Per a cada sèrie de mostres s'haurà d'analitzar, com a mínim, un cartutx en blanc 

del mateix lot que els cartutxos emprats en la captació de mostres. La concentració 

d'aquells analits que superin el límit de detecció en l'anàlisi del cartutx en blanc, s’haurà de 

restar a la concentració obtinguda per a les mostres. 

Finalment, tenint en compte les precaucions detallades anteriorment es decideix estudiar 

l’efecte del factor lloc d’elució. Per aquest motiu es dissenya la següent experiència: 

s’estudia els nivells de carbonils-DNPH presents en els cartutxos en blanc, quan es realitza 

l'elució de dos lots diferents de cartutxos en dos llocs diferents, emprant un mateix lot 
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d’acetonitril. El primer d’aquests llocs són les instal·lacions d'IDIADA Automotive 

Technology, S.L., on no s’utilitza acetona i, per tant, no s’espera que aquest analit es trobi 

en concentracions elevades en el lloc d’elució. El segon lloc és el laboratori de 

Cromatografia de l'IQS, on l’acetona és un dissolvent emprat habitualment i, per tant, pot 

estar present en concentracions elevades a l’ambient. Per realitzar l'estudi es procedeix de 

la següent manera: a les instal·lacions d’IDIADA Automotive Technology s'elueixen, per 

separat, dos cartutxos IDIADA (Lot: 0060392389B) i un cartutx IQS (Lot: 005638193F, 

corresponent al cartutx indicat com a lot 3 en l’experiència anterior). De forma semblant, a 

les instal·lacions de l’IQS s'elueix un cartutx IDIADA (Lot: 0060392389B) i un cartutx IQS 

(Lot: 005638193F) en un espai ben ventilat on no s’ha utilitzat acetona recentment. Els cinc 

cartutxos implicats en l'estudi s'elueixen amb acetonitril LiChrosolv de la casa comercial 

Merck (Darmstadt, Germany), corresponent al lot 1.00030.1000. A continuació, en la Taula 

3.17., es presenten els resultats obtinguts.  

 

C (µµµµg/cartutx) 

Lot cartutx IDIADA: 0060392389B Lot cartutx IQS: 005638193F 

Lloc d’elució: 
IDIADA 

Lloc d’elució: 
IQS 

Lloc d’elució: 
IDIADA 

Lloc d’elució: 
IQS 

formaldehid-DNPH <0,03 <0,03 0,04 <0,03 0,03 

acetaldehid-DNPH 0,03 0,03 0,03 0,35 0,30 

acetona-DNPH 0,06 0,07 0,09 0,22 0,22 

crotonaldehid-DNPH 0,03 0,03 0,03 <0,03 <0,03 

metil etil cetona-
DNPH 

0,03 0,04 0,06 0,09 0,06 

butiraldehid-DNPH <0,03 <0,03 <0,03 0,03 0,03 

benzaldehid-DNPH <0,03 <0,03 <0,03 0,03 <0,03 

valeraldehid-DNPH <0,03 <0,03 <0,03 0,05 0,03 

hexanaldehid-DNPH <0,03 <0,03 <0,03 0,03 0,03 

Taula 3.17. Resultats obtinguts en l’anàlisi dels 13 aldehids i cetones DNPH continguts en els cartutxos en blanc. 

Comparació entre elució de cartutxos en blanc a les instal·lacions d’IDIADA i a les instal·lacions de l’IQS. Nota: En tots 

els cartutxos analitzats la concentració d’acroleïna-DNPH, propionaldehid-DNPH, metacroleïna-DNPH i m-

tolualdehid-DNPH és inferior al límit de quantificació (0,03 µg/cartutx). 

Segons els resultats continguts en la Taula 3.17., ambdós cartutxos i ambdós llocs d’elució 

són equivalents pel que fa al contingut en formaldehid-DNPH, crotonaldehid-DNPH, 

butiraldehid-DNPH, benzaldehid-DNPH, valeraldehid-DNPH, hexanaldehid-DNPH i acroleïna-

DNPH, propionaldehid-DNPH, metacroleïna-DNPH i m-tolualdehid-DNPH. De totes maneres, 
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en les experiències prèvies presentades anteriorment ja s’ha comprovat que els nivells 

d’aquests analits continguts en els cartutxos en blanc no representen cap problema. 

En les experiències presentades anteriorment també s’ha comprovat que l’analit metil etil 

cetona-DNPH tampoc representa cap problema, ja que en cap ocasió el contingut d’aquest 

analit en els cartutxos en blanc ha estat superior al límit de quantificació. En aquesta última 

experiència això no ha estat així (veure Taula 3.17.). Per al lot de cartutx IDIADA, quan es 

realitzen dues repeticions de l’elució a les instal·lacions d’IDIADA ambdós resultats 

representen un nivell de metil etil cetona-DNPH en el cartutx en blanc igual al límit de 

quantificació. Quan per a aquest mateix lot de cartutx l’elució es realitza a l’IQS, el nivell 

obtingut és de dues vegades el límit de quantificació. Pel lot de cartutx IQS, el nivell 

obtingut quan l’elució es realitza a l’IQS segueix sent de dues vegades el límit de 

quantificació, però per a aquest lot de cartutx quan l’elució es realitza a les instal·lacions 

d’IDIADA el nivell obtingut augmenta fins a 3 vegades el límit de quantificació. Aquestes 

diferències observades per a l’analit metil etil cetona-DNPH podrien fer pensar en certa 

falta d’homogeneïtat respecte a aquest analit, per a un mateix lot de cartutx. De totes 

maneres, els resultats obtinguts en aquesta experiència per a l’analit metil etil cetona-

DNPH no són concloents. 

Tal com es pot observar en els resultats presentats a la Taula 3.17., per als analits 

acetaldehid-DNPH i acetona-DNPH sí que s’aprecien diferències significatives entre els 

lots de cartutx i s’observa que el factor lloc d’elució no és influent. Això podria fer pensar 

que els nivells d’aquests carbonils en els cartutxos en blanc depenen únicament del lot de 

cartutx, però cal tenir en compte que el Lot cartutx IQS 005638193F correspon al lot indicat 

amb el nom de Lot 3 en l’experiència anterior. Tal com apareix en la Taula 3.16., els nivells 

d’acetaldehid-DNPH i acetona-DNPH màxims per als cartutxos del Lot 3 se situaven 

aproximadament en 0,20 µg/cartutx. En l’experiència presentada a la Taula 3.17., per a 

l’analit acetona-DNPH s’obté un valor d’aquest ordre, però per a l’analit acetaldehid-DNPH 

s’obtenen uns valors força més elevats. Això podria fer pensar en l’existència d’una font de 

contaminació d’acetaldehid-DNPH durant l’emmagatzematge d’aquest lot de cartutxos. 

Finalment, es confirma la necessitat d’aplicar les mesures a), b) i c) detallades anteriorment, per 

tal d’evitar la presència de carbonils en els cartutxos en blanc en nivells superiors al límit de 

quantificació. A més a més es creu necessari completar aquest protocol afegint-hi el següent 

apartat: 

d) Cal emmagatzemar els cartutxos en blanc en una nevera exempta de compostos 

carbonílics.  
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5. Anàlisi de mostres. 

Aquest és un apartat extens, dividit en diversos subapartats, en els quals es presenten 

diferents temes derivats de la implementació del mètode analític per a la determinació 

d’aldehids i cetones continguts en cartutxos de sílice impregnats amb 2,4-

dinitrofenilhidrazina (presentat anteriorment a la Taula 3.4.), com són la presència d’una 

banda  interferent i la detecció de carbonils desconeguts i la seva identificació.  

Les mostres analitzades han estat subministrades per l’empresa IDIADA Automotive 

Technology, S.L., en el marc del projecte CENIT I+DEA. Per tal d’obtenir les mostres s’han 

assajat dos tipus de vehicles: el primer correspon a un vehicle Euro 4 de gasolina 1.4, que 

no està preparat per funcionar amb més d’un 10% d’etanol en el carburant que utilitza com 

a font d’energia. El segon és un Euro 4 Flexible Fuel Vehicle (FFV) 1.8, que pot funcionar 

amb proporcions d’etanol en el carburant usat des del 0% fins a un màxim del 85%. Al llarg 

del projecte, s’han assajat diversos carburants: 

- Carburant E0: És la gasolina comercial habitual, amb una pressió de vapor Reid 

(PVR) al voltant de 75 kPa. Aquest carburant és el que es comercialitza 

habitualment durant l’hivern a les estacions de servei de l’estat espanyol. Ha estat 

usat com a carburant base i ha estat testat en ambdós tipus de vehicles. 

- Carburant E5-S (E5-Splash): Aquest carburant s’ha preparat mitjançant l’addició 

directa d’un 5% d’etanol a la gasolina E0 base descrita anteriorment. En aquest cas, 

l’addició d’un 5% d’etanol provoca una notable variació en la pressió de vapor Reid 

(PVR) del nou carburant, que augmenta en 7 kPa respecte al carburant E0.  

- Carburant E10 i Carburant E85: van ser adquirits amb un PVR similar al del 

carburant E0, per tant, el nivell final de PVR del carburant mescla gasolina-etanol es 

va ajustar fent servir un carburant base de menor PVR.  

Les principals característiques dels carburants assajats es detallen a continuació a la Taula 

3.18. 

Característiques E0 E5-S E10 E85 

Densitat a 15ºC 
(kg/l) 

0,726 0,729 0,742 0,778 

Poder calorífic 
net (btu/lb) 

17197 16238 17605 12519 

PVR (kPa) 75 82 77 77 

% etanol 0,2 5,0 9,6 81,3 

% ETBE (v/v) 8,1* <1 <1 <1 
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Característiques E0 E5-S E10 E85 

x/y/z 
considerant 

CxHyOz 

1,000/1,890/ 

0,012 

1,000/1,891/ 

0,030 

1,000/1,893/ 

0,034 

1,000/2,655/ 

0,379 

MON 85,8 __ 86,8 89,0 

RON 96,5 __ 97,3 107,3 

Taula 3.18. Especificacions, facilitades per IDIADA Automotive Technologies, S.L.,  de cada un dels carburants usats en 

el projecte CENIT I+DEA. * Resultat comprovat experimentalment (anàlisi per HRGC-FID) a les instal·lacions d’IQS. 

Per al vehicle Euro 4 de gasolina 1.4, s’han assajat els carburants E0, E5-S i E10. I en les 

proves efectuades amb el vehicle Euro 4 Flexible Fuel Vehicle (FFV) 1.8, s’han usat els 

carburants E0 i E85. 

Els assajos efectuats estan basats en la Directiva 98/69/CE [16], introduint algunes 

modificacions relacionades amb el fet que aquesta normativa no té en compte l’ús de 

mescles gasolines-etanol amb un elevat percentatge d’etanol. 

Per tal d’assegurar que les condicions inicials de realització de cada assaig són les mateixes 

i per reduir la possibilitat de contaminacions creuades entre assajos el protocol d’assajos 

inclou també un procediment de precondicionament del vehicle usat en l’assaig. A 

continuació es recull el procés de precondicionament, juntament amb els assajos efectuats 

per procedir a la recollida dels diferents tipus de mostres a analitzar mitjançant 

cromatografia:  

1. El canister s’omple amb una barreja que conté el 50% de butà i el 50% de nitrogen, 

amb un flux de 15 g de butà per hora fins a saturació. 

2. El canister es purga amb aire net a una temperatura i humitat determinades. 

3. El canister s’omple amb una barreja que conté el 50% de butà i el 50% de nitrogen, 

amb un flux de 40 g de butà per hora fins a saturació. 

4. Es canvia el carburant del vehicle per portar a terme l’assaig del nou carburant (E0, 

E5-S, E10 o E85 en cada cas) fins a un 40% ± 2% de la capacitat del tanc. 

5. S’executa el cicle de condicionament previ acord amb la Directiva anteriorment 

esmentada, conduint el vehicle en el dinamòmetre de xassís per a un UDC (cicle de 

simulació de conducció urbana) i dos cicles EUDC (cicle de simulació de conducció 

extraurbana) a una temperatura al voltant de 25 ºC. Aquest cicle de condicionament 

previ és important per garantir que totes les proves d'emissions d'escapament, es 

portin a terme en les mateixes condicions. Per això, el vehicle és conduït durant el 

mateix temps i distància i amb les mateixes condicions de temperatura del motor. Si 

en el pas 4 s’ha introduït un nou carburant, en aquest pas 5 el vehicle s’ha 

d’adaptar al nou carburant mitjançant el sistema de gestió del motor. Això és 
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particularment important quan, com és el cas, s’utilitzen carburants amb 

diferències significatives en el contingut d'oxigen, ja que això influeix directament 

en la relació aire/carburant. 

6. Es condiciona el vehicle, durant 10-20 hores, en una cambra d’humitat controlada a 

una temperatura de 25ºC. 

Una vegada efectuat el precondicionament dels vehicles es procedeix a realitzar els 

assajos per a la presa de mostres. En el pas 7 s’inclouen els assajos d’emissions de 

combustió i en els passos 8, 9 i 10, els assajos d’emissions d’evaporació. 

7. Es porta a terme un assaig d’emissions tenint en compte que un cicle de conducció 

descrit en la Directiva 98/69/CE consisteix en un UDC (cicle de simulació de 

conducció urbana) i un EUDC (cicle de simulació de conducció extraurbana), a una 

temperatura de 25ºC. Durant aquests assajos a les instal·lacions d’IDIADA es 

mesuren, mitjançant mètodes espectrofotomètrics en línia, els següents 

contaminants regulats: THC (hidrocarburs totals), CO, CO2 i NOX.  

A més a més, es prenen tres tipus de mostres que s’analitzaran per cromatografia a 

les instal·lacions d’IQS: una mostra d’aire ambient (M01), una mostra dels gasos 

emesos pel vehicle durant el cicle de conducció urbana (M02) i una mostra dels 

gasos emesos pel vehicle durant el cicle de conducció extraurbana (M03). 

Immediatament després de la finalització dels assajos d’emissions de combustió 

comencen els assajos d’emissions evaporatives. Novament és important assegurar que 

aquests tipus d’assajos comencen sempre amb les mateixes condicions. Per aquest 

motiu, durant els assajos d’emissions de combustió, el vehicle és conduit durant la 

mateixa distància i temps amb les mateixes condicions de temperatura, per tal de 

garantir que els assajos d’emissions evaporatives comencen amb les mateixes condicions 

de càrrega pel canister. Els assajos d’emissions evaporatives procedeixen tal com es 

detalla en els punts 8 i 9: 

8. Prova d’aturada en calent (Hot Soak test): mesura les emissions evaporatives que es 

produeixen durant una hora amb el vehicle situat a l’interior de l’habitacle VTSHED, 

mantenint la temperatura ambient a 25ºC ± 2 ºC. Es prenen dues mostres, la M04, 

directament de l’interior de l’habitacle VTSHED i la M05, procedent d’un recipient 

més petit µVTSHED, contingut dins de l’habitacle VTSHED i que el que fa és simular 

les emissions degudes al canister del vehicle. 

9. Prova d’aturada en fred: mesura les emissions evaporatives que es produeixen 

durant 24 hores amb el vehicle situat a l’interior de l’habitacle VTSHED, fent un cicle 

de temperatures que simula la variació de temperatures que tenen lloc durant tot 

un dia.  A l’inici d’aquesta prova es pren una mostra de l’aire ambient (M06) i dues 

mostres més,  la M07, directament de l’interior de l’habitacle VTSHED i la M08, 

procedent del recipient µVTSHED. Cal assenyalar que degut a la variació de 
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temperatures, hi ha una variació de pressions, que es regula mitjançant unes bosses 

que compensen el volum d’aire que entra i surt de l’habitacle VTSHED durant les 24 

hores. Per tal de poder fer la corresponent correcció del volum, es prenen mostres 

tant de l’aire entrat (M09) com de l’aire que ha sortit (M10) durant aquest temps. 

Aquestes 10 mostres (des de M01 fins a M10) s’han recollit en cartutxos de sílice 

impregnats amb 2,4-dinitrofenilhidrazina per tal de procedir a la determinació d’aldehids i 

cetones. Cal assenyalar que paral·lelament, dins el projecte CENIT I+DEA, es van recollir 

també 10 mostres d’emissions bombollejades en aigua continguda en impingers (per 

procedir a la determinació de metanol i etanol) i 10 mostres d’emissions directament en 

bosses Tedlar® (per procedir a la determinació d’hidrocarburs). Totes les mostres (des de 

M01 fins a M10) d’alcohols, aldehids i cetones i hidrocarburs han estat analitzades a les 

instal·lacions de l’IQS. Els resultats obtinguts per a les determinacions d’alcohols i 

hidrocarburs, així com la posada a punt i validació dels corresponents mètodes d’anàlisi, no 

es presenten en aquesta tesi.  

5.1. Banda interferent 

Al llarg de l’anàlisi de mostres (que s’ha efectuat en un període de 2 anys), s'ha anat 

observat la presència d'una banda interferent a la zona d’elució compresa entre els analits 

acetaldehid-DNPH i propionaldehid-DNPH (veure Figura 3.25. apartat 5.2., on aquesta 

banda apareix entre els minuts 3 i 4). En algunes ocasions, la presència d'aquesta banda 

d’elució no identificada, ha obligat a augmentar el límit de quantificació dels analits amb els 

quals ha interferit (concretament, acroleïna-DNPH i propionaldehid-DNPH). Amb l'objectiu 

d'eliminar aquesta banda, s'han realitzat una sèrie de proves. A continuació, en la Taula 

3.18. es presenten les diverses experiències portades a terme amb aquesta finalitat. En 

aquesta taula es recullen els canvis efectuats en les fases mòbils (FMA i FMB), juntament 

amb les variacions observades en els cromatogrames corresponents a mostres i patrons.  

Condicions FMA FMB Resultat 

0 
H2O/ACN/THF 

(60:30:10) 
H2O/ACN (40:60) - Aparició de la banda interferent 

1 

H2O/ACN/THF 
(60:30:10) 

Aigua acidulada amb 

H2SO4 

H2O/ACN (40:60) 

Aigua acidulada 

amb H2SO4 

- Desaparició de la banda 

- Deriva i mala elució del últims 
compostos 

2 

H2O/ACN/THF 
(60:30:10) 

Aigua acidulada amb 

H2SO4 

H2O/ACN (40:60) 

- Desaparició de la banda 

- Deriva i mala elució del últims 
compostos 
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Condicions FMA FMB Resultat 

3 

H2O/ACN/THF 
(60:30:10) 

Aigua acidulada amb 

HCOOH (1/1000) 

H2O/ACN (40:60) 

- Desaparició de la banda 

- Disminució de la deriva i millora 
en l’elució dels últims compostos 

4 

H2O/ACN/THF 
(60:30:10) 

Aigua acidulada amb 
HCOOH (1/10000) 

H2O/ACN (40:60) 

- Desaparició de la banda 

- Deriva acceptable 

- Augment del senyal d’acetona en 
algunes mostres 

5 
H2O/ACN/THF 

(60:30:10) 
H2O/ACN 

(40:60) 
- Reaparició de la banda interferent 

Taula 3.18. Canvis efectuats en las fases mòbils (FMA i FMB), juntament amb les variacions observades en els 

cromatogrames corresponents a mostres i patrons. 

La Condició 0 correspon a les condicions del mètode per a la determinació d’aldehids i 

cetones en emissions de vehicles. 

La Condició 1 consisteix a addicionar 3 ml d'una dissolució d'àcid sulfúric concentrat al 10% 

(v/v) en aigua, a l'aigua Milli-Q® emprada per a preparar ambdues fases mòbils. Com a 

conseqüència d'aquesta addició d'àcid a la fase mòbil s'elimina la banda interferent. No 

obstant això, la línia de base dels cromatogrames presenta una deriva que no permet 

treballar a nivells de concentració propers al límit de detecció. D'altra banda, els pics 

corresponents als analits metil etil cetona-DNPH, butiraldehid-DNPH, valeraldehid-DNPH i 

hexanaldehid-DNPH presenten cua. 

Amb les condicions 1 s'ha aconseguit eliminar la banda interferent, però els cromatogrames 

obtinguts no són encara acceptables. Amb l'objectiu d'arribar a desenvolupar una fase 

mòbil capaç d'eliminar la banda interferent i, al mateix temps, aconseguir obtenir bons 

cromatogrames es prossegueix amb la realització de canvis sobre la fase mòbil. En la 

Condició 2 s'addiciona àcid sulfúric únicament a l'aigua Milli-Q® emprada per preparar la 

fase mòbil A. Amb aquest canvi se segueix eliminant la banda interferent i millora el perfil 

dels últims pics del cromatograma. De totes maneres, com que la deriva que presenta la 

línia de base persisteix (malgrat haver disminuït), la fase mòbil estudiada en aquestes 

condicions 2 encara no es considera òptima. 

En la Condició 3 es decideix substituir l'àcid sulfúric per un àcid més feble, l'àcid fòrmic 

(HCOOH), addicionant 1 ml d'aquest àcid concentrat a 1L d'aigua Milli-Q®. Aquesta addició 

només es realitza en la fase mòbil A. S'observa que segueix desapareixent la banda i que la 

deriva que presenta la línia de base no és tan acusada com en el cas de la utilització d'àcid 

sulfúric. Així mateix els últims pics que elueixen en el cromatograma han millorat el seu 

perfil, respecte a les proves anteriors.  
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Per comprovar si és possible millorar els cromatogrames obtinguts en la Prova 3 es 

disminueix la concentració d'àcid fòrmic en la fase mòbil A: En aquesta Condició 4 

s'addicionen 0,1 ml d'àcid fòrmic concentrat a 1L d'aigua Milli-Q®. La banda interferent 

segueix sense aparèixer, amb la utilització d'aquesta fase mòbil. Al mateix temps, la deriva 

que presenta la línia de base dels cromatogrames és acceptable, així com l'aspecte que 

presenten els últims pics del cromatograma. Per aquests motius es dóna per optimitzada la 

concentració d'àcid en la fase mòbil. No obstant això queda pendent d'estudiar un augment 

observat a l'àrea del pic corresponent a l’analit acetona-DNPH, en les mostres analitzades 

amb aquesta fase mòbil. 

En la Condició 5 es comprova que, utilitzant la fase mòbil habitual la banda interferent 

torna a aparèixer. 

A partir de la sèrie de mostres número 21, l'anàlisi de mostres es duu a terme emprant 

primer la fase mòbil habitual (sense àcid afegit) i, a continuació, es repeteix l’anàlisi 

utilitzant la fase mòbil optimitzada en la Condició 4. La utilització de la fase mòbil 

acidificada permet realitzar la quantificació pels analits amb els quals interfereix la banda  i 

permet confirmar que la quantificació efectuada utilitzant la fase mòbil habitual és 

correcta. 

Es comprova que l'augment que experimenta, en alguns casos, el pic corresponent a l’analit 

acetona-DNPH quan s'utilitza la fase mòbil acidificada, és degut al fet que, amb la utilització 

de la fase mòbil habitual i quan la banda interferent està situada a la zona del 

cromatograma on apareix l'acetona-DNPH, la integració de l’analit en qüestió es veu 

dificultada per la presència d'aquesta banda, que fa que l'àrea assignada a aquest analit 

sigui inferior a la real. A la vista dels resultats obtinguts es conclou que es poden analitzar 

les mostres emprant únicament la fase mòbil acidificada. 

Amb la finalitat d'obtenir informació sobre la identitat d’aquesta banda, se’n realitza 

l’espectre d'absorció emprant un detector Waters PDA 996 (des de 200 fins a 600 nm, amb 

una velocitat de mostreig d’1 espectre/s i una resolució espectral de 1,2 nm). Com es pot 

observar en la Figura 3.19., l'espectre d'absorció de la banda interferent presenta un 

màxim a 377 nm, que és característic de carbonils que contenen un doble enllaç en la seva 

estructura (com, per exemple, acroleïna-DNPH o metacroleïna-DNPH. Veure apartat 3.1.). 

No obstant això, aquesta banda també presenta un màxim relatiu a 332 nm, que no 

coincideix amb cap dels màxims d'absorció obtinguts pels 13 carbonils d'interès continguts 

en el patró analitzat. Així doncs, es desconeix la composició química d'aquesta banda 

interferent.  

S'ha trobat bibliografia on se cita la detecció d'un gran senyal que apareix a la zona d'elució 

dels carbonils C2-C3. Aquesta descripció podria correspondre a la banda d'elució no 

identificada que ha anat apareixent en les mostres i blancs analitzats al llarg del projecte 

CENIT I+DEA. Segons [17], que van batejar a aquesta banda com a compost O3, podria 

tractar-se d'un hidroxicarbonil. No obstant això, Kölliker et al [18] descarten que el compost 
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en qüestió sigui un hidroxicarbonil i assenyalen que el pes molecular i el perfil de 

fragmentacions que presenta aquest compost en l’espectròmetre de masses identifiquen la 

seva estructura com un producte de la reacció entre una 2,4-dinitrofenilhidrazona i 2,4-

dinitroclorobenzè, resultant del procés de derivatització.  

No s’ha trobat dades bibliogràfiques que indiquin com eliminar la presència d’aquesta 

banda interferent. Així doncs, malgrat no haver-ne pogut determinar la identitat, les 

experiències realitzades en aquest treball han permès determinar per primera vegada unes 

condicions que aconsegueixen eliminar aquesta banda interferent de manera eficient.  

 

Figura 3.19. Espectre d’absorció des de 200 fins a 600 nm corresponent a la banda interferent no identificada 

present en la mostra M03S31.     

5.2. Carbonils desconeguts 

Al llarg de l'anàlisi de mostres, per a la majoria de sèries, s’ha detectat la presència de 

compostos no identificats, que no coincideixen en temps de retenció, amb cap dels 13 

aldehids i cetones DNPH-derivatitzats continguts en les solucions patró. Amb la intenció de 

poder comparar entre mostres de diferents sèries, s'ha establert una nomenclatura per 

anomenar cadascun dels pics no identificats que han anat apareixent en les mostres 

analitzades. En total s'han detectat 10 pics no identificats diferents, que han estat 

anomenats amb lletres correlatives des de la A fins a la J.  

A continuació, a la Figura 3.20. es presenten, per a les 38 sèries de mostres analitzades, 

aquelles sèries de mostres en les quals s’ha detectat la presència dels compostos no 

identificats A (en gris), B (en verd) i J (en marró-rogenc). Cada un d’aquests compostos 

només ha estat detectat per a 1 sèrie de mostres, la sèrie 13, 16 i 14, respectivament.  
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Figura 3.20. Relació de sèries de mostres en les quals s’ha detectat la presència dels compostos no identificats A (en 

gris), B (en verd) i J (en marró-rogenc). 

 

A la Figura 3.21. es presenten aquelles sèries de mostres en les quals s’ha detectat la 

presència dels compostos no identificats C (en blau) i H (en groc). Tal com es pot observar, 

el compost desconegut C s’ha detectat en les sèries 12-14, 16, 19 i 20 i el compost 

desconegut H s’ha detectat en les sèries 8-11, 15-19, 23, 24 i 26. 

 

 
Figura 3.21. Relació de sèries de mostres en les quals s’ha detectat la presència dels compostos no identificats C (en 
blau) i H (en groc). 

 

A la Figura 3.22. es presenten aquelles sèries de mostres en les quals s’ha detectat la 

presència dels compostos no identificats D (en violeta) i E (en marró). Tal com es pot 

observar, el compost desconegut D s’ha detectat en les sèries 10-15 i el compost 

desconegut E s’ha detectat en les sèries 17, 19, 23 i 24. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 38

Sèrie

A B J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 38

Sèrie

C H
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Figura 3.22. Relació de sèries de mostres en les quals s’ha detectat la presència dels compostos no identificats D (en 
violeta) i E (en marró). 

 

A la Figura 3.23. es presenten aquelles sèries de mostres en les quals s’ha detectat la 

presència dels compostos no identificats F (en negre) i G (en verd). Tal com es pot observar, 

el compost desconegut F s’ha detectat en totes les sèries excepte en la sèrie 3 i el compost 

desconegut G s’ha detectat en les sèries 3, 12-14 i 16. 

 

 
Figura 3.23. Relació de sèries de mostres en les quals s’ha detectat la presència dels compostos no identificats F (en 
negre) i G (en verd). 

 

Finalment, a la Figura 3.24. es presenten aquelles sèries de mostres en les quals s’ha 

detectat la presència del compost no identificat I (en vermell). Aquest compost s’ha 

detectat en les sèries 5-11, 13, 15-19, 22-27 i 32-38. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 38
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Figura 3.24. Relació de sèries de mostres en les quals s’ha detectat la presència del compostos no identificat I. 

 

Per a cadascuna de les sèries de mostres analitzades, aquests pics no identificats han estat 

quantificats -sospitant que alguns d’ells poguessin correspondre a isòmers del tolualdehid-

DNPH- utilitzant el factor de resposta de l’analit m-tolualdehid-DNPH. 

A continuació, a la Taula 3.19., es presenta, per a cadascun dels 10 pics no identificats 

detectats, el número de sèries i de mostres en les quals han aparegut, així com la 

concentració mínima, màxima i mitjana obtinguda per a cadascun d'ells. Com es pot 

observar, dels 10 pics no identificats que han anat apareixent al llarg de les 38 sèries de 

mostres analitzades, 2 són els que es detecten amb més freqüència i en concentracions més 

elevades, i corresponen als pics F i I. 

 

Compost 
Nombre de 

sèries 

Nombre de 

mostres 

C mínima* 

(µg/ml) 

C Màxima* 

(µg/ml) 

C mitjana* 

(µg/ml) 

A 1 2 0,05 0,08 0,07 

B 1 6 0,05 0,05 0,05 

C 6 37 0,05 0,28 0,13 

D 6 28 0,05 0,22 0,10 

E 3 3 0,07 0,09 0,08 

F 35 124 0,03 0,98 0,33 

G 5 31 0,05 0,20 0,06 

H 11 22 0,05 0,19 0,11 

I 23 67 0,05 0,89 0,20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 38

Sèrie

I
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Compost 
Nombre de 

sèries 

Nombre de 

mostres 

C mínima* 

(µg/ml) 

C Màxima* 

(µg/ml) 

C mitjana* 

(µg/ml) 

J 1 2 0,05 0,08 0,07 

Taula 3.19. Nombre de sèries, nombre de mostres, concentració mínima, màxima i mitjana per a cada un dels 10 
compostos no identificats detectats al llarg de 38 series de mostres. *Analits quantificats utilitzant el factor de 
resposta corresponent al m-tolualdehid-DNPH. 
 

A continuació, en la Figura 3.25. es presenta el cromatograma obtingut a partir de l'anàlisi 

de la mostra M07S19 per HPLC-UV, sobreposat amb el cromatograma corresponent al patró 

de 0,01 µg/ml (límit de quantificació establert per a la sèrie 19) que conté els 13 carbonils 

DNPH derivatitzats d'interès. Com es pot observar, el pic desconegut C elueix entre els 

analits benzaldehid-DNPH i valeraldehid-DNPH, el pic desconegut F elueix entre els analits 

m-tolualdehid-DNPH i hexanaldehid-DNPH, i els pics desconeguts H i I elueixen al final del 

cromatograma, després de l’analit hexanaldehid-DNPH. En la Figura 3.25., s'observa també 

la presència de la banda interferent entre els minuts 3 i 4 del cromatograma. 

Figura 3.25. Cromatogrames (HPLC-UV) corresponents a la mostra M07S19, on s’assenyalen els pics no 

identificats que s’hi detecten (C, F, H i I), i al patró de 0,01 µg/ml que conté els 13 carbonils DNPH 
derivatitzats. 

A continuació es presenten els espectres d’absorció UV-Visible (200-600 nm) realitzats pels 

pics no identificats F i I, que són els que estan presents a la mostra analitzada en major 

concentració. Pels altres compostos no identificats presents a la mostra (C i H) no es van 

poder obtenir espectres satisfactoris. En la Figura 3.26., es presenta l'espectre d'absorció 

del pic F, aparegut als 13,8 minuts en la mostra M07S31. Aquest espectre presenta un 

màxim d’absorció a 364 nm, cosa que indicaria que aquest compost correspon a un aldehid 

o a una cetona sense dobles enllaços ni anells aromàtics. 
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Figura 3.26. Espectre d’absorció des de 200 fins a 600 nm corresponent al pic F present en la mostra M07S31. 

 

De la mateixa manera, el pic no identificat I, que apareix en la mostra M07S32, presenta un 

màxim d'absorció a 363 nm (Figura 3.27.). Així doncs, també pel pic no identificat I, el seu 

espectre d'absorció indicaria que es tracta d'un aldehid o una cetona sense dobles enllaços 

ni anells aromàtics. 

 

 

Figura 3.27. Espectre d’absorció des de 200 fins a 600 nm corresponent al pic I present en la mostra M07S32. 

 

Per tal de procedir a la identificació dels compostos desconeguts apareguts en l’anàlisi de 

mostres, s’ha elaborat un llistat d’aldehids i cetones possibles candidats a correspondre als 

compostos no identificats. És necessari tenir en compte que en l'elaboració del llistat de 

composts candidats només s'han tingut en compte compostos amb un sol grup funcional 

carbonil en la seva estructura, contemplant totes les possibles combinacions de cadenes 

hidrocarbonades per a cada nombre de carbonis. Cal assenyalar la dificultat de tenir en 

compte tots els candidats possibles a mesura que augmenta el nombre de carbonis del 

compost. Així doncs, aquesta metodologia no és massa robusta, ja que fàcilment algun 

compost pot no ser considerat com a possible candidat simplement per descuit. Per evitar-

ho es va fer una cerca sobre l’existència d’algun programari capaç de generar un llistat de 

candidats, amb la mateixa sistemàtica, però d’una forma més robusta. De totes maneres, 

no va ser possible trobar cap programa dissenyat amb aquesta finalitat o que comptés amb 

aquesta opció. 

Tal com s’evidenciarà a l’apartat 5.3.1., aquest llistat ha estat de gran utilitat durant 

l'anàlisi per espectrometria de masses d’algunes de les mostres per a les quals s’ha detectat 

la presència de compostos no identificats. A continuació, es presenta la Taula 3.20., que 

comprèn 52 aldehids possibles candidats a correspondre als compostos no identificats 
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apareguts en les mostres analitzades. Cal assenyalar que com a aldehids candidats possibles 

de 7 àtoms de carboni només s’ha inclòs en aquest llistat l’heptanal. A la Taula 3.20. els 

possibles aldehids candidats apareixen en ordre creixent de massa molecular. Al costat del 

nom de l'aldehid candidat es recull el seu nombre d'àtoms de carboni (sense tenir en 

compte la part corresponent a la 2,4-dinitrofenilhidrazina), la seva massa molecular (MM), 

la massa molecular de l'aldehid derivatitzat (MM hidrazona) i la fórmula molecular del 

compost sense derivatitzar. 

 

ALDEHIDS 

 

Nom nº C 
MM 

(g/mol) 

MM 
hidrazona 

(g/mol) 

Fórmula molecular 

(carbonil sense derivatitzar) 

1 prop-2-inal-DNPH 3 54 234 
 

 

2 but-2-inal-DNPH 4 68 248 
 

3 but-3-inal-DNPH 4 68 248  

4 but-3-enal-DNPH 4 70 250 

 

5 metilprop-2-enal-DNPH 4 70 250  

6 2-metilpropanal-DNPH 4 72 252 

 

7 2-metilenbut-3-inal-DNPH 5 80 260  
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ALDEHIDS 

 

Nom nº C 
MM 

(g/mol) 

MM 
hidrazona 

(g/mol) 

Fórmula molecular 

(carbonil sense derivatitzar) 

8 
2-metilenbut-3-enal-

DNPH 
5 82 262 

 

9 2-metilbut-3-inal-DNPH 5 82 262 
 

10 penta-2,4-dienal-DNPH 5 82 262  

11 pent-4-inal-DNPH 5 82 262 

 

12 2-metilenbutanal-DNPH  5 84 264  

13 2-metilbut-2-enal-DNPH 5 84 264  

14 2-metilbut-3-enal-DNPH 5 84 264  

15 pent-2-enal-DNPH 5 84 264 

 

16 pent-4-enal-DNPH 5 84 264  
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ALDEHIDS 

 

Nom nº C 
MM 

(g/mol) 

MM 
hidrazona 

(g/mol) 

Fórmula molecular 

(carbonil sense derivatitzar) 

17 pent-3-enal-DNPH 5 84 264  

18 3-metilbut-2-enal-DNPH 5 84 264  

19 3-metilbut-3-enal-DNPH 5 84 264  

20 3-metilbutanal-DNPH 5 86 266  

21 2-metilbutanal-DNPH 5 86 266 
 

22 2-etinilbut-3-inal-DNPH 6 92 272 

 

23 
ciclopentà-2,4-diè-1-

carbaldehid-DNPH 
6 94 274 

 

24 
ciclopentà-1,3-diè-1-

carbaldehid-DNPH 
6 94 274  

25 2-etinilbut-2-enal-DNPH 6 94 274  
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ALDEHIDS 

 

Nom nº C 
MM 

(g/mol) 

MM 
hidrazona 

(g/mol) 

Fórmula molecular 

(carbonil sense derivatitzar) 

26 2-etinilbut-3-enal-DNPH 6 94 274 
 

27 3-hexè-5-inal-DNPH 6 94 274  

28 hexan-2,4-dienal-DNPH 6 96 276  

29 hexan-4,5-dienal-DNPH 6 96 276  

30 hex-5-inal-DNPH 6 96 276  

31 hexan-3,5-dienal-DNPH 6 96 276  

32 hexan-2,5-dienal-DNPH 6 96 276  

33 2-etenilbut-2-enal-DNPH 6 96 276 

 

34 2-etenilbut-3-enal-DNPH 6 96 276 
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ALDEHIDS 

 

Nom nº C 
MM 

(g/mol) 

MM 
hidrazona 

(g/mol) 

Fórmula molecular 

(carbonil sense derivatitzar) 

35 
ciclopent-3-è-1-

carbaldehid-DNPH 
6 96 276 

 

36 
Ciclopent-1-è-1-

carbaldehid-DNPH 
6 96 276 

 

37 
Ciclopent-2-è-1-

carbaldehid-DNPH 
6 96 276 

 

38 hex-5-enal-DNPH  6 98 278 
 

39 hex-2-enal-DNPH  6 98 278 
 

40 hex-4-enal-DNPH 6 98 278  

41 2-metilpent-3-enal-DNPH 6 98 278 
 

42 2,3-dimetil-2-enal-DNPH 6 98 278 
 

43 4-metilpent-2-enal-DNPH 6 98 278 
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ALDEHIDS 

 

Nom nº C 
MM 

(g/mol) 

MM 
hidrazona 

(g/mol) 

Fórmula molecular 

(carbonil sense derivatitzar) 

44 4-metilpent-4-enal-DNPH 6 98 278 
 

45 2-etilbut-2-enal-DNPH 6 98 278 
 

46 
ciclopentacarbaldehid-

DNPH 
6 98 278 

 

47 2-etilbutanal-DNPH 6 100 280 
 

48 2-metilpentanal-DNPH 6 100 280 
 

49 4-metilpentanal-DNPH 6 100 280 
 

50 3-metilpentanal-DNPH 6 100 280  

51 2,3-dimetilbutanal-DNPH 6 100 280 
 

52 heptanal-DNPH 7 114 294  

Taula 3.20. Llistat d'aldehids possibles candidats a correspondre a algun dels pics no identificats apareguts en 

l'anàlisi de mostres. 
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A continuació, es presenta la Taula 3.21., que comprèn 50 cetones possibles candidates a 

ser identificades com algun dels pics desconeguts que han aparegut en les mostres 

analitzades. De la mateixa manera que per als aldehids possibles candidats, aquestes 

cetones apareixen recollides a la Taula 3.21. en ordre creixent de massa molecular. Al 

costat del nom de la cetona candidata es recull el seu nombre d'àtoms de carboni, la seva 

massa molecular (MM), la massa molecular de la cetona derivatitzada (MM hidrazona) i la 

fórmula molecular del compost sense derivatitzar. S’inclouen en aquest llistat les cetones 

de 4 a 6 àtoms de carboni a la seva estructura i una cetona de 8 àtoms de carboni, la 1-

feniletanona-DNPH. 

 

CETONES  

 

Nom nº C 
MM 

(g/mol) 

MM 
hidrazona 

(g/mol) 

Fórmula molecular 

(carbonil sense derivatitzar) 

1 3-butí-2-ona-DNPH 4 68 248  

 

2 3-butè-2-ona-DNPH  4 70 250  

3 1-pentè-4-í-3-ona-DNPH 5 80 260 
 

4 
2,4-ciclopentadiè-1-ona-

DNPH 
5 80 260 

 

5 1,4-pentadiè-3-ona-DNPH 5 82 262 
 

6 1-pentí-3-ona-DNPH 5 82 262 
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CETONES  

 

Nom nº C 
MM 

(g/mol) 

MM 
hidrazona 

(g/mol) 

Fórmula molecular 

(carbonil sense derivatitzar) 

7 2-ciclopentè-1-ona-DNPH  5 82 262 
 

8 3-ciclopentè-1-ona-DNPH 5 82 262  

9 2-pentí-4-ona-DNPH 5 82 262  

10 4-pentí-2-ona-DNPH 5 82 262  

11 1-pentè-3-ona-DNPH 5 84 264  

12 ciclopentanona-DNPH 5 84 264 
 

13 3-pentè-2-ona-DNPH 5 84 264  

14 4-pentè-2-ona-DNPH 5 84 264  
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CETONES  

 

Nom nº C 
MM 

(g/mol) 

MM 
hidrazona 

(g/mol) 

Fórmula molecular 

(carbonil sense derivatitzar) 

15 3-pentanona-DNPH 5 86 266  

16 2-pentanona-DNPH 5 86 266  

17 3-metil-2-butanona-DNPH 5 86 266 

 

18 3,5-hexadií-2-ona-DNPH 6 92 272 
 

19 1,4-hexadií-3-ona-DNPH 6 92 272 
 

20 1,5-hexadií-3-ona-DNPH  6 92 272 

 

21 
4,5-hexadiè-1-í-3-ona-

DNPH 
6 92 272 

 

22 
2,5-ciclohexadiè-1-ona-

DNPH 
6 94 274 

 

23 3-hexí-5-è-2-ona-DNPH 6 94 274  
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CETONES  

 

Nom nº C 
MM 

(g/mol) 

MM 
hidrazona 

(g/mol) 

Fórmula molecular 

(carbonil sense derivatitzar) 

24 1,4,5-hexatriè-3-ona-DNPH 6 94 274 
 

25 
2,4-ciclohexadiè-1-ona-

DNPH 
6 94 274 

 

26 1-hexè-5-í-3-ona-DNPH 6 94 274  

27 1-hexí-5-è-3-ona-DNPH 6 94 274  

28 1-hexè-4-í-3-ona-DNPH 6 94 274 
 

29 1-hexí-4-è-3-ona-DNPH 6 94 274  

30 4-hexí-2-ona-DNPH 6 96 276  

31 3-hexí-2-ona-DNPH 6 96 276  

32 3,5-hexadiè-2-ona-DNPH 6 96 276  
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CETONES  

 

Nom nº C 
MM 

(g/mol) 

MM 
hidrazona 

(g/mol) 

Fórmula molecular 

(carbonil sense derivatitzar) 

33 1-hexí-4-ona-DNPH 6 96 276  

34 1,4-hexadiè-3-ona-DNPH 6 96 276  

35 4,5-hexadiè-3-ona-DNPH 6 96 276  

36 1,5-hexadiè-3-ona-DNPH 6 96 276  

37 4-hexí-3-ona-DNPH 6 96 276 
 

38 2-ciclohexè-1-ona-DNPH 6 96 276 
 

39 3-ciclohexè-1-ona-DNPH  6 96 276 
 

40 4-hexè-3-ona-DNPH 6 98 278  

41 ciclohexanona-DNPH 6 98 278 
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CETONES  

 

Nom nº C 
MM 

(g/mol) 

MM 
hidrazona 

(g/mol) 

Fórmula molecular 

(carbonil sense derivatitzar) 

42 4-hexè-2-ona-DNPH 6 98 278 
 

43 5-hexè-3-ona-DNPH  6 98 278 
 

44 3-hexè-2-ona-DNPH  6 98 278  

45 4-metilpentan-2-ona-DNPH 6 100 280 

 

46 2-metilpentan-3-ona-DNPH 6 100 280 
CH3

CH3

CH3

O

 

47 3-metilpentan-2-ona-DNPH 6 100 280 CH3

CH3

O

CH3

 

48 2-hexanona-DNPH 6 100 280  

49 3-hexanona-DNPH 6 100 280  

50 1-feniletanona-DNPH 8 120 300 
 

Taula 3.21. Llistat de cetones candidates a correspondre a algun dels pics no identificats apareguts en l'anàlisi 

de mostres. 

CH3

CH3

CH3

O

CH3 O

CH3

CH3

CH2

O

CH3

O

CH3

CH3

O

CH3

CH3
CH3

O

CH3

O



CAPÍTOL 3: Aldehids i cetones en emissions 

 

Tesi Doctoral Posada a punt i implementació de mètodes cromatogràfics per a l’anàlisi d’aldehids i cetones, precursors 
d’ozó troposfèric, en mostres d’emissions de vehicles i aplicació de metodologies de relació quantitativa estructura 

química-retenció cromatogràfica (QSRR) a l’anàlisi, mitjançant HPLC-UV, d’aldehids i cetones DNPH-derivatitzats. 

 184  

5.3. Identificació dels carbonils desconeguts apareguts en mostres 

En aquest apartat es recullen una sèrie d’experiències portades a terme amb l’objectiu 

d’aconseguir identificar els pics desconeguts que han anat apareixent en les mostres 

analitzades.  

En primer lloc cal intentar conèixer si els pics desconeguts corresponen a aldehids i cetones 

derivatitzats amb DNPH, o bé alguns d'ells corresponen a altres substàncies, per això, s’ha 

realitzat una primera anàlisi per UPLC®-MS/MS*. A continuació, s’ha procedit a la síntesi de 

diversos carbonils-DNPH, que s’han analitzat per HPLC-UV emprant el mètode per a la 

determinació d’aldehids i cetones continguts en cartutxos de sílice impregnats amb 2,4-

dinitrofenilhidrazina. Finalment, per tal de confirmar la identitat dels pics desconeguts s’ha 

realitzat una nova anàlisi mitjançant UPLC®-MS/MS*. 

*Aquestes anàlisis s’han portat a terme a les instal·lacions que l’empresa Waters Cromatografia, S.A. té a 

Cerdanyola del Vallès. 

5.3.1. Primera anàlisi mitjançant UPLC®-MS/MS 

L’equip usat és un Acquity UPLC® H class acoblat al detector QqQ MS Waters XevoTQ. Tal 

com s’ha explicat anteriorment en l’apartat 3.1., durant l’etapa de posada a punt del 

mètode per a la determinació d’aldehids i cetones continguts en cartutxos de sílice 

impregnats amb 2,4-dinitrofenilhidrazina, es va portar a terme una anàlisi per 

espectrometria de masses del patró dels 13 d'aldehids i cetones DNPH-derivatitzats, per tal 

de confirmar l’ordre d’elució dels 13 compostos. Així, en aquella ocasió, es va establir el 

mètode de ionització òptim per a l'anàlisi dels carbonils DNPH-derivatitzats per 

espectrometria de masses, que consisteix en una ionització en mode electroesprai negatiu 

(-ESI), fent servir un voltatge del capil·lar de -1kV, 30V de voltatge de con, 20 eV d’energia 

de col·lisió, una temperatura de 150ºC per a la font i una temperatura de dessolvatació de 

550ºC, 0,18 ml/min de flux d’argó com a gas de col·lisió, un flux de 150 l/h per al gas de con 

i un flux de 800 ml/min per al gas de dessolvatació. Aquest mode de ionització ha estat 

l'utilitzat per dur a terme l'anàlisi per espectrometria de masses en tàndem efectuat amb 

l’objectiu d’aconseguir identificar els compostos desconeguts apareguts en les mostres.  

Pel que fa al mètode d’UPLC® emprat en aquesta ocasió, la columna és una Acquity UPLC® 

BEH C18 (50 x 2,1 mm x 1,7 µm). El mètode utilitza els mateixos eluents que els usats en el 

mètode HPLC-UV per a la determinació d’aldehids i cetones en emissions de vehicles i 

treballa a 30ºC, a un flux de 0,7 ml/minut i un volum d'injecció de 2 µl. El gradient d’elució 

emprat és el següent: 100% A des del minut 0 fins al minut 1,32, passant del 100% A al 0% 

de A del minut 1,32 fins al 4,09. Manteniment del 0% de A durant 0,29 minuts i, finalment, 

al minut 4,39, augment del 0% al 100% de A i manteniment a 100% de A fins al minut 5,12.  

Per dur a terme aquesta primera anàlisi per MS/MS s’ha seleccionat una mostra (M07S19) 

que conté els pics no identificats C, F, H i I (veure perfil cromatogràfic a la Figura 3.25. de 

l’apartat 5.2.). La selecció d'aquesta mostra s'ha efectuat tenint en compte que fos una 
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mostra recent i, a més a més, que els compostos no identificats detectats en la mostra hi 

estiguessin presents en una concentració el més elevada possible. Això és important, ja que 

la sensibilitat de l'espectròmetre de masses, quan es treballa en mode SCAN, és inferior a la 

del detector d'ultraviolat. 

Cal recordar que gràcies a l'estudi dels espectres d'absorció UV (apartat 5.2.), efectuats pels 

pics desconeguts F i I, se sap que aquests pics poden correspondre a 2 compostos 

carbonílics DNPH-derivatitzats (aldehid o cetona) sense dobles enllaços ni anells aromàtics. 

És a dir, cadascun d'aquests compostos (F i I) és un aldehid o una cetona DNPH-derivatitzat, 

lineal o ramificat, sense insaturacions C-C. De totes maneres, no es pot descartar que 

aquests compostos carbonílics continguin en la seva estructura algun altre grup funcional 

que no afecti de forma significativa el seu espectre d'UV. 

Les principals dificultats que presenta la identificació dels analits desconeguts continguts 

en la mostra són, per una banda, que hi estan presents en concentracions baixes i, per 

l’altra, que es tenen poques dades sobre les seves possibles estructures.  

Per tal de trobar el mode òptim de treball en l’anàlisi per espectrometria de masses, tenint 

en compte els nivells de concentració dels analits desconeguts, s’assagen les condicions 

d’anàlisi amb un patró d'1 µg/ml que conté dissolts en acetonitril els 13 aldehids i cetones 

derivatitzats amb DNPH (formaldehid, acetaldehid, acetona, acroleïna, propionaldehid, 

crotonaldehid, metiletilcetona, metacroleïna, butiraldehid, benzaldehid, valeraldehid, m-

tolualdehid i hexanaldehid).  

En primer lloc, es realitza una anàlisi per MS del patró per infusió, és a dir, sense separació 

cromatogràfica prèvia, ja que aquesta tècnica d'injecció permet concentrar la mostra i 

s’evita la possible formació d’adductes amb algun component de la fase mòbil. Aquesta 

anàlisi es porta a terme en mode SCAN, fent un escombrat per totes les relacions 

massa/càrrega, des de 150 fins a 500 uma. El monitograma obtingut en aquest cas només 

permet intuir la presència d'alguns fragments corresponents als analits continguts en el 

patró. Per aconseguir distingir els fragments corresponents als 13 analits que conté el patró 

és necessari realitzar una extracció d'ió, per a cadascun dels 13 aldehids i cetones DNPH-

derivatitzats. Això ja fa intuir que la detecció dels pics no identificats continguts en la 

mostra, en concentracions molt més baixes, no podrà ser en mode SCAN.  

Seguidament, pensant que algun dels compostos no identificats presents en la mostra 

analitzada podria correspondre a algun isòmer del m-tolualdehid-DNPH, es decideix 

continuar estudiant les fragmentacions corresponents a aldehids i cetones saturats, per una 

banda; i a l’aldehid aromàtic m-tolualdehid-DNPH per l’altra. Per això es realitza una anàlisi 

UPLC®-MS/MS del patró de 13 compostos, en mode Product ion scan monitoritzant les 

fragmentacions corresponents als següents ions moleculars: 

a) 299 m/z: correspon a la massa molecular [M-1]- de l'aldehid DNPH-derivatitzat aromàtic 

m-tolualdehid-DNPH. 
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b) 279 m/z: correspon a la massa molecular [M-1]- de l’aldehid DNPH-derivatitzat lineal 

hexanaldehid-DNPH. 

c) 251 m/z: en el patró hi ha dos compostos que tenen aquest mateix ió molecular [M-1]-; 

d'una banda la metil etil cetona-DNPH, una cetona de quatre carbonis, i de l’altra el 

butiraldehid-DNPH, un aldehid lineal de 4 carbonis.  

En cas d'observar diferències significatives entre funcionalitats, la identificació dels 

compostos desconeguts presents en la mostra analitzada es veuria facilitada. 

A continuació, en les Figures 3.28., 3.29. i 3.30. es presenten les fragmentacions 

obtingudes, en un rang que va des de 50 fins a 350 m/z, per a cadascun dels ions 

seleccionats 299, 279 i 251, respectivament. 

 

 

Figura 3.28. Espectre de masses corresponent a la fragmentació de l’ió pare [M-1]- 299 m/z (m-tolualdehid-DNPH) en 
el patró de 13 AK-DNPH. 
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Figura 3.29. Espectre de masses corresponent a la fragmentació de l’ió pare [M-1]- 279 m/z (hexanaldehid-DNPH) en el 
patró de 13 AK-DNPH.  

 

 

Figura 3.30. Espectre de masses corresponent a la fragmentació de l’ió pare [M-1]- 251 m/z (metil etil cetona-DNPH i 
butiraldehid-DNPH) en el patró de 13 AK-DNPH.  
 

Tal com es pot observar en la Figura 3.28., l'ió fill més intens procedent d'un ió pare amb 

una relació massa/càrrega de 299, és l'ió 163 m/z. En canvi, tant per a l'ió 279 m/z (Figura 

3.29.), com per al 251 m/z (Figura 3.30.), l'ió fill més intens és 152 m/z. D'aquesta manera, 

s'observa que existeixen diferències entre la fragmentació d'un carbonil DNPH-derivatitzat 

aromàtic i un altre de no aromàtic. Convé assenyalar que per a un carbonil DNPH-

derivatitzat aromàtic també apareix, encara que en menor intensitat, la fragmentació 

corresponent a una relació massa/càrrega de 152. De la mateixa manera, un carbonil 

DNPH-derivatitzat no aromàtic també presenta una fragmentació, de menor intensitat, a 
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163 m/z. Així, quan per a un analit desconegut s'obtingui una fragmentació similar a 

carbonil DNPH-derivatitzat, que contingui un ió fill majoritari a 163 uma, l’analit en 

qüestió correspondrà a un carbonil DNPH-derivatitzat aromàtic. En canvi, si l'ió fill més 

intens té una relació massa/carrega de 152, correspondrà a un carbonil DNPH-derivatitzat 

no aromàtic. Això és una informació de gran valor per procedir a la identificació dels pics 

desconeguts presents en la mostra.  

Cal esmentar que degut al fet que la massa molecular de les dues cetones presents en el 

patró (acetona-DNPH i metil etil cetona-DNPH) coincideix amb la dels analits 

propionaldehid-DNPH i butiraldehid-DNPH, respectivament, les possibles diferències de 

fragmentació entre cetona-DNPH i aldehid-DNPH no es poden estudiar seguint la 

metodologia emprada per carbonil aromàtic-DNPH i carbonil saturat-DNPH continguts en el 

patró conjunt de 13 compostos.  

A continuació es procedeix a l'anàlisi de la mostra seleccionada per UPLC®-MS/MS. Per tal 

de conèixer si algun dels pics no identificats presents en la mostra correspon a algun dels 

dos isòmers del m-tolualdehid-DNPH es realitza una anàlisi de mostra en mode SRM, 

monitoritzant l'ió pare 299 m/z (corresponent a l'ió molecular dels tres isòmers del 

tolualdehid-DNPH), juntament amb el seu ió fill 163 m/z. Els resultats obtinguts mostren 

que només es detecta un pic, que apareix al mateix temps de retenció que el m-

tolualdehid-DNPH contingut en el patró (3,79 minuts). De totes maneres, tal com es 

mostrarà a l’apartat 5.3.2., no es pot descartar la presència a la mostra de l’isòmer p-

tolualdehid-DNPH, que coelueix amb el m-tolualdehid-DNPH. A més a més, tal com 

s’esmentarà en l’apartat 5.3.3., els espectres de masses dels isòmers m-tolualdehid-DNPH i 

p-tolualdehid-DNPH són molt semblants. Aquesta experiència sí que permet descartar la 

presència en la mostra de l’isòmer o-tolualdehid-DNPH, que tal com es veurà a l’apartat 

5.3.2., es resol correctament dels altres dos isòmers. 

Seguidament, es realitza una anàlisi de mostra en mode Precursor ion scan, monitoritzant 

tots els ions pare que presenten una fragmentació a una relació massa/càrrega de 163. És 

d'esperar que, tant els analits corresponents a carbonils DNPH-derivatitzats no aromàtics 

com els aromàtics rendeixin senyal, encara que com s'ha mostrat anteriorment, el senyal 

corresponent a carbonils DNPH-derivatitzats aromàtics ha de ser més intens. Es detecta la 

presència d'un pic no identificat a un temps de retenció (4,89 minuts) superior al de 

l'hexanaldehid-DNPH (4,31 minuts) i, per tant, hauria de correspondre a un dels compostos 

desconeguts H o I. Aquest pic presenta una fragmentació intensa a 163 m/z, i un ió pare 

amb una relació massa/càrrega de 263. Més endavant es comprova que aquest ió pare 263 

m/z també rendeix una fragmentació encara més intensa a una relació massa/càrrega de 

152. Per tant, aquest fet confirma que el pic desconegut en qüestió (H o I) correspon a un 

carbonil-DNPH saturat. 

Arribats a aquest punt, es decideix utilitzar el llistat d'aldehids i cetones candidats 

presentat en les Taules 3.20. i 3.21. de l'apartat 5.2. A partir de la massa molecular dels 

carbonils DNPH-derivatitzats d'alguns d'aquests candidats, fent una estimació de la zona 
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d'elució més probable (veure l'efecte produït per les diferents funcionalitats respecte al 

temps de retenció del carbonil, que es presenta més endavant en el text que precedeix a la 

Figura 3.33.), s'escullen els ions pare que es monitoritzaran en l’espectròmetre de masses 

(mode SIM). Els ions seleccionats són els següents: 247, 249, 259, 261, 263, 265 i 299 uma. 

A continuació, a la Figura 3.31., es presenta (a baix) el monitograma total corresponent al 

seguiment dels 7 ions seleccionats, juntament amb els monitogrames (a dalt) 

corresponents als ions per als quals s'ha obtingut senyal: 247, 249, 263 i 265 m/z. 

Tal com es pot apreciar, als 3,42 minuts apareix un pic corresponent a un ió pare amb una 

relació massa/càrrega de 265. Al mateix temps de retenció també s’obté senyal per a l'ió 

pare 247 uma. Aquest temps de retenció correspondria al del compost no identificat C. Per 

tant, podria ser que l'ió molecular del compost no identificat C fos 265 uma. Llavors, l'ió 

247 uma correspondria a una de les seves fragmentacions (la diferència entre tots dos ions 

és de 18 uma, que podria ser la pèrdua d'una molècula d’aigua). 

 

 

Figura 3.31. (De baix a dalt) Monitograma total corresponent al seguiment dels 7 ions pare 247, 249, 259, 261, 263, 
265 i 299 uma. Per a l’ió pare 247 m/z, s’obté un senyal al minut 3,42 (compost no identificat C). L’ió pare 249 m/z 
dóna un senyal als 3,96 minuts (compost no identificat F). Per a l’ió pare 263 m/z s’obté senyal als 4,59 i 4,89 minuts 
(compostos no identificats H i I, respectivament). L’ió pare 265 m/z també dóna un senyal intens als 3,42 minuts 
(compost no identificat C). 

 

A un temps de retenció de 4,60 i 4,89 minuts hi apareixen 2 analits que corresponen a un ió 

pare de relació massa/càrrega 263. Aquests dos analits correspondrien als compostos no 

identificats H i I, respectivament. D'aquesta manera, el pic detectat anteriorment en 

l’experiència realitzada en mode Precursor ion scan, amb fragmentacions a 152 i 163 m/z i 

temps de retenció 4,89 minuts, correspondria al compost no identificat I. 
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Finalment, en la Figura 3.31. també s'aprecia que l'ió pare 249 m/z dóna senyal a un temps 

de retenció de 3,96 minuts. Per comparació amb els temps de retenció dels 13 analits 

continguts en el patró s'observa que aquest senyal correspondria al compost no identificat 

F. 

A continuació, una vegada coneguts els ions pare pels quals s'obté senyal (249, 263 i 265 

uma), es realitza una nova anàlisi monitoritzant aquests ions. S'inclou també en la 

monitorització un nou ió, el 279 m/z (que pot correspondre a l'ió molecular de 5 aldehids i 

5 cetones de 6 àtoms de carboni inclosos en el llistat de candidats presentat en l'apartat 

5.2.). La monitorització d'aquests 4 ions pare (249, 263, 265 i 279 m/z) es duu a terme en 

mode SRM, buscant una fragmentació de 152 m/z (cal recordar que aquesta fragmentació 

és més intensa per a carbonils DNPH-derivatitzats no aromàtics). El fet de treballar en 

mode SRM permet augmentar la sensibilitat (respecte al mode SIM) i obtenir monitogrames 

amb una millor relació senyal/soroll. A continuació, en la Figura 3.32., de baix a dalt, es 

presenten els monitogrames corresponents a cada un d’aquests ions. 

En el monitograma corresponent a l'ió pare 265 m/z s'obtenen dos senyals, un de més 

intens als 3,42 minuts, corresponent al compost desconegut C, i un altre de molt baixa 

intensitat als 3,59 minuts, corresponent a l'ió molecular [M-1]- de l’analit valeraldehid-

DNPH. 

 

 

Figura 3.32. (De baix a dalt) Monitograma corresponent al seguiment dels 4 ions seleccionats 249, 263, 279 i 265 uma. 
Per a l'ió 265 m/z, s'obté un senyal als 3,42 minuts (compost no identificat C) i un altre als 3,59 minuts (valeraldehid-
DNPH). L'ió 279 m/z dóna un senyal intens als 3,96 minuts (compost no identificat F) i uns altres dos senyals de baixa 
intensitat als 3,77 i 4,30 minuts. Aquest últim senyal correspon a l’analit hexanaldehid-DNPH. Per a l'ió 263 m/z s'obté 
senyal als 4,59 i 4,89 minuts (compostos no identificats H i I). L'ió 249 m/z també dóna un senyal intens a 3,97 minuts  
i uns altres dos senyals de menor intensitat a 3,77 i a 4,33 minuts.  
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En el monitograma corresponent a l'ió pare 279 m/z, s'aprecien 3 senyals, un de més 

intens al minut 3,96, que podria correspondre al compost desconegut F, i dos d'intensitat 

més baixa. El senyal obtingut a 4,30 minuts correspon a l'ió molecular [M-1]- de l’analit 

hexanaldehid-DNPH. Pel que fa al senyal obtingut a 3,77 minuts, en un primer moment es 

va pensar que podria correspondre a una fragmentació [M-21]- de l’analit m-tolualdehid-

DNPH (que elueix a un temps de retenció de 3,79 minuts). De totes maneres, a l’espectre 

de masses obtingut en l’anàlisi del patró de 13 compostos quan es monitoritza en mode 

product ion scan l’ió 299 m/z (Figura 3.28.) no s’observa la fragmentació corresponent a 

279 m/z. 

En la Figura 3.32. també s'aprecia que per a l'ió pare 263 s'obtenen dos senyals intensos a 

4,59 i 4,90 minuts, corresponents als compostos desconeguts H i I, respectivament. S’ha 

comprovat que el senyal obtingut en la monitorització de l'ió pare 263, amb fragmentació 

152 uma, corresponent al pic desconegut I, és de major intensitat que l'obtingut quan 

s'analitza la mostra buscant els ions pare del fragment corresponent a 163 uma. D'aquesta 

manera es confirma que el pic desconegut I no correspon a un carbonil DNPH-derivatitzat 

aromàtic. 

Finalment, en la Figura 3.32., es presenta el monitograma corresponent al seguiment de l'ió 

pare 249, que rendeix una fragmentació de 152. Com es pot observar, el perfil obtingut per 

a l'ió 249 és molt similar al que s'obté per a l'ió 279 uma. Això fa pensar que l'ió 249 m/z 

no correspon a l'ió molecular de cap compost present en la mostra analitzada, sinó que 

els senyals obtinguts per a aquest ió corresponen a fragmentacions. Així, el senyal que 

apareix als 4,3 minuts correspondria a una fragmentació de l’analit hexanaldehid-DNPH 

(també pèrdua de 30 uma). De fet, en el perfil de fragmentacions que presenta l’analit 

hexanaldehid-DNPH (Figura 3.29.) es pot observar la presència d’un senyal a 249 uma. 

Llavors, el senyal que apareix en el minut 3,97 podria correspondre a una fragmentació de 

l’analit desconegut F (que coincidiria també amb una pèrdua de 30 uma). Pel que fa al 

senyal obtingut als 3,77 minuts, també semblaria que correspon a una fragmentació de 

l’analit que dóna senyal a 279 uma. Cal esmentar que l’analit m-tolualdehid-DNPH 

contingut en el patró tampoc no presenta cap senyal a 249 uma, en l’espectre corresponent 

al seu perfil de fragmentacions (Figura 3.28.). Així doncs, es desconeix la identitat de 

l’analit que rendeix aquest senyal als 3,77 minuts. De totes maneres, no es descarta que 

aquest analit pugui correspondre a l’isòmer p-tolualdehid-DNPH que, tal com es veurà en 

l’apartat 5.3.2. coelueix amb l’isòmer m-tolualdehid-DNPH. 

Així doncs, l'anàlisi per UPLC®-MS/MS de la mostra que s’ha seleccionat ha permès conèixer 

la següent informació referent als compostos desconeguts C, F, H i I:  

a) Cap dels pics desconeguts presents en la mostra analitzada (C, F, H i I) no 

correspon a un isòmer del m-tolualdehid-DNPH. 

b) El compost desconegut C es detecta en monitoritzar els ions pare 247 i 265. Aquest 

últim genera un ió fill de 152 uma. D'aquesta manera, i degut al fet que el mode 
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d’ionització utilitzat és l’electroesprai negatiu, el compost C podria tenir una massa 

molecular igual o superior a 266 uma. 

c) El compost desconegut F es detecta en monitoritzar els ions pare 249 i 279. Aquest 

últim genera un ió fill de 152 uma. D'aquesta manera, el compost F podria tenir una massa 

molecular igual o superior a 280 uma. 

d) El compost desconegut H, que també genera una fragmentació de 152 uma, quan 

s'analitza un ió pare de 263 uma. D'aquesta manera, el compost H podria tenir una massa 

molecular igual o superior a 264 uma. 

e) El compost desconegut I genera dues fragmentacions a 152 uma (més intens) i a 163 

uma, quan s'analitza l'ió pare de 263 uma. D'aquesta manera, el compost desconegut I 

podria correspondria a un compost amb una massa molecular igual o superior a 264 uma. 

Així, coneixent ara la possible massa molecular de cadascun dels compostos desconeguts 

presents en la mostra analitzada, es procedeix en la seva identificació. Per a això s'utilitza 

novament el llistat d’aldehids i cetones candidats presentat en l'apartat 5.2. Abans, però, és 

interessant estudiar a fons els cromatogrames obtinguts mitjançant HPLC-UV, per tal 

d’intentar trobar relacions entre les funcionalitats presents en els compostos continguts en 

el patró de 13 aldehids i cetones DNPH-derivatitzats, que determinen el seu posicionament 

en el cromatograma. Això permetrà acotar al màxim les estructures candidates a 

correspondre als compostos no identificats. 

A continuació, en la Figura 3.33. es presenten, per ordre d’elució, les estructures dels 13 

carbonils-DNPH derivatitzats continguts en el patró, juntament amb la seva massa 

molecular i el nombre de carbonis del carbonil sense derivatitzar. Cal assenyalar que en la 

fórmula molecular de cada una de les estructures presentades a la Figura 3.33. la X fa 

referència a la DNPH. En aquesta figura també es posicionen els 4 compostos no identificats 

(C, F, H i I) que apareixen en la mostra analitzada per UPLC®-MS/MS. Per als compostos no 

identificats F i I s’hi afegeix la informació, extreta a partir dels espectres d’ultraviolat (veure 

apartat 5.2.), que indica que ambdós compostos corresponen a aldehids o cetones lineals o 

ramificats. A partir de l’ordre d’elució dels 13 compostos continguts en el patró es pot 

establir quines són les característiques de la molècula que fan que aquesta elueixi a un 

temps de retenció determinat. Així doncs, s'observa que aquests compostos s'elueixen en 

ordre creixent de nombre d'àtoms de carboni. Per a un mateix nombre d'àtoms de carboni, 

la presència del grup funcional cetona fa que el compost elueixi a un temps de retenció 

menor que el seu aldehid corresponent (p.ex. acetona-DNPH/propionaldehid-DNPH i metil 

etil cetona-DNPH/butiraldehid-DNPH). També es pot observar que, la presència d'un doble 

enllaç C-C té el mateix efecte (p.ex. acroleïna-DNPH/propionaldehid-DNPH i crotonaldehid- 

DNPH/butiraldehid-DNPH). Tenint en compte l’únic exemple existent (crotonaldehid- 

DNPH/metacroleïna-DNPH), la presència d'una ramificació (en aquest cas associada també 

a una altra funcionalitat; la insaturació) sembla que també faria avançar el temps de 

retenció del compost, respecte al del seu homòleg lineal. S’intueix també que l'efecte 
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produït per la ramificació seria menor que el produït per la presència d’un doble enllaç C-C. 

La substitució de la cadena hidrocarbonada per un anell aromàtic, fa que el compost 

interaccioni menys amb la fase estacionària i, per tant, que elueixi a un temps de retenció 

menor que el seu corresponent homòleg lineal. 

 

Figura 3.33. Ordre d’elució dels 13 aldehids i cetones DNPH-derivatitzats continguts en el patró i dels 4 compostos no 
identificats (C, F, H i I) presents en la mostra (anàlisi realitzada per HPLC-UV). En la fórmula molecular, X fa referència a 
la 2,4-dinitrofenilhidrazona (DNPH). 

 

Per al compost desconegut C (que elueix entre els analits benzaldehid-DNPH i valeraldehid-

DNPH), si la seva massa molecular fos igual a 266 g/mol, es podrien seleccionar 2 aldehids i 

3 cetones de 5 àtoms de carboni, del llistat de compostos candidats presentat anteriorment 

a les Taules 3.20. i 3.21. A continuació, a la Figura 3.34., es presenta l’estructura dels 5 

candidats a correspondre al compost desconegut C: 3-pentanona-DNPH, 2-pentanona-

DNPH, 3-metil-2-butanona-DNPH, 2-metilbutanal-DNPH i 3-metilbutanal-DNPH. En la 

fórmula molecular, X fa referència a la 2,4-dinitrofenilhidrazona (DNPH). 
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Figura 3.34. Estructura molecular dels 5 candidats a ser identificats com al compost desconegut C. En la fórmula 
molecular, X fa referència a la 2,4-dinitrofenilhidrazona (DNPH). 

 

Tenint en compte el que s’ha exposat anteriorment, referent a l’efecte que tenen sobre la 

retenció cromatogràfica les diferents funcionalitats que poden estar presents a la molècula, 

seria previsible que les estructures proposades es posicionessin en el cromatograma a un 

temps de retenció molt proper o igual al del compost no identificat C, ja que s’espera que 

les cetones de 5 àtoms de carboni elueixin abans que l’aldehid de 5 àtoms de carboni 

(valeraldehid-DNPH) i també perquè la presència d’una ramificació en l’aldehid de 5 

carbonis sembla que també provocaria que el compost eluís a un temps de retenció 

anterior al del valeraldehid-DNPH.  

A continuació, tornant a l’anàlisi de la mostra M07S19 per UPLC®-MS/MS, s'estudia la 

fragmentació obtinguda en la monitorització de l'ió pare 265 uma, corresponent al pic 

desconegut C. Aquesta fragmentació es presenta en la Figura 3.35. Degut al fet que els 5 

candidats a correspondre al compost desconegut C tenen una estructura molt similar, i que, 

per tant, s’espera que generin fragmentacions similars, no es pot assignar una estructura al 

compost desconegut C només tenint en compte l’espectre presentat a la Figura 3.35.  

 

Figura 3.35. Fragmentació de l‘ió pare 265 uma, corresponent al pic desconegut C. 
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Sorprèn el fet que no s'observi una fragmentació a 247 uma, ja que quan es realitza 

l'extracció d'aquest ió (veure Figura 3.32.) s'obté un senyal a la zona d'elució del compost 

C. Això podria fer pensar en l'existència d'un altre compost, que coeluiria amb el compost 

C. 

Per al compost desconegut F (que elueix entre m-tolualdehid-DNPH i hexanaldehid-DNPH) 

es procedeix de la mateixa manera, seleccionant de les Taules 3.20. i 3.21., els aldehids i 

cetones DNPH-derivatitzats que tenen una massa molecular de 280 uma. En aquest cas, es 

troben 10 candidats (amb 6 àtoms de carboni en la seva estructura sense derivatitzar), 5 

aldehids i 5 cetones: 2-etilbutanal-DNPH, 2-metilpentanal-DNPH, 4-metilpentanal-DNPH, 3-

metilpentanal-DNPH, 2,3-dimetilbutanal-DNPH, 4-metil-2-pentanona-DNPH, 2-hexanona-

DNPH, 3-hexanona-DNPH, 2-metilpentan-3-ona-DNPH i 3-metilpentan-2-ona-DNPH. (Figura 

3.36.). En la fórmula molecular, X fa referència a la 2,4-dinitrofenilhidrazona (DNPH). 

 

 

Figura 3.36. Estructura molecular dels candidats a ser identificats como al pic desconegut F, amb un ió pare a 279 
uma. En la fórmula molecular, X fa referència a la 2,4-dinitrofenilhidrazona (DNPH). 

 

Seria previsible que les estructures proposades en la Figura 3.36., es posicionessin en el 

cromatograma a un temps de retenció molt proper o igual al del compost no identificat F, ja 

que les cetones s’espera que elueixin abans que el corresponent aldehid lineal de 6 àtoms 

de carboni, i que la presència d’una ramificació en l’estructura dels aldehids de 6 àtoms de 

carboni provoqui també una elució a un temps de retenció inferior al del seu corresponent 

aldehid lineal (hexanaldehid-DNPH). 

 

A continuació, en la Figura 3.37., s’adjunta l’espectre corresponent al pic no identificat F, amb un 

ió pare a 279 uma. 
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Figura 3.37. Fragmentació de l’ió pare 279, corresponent al pic desconegut F. 
 

Novament, com que tots els candidats a correspondre al compost desconegut F tenen 

estructures molt semblants i no es disposa de patrons d’aquests candidats per poder 

estudiar el seu espectre de masses, no és trivial assignar l'espectre obtingut a cap dels 

candidats. Cal recordar que en la Figura 3.32., per a l'ió 249, s'obtenia un senyal al temps 

de retenció corresponent al compost F. En aquest cas, a la Figura 3.37., es pot apreciar un 

senyal a 249 uma, cosa que confirma que l'ió pare corresponent al compost F rendeix una 

fragmentació a 249 uma. 

Per a l'ió pare 263, tal com mostra la Figura 3.32., s'obtenen dos senyals, corresponents als 

pics desconeguts H i I (que elueixen després dels compostos m-tolualdehid-DNPH i 

hexanaldehid-DNPH). Segons el llistat d’aldehids i cetones candidats presentat en l'apartat 

4.5.2., els carbonils DNPH-derivatitzats candidats amb una massa molecular de 264 uma  

[M-1]-=263 uma) correspondrien a 8 aldehids i 4 cetones amb cinc àtoms de carboni i una 

insaturació. No obstant això, sabem que la presència d’una insaturació provocaria que 

aquests compostos eluïssin a l'entorn del pic corresponent al valeraldehid-DNPH i, a més a 

més, l'espectre d'UV del compost I, indica que aquest pic correspon a un compost saturat. 

Per aquests motius, és molt probable que l'ió 263 uma, pel qual s'ha obtingut senyal en el 

temps de retenció corresponent als composts H i I, no correspongui a l'ió molecular 

d'aquests dos compostos, sinó que en realitat, aquests compostos tindrien una massa 

molecular més elevada i l'ió 263 uma seria, per tant, una fragmentació dels seus ions 

moleculars. 

En la Figura 3.32., sembla que el perfil corresponent al pic I, que presenta la monitorització 

de l'ió 263 m/z està tallat, ja que el seu senyal no arriba fins a la línia de base. La 

monitorització a temps superiors a 5 minuts no es va realitzar i per això es desconeix el 

perfil complet d’aquest pic. De totes maneres, el perfil que presenten els dos pics 

desconeguts H i I, que apareixen quan es monitoritza l’ió 263 m/z, recorda el que presenten 
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els dos primers pics que apareixen quan es monitoritzen els ions 279 i 249 uma (pèrdua de 

30 uma respecte a l'ió 279 m/z). Per a aquests dos ions també apareix un altre senyal 

corresponent a hexanaldehid-DNPH. Així doncs, es podria pensar que en el perfil obtingut 

per a l'ió 263 uma podria aparèixer un tercer senyal, que podria correspondre al pic 

desconegut J aparegut en algunes mostres? 

Si el perfil de l’espectre obtingut per a l'ió 263 uma fos similar al de l'ió 279 uma, i sabent 

que l'ió 279 uma dóna lloc a una fragmentació amb una pèrdua de 30 uma, es podria 

pensar que l'ió precursor del 263 correspondria a una relació massa/carrega 30 unitats 

major. D'aquesta manera, l'ió molecular d'un o tots dos pics H i I podria correspondre a 293 

uma, fet que significaria que la seva massa molecular seria 294 uma, compatible amb 

aldehids i cetones de 7 àtoms de carboni. 

En cas que el senyal obtingut a un temps de retenció de 3,77 minuts pels ions 249 i 279 

uma correspongués a un isòmer del tolualdehid-DNPH, una suposició addicional postularia 

com a candidat per al pic H un isòmer del dimetilbenzaldehid-DNPH amb una massa 

molecular de 314 uma i pèrdues equivalents a les del tolualdehid-DNPH, de 21 i 51 uma, 

que rendirien els ions de 293 i 263 uma, respectivament. 

En resum, l'anàlisi de la mostra seleccionada per UPLC®-MS/MS ha permès assignar una 

massa molecular als pics desconeguts C i F, intuir l'existència d'un altre compost que 

coelueix amb el compost C i proposar una possible massa molecular per als composts H i I. 

Al mateix temps, a partir d'aquesta informació, s'ha acotat la llista de carbonils candidats a 

correspondre als pics desconeguts C, F, H i I. 

5.3.2. Síntesi de carbonils i determinació del seu temps de retenció 

mitjançant HPLC-UV 

Amb la finalitat de completar la informació disponible sobre els efectes que té en la 

retenció cromatogràfica la presència de diferents funcionalitats en els aldehids i les cetones 

DNPH-derivatitzats, i per tal d’acomplir l’objectiu últim d’identificar els pics desconeguts 

apareguts en l’anàlisi de mostres, s’han analitzat altres carbonils-DNPH diferents dels 13 

analits continguts en el patró. Aquesta anàlisi s’ha portat a terme amb el mètode HPLC-UV 

per a la determinació d’aldehids i cetones en cartutxos de sílice impregnats amb 2,4-

dinitrofenilhidrazina (veure Taula 3.4.). 

En primer lloc es porta a terme l’anàlisi d’un patró comercial que conté una barreja de 15 

aldehids i cetones DNPH-derivatitzats (Cerilliant Corporation, EUA). Onze d'aquests 

compostos estan presents també en el patró de 13 components i 4 són nous carbonils. A 

continuació, en la Figura 3.38., es presenta el perfil cromatogràfic obtingut en l’anàlisi del 

patró de 15 aldehids i cetones DNPH-derivatitzats (a dalt, en negre) en concentració 0,1 

µg/ml, superposat al cromatograma del patró de 13 aldehids i cetones DNPH-derivatitzats 

en concentració 0,0075 µg/ml (a baix, en blau). Per ordre d'elució, en el patró de 0,1 µg/ml 

hi apareixen els següents carbonils: formaldehid-DNPH, acetaldehid-DNPH, acetona-DNPH, 
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acroleïna-DNPH, propionaldehid-DNPH, crotonaldehid-DNPH, n-butiraldehid-DNPH, 3-

metilbutanal-DNPH (isovaleraldehid-DNPH), valeraldehid-DNPH, o-tolualdehid-DNPH, m-

tolualdehid-DNPH, p-tolualdehid-DNPH, hexanaldehid-DNPH i 2,5-dimetilbenzaldehid-

DNPH. Els carbonils DNPH-derivatitzats diferents dels continguts en el patró de 13 analits, 

s'han marcat en negreta. 

L’analit 3-metilbutanal-DNPH elueix a un temps de retenció lleugerament inferior al de 

l’analit valeraldehid-DNPH. D'aquesta manera, es pot observar que l'efecte de la 

ramificació, fa que el compost elueixi a un temps de retenció menor al del seu 

corresponent compost lineal. En la Figura 3.38. també es pot observar que l’analit o-

tolualdehid-DNPH elueix a un temps de retenció lleugerament inferior al de l’analit m-

tolualdehid-DNPH, que apareix encavallat al p-tolualdehid-DNPH. Finalment, s'observa 

que els analits hexanaldehid-DNPH i 2,5-dimetilbenzaldehid-DNPH coelueixen en el minut 

15,2. Per tant, l'anàlisi del patró barreja dels 15 aldehids i cetones DNPH-derivatitzats ha 

permès posicionar en el cromatograma els analits 3-metilbutanal-DNPH i o-tolualdehid-

DNPH, i ha permès conèixer que el mètode emprat en la determinació d'aldehids i cetones 

no aconsegueix separar els isòmers meta i para del tolualdehid-DNPH, i que tampoc no 

aconsegueix resoldre els analits hexanaldehid-DNPH i 2,5-dimetilbenzaldehid-DNPH. 

 

 

Figura 3.38. Perfil cromatogràfic del patró de 15 aldehids i cetones DNPH-derivatitzats (a dalt, en negre) en 

concentració 0,1 µg/ml, superposat al cromatograma del patró de 13 aldehids i cetones DNPH-derivatitzats, en 

concentració 0,0075 µg/ml (a baix, en blau). 

Per tal d’ampliar encara més el conjunt de carbonils DNPH-derivatitzats cromatografiats, 

s’ha efectuat una cerca dels diferents compostos disponibles a nivell comercial. S’ha 

comprovat que, a part dels 17 analits analitzats fins al moment (patró de 13 i patró de 15 

aldehids i cetones DNPH-derivatitzats), la majoria de carbonils no es troben disponibles en 

forma de carbonil DNPH-derivatitzat. De manera que, per tal de procedir a la seva anàlisi 

mitjançant el mètode presentat a la Taula 3.4., caldrà efectuar prèviament la derivatització 

del compost adquirit amb 2,4-dinitrofenilhidrazina. 

En primer lloc, gràcies a la donació d’una empresa externa a l'IQS, es va poder disposar dels 

aldehids (sense derivatitzar) que es detallen a continuació: 2-metilpropanal, 3-

metilbutanal, 2-metilbutanal, glutaraldehid, 2-etilbutanal i 2-metilpentanal. Per aconseguir 

obtenir el corresponent carbonil DNPH-derivatitzat, es procedeix de la següent manera: es 

prepara una dissolució, per a cadascun dels carbonils, 10 µl d'aldehid en 10 ml d'acetonitril. 
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A continuació, 5 ml de cadascuna d'aquestes dissolucions, es fan passar a través d'un 

cartutx de sílice impregnat amb 2,4-dinitrofenilhidrazina (Sep-Pak® DNPH-Silica, Waters, 

Milford, MA, USA), per obtenir el corresponent aldehid DNPH-derivatitzat. Cadascuna de les 

6 dissolucions d'aldehid DNPH-derivatitzat s'analitza, per HPLC-UV, amb el mètode per a la 

determinació d'aldehids i cetones presentat a la Taula 3.4. Aquestes solucions s'analitzen, 

juntament al patró barreja de 15 aldehids i cetones DNPH-derivatitzats, les mostres 

M07S35 i M10S35 i dues solucions patró dels 13 aldehids i cetones DNPH-derivatitzats 

contemplats en el mètode original, en concentracions 0,0075 µg/ml i 1 µg/ml, 

respectivament. Aquesta anàlisi permet posicionar en el cromatograma cadascun dels 

aldehids anteriorment esmentats. Cal assenyalar que, degut al fet que les 6 dissolucions 

d'aldehid DNPH-derivatitzat es troben en concentracions altes, per tal d’obtenir una 

concentració d’aldehids DNPH-derivatitzats d’aproximadament 1 µg/ml cal portar a terme 

les dilucions que es detallen a continuació: 

- 1 ml de la dissolució de 2-metilpropanal i 1 ml de la dissolució de 2-metilbutanal en 100 

ml d'acetonitril. 

- 1 ml de la dissolució de 3-metilbutanal i 1 ml de la dissolució de glutaraldehid en 100 ml 

d'acetonitril. 

- 1 ml de la dissolució de 2-etilbutanal en 10 ml d'acetonitril. 

- 1 ml de la dissolució de 2-metilpentanal en 25 ml d'acetonitril. 

A la Figura 3.39., es presenta el perfil cromatogràfic del patró de 13 aldehids i cetones 

DNPH-derivatitzats (en negre) en concentració 1 µg/ml, sobreposat al cromatograma de la 

solució patró preparada que conté 2-metilpropanal-DNPH i 2-metilbutanal-DNPH (en blau). 

Com és pot observar, l’analit 2-metilpropanal-DNPH apareix pràcticament encavallat al pic 

corresponent al butiraldehid-DNPH. El 2-metilbutanal-DNPH elueix a un temps de 

retenció molt proper al de l’analit valeraldehid-DNPH, als 11,4 minuts. Comparant el 

temps de retenció  del 2-metilbutanal-DNPH amb el de l’analit 3-metilbutanal-DNPH, 

presentat en la Figura 3.38., s'observa que l’analit 2-metilbutanal-DNPH elueix entre el 3-

metilbutanal-DNPH (isovaleraldehid-DNPH) i el valeraldehid-DNPH. 

 

Figura 3.39. Perfil cromatogràfic del patró de 13 aldehids i cetones DNPH-derivatitzats (en negre) en 

concentració 1 µg/ml, sobreposat al cromatograma de 2-metilpropanal-DNPH i 2-metilbutanal-DNPH (en blau). 
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A continuació, a la Figura 3.40., es presenta el perfil cromatogràfic del patró de 13 aldehids 

i cetones DNPH-derivatitzats (en negre) en concentració 1 µg/ml, sobreposat al 

cromatograma de 3-metilbutanal-DNPH i glutaraldehid-DNPH (en verd). Tal com ja s’havia 

observat en l’anàlisi del patró de 15 aldehids i cetones DNPH-derivatitzats (Figura 3.38.),  

l’analit 3-metilbutanal-DNPH elueix a un temps de retenció inferior al de l’analit 

valeraldehid-DNPH, als 11,1 minuts. Aquest fet permet confirmar que la derivatització del 

3-metilbutanal-DNPH mitjançant el cartutx de sílice impregnat amb 2,4-

dinitrofenilhidrazina s'ha efectuat de manera correcta. En la Figura 3.40. es pot observar 

que l’analit glutaraldehid-DNPH elueix a un temps de retenció lleugerament superior al 

de l’analit m-tolualdehid-DNPH, als 13,0 minuts. 

 

Figura 3.40. Perfil cromatogràfic del patró de 13 aldehids i cetones DNPH-derivatitzats (en negre) en 

concentració 1 µg/ml, sobreposat al cromatograma de 3-metilbutanal-DNPH i glutaraldehid-DNPH (en verd). 

En la Figura 3.41., es presenta el perfil cromatogràfic del patró de 13 aldehids i cetones 

DNPH-derivatitzats (en negre) en concentració 1 µg/ml, sobreposat al cromatograma de 2-

etilbutanal-DNPH (en blau). Com es pot observar, l’analit 2-etilbutanal-DNPH elueix a un 

temps de retenció anterior al de l’analit hexanaldehid-DNPH, als 14,4 minuts. 

 

 

Figura 3.41. Perfil cromatogràfic del patró de 13 aldehids i cetones DNPH-derivatitzats (en negre) en 

concentració 1 µg/ml, sobreposat al cromatograma de 2-etilbutanal-DNPH (en blau). 

Finalment, en la Figura 3.42., es presenta el perfil cromatogràfic del patró de 13 aldehids i 

cetones DNPH-derivatitzats (en negre) en concentració 1 µg/ml, sobreposat al 

cromatograma corresponent a l’analit 2-metilpentanal-DNPH (en verd). Com es pot 

observar, l’analit 2-metilpentanal-DNPH elueix a un temps de retenció molt proper al de 

l’analit hexanaldehid-DNPH, als 14,9 minuts. Si es compara el perfil cromatogràfic obtingut 

a la Figura 3.41., amb el de la Figura 3.42., es pot observar que l’analit 2-etilbutanal-DNPH 

elueix a un temps de retenció inferior al de l’analit 2-metilpentanal-DNPH.  
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Figura 3.42. Perfil cromatogràfic del patró de 13 aldehids i cetones DNPH-derivatitzats (en negre) en 

concentració 1 µg/ml, sobreposat al cromatograma de 2-metilpentanal-DNPH (en verd). 

Tal com apareix recollit en la Figura 3.36. de l’apartat 5.3.1., els aldehids 2-etilbutanal-

DNPH i 2-metilpentanal-DNPH, formen part del grup d'aldehids candidats a correspondre al 

pic desconegut F. Per aquest motiu, es decideix analitzar les solucions patró d’aquests dos 

analits juntament amb una mostra (M07S35) que conté els pics desconeguts F i I en 

concentració superior al límit de detecció. A continuació, a la Figura 3.43., es presenta un 

patró de 13 aldehids i cetones DNPH-derivatitzats de concentració 0,0075 µg/ml (en negre), 

sobreposat al cromatograma corresponent a la solució patró de 2-etilbutanal-DNPH (en 

blau) i al cromatograma de la mostra M07S35 (en vermell). Els pics desconeguts presents 

en la mostra M07S35 en concentració superior al límit de detecció, elueixen a uns temps de 

retenció de 13,6 (desconegut F) i 17,2 minuts (desconegut I). Com es pot observar en la 

Figura 3.43., l’analit 2-etilbutanal-DNPH, que elueix a un temps de retenció de 14,4 minuts 

no coincideix, en temps de retenció, amb cap dels analits desconeguts presents, en 

concentració superior al límit de quantificació, a la mostra M07S35. Cal assenyalar que la 

mostra M07S35, presenta un pic, a un temps de retenció d'aproximadament 10,5 minuts. 

Aquest pic correspondria a l’analit desconegut D, que es troba en una concentració inferior 

al límit de quantificació. Tal com es pot observar a la Figura 3.43., el pic desconegut D, 

coincideix en temps de retenció amb una impuresa continguda en la solució patró de 2-

etilbutanal-DNPH. No obstant això, es desconeix la identitat d'aquesta impuresa. 

Si l’analit 2-etilbutanal-DNPH, que elueix abans que l’analit 2-metilpentanal-DNPH no 

coincideix en temps de retenció amb el compost desconegut F, l’analit 2-metilpentanal-

DNPH, tampoc no hi coincidirà, ja que encara elueix a un temps de retenció més elevat. 

 

 

Figura 3.43. Perfil cromatogràfic del patró de 13 aldehids i cetones DNPH-derivatitzats (en negre) en 

concentració 0,0075 µg/ml, sobreposat al cromatograma de 2-etilbutanal-DNPH (en blau) i la mostra M07S35 

(en vermell). 
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A continuació, a la Figura 3.44., es presenta la sobreposició dels perfils cromatogràfics 

corresponents al patró de 13 aldehids i cetones DNPH-derivatitzats de 0,0075 µg/ml (en 

negre), amb el cromatograma de la solució patró que conté els analits 3-metilbutanal-DNPH 

i glutaraldehid-DNPH (en verd) i el cromatograma de la mostra M07S35 (en vermell). Com 

es pot observar, cap dels analits desconeguts presents en la mostra, en concentració 

superior al límit de quantificació, coincideix en temps de retenció amb els aldehids 3-

metilbutanal-DNPH i glutaraldehid-DNPH. No obstant això, de la mateixa manera que 

succeïa en el Figura 3.43., l’analit desconegut D present en la mostra M07S35, també 

coincideix en temps de retenció amb una impuresa present en la solució patró de 3-

metilbutanal-DNPH i glutaraldehid-DNPH. En aquest cas, tampoc es disposa d'informació 

sobre la identitat d’aquesta impuresa. 

 

 

Figura 3.44. Perfils cromatogràfics sobreposats, corresponents al patró de 13 aldehids i cetones DNPH-

derivatitzats P0,0075 µg/ml (en negre), amb el cromatograma de la solució de 3-metilbutanal-DNPH i 

glutaraldehid-DNPH (en verd) i el cromatograma de la mostra M07S35 (en vermell). 

Els aldehids 3-metilbutanal-DNPH i 2-metilbutanal-DNPH apareixien, en l’apartat 5.3.1., 

com a candidats a ser identificats com el pic desconegut C. No obstant això, malgrat que el 

perfil cromatogràfic d'aquests analits no s’ha pogut comparar amb cap mostra injectada en 

la mateixa seqüència que presenti el pic desconegut C, és molt probable que, el pic C no 

correspongui a cap d'aquests aldehids. Cal assenyalar que per a tots dos aldehids, 3-

metilbutanal-DNPH i 2-metilbutanal-DNPH s'ha calculat el seu corresponent temps de 

retenció corregit respecte al temps de retenció del m-tolualdehid-DNPH contingut en el 

patró d'1 µg/ml, obtingut en la mateixa sèrie d'anàlisi. Això ha permès comparar el temps 

de retenció corregit per ambdós analits amb el valor de temps de retenció corregit obtingut 

pel pic desconegut C en les mostres en què aquest analit s’ha detectat. Tal com s’intuïa, els 

valors de temps de retenció corregits corresponents al pic C i als aldehids 3-metilbutanal-

DNPH i 2-metilbutanal-DNPH no són equivalents. Per tant, el compost desconegut C 

correspon, molt probablement, a una cetona de 5 àtoms de carboni (3-pentanona-DNPH, 

2-pentanona-DNPH o 3-metil-2-butanona-DNPH, compostos presentats com a candidats a 

correspondre al compost C en la Figura 3.34.). 

La comparació del temps de retenció corregit respecte al m-tolualdehid-DNPH patró, amb 

el temps de retenció corregit dels analits desconeguts que han aparegut al llarg de les 

sèries de mostres analitzades, s'ha realitzat per a tots els aldehids analitzats en aquest 

apartat. Això ha permès determinar que, molt probablement, el pic desconegut E pot 
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correspondre a l’analit o-tolualdehid-DNPH i que el pic desconegut G pot correspondre a 

l’analit 2-etilbutanal-DNPH. No ha estat possible confirmar aquestes dues identificacions, 

perquè no es disposa de mostres recents que continguin aquests compostos. Els altres 

aldehids analitzats en aquest apartat no es corresponen, en temps de retenció, amb cap 

dels pics desconeguts apareguts en les mostres analitzades. Per aquest motiu es decideix 

seguir ampliant el nombre de compostos carbonílics analitzats.  

Així doncs, s’adquireixen els patrons individuals dels següents compostos: furfural (furan-2-

carbaldehid) (Fluka, EUA), ciclohexanona (Merck, Alemanya), 2-pentanona (Sigma-Aldrich, EUA), 

3-metil-2-butanona (Sigma-Aldrich, EUA), acetofenona (1-feniletanona) (Fluka, EUA), aldehid 

cinàmic (3-fenil-2-propenal) (Sigma-Aldrich, EUA), isoforona (3,5,5-trimetil-2-ciclohexè-1-ona) 

(Fluka, EUA), 2-hexanona (Sigma-Aldrich, EUA), 3-hexanona (Sigma-Aldrich, EUA), heptanal 

(Merck, Alemanya), 2-heptanona (Sigma-Aldrich, EUA), 4-heptanona (Sigma-Aldrich, EUA), 6-

metil-5-hepten-2-ona (Sigma-Aldrich, EUA) i octanal (Sigma-Aldrich, EUA). 

Per a cada un d’aquests patrons es sintetitza la 2,4-dinitrofenilhidrazona corresponent, 

seguint la metodologia proposada per [19]. El procés de derivatització consisteix a 

addicionar 1-2 gotes del carbonil en 2 ml d’etanol al 95%, a continuació s’afegeix a la 

solució resultant, 3 ml del reactiu derivatitzant (preparat dissolent 3 g de 2,4-

dinitrofenilhidrazina en 15 ml de H2SO4 (c), que s’addicionen a una solució de 70 ml 

d’etanol (95%) i 20 ml d’H2O. La solució resultant es filtra). El carbonil DNPH-derivatitzat 

precipita quan s’addiciona el reactiu derivatitzant. L’analit derivatitzat es filtra i ja està llest 

per ser dissolt en acetonitril i poder ser cromatografiat. 

Un cop filtrats els diversos carbonils-DNPH derivatitzats, es preparen solucions 

concentrades de cada un d’aquests compostos en acetonitril i s’analitzen per HRGC-MS 

(HRGC 6890 acoblat a un MS 5973 d’impacte electrònic, Agilent Technologies, EUA) per tal 

de confirmar la correcta síntesi de cada un dels compostos. A continuació, a la Taula 3.22., 

es presenta el mètode emprat. 

 

Volum d’injecció 2 µl 

Mode d’injecció Splitless 

Columna HP-5MS (30m x 0,25 mm DI x 0,25 µm) 

Pressió 10,10 psi 

Programa de temperatures del forn 
150-250ºC (20ºC/min) 

es manté a 250ºC durant 10 min 

Mode de detecció SCAN 

Rang de masses 30-350 m/z 
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Temperatura quadrupol 150ºC 

Temperatura font 230ºC 

Taula 3.22. Mètode de HRGC-MS per a l’anàlisi dels compostos DNPH-derivatitzats sintetitzats. 

Aquesta anàlisi ha permès confirmar la identitat de cada un dels compostos DNPH-

derivatitzats sintetitzats.  

Anàlisi cromatogràfica dels carbonils-DNPH sintetitzats mitjançant HPLC-UV:  

Usant el mètode per a la determinació d’aldehids i cetones en emissions de vehicles 

(presentat a la Taula 3.4., apartat 2.2.) s’analitzen, en una mateixa seqüència d’anàlisi, els 

13 analits continguts en el patró de control (1 µg/ml), els analits o-tolualdehid-DNPH i p-

tolualdehid-DNPH, continguts en patrons individuals (Cerillant Corporation, EUA) i els altres 

19 analits (finalment s’ha decidit no tenir en compte l’analit glutaraldehid pel fet de tenir 

doble funcionalitat aldehid), dels quals s’ha presentat la síntesi del seu corresponent 

compost DNPH-derivatitzat en aquest apartat. Es dissolen aproximadament 0,001 g de 

carbonil-DNPH en 50 ml d’acetonitril i així s’obté la dissolució que s’analitza per HPLC-UV. 

Els temps de retenció obtinguts per a cada un d’aquests 34 analits es presenten a 

continuació a la Taula 3.23. Tenint en compte sis repeticions d’injecció realitzades en un 

mateix dia d’anàlisi per a cada un dels 13 analits continguts en el patró de treball (marcats 

en negreta a la Taula 3.23.), s’ha calculat que cada un d’aquests temps de retenció té un 

interval de confiança de ±0,025 min. 

 

id Compost 
tR mitjà 

(min) 
id Compost 

tR mitjà 
(min) 

1 formaldehid-DNPH 2,125 18 acetofenona-DNPH 11,277 

2 acetaldehid-DNPH 2,875 19 valeraldehid-DNPH 11,337 

3 acetona-DNPH 3,921 20 o-tolualdehid-DNPH 11,930 

4 acroleïna-DNPH 4,194 21 p-tolualdehid-DNPH 12,287 

5 furfural-DNPH 4,451 22 m-tolualdehid-DNPH 12,327 

6 propionaldehid-DNPH 4,749 23 aldehid cinàmic-DNPH 12,765 

7 crotonaldehid-DNPH 6,173 24 3-hexanona-DNPH 13,665 

8 
metil etil cetona-

DNPH 6,753 25 2-hexanona-DNPH 13,926 

9 metacroleïna-DNPH 7,056 26 2-etilbutanal-DNPH 14,061 
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id Compost 
tR mitjà 

(min) 
id Compost 

tR mitjà 
(min) 

10 butiraldehid-DNPH 7,655 27 2-metilpentanal-DNPH 14,573 

11 2-metilpropanal-DNPH 7,784 28 hexanal-DNPH 14,862 

12 benzaldehid-DNPH 9,145 29 
6-metil-5-hepten-2-ona-

DNPH 16,783 

13 ciclohexanona-DNPH 9,764 30 4-heptanona-DNPH 16,971 

14 
3-metil-2-butanona-

DNPH 10,264 31 isoforona-DNPH 17,233 

15 2-pentanona-DNPH 10,302 32 2-heptanona-DNPH 17,374 

16 3-metilbutanal-DNPH 10,813 33 heptanal-DNPH 18,155 

17 2-metilbutanal-DNPH 11,054 34 octanal-DNPH 21,537 

Taula 3.23. Per a un llistat de 34 compostos DNPH-derivatitzats es presenta el temps de retenció mitjà (min) 

obtingut per HPLC-UV amb el mètode per a la determinació d’aldehids i cetones en emissions de vehicles. 

Juntament amb els compostos recollits a la Taula 3.23., usant les mateixes condicions 

cromatogràfiques, en la mateixa seqüència, s’han analitzat algunes mostres, que contenen 

els compostos desconeguts C, F, H, I i J: mostra M07S20 (conté C i F), mostra M07S23 

(conté E, F, H i I), mostra M07S35 (conté F i I) i mostra M01S14 (conté J). A la Taula 3.24., es 

recullen els temps de retenció mitjans (n=2) als quals han aparegut els analits desconeguts 

C, F, H, I i J en aquesta seqüència d’anàlisi, juntament amb el valor resultant de la 

diferència entre el temps de retenció del compost desconegut i el temps de retenció del 

compost m-tolualdehid-DNPH. Cal assenyalar que aquest valor ha estat usat per poder 

comparar entre diferents sèries de mostres i d’aquesta manera assignar un nom (C, F, H, I o 

J) a cada un dels pics desconeguts que han anat apareixent al llarg de l’anàlisi de mostres. 

 

Compost desconegut tR mitjà (min) tR desconegut - tR m-tolualdehid-DNPH 

C 10,2 -2,5 

F 13,5 1,0 

H 16,1 3,4 

I 16,9 4,5 

J 18,2 5,8 

Taula 3.24. Temps de retenció mitjà (min) obtingut per a cada un dels compostos desconeguts C, H, I i J, 

juntament amb el valor obtingut en el càlcul de la diferència del temps de retenció de cada compost 

desconegut i el temps de retenció de l’analit m-tolualdehid-DNPH. 



CAPÍTOL 3: Aldehids i cetones en emissions 

 

Tesi Doctoral Posada a punt i implementació de mètodes cromatogràfics per a l’anàlisi d’aldehids i cetones, precursors 
d’ozó troposfèric, en mostres d’emissions de vehicles i aplicació de metodologies de relació quantitativa estructura 

química-retenció cromatogràfica (QSRR) a l’anàlisi, mitjançant HPLC-UV, d’aldehids i cetones DNPH-derivatitzats. 

 206  

Cal esmentar que l’analit heptanal-DNPH coincideix en temps de retenció amb el compost 

no identificat J, que ha aparegut en algunes mostres. Cap altre dels compostos desconeguts 

coincideix en temps de retenció amb algun dels analits continguts a la Taula 3.23. 

L’anàlisi d’aquests 34 compostos amb el mètode per a la determinació d’aldehids i cetones 

en emissions de vehicles ha permès observar i/o confirmar el següent: per carbonils amb el 

mateix nombre d’àtoms de carboni, les cetones elueixen abans que els aldehids. Aquells 

compostos que contenen algun tipus d’insaturació elueixen abans que el seu 

corresponent homòleg lineal. Com més a prop d’un extrem de la molècula es trobi la 

funcionalitat carbonil, més tard elueix (p.ex. 2-hexanona-DNPH i 3-hexanona-DNPH). El 

compost també elueix més tard quan la ramificació es troba en un extrem de la molècula 

(p.ex. 2-metilbutanal-DNPH i 3-metilbutanal-DNPH). Els compostos cíclics (com la 

ciclohexanona-DNPH i la isoforona-DNPH) elueixen a la zona d’elució corresponent als 

compostos carbonílics-DNPH amb un nombre de carbonis de n-2 o n-3 (on n és el nombre 

de carbonis del compostos carbonílic sense tenir en compte la DNPH). S’observa el mateix 

comportament pels carbonils aromàtics-DNPH (p.ex. furfural-DNPH, benzaldehid-DNPH i o-

, p- i m-tolualdehid-DNPH). L’analit acetofenona-DNPH (únic exemple de cetona 

aromàtica), elueix abans que els aldehids aromàtics, al final de la zona d’elució n-2. Per al 

compost aldehid cinàmic-DNPH, la presència del doble enllaç en addició a l’anell aromàtic 

redueix el temps de retenció per sota de l’esperat per a un compost aromàtic. La 

presència de ramificacions també afavoreix la reducció del temps de retenció, respecte 

als seus homòlegs lineals (això és cert per a tots els compostos analitzats excepte per al 2-

metilpropanal-DNPH, que elueix al començament del gradient). 

Tota aquesta informació, juntament amb la informació derivada de l’apartat 5.3.1. (primera 

anàlisi per MS/MS) ha estat de gran utilitat per al desenvolupament de la teoria de les 

similituds d’estructures químiques, que es presenta a continuació. 

Teoria de les similituds d’estructures químiques: 

A continuació, a la Figura 3.45., es presenta el perfil cromatogràfic d’una mostra que conté 

els compostos no identificats C, F, H, I i J (a dalt), juntament amb el perfil cromatogràfic 

d’un patró que conté els 13 analits d’interès en concentració 0,01 µg/ml.  
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Figura 3.45. Perfils cromatogràfics sobreposats, corresponents a una mostra que conté els compostos no 

identificats C, F, H, I i J (a dalt) amb al patró de 13 aldehids i cetones DNPH-derivatitzats de 0,01 µg/ml (a baix). 

Nota: la X correspon a la 2,4-dinitrofenilhidrazona. 

Tal com es pot observar, els compostos no identificats C, F, H, I i J sembla que es puguin 

classificar en tres grups (1, 2 i 3). En el primer d’aquests grups hi trobem el compost 

desconegut C, que elueix entre un compost aromàtic de 7 àtoms de carboni (sense tenir en 

compte la DNPH), el benzaldehid-DNPH, i un aldehid lineal de 5 àtoms de carboni, el 

valeraldehid-DNPH. Per al compost no identificat F, que apareix en el grup 2, s’observa una 

situació similar: elueix entre un compost aromàtic de 8 àtoms de carboni, m-tolualdehid-

DNPH i un aldehid lineal de 6 àtoms de carboni, hexanal-DNPH. Els compostos desconeguts 

H, I i J apareixen al grup 3. Cal recordar que el compost desconegut J ha estat identificat, 

per coincidència de temps de retenció, com a heptanal-DNPH, un aldehid lineal de 7 àtoms 

de carboni que coincideix amb el tipus de compost que elueix al final de cada un d’aquests 

grups (valeraldehid-DNPH i hexanal-DNPH). Per a cada un d’aquests tres grups de 

compostos s’observa també que com més tard elueix el grup, l’estructura del compost 

s’incrementa en un àtom de carboni. Així doncs, es podria pensar que tal com succeeix amb 

el primer dels compostos que elueix en cada un dels grups 1 i 2, el compost desconegut H 

correspongués un carbonil aromàtic. Si això fos així, s’esperaria que aquest carbonil 

aromàtic tingués 9 àtoms de carboni a la seva estructura, corresponent, molt 

probablement, a un isòmer del dimetilbenzaldehid-DNPH. 

Seguint aquest perfil de similituds d’estructura química, seria raonable suposar que els 

compostos desconeguts C, F i I tenen una estructura carbonílica similar, amb un nombre 

d’àtoms de carboni que es va incrementant. Tenint en compte els resultats obtinguts fins a 

aquest moment, el compost desconegut C elueix a la zona corresponent a compostos 

carbonílics de 5 àtoms de carboni, i tal com s’ha vist, el més probable és que aquest 

compost correspongui a una cetona. Arribats a aquest punt i després d’haver comprovat 

que els analits 2-pentanona-DNPH i 3-metil-2-butanona-DNPH no coincideixen en temps de 

retenció amb aquest compost, el candidat més probable a correspondre al compost no 

identificat C és la 3-pentanona-DNPH. Llavors el compost desconegut F correspondria, molt 

probablement, a una cetona de 6 carbonis. De les possibles cetones candidates a 

correspondre a aquest compost, presentades anteriorment a la Figura 3.36., la 2-metil-3-
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pentanona-DNPH, la 3-metil-2-pentanona-DNPH i la 4-metil-2-pentanona-DNPH serien les 

que més probablement podrien correspondre al compost no identificat F. Llavors, seguint 

aquest esquema, el compost desconegut I correspondria, molt probablement, a una cetona 

de 7 àtoms de carboni a la seva estructura. A continuació, a la Figura 3.46., es presenten les 

12 estructures carboníliques possibles candidates a correspondre al compost no identificat 

I. 

 

 

Figura 3.46. 12 estructures de les cetones de 7 àtoms de carboni possibles candidates a correspondre al 

compost no identificat I. En la fórmula molecular, X fa referència a la 2,4-dinitrofenilhidrazona (DNPH). 

Adquisició de més patrons i anàlisi mitjançant HPLC-UV: 

En una segona etapa, s’adquireixen els següents patrons: 3-pentanona (Sigma-Aldrich, EUA), 

4-metil-2-pentanona (metil isobutil cetona, MIK) (Panreac Química S.A.U., Catalunya), 5-metil-

2-hexanona (metil isoamil cetona) (Quimidroga S.A., Catalunya) i 2,4-dimetilbenzaldehid 

(Sigma-Aldrich, EUA). 

Per a aquests patrons se segueix el mateix procediment de derivatització amb 2,4-

dinitrofenilhidrazina [19] i la posterior anàlisi per HRGC-MS emprant el mètode presentat a 

la Taula 3.22.  

A continuació, a la Figura 3.47., es presenten les fotografies d’alguns dels carbonils DNPH 

derivatitzats sintetitzats. De dalt a baix i d’esquerra a dreta apareixen les dissolucions en 

les quals ha precipitat el compost DNPH derivatitzat, després d’haver addicionat el reactiu 

derivatitzant: 5-metil-2-hexanona-DNPH, 4-metil-2-pentanona-DNPH, ciclohexanona-DNPH, 

furfural-DNPH, aldehid cinàmic-DNPH, octanal-DNPH i 3-pentanona-DNPH. Tal com es pot 

observar, cada un dels carbonils-DNPH presenta una tonalitat diferent. A la Figura 3.47., 

també hi apareixen les fotografies de l’analit furfural-DNPH filtrat i la 5-metil-2-hexanona-

DNPH també filtrada. En vista de les coloracions tant diverses i vistoses de les diferents 2,4-

dinitrofenilhidrazones, no és d’estranyar que la formació de 2,4-dinitrofenilhidrazones sigui 

un mètode habitualment emprat en la identificació d’aldehids i cetones. 
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Figura 3.47. De dalt a baix i d’esquerra a dreta: Solucions en les quals ha precipitat el compost DNPH derivatitzat, 
després d’haver addicionat el reactiu derivatitzant: 5-metil-2-hexanona-DNPH, 4-metil-2-pentanona-DNPH (MIK-
DNPH), ciclohexanona-DNPH, furfural-DNPH, aldehid cinàmic-DNPH, octanal-DNPH i 3-pentanona-DNPH. A 
continuació, furfural-DNPH filtrat i 5-metil-2-hexanona-DNPH també filtrada. 

 

A continuació, a la Taula 3.25., es presenten els temps de retenció mitjans (n=2), obtinguts 

pels patrons dels compostos analitzats. Cal esmentar que el patró de 3-pentanona-DNPH 

coincideix en temps de retenció amb el compost no identificat C; el patró de 4-metil-2-

pentanona-DNPH coincideix en temps de retenció amb el compost no identificat F, i el 

patró de 5-metil-2-hexanona-DNPH coincideix en temps de retenció amb el compost no 

identificat I. En canvi, el patró de 2,4-dimetilbenzaldehid-DNPH no coincideix en temps de 

retenció amb el compost no identificat H, de manera que és molt probable que aquest 

compost correspongui a algun altre isòmer del dimetilbenzaldehid diferent del 2,4-

dimetilbenzaldehid-DNPH. 

 

id Compost tR mitjà (min) 

35 3-pentanona-DNPH 10,121 

36 4-metil-2-pentanona-DNPH 13,309 

37 2,4-dimetilbenzaldehid-DNPH 15,140 

38 5-metil-2-hexanona-DNPH 16,824 

Taula 3.25. Temps de retenció mitjà (n=2) obtingut pels patrons dels compostos 3-petntanona-DNPH, 4-metil-

2-pentanona-DNPH, 2,4-dimetilbenzaldehid-DNPH i 5-metil-2-hexanona-DNPH. 
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5.3.3. Anàlisi final mitjançant UPLC®-MS/MS 

Tenint en compte el que s’ha exposat fins al moment, per tal de confirmar la identitat dels 

compostos no identificats C, F, H, I i J, es procedeix a fer una anàlisi de patrons i mostres 

per UPLC®-MS/MS. L’equip usat és el mateix que l’esmentat en l’apartat 5.3.1. En aquesta 

ocasió, s’ha utilitzat un flux de treball de 1 ml/minut, la qual cosa ha obligat a modificar el 

gradient d’elució, tal com es detalla a continuació: 100% A des del minut 0 fins al minut 

0,67, passant del 100% A al 0% de A del minut 0,67 fins al 2,63 i manteniment del 0% de A 

fins al minut 3,43. El mètode de detecció és el mateix que el que s’ha presentat 

anteriorment a l’apartat 5.3.1. Les transicions monitoritzades en mode MRM es presenten a 

la Taula 3.26. 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, el compost desconegut C coincideix en temps de 

retenció amb el patró de 3-pentanona-DNPH (266 amu). Tenint en compte els altres 

possibles candidats a correspondre al compost desconegut C (que es presenten a la Taula 

4.10. del Capítol 4), tots tenen una massa molecular de 264 amu. Per aquest motiu es 

decideix monitoritzar, en les mostres analitzades, els ions amb una relació m/z de 263 i 265 

en mode SRM seguint l’ió fragment 152 m/z. Al temps de retenció del compost desconegut 

C només s’obté senyal per m/z 265, i per tant, ha de correspondre a l’analit 3-pentanona-

DNPH. A la Figura 3.48. es comparen els perfils de fragmentació del compost desconegut C i 

del patró de 3-pentanona-DNPH. Tal com es pot observar, els perfils de fragmentació 

obtinguts són equivalents. 

Cal assenyalar que es desconeix la identitat del possible compost interferent amb el 

compost desconegut C. 

 

 

Figura 3.48. Comparació dels perfils de fragmentació obtinguts pel compost desconegut C (a dalt) i pel patró 

de 3-pentanona-DNPH (a baix).  
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Taula 3.26. Temps de retenció (min), ió pare i ió de fragmentació monitoritzats pels diferents compostos 

carbonílics-DNPH analitzats per UPLC®-MS/MS. 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, el compost desconegut F coincideix en temps de 

retenció amb el patró de 4-metil-2-pentanona-DNPH (280 amu). Monitoritzant l’ió amb una 

relació m/z de 279 s’obté un senyal al temps de retenció del compost desconegut F. A la 

Figura 3.49. es comparen els perfils de fragmentació del compost desconegut F i el del 

patró de 4-metil-2-pentanona-DNPH. Els perfils de fragmentació obtinguts són equivalents. 

De totes maneres, com que no es disposa de patró, no es pot descartar la presència de 

l’isòmer 2-metil-3-pentanona-DNPH, també candidat a correspondre al compost no 

identificat F i que, tal com es detallarà en el Capítol 4  (Taula 4.10.), segons els resultats de 

predicció de temps de retenció no podria ser correctament resolt de l’analit 4-metil-2-

pentanona-DNPH. 

Compostos carbonílics-DNPH  
tR 

(min) 

Pare [M-H]- 

(m/z) 

Fragmentació 

(m/z) 

formaldehid-DNPH 0,49 209 181 

acetaldehid-DNPH 0,67 223 122 

acetona-DNPH 0,93 237 178 

acroleïna-DNPH 1,01 235 181 

propionaldehid-DNPH 1,11 237 152 

crotonaldehid-DNPH 1,34 249 181 

metil etil cetona-DNPH 1,41 251 152 

metacroleïna-DNPH 1,45 249 181 

butiraldehid-DNPH 1,51 251 152 

benzaldehid-DNPH 1,70 285 163 

3-pentanona-DNPH/compost desconegut C 1,80 265 152 

valeraldehid-DNPH 1,92 265 163 

m-tolualdehid-DNPH 2,06 299 163 

4-metil-2-pentanona-DNPH/compost desconegut F  2,17 279 152 

hexanal-DNPH 2,40 279 152 

compost  desconegut H  2,43 313 266, 181, 163 

2,4-dimetilbenzaldehid-DNPH 2,48 313 181 

5-metil-2-hexanona-DNPH/compost  desconegut I  2,76 293 152 

heptanal-DNPH/compost  desconegut J  3,08 293 152 



CAPÍTOL 3: Aldehids i cetones en emissions 

 

Tesi Doctoral Posada a punt i implementació de mètodes cromatogràfics per a l’anàlisi d’aldehids i cetones, precursors 
d’ozó troposfèric, en mostres d’emissions de vehicles i aplicació de metodologies de relació quantitativa estructura 

química-retenció cromatogràfica (QSRR) a l’anàlisi, mitjançant HPLC-UV, d’aldehids i cetones DNPH-derivatitzats. 

 212  

 

Figura 3.49. Comparació dels perfils de fragmentació obtinguts pel compost desconegut F (a dalt) i pel patró 

de 4-metil-2-pentanona-DNPH (a baix). 

Pel que fa al compost desconegut I, tots els candidats (presentats anteriorment a la Figura 

3.46.) tenen la mateixa massa molecular (294 uma), per tant en aquest cas la comparació 

entre els espectres de masses de patrons i mostres és essencial. L’espectre de masses 

obtingut en mode Product ion scan del patró de 5-metil-2-hexanona-DNPH (que coincideix 

en temps de retenció amb el compost desconegut I) i del compost desconegut I presenten 

perfils comparables (veure Figura 3.50.). De totes maneres, com que no es disposa de cap 

més patró, no es pot descartar que el compost I pugui correspondre també a 5-metil-3-

hexanona-DNPH, ja que segons els resultats de predicció obtinguts en el Capítol 4 (Taula 

4.10.) no podria ser correctament resolt de l’analit 5-metil-2-hexanona-DNPH. 

 

 

Figura 3.50. Comparació dels perfils de fragmentació obtinguts pel compost desconegut I (a dalt) i pel patró de 

5-metil-2-hexanona-DNPH (a baix). 

A la Figura 3.50. es pot observar que tant el patró de 5-metil-2-hexanona-DNPH com el 

compost desconegut I present a la mostra analitzada rendeixen una fragmentació a 263 
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uma, tal com s’havia interpretat a partir dels resultats obtinguts en la primera anàlisi per 

UPLC®-MS/MS (apartat 5.3.1.). 

El compost desconegut J, prèviament identificat per coincidència de temps de retenció, 

com a heptanal-DNPH, presenta un perfil de fragmentacions equivalent al del patró 

d’heptanal-DNPH (veure Figura 3.51.) 

 

 

Figura 3.51. Comparació dels perfils de fragmentació obtinguts pel compost desconegut J (a dalt) i pel patró 

d’heptanal-DNPH (a baix). 

Respecte al compost no identificat H, com que no es disposa de cap més patró d’algun altre 

isòmer del dimetilbenzaldehid-DNPH diferent del 2,4-dimetilbenzaldehid-DNPH, es 

procedeix de la següent manera. El primer objectiu és poder confirmar que aquest compost 

desconegut correspon a un isòmer del dimetilbenzaldehid-DNPH. Per aquest motiu 

s’estudien les fragmentacions del patró de 2,4-dimetilbenzaldehid-DNPH (313 m/z) i es 

comparen amb les fragmentacions que presenta el compost desconegut H. Ambdós 

espectres presenten fragmentacions similars; de totes maneres, hi ha petites diferències 

que s’evidencien quan s’addiciona el patró de 2,4-dimetilbenzaldehid-DNPH a la mostra 

(veure Figura 3.52.). Per altra banda, s’analitzen diverses mostres que contenen el compost 

desconegut H, monitoritzant les fragmentacions típiques dels analits benzaldehid-DNPH, 

tolualdehid-DNPH i dimetilbenzaldehid-DNPH (163, 181 i 266 m/z). La seva presència 

permet confirmar que el compost desconegut H correspon a un aldehid aromàtic de 9 

àtoms de carboni a la seva estructura (sense tenir en compte la DNPH). Tal com es veurà en 

el Capítol 4 (Taula 4.10.), és molt probable que el compost desconegut H correspongui a 

l’analit 2,6-dimetilbenzaldehid-DNPH. De totes maneres, aquest fet no s’ha pogut confirmar 

perquè no s’ha pogut disposar d’un patró d’aquest compost. 
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Figura 3.52. Comparació dels perfils de fragmentació obtinguts pel compost desconegut H (a dalt), per la 

mostra a la qual s’ha addicionat el patró de 2,4-dimetilbenzaldehid-DNPH (al mig) i pel patró de 2,4-

dimetilbenzaldehid-DNPH (a baix). 

Seguidament, per tal de determinar si hi ha diferències significatives entre les 

fragmentacions dels isòmers del tolualdehid-DNPH que puguin donar pistes sobre possibles 

diferències entre les fragmentacions dels isòmers del dimetilbenzaldehid-DNPH, s’estudien 

els perfils de fragmentació dels isòmers m-, o- i p-tolualdehid-DNPH (299 m/z). Tal com es 

pot observar a la Figura 3.53., tenint en compte l’abundància relativa dels ions 153 i 181 

m/z, l’isòmer orto pot ser diferenciat dels altres dos, però no hi ha diferències significatives 

entre els perfils de fragmentació dels isòmers meta i para. 

 

 

Figura 3.53. Comparació dels perfils de fragmentació obtinguts per patrons individuals dels diferents isòmers 

del tolualdehid-DNPH:   m-tolualdehid-DNPH (a dalt), o-tolualdehid-DNPH (al mig) i p-tolualdehid-DNPH (a 

baix). 

Cal esmentar que, tal com ja succeïa per al m-tolualdehid-DNPH, per a l’isòmer p-

tolualdehid-DNPH tampoc no s’observen les fragmentacions a 249 i 279 uma que apareixien 
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a un temps de retenció molt proper al d’aquests dos isòmers en l’anàlisi de mostra efectuat 

a l’apartat 5.3.1. Així doncs, caldria estudiar amb més detall aquest fet per tal de descartar 

la presència d’alguna substància interferent amb aquests analits en les mostres d’emissions 

de vehicles. 

5.4. Resultats obtinguts  

Al llarg de tot el projecte CENIT I+DEA s’han analitzat un total de 425 mostres, repartides en 

38 sèries (1 setmana per sèrie). Habitualment cada sèrie ha consistit en 11 mostres, 

corresponents a un blanc de cartutx i a les 10 mostres d’emissions (des de M0 fins a M10) 

que apareixen detallades al començament de l’apartat 5. Per a cada una de les mostres 

s’han quantificat els 13 aldehids i cetones per als quals s’ha posat a punt el mètode (veure 

Taula 3.4.). Per altra banda, els analits no identificats C, D, E, F, G, H, I i J, també han estat 

quantificats. En aquests casos, s’ha emprat el factor de resposta de l’analit m-tolualdehid-

DNPH per portar a terme la quantificació.  

En aquest apartat es presenten els resultats corresponents a 25 d’aquestes sèries de 

mostres (250 mostres), seleccionades tenint en compte que no ha fallat cap de les 10 

mostres de cada sèrie i que en tots els casos, totes les etapes de mostreig s’han realitzat en 

el marge de temperatures, fluxos i temps estipulats per la normativa [16].  

Cal assenyalar que les mostres corresponents a les sèries 31 i 32 es van obtenir usant un 

carburant diferent dels especificats a l’inici de l’apartat 5 (Euro IV). A continuació, a la 

Taula 3.27. es  recull, per a cada una de les sèries d’anàlisi per a les quals es presentaran els 

resultats d’aldehids i cetones, el vehicle (VG: vehicle Euro 4 de gasolina 1.4 o VF: vehicle 

Euro 4 Flexible Fuel Vehicle 1.8) i el carburant emprats per a obtenir les mostres 

d’emissions, juntament amb el codi compacte, que està format per 12 dígits que 

corresponen al número de sèrie (tres primers dígits), vehicle emprat (2 dígits següents), 

carburant emprat (3 dígits següents), i la mostra a la qual fa referència (3 últims dígits, on 

XX va des de 00 fins a 10). 

 

Sèrie Vehicle Carburant 
Codi 

compacte 
Sèrie Vehicle Carburant 

Codi 

compacte 

 

S08 VG E0 S08VGE00MXX S23 VG E10 S23VGE10MXX  

S09 VG E0 S09VGE00MXX S24 VF E0 S24VFE00MXX  

S10 VG E0 S10VGE00MXX S25 VG E5S S25VGE5SMXX  

S11 VG E0 S11VGE00MXX S26 VG E5S S26VGE5SMXX  

S12 VF E0 S12VFE00MXX S27 VG E5S S27VGE5SMXX  
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Sèrie Vehicle Carburant 
Codi 

compacte 
Sèrie Vehicle Carburant 

Codi 

compacte 

 

S14 VF E0 S14VFE00MXX S28 VF E85 S28VFE85MXX  

S15 VG E10 S15VGE10MXX S30 VF E85 S30VFE85MXX  

S17 VG E10 S17VGE10MXX S31 VF EuroIV S31VFEIVMXX  

S18 VG E10 S18VGE10MXX S32 VG EuroIV S32VGEIVMXX  

S19 VG E10 S19VGE10MXX S33 VG E0 S33VGE00MXX  

S20 VF E0 S20VFE00MXX S34 VG E0 S34VGE00MXX  

S21 VF E0 S21VFE00MXX S35 VG E0 S35VGE00MXX  

S22 VG E0 S22VGE00MXX      

Taula 3.27. Cada una de les sèries d’anàlisi per a les quals es presentaran els resultats d’aldehids i cetones, el 

vehicle (VG: vehicle Euro 4 de gasolina 1.4 o VF: vehicle Euro 4 Flexible Fuel Vehicle 1.8) i el carburant emprats 

per a obtenir les mostres d’emissions, juntament amb el codi compacte, que està format per 12 dígits que 

corresponen al número de sèrie (tres primers dígits), vehicle emprat (2 dígits següents), carburant emprat (3 

dígits següents), i la mostra a la que fa referència (3 últims dígits, on XX va des de 00 fins a 10). 

A continuació, a les Taules 3.28., 3.29., 3.30., 3.31. i 3.32. es presenten els resultats 

(expressats en µg/cartutx) obtinguts per als analits formaldehid, acetaldehid, acetona, 

propionaldehid, crotonaldehid, metil etil cetona, metacroleïna, butiraldehid, benzaldehid, 

valeraldehid, m-tolualdehid i hexanaldehid, per a cada una de les mostres (des de 00, 

corresponent al cartutx en blanc, fins a 10) de les 25 sèries de mostres detallades en la 

Taula 3.27. Per tal de facilitar la classificació visual de les mostres, a cada un dels valors 

recollits en les Taules 3.28., 3.29., 3.30., 3.31. i 3.32. se’ls ha assignat una escala de color, 

en funció de la seva concentració, mitjançant l’eina format condicional del full de càlcul 

Microsoft Excel 2010. Així, les mostres que presenten valors inferiors al límit de 

quantificació establert apareixen marcades en blanc. El blau intens correspon a valors 

iguals al límit de quantificació; per als valors de 1 µg/cartutx el color escollit és el groc i el 

vermell assenyala valors superiors a 10 µg/cartutx. Els valors compresos entre el límit de 

quantificació (0,05 µg/cartutx per a les sèries des de 08 fins a 30 o 0,03 µg/cartutx per a les 

sèries des de 31 fins a 35) i 1 µg/cartutx presenten una gradació de colors que va des del 

blau intens fins al groc; i, als valors compresos entre 1 i 10 µg/cartutx, se’ls ha assignat una 

gradació de colors que va des del groc fins al vermell. 

Tal com es pot observar a les Taules 3.28., 3.29., 3.30., 3.31. i 3.32., els analits acetaldehid, 

acetona i formaldehid, seguits de metil etil cetona, són els analits pels quals s’ha obtingut, 

en conjunt, unes concentracions més elevades. Els altres analits, excepte per a algunes 

mostres concretes, presenten nivells baixos. Cal assenyalar que per a cap de les mostres 

analitzades no s’han obtingut valors d’acroleïna superiors al límit de quantificació. 
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S’aprecien diferències entre tipus de mostres. En general, les mostres tipus M02 -

corresponents a mostres d’emissions de combustió generades en un cicle de conducció 

urbana- presenten concentracions més elevades de formaldehid, metil etil cetona i 

benzaldehid. Per als analits acetaldehid i acetona destaquen els valors obtinguts per a les 

mostres tipus M08, seguits de les mostres tipus M02.  

En els resultats presentats es pot observar, tal com s’ha detallat en l’apartat 4, la 

problemàtica associada als blancs de cartutx d’acetona. 

Finalment, cal esmentar que la implementació del mètode HPLC-UV per a la determinació 

d’aldehids i cetones en mostres d’emissions de vehicles contingudes en cartutxos de sílice 

impregnats amb 2.4-dinitrofenilhidrazina ha demostrat que el mètode posat a punt i validat 

en aquest treball és adequat, tenint en compte els nivells dels compostos carbonílics 

continguts en les mostres analitzades. 
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Taula 3.28. Resultats (expressats en µg/cartutx) obtinguts per als analits formaldehid, acetaldehid, acetona, 

propionaldehid, crotonaldehid, metil etil cetona, metacroleïna, butiraldehid, benzaldehid, valeraldehid, m-

tolualdehid i hexanaldehid, per a cada una de les mostres (des de 00, corresponent al cartutx en blanc, fins a 

10) de les sèries 08, 09, 10, 11 i 12. 

 

 µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx

CodiCompacte Formaldehid Acetaldehid Acetona Propionaldehid Crotonaldehid Metiletilcetona Metacroleina Butiraldehid Benzaldehid Valeraldehid m -Tolualdehid Hexanaldehid

S08VGE00M00 <0,05 0,13 0,14 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S08VGE00M01 0,13 0,15 0,43 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S08VGE00M02 0,58 0,57 0,61 0,05 <0,05 0,21 <0,05 <0,05 0,16 0,05 0,05 0,05

S08VGE00M03 0,18 0,14 0,31 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05

S08VGE00M04 0,35 0,25 0,46 <0,05 <0,05 0,07 <0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

S08VGE00M05 0,16 0,16 0,38 <0,05 <0,05 0,09 <0,05 0,05 0,05 0,05 <0,05 0,05

S08VGE00M06 0,20 0,11 0,34 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S08VGE00M07 0,41 0,78 0,88 0,07 <0,05 0,29 <0,05 0,07 0,05 0,05 0,33 0,05

S08VGE00M08 0,17 1,0 0,89 0,05 <0,05 0,24 <0,05 0,09 0,05 0,09 <0,05 0,05

S08VGE00M09 0,11 0,18 0,38 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05

S08VGE00M10 0,45 0,49 0,70 0,05 <0,05 0,18 <0,05 0,05 0,05 0,05 0,19 0,05

S09VGE00M00 <0,05 0,05 0,18 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S09VGE00M01 0,18 0,29 0,53 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,07

S09VGE00M02 0,73 0,61 0,63 0,05 <0,05 0,24 <0,05 0,05 0,17 0,05 <0,05 0,05

S09VGE00M03 0,20 0,29 0,48 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S09VGE00M04 0,39 0,30 0,54 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 0,05 0,05

S09VGE00M05 0,18 0,26 0,42 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S09VGE00M06 0,17 0,18 0,42 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,08 0,05

S09VGE00M07 0,36 0,67 0,87 0,07 <0,05 0,22 <0,05 0,08 0,05 0,05 0,27 0,05

S09VGE00M08 0,12 1,1 0,87 0,05 <0,05 0,16 <0,05 0,09 <0,05 0,05 0,08 0,05

S09VGE00M09 0,14 0,15 0,54 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05

S09VGE00M10 0,61 0,58 0,75 0,06 <0,05 0,23 <0,05 0,08 <0,05 0,05 0,28 0,07

S10VGE00M00 0,05 0,07 0,34 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S10VGE00M01 0,16 0,20 0,64 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 0,05 0,05

S10VGE00M02 0,77 0,59 0,78 <0,05 <0,05 0,22 0,05 0,05 0,12 0,05 0,05 0,05

S10VGE00M03 0,20 0,14 0,65 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S10VGE00M04 0,22 0,17 0,63 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 0,05 0,05

S10VGE00M05 0,13 0,13 0,58 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05

S10VGE00M06 0,15 0,13 0,62 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,07 <0,05

S10VGE00M07 0,33 0,35 0,88 <0,05 <0,05 0,15 <0,05 0,05 <0,05 0,05 0,22 0,05

S10VGE00M08 0,13 1,0 1,1 <0,05 <0,05 0,15 <0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05

S10VGE00M09 0,09 0,12 0,53 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S10VGE00M10 0,38 0,28 0,77 <0,05 <0,05 0,12 <0,05 0,05 <0,05 0,05 0,19 0,05

S11VGE00M00 <0,05 0,07 0,17 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S11VGE00M01 0,18 0,19 0,50 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S11VGE00M02 0,64 0,54 0,62 <0,05 <0,05 0,21 <0,05 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05

S11VGE00M03 0,19 0,14 0,39 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05

S11VGE00M04 0,26 0,23 0,54 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 0,05 0,05

S11VGE00M05 0,14 0,15 0,42 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S11VGE00M06 0,12 0,20 0,45 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S11VGE00M07 0,26 0,40 0,68 <0,05 <0,05 0,12 <0,05 0,05 <0,05 0,05 0,20 0,05

S11VGE00M08 0,14 0,86 0,86 <0,05 <0,05 0,12 <0,05 0,05 0,05 0,05 <0,05 0,05

S11VGE00M09 0,10 0,16 0,43 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05

S11VGE00M10 0,37 0,36 0,70 <0,05 <0,05 0,09 <0,05 0,05 0,05 0,05 0,17 0,06

S12VFE00M00 0,05 0,5 0,35 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S12VFE00M01 0,16 0,26 0,54 <0,05 <0,05 0,07 <0,05 <0,05 <0,05 0,50 <0,05 0,50

S12VFE00M02 0,55 0,9 0,85 0,05 <0,05 0,13 <0,05 <0,05 0,12 0,05 <0,05 0,05

S12VFE00M03 0,11 0,19 0,47 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S12VFE00M04 0,24 0,2 0,58 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

S12VFE00M05 0,11 0,2 0,48 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S12VFE00M06 0,14 0,33 0,66 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,50 <0,05 0,50 <0,05 0,50

S12VFE00M07 0,32 0,43 0,94 0,07 <0,05 0,12 <0,05 0,09 0,05 0,06 0,23 0,05

S12VFE00M08 0,14 38 2,7 0,05 <0,05 0,16 <0,05 0,07 0,05 0,05 <0,05 0,05

S12VFE00M09 0,09 0,18 0,55 0,50 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S12VFE00M10 0,35 0,34 0,82 0,50 <0,05 0,10 <0,05 0,05 0,05 0,05 0,19 0,05
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Taula 3.29. Resultats (expressats en µg/cartutx) obtinguts per als analits formaldehid, acetaldehid, acetona, 

propionaldehid, crotonaldehid, metil etil cetona, metacroleïna, butiraldehid, benzaldehid, valeraldehid, m-

tolualdehid i hexanaldehid, per a cada una de les mostres (des de 00, corresponent al cartutx en blanc, fins a 

10) de les sèries 14, 15, 17, 18 i 19. 

 

 µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx

CodiCompacte Formaldehid Acetaldehid Acetona Propionaldehid Crotonaldehid Metiletilcetona Metacroleina Butiraldehid Benzaldehid Valeraldehid m -Tolualdehid Hexanaldehid

S14VFE00M00 0,05 0,09 0,65 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S14VFE00M01 0,10 0,14 0,89 0,05 <0,05 0,08 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,07

S14VFE00M02 0,48 0,70 0,86 <0,05 <0,05 0,16 <0,05 <0,05 0,08 0,05 <0,05 0,05

S14VFE00M03 0,11 0,14 0,62 0,07 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S14VFE00M04 0,18 0,20 0,71 <0,05 <0,05 0,19 <0,05 0,05 <0,05 0,05 0,05 0,05

S14VFE00M05 0,10 0,15 0,68 <0,05 <0,05 0,18 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S14VFE00M06 0,11 0,12 1,0 <0,05 <0,05 0,14 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S14VFE00M07 0,29 0,33 1,2 0,06 0,05 0,27 <0,05 0,05 0,05 0,05 0,16 0,05

S14VFE00M08 0,12 6,1 2,5 0,05 0,06 0,56 <0,05 0,06 0,05 0,05 <0,05 0,05

S14VFE00M09 0,09 0,12 0,94 <0,05 0,05 0,26 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S14VFE00M10 0,26 0,29 1,2 0,05 0,05 0,31 <0,05 0,05 0,05 0,05 0,12 0,05

S15VGE10M00 0,05 0,28 0,19 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S15VGE10M01 0,16 0,2 0,40 <0,05 <0,05 0,16 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S15VGE10M02 0,92 1,1 0,49 <0,05 <0,05 0,43 0,05 <0,05 0,30 0,05 0,08 0,05

S15VGE10M03 0,26 0,18 0,22 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S15VGE10M04 0,30 0,19 0,35 <0,05 <0,05 0,13 <0,05 <0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

S15VGE10M05 0,11 0,15 0,30 <0,05 <0,05 0,11 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05

S15VGE10M06 0,09 0,18 0,26 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S15VGE10M07 0,18 0,29 0,34 <0,05 <0,05 0,18 <0,05 0,05 <0,05 0,05 0,34 0,05

S15VGE10M08 0,12 1,1 0,62 <0,05 <0,05 0,23 <0,05 0,08 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S15VGE10M09 0,07 0,32 0,22 <0,05 <0,05 0,08 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S15VGE10M10 0,18 0,19 0,32 <0,05 <0,05 0,14 <0,05 0,05 <0,05 0,05 0,10 0,05

S17VGE10M00 <0,05 0,10 0,14 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S17VGE10M01 0,12 0,24 0,28 <0,05 <0,05 0,09 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05

S17VGE10M02 1,2 1,4 0,43 <0,05 <0,05 0,50 0,05 <0,05 0,38 0,05 0,16 0,07

S17VGE10M03 0,22 0,15 0,28 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05

S17VGE10M04 0,20 0,18 0,4 <0,05 <0,05 0,11 <0,05 0,05 <0,05 0,05 0,05 0,05

S17VGE10M05 0,10 0,15 0,3 <0,05 <0,05 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S17VGE10M06 0,10 0,29 0,31 0,05 <0,05 0,10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S17VGE10M07 0,17 0,25 0,4 <0,05 <0,05 0,24 <0,05 0,05 0,05 0,05 0,17 0,05

S17VGE10M08 0,15 0,71 0,49 <0,05 <0,05 0,15 <0,05 0,06 0,05 0,05 <0,05 0,05

S17VGE10M09 0,09 0,61 0,27 <0,05 <0,05 0,11 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S17VGE10M10 0,18 0,31 0,36 <0,05 <0,05 0,19 <0,05 0,05 <0,05 0,05 0,09 0,05

S18VGE10M00 <0,05 0,10 0,14 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S18VGE10M01 0,19 0,24 0,32 0,05 <0,05 0,09 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S18VGE10M02 1,0 1,5 0,52 0,07 <0,05 0,41 <0,05 0,05 0,32 0,05 0,10 0,05

S18VGE10M03 0,32 0,17 0,26 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S18VGE10M04 0,26 0,28 0,49 0,05 <0,05 0,10 <0,05 0,05 <0,05 0,05 0,05 0,05

S18VGE10M05 0,12 0,16 0,25 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S18VGE10M06 0,19 0,21 0,30 0,05 <0,05 0,07 <0,05 0,05 0,05 0,05 <0,05 0,05

S18VGE10M07 0,18 0,28 0,35 0,05 0,05 0,24 <0,05 0,05 <0,05 0,05 0,17 0,05

S18VGE10M08 0,17 1,7 0,68 0,11 <0,05 0,12 <0,05 0,11 0,05 0,05 <0,05 0,05

S18VGE10M09 0,09 0,15 0,26 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S18VGE10M10 0,23 0,27 0,39 0,05 0,05 0,21 <0,05 0,05 <0,05 0,05 0,13 0,05

S19VGE10M00 0,05 0,07 0,20 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S19VGE10M01 0,21 0,21 0,42 0,05 <0,05 0,08 <0,05 <0,05 0,05 0,05 <0,05 0,05

S19VGE10M02 1,2 1,3 0,58 0,05 <0,05 0,48 <0,05 <0,05 0,39 0,05 0,14 0,05

S19VGE10M03 0,27 0,15 0,49 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,05 <0,05 <0,05

S19VGE10M04 0,25 0,33 0,56 0,05 <0,05 0,09 <0,05 0,05 <0,05 0,05 0,05 0,05

S19VGE10M05 0,12 0,23 0,67 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05

S19VGE10M06 0,11 0,13 0,33 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S19VGE10M07 0,21 0,29 0,47 0,05 <0,05 0,22 <0,05 0,05 0,05 0,05 0,15 0,05

S19VGE10M08 0,16 1,0 0,71 0,05 <0,05 0,10 <0,05 0,05 0,05 0,05 <0,05 0,05

S19VGE10M09 0,09 0,30 0,58 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S19VGE10M10 0,27 0,27 0,49 0,05 <0,05 0,19 <0,05 0,05 0,05 0,05 0,12 0,05
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Taula 3.30. Resultats (expressats en µg/cartutx) obtinguts per als analits formaldehid, acetaldehid, acetona, 

propionaldehid, crotonaldehid, metil etil cetona, metacroleïna, butiraldehid, benzaldehid, valeraldehid, m-

tolualdehid i hexanaldehid, per a cada una de les mostres (des de 00, corresponent al cartutx en blanc, fins a 

10) de les sèries 20, 21, 22, 23 i 24. 

 

 µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx

CodiCompacte Formaldehid Acetaldehid Acetona Propionaldehid Crotonaldehid Metiletilcetona Metacroleina Butiraldehid Benzaldehid Valeraldehid m -Tolualdehid Hexanaldehid

S20VFE00M00 <0,05 0,12 0,16 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S20VFE00M01 0,19 0,20 0,33 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S20VFE00M02 0,54 0,66 0,59 0,06 <0,05 0,20 <0,05 0,05 0,05 0,05 <0,05 0,05

S20VFE00M03 0,14 0,14 0,23 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05

S20VFE00M04 0,24 0,27 0,37 0,05 <0,05 0,07 <0,05 0,05 <0,05 0,05 0,05 0,05

S20VFE00M05 0,16 0,23 0,28 0,05 <0,05 0,06 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05

S20VFE00M06 0,12 0,22 0,29 0,05 <0,05 0,06 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S20VFE00M07 0,27 0,48 0,58 0,10 <0,05 0,14 <0,05 0,08 0,05 0,05 0,19 0,05

S20VFE00M08 0,15 0,30 0,43 0,05 <0,05 0,11 <0,05 0,06 0,05 0,05 <0,05 0,05

S20VFE00M09 0,17 0,27 0,36 0,05 <0,05 0,07 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S20VFE00M10 <0,05 0,12 0,22 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S21VFE00M00 <0,05 0,13 1,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S21VFE00M01 0,14 0,21 2,2 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S21VFE00M02 0,63 0,71 2,7 0,07 <0,05 0,15 <0,05 0,05 0,09 0,05 <0,05 0,05

S21VFE00M03 0,19 0,21 3,3 0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,05 <0,05 0,05

S21VFE00M04 0,19 0,21 2,6 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

S21VFE00M05 0,12 0,20 2,8 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S21VFE00M06 0,20 0,20 3,0 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S21VFE00M07 0,24 0,39 3,8 0,10 <0,05 0,13 <0,05 0,08 0,05 0,05 0,19 0,05

S21VFE00M08 0,15 0,31 3,5 0,05 <0,05 0,08 <0,05 0,06 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S21VFE00M09 0,08 0,22 3,3 0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05

S21VFE00M10 0,29 0,31 3,5 0,05 <0,05 0,10 <0,05 0,06 0,05 0,05 0,13 0,05

S22VGE00M00 <0,05 0,12 0,16 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S22VGE00M01 0,18 0,25 0,31 0,05 <0,05 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05

S22VGE00M02 0,74 0,82 0,66 0,07 <0,05 0,30 <0,05 0,05 0,17 0,05 0,05 0,05

S22VGE00M03 0,25 0,20 0,33 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S22VGE00M04 0,23 0,27 0,45 0,05 <0,05 0,09 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,05

S22VGE00M05 0,12 0,24 0,27 0,05 <0,05 0,06 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05

S22VGE00M06 0,16 0,18 0,28 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05

S22VGE00M07 0,23 0,42 0,48 0,05 <0,05 0,15 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 0,18 0,05

S22VGE00M08 0,17 1,8 0,74 0,05 <0,05 0,12 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05

S22VGE00M09 0,10 0,17 0,32 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05

S22VGE00M10 0,34 0,35 0,46 0,05 <0,05 0,14 <0,05 0,05 0,05 <0,05 0,15 0,05

S23VGE10M00 <0,05 0,10 0,14 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S23VGE10M01 0,21 0,22 0,38 0,05 <0,05 0,07 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S23VGE10M02 1,2 1,3 0,64 0,06 <0,05 0,47 0,05 <0,05 0,41 0,05 0,14 0,05

S23VGE10M03 0,28 0,15 0,54 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S23VGE10M04 0,25 0,23 0,56 0,05 <0,05 0,08 <0,05 0,05 <0,05 0,05 0,05 0,05

S23VGE10M05 0,13 0,20 0,29 0,05 <0,05 0,07 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S23VGE10M06 0,16 0,18 0,45 0,05 0,05 0,07 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S23VGE10M07 0,24 0,36 0,64 0,05 0,05 0,20 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 0,20 0,05

S23VGE10M08 0,17 1,4 0,76 0,05 0,05 0,14 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 0,05

S23VGE10M09 0,07 0,06 0,26 <0,05 0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S23VGE10M10 0,30 0,31 0,53 0,05 <0,05 0,19 <0,05 0,05 0,05 0,05 0,14 0,05

S24VFE00M00 <0,05 <0,05 0,13 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S24VFE00M01 0,18 0,12 0,63 0,05 0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S24VFE00M02 0,55 0,61 0,69 0,06 0,05 0,11 <0,05 <0,05 0,08 0,05 <0,05 0,05

S24VFE00M03 0,24 0,09 0,52 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S24VFE00M04 0,21 0,16 0,37 0,05 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S24VFE00M05 0,12 0,12 0,30 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05

S24VFE00M06 0,11 0,10 0,32 <0,05 0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05

S24VFE00M07 0,25 0,36 0,62 0,07 0,05 0,13 <0,05 0,08 <0,05 0,05 0,20 0,05

S24VFE00M08 0,15 0,39 0,41 0,05 0,05 0,09 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S24VFE00M09 0,08 0,06 0,26 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05

S24VFE00M10 0,26 0,24 0,51 0,05 0,05 0,11 <0,05 0,05 0,05 0,05 0,13 0,05
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Taula 3.31. Resultats (expressats en µg/cartutx) obtinguts per als analits formaldehid, acetaldehid, acetona, 

propionaldehid, crotonaldehid, metil etil cetona, metacroleïna, butiraldehid, benzaldehid, valeraldehid, m-

tolualdehid i hexanaldehid, per a cada una de les mostres (des de 00, corresponent al cartutx en blanc, fins a 

10) de les sèries 25, 26, 27, 28 i 30. 

 

 

 

 

 µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx

CodiCompacte Formaldehid Acetaldehid Acetona Propionaldehid Crotonaldehid Metiletilcetona Metacroleina Butiraldehid Benzaldehid Valeraldehid m -Tolualdehid Hexanaldehid

S25VGE5SM00 <0,05 <0,05 0,07 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S25VGE5SM01 0,23 0,18 0,41 0,05 0,06 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 0,09 <0,05 0,05

S25VGE5SM02 0,85 0,86 0,55 0,05 0,06 0,27 <0,05 <0,05 0,21 0,06 0,05 0,05

S25VGE5SM03 0,22 0,10 0,39 <0,05 0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05

S25VGE5SM04 0,24 0,20 0,46 0,05 0,05 0,09 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,05 0,05

S25VGE5SM05 0,17 0,17 0,44 0,05 0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S25VGE5SM06 0,12 0,10 0,50 <0,05 0,06 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S25VGE5SM07 0,21 0,31 0,59 0,05 0,07 0,21 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 0,16 0,05

S25VGE5SM08 0,17 1,5 0,82 0,05 0,06 0,12 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05

S25VGE5SM09 0,10 0,09 0,40 <0,05 0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S25VGE5SM10 0,28 0,26 0,67 0,05 0,05 0,18 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,15 0,05

S26VGE5SM00 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S26VGE5SM01 0,18 0,12 0,38 0,05 0,06 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05

S26VGE5SM02 0,71 0,77 0,48 0,05 0,06 0,27 <0,05 <0,05 0,18 <0,05 <0,05 <0,05

S26VGE5SM03 0,22 0,11 0,29 <0,05 0,07 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S26VGE5SM04 0,25 0,16 0,40 <0,05 0,08 0,11 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05

S26VGE5SM05 0,13 0,11 0,27 <0,05 0,05 0,04 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S26VGE5SM06 0,15 0,10 0,36 <0,05 0,07 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S26VGE5SM07 0,23 0,36 0,51 <0,05 0,07 0,23 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 0,20 0,05

S26VGE5SM08 0,14 1,3 0,62 0,05 0,06 0,10 <0,05 0,05 0,05 0,05 <0,05 0,05

S26VGE5SM09 0,08 0,07 0,32 <0,05 0,06 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S26VGE5SM10 0,28 0,27 0,51 0,05 0,06 0,19 <0,05 0,05 0,05 0,05 0,16 0,05

S27VGE5SM00 <0,05 0,06 0,06 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S27VGE5SM01 0,16 0,15 0,36 <0,05 0,09 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S27VGE5SM02 0,72 0,79 0,54 0,05 0,07 0,22 0,05 <0,05 0,15 <0,05 <0,05 0,05

S27VGE5SM03 0,21 0,11 0,32 <0,05 0,06 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S27VGE5SM04 0,25 0,24 0,34 0,05 0,08 0,09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05

S27VGE5SM05 0,15 0,21 0,29 0,05 0,06 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S27VGE5SM06 0,14 0,19 0,31 0,05 0,06 0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S27VGE5SM07 0,22 0,43 0,41 0,05 0,08 0,24 <0,05 0,05 <0,05 0,05 0,18 0,05

S27VGE5SM08 0,14 1,5 0,63 0,05 0,09 0,10 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05

S27VGE5SM09 0,09 0,13 0,21 <0,05 0,06 <0.05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S27VGE5SM10 0,27 0,35 0,44 0,05 0,10 0,19 <0,05 0,05 0,05 0,05 0,13 0,05

S28VFE85M00 0,05 <0,05 0,07 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S28VFE85M01 0,16 0,2 0,36 0,05 0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05

S28VFE85M02 0,67 6,1 0,51 0,05 0,12 0,75 <0,05 <0,05 0,11 <0,05 <0,05 <0,05

S28VFE85M03 0,12 0,12 0,24 0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S28VFE85M04 0,30 0,22 0,35 0,05 0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05

S28VFE85M05 0,18 0,17 0,27 0,05 0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S28VFE85M06 0,11 0,09 0,22 <0,05 0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S28VFE85M07 0,27 0,43 0,59 0,11 0,05 0,18 <0,05 0,07 0,05 0,05 0,23 0,05

S28VFE85M08 0,11 1,8 1,5 0,05 0,05 0,11 0,05 0,05 0,05 0,06 <0,05 0,05

S28VFE85M09 0,09 0,07 0,19 <0,05 0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S28VFE85M10 0,41 0,35 0,50 0,08 0,05 0,13 <0,05 0,06 0,05 0,05 0,16 0,05

S30VFE85M00 <0,05 <0,05 0,32 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S30VFE85M01 0,07 0,10 0,76 <0,05 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05

S30VFE85M02 1,1 12 0,88 0,06 0,24 1,3 <0,05 <0,05 0,08 <0,05 <0,05 <0,05

S30VFE85M03 0,15 0,09 0,73 <0,05 0,09 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S30VFE85M04 0,28 0,14 0,84 0,05 0,11 0,11 <0,05 <0,05 0,05 0,05 <0,05 <0,05

S30VFE85M05 0,18 0,09 0,80 <0,05 0,09 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S30VFE85M06 0,09 0,08 0,88 <0,05 0,08 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S30VFE85M07 0,30 0,39 0,84 0,08 0,17 0,65 <0,05 0,06 0,05 0,05 0,21 0,05

S30VFE85M08 0,17 0,67 1,1 0,05 0,06 0,07 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05

S30VFE85M09 0,10 0,07 0,58 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S30VFE85M10 0,40 0,29 0,88 0,05 0,09 0,56 <0,05 0,05 0,05 0,05 0,15 0,05
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Taula 3.32. Resultats (expressats en µg/cartutx) obtinguts per als analits formaldehid, acetaldehid, acetona, 

propionaldehid, crotonaldehid, metil etil cetona, metacroleïna, butiraldehid, benzaldehid, valeraldehid, m-

tolualdehid i hexanaldehid, per a cada una de les mostres (des de 00, corresponent al cartutx en blanc, fins a 

10) de les sèries 31, 32, 33, 34 i 35. 

A continuació, a les Taules 3.33., 3.34., 3.35., 3.36. i 3.37. es presenten els resultats 

(expressats en µg/cartutx) obtinguts per als compostos desconeguts C, D, E, F, G, H, I i J, per 

a cada una de les mostres (des de 00, corresponent al cartutx en blanc, fins a 10) de les 25 

sèries de mostres presentades a la Taula 3.27. De la mateixa manera que per a les Taules 

3.28., 3.29., 3.30., 3.31. i 3.32. presentades anteriorment, a cada un dels valors se li ha 

assignat el codi de color anteriorment esmentat.  

 µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx

CodiCompacte Formaldehid Acetaldehid Acetona Propionaldehid Crotonaldehid Metiletilcetona Metacroleina Butiraldehid Benzaldehid Valeraldehid m -Tolualdehid Hexanaldehid

S31VFEIVM00 0,03 0,03 0,27 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S31VFEIVM01 0,24 0,24 0,67 0,03 0,03 0,11 <0,03 0,03 0,03 0,03 <0,03 0,03

S31VFEIVM02 0,41 0,28 0,70 0,03 <0,03 0,17 <0,03 <0,03 0,07 0,03 <0,03 0,03

S31VFEIVM03 0,08 0,06 1,1 0,06 <0,03 0,04 <0,03 <0,03 <0,03 <0,05 <0,03 <0,03

S31VFEIVM04 0,25 0,22 0,65 0,03 0,03 0,10 <0,03 0,03 0,03 <0,05 <0,03 0,03

S31VFEIVM05 0,11 0,16 0,68 0,03 0,03 0,08 <0,03 0,03 <0,03 <0,05 <0,03 0,03

S31VFEIVM06 0,12 0,07 0,60 <0,03 0,03 0,06 <0,03 <0,03 <0,03 <0,05 <0,03 <0,03

S31VFEIVM07 0,19 0,32 0,88 0,06 0,04 0,23 <0,03 0,05 <0,03 0,05 0,17 0,04

S31VFEIVM08 0,09 3,1 0,83 0,03 0,04 0,18 <0,03 0,03 0,03 0,03 <0,03 0,03

S31VFEIVM09 0,09 0,08 0,58 <0,03 0,03 0,05 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S31VFEIVM10 0,25 0,26 0,85 0,04 0,04 0,19 <0,03 0,04 0,03 0,04 0,11 0,04

S32VGEIVM00 0,03 0,08 0,25 <0,03 <0,03 0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S32VGEIVM01 0,15 0,10 0,31 0,03 <0,03 0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,03

S32VGEIVM02 1,0 0,38 0,53 0,03 0,03 0,42 0,05 <0,03 0,29 <0,03 0,08 0,03

S32VGEIVM03 0,22 0,07 0,35 <0,03 <0,03 0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S32VGEIVM04 0,16 0,13 0,35 0,03 <0,03 0,04 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,03 <0,03

S32VGEIVM05 0,09 0,11 0,34 0,03 <0,03 0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S32VGEIVM06 0,11 0,10 0,44 <0,03 <0,03 0,05 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S32VGEIVM07 0,15 0,24 0,56 0,03 0,03 0,11 <0,03 0,03 0,03 <0,03 0,15 0,05

S32VGEIVM08 0,13 0,75 0,48 0,03 <0,03 0,09 <0,03 0,03 0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S32VGEIVM09 0,08 0,09 0,33 <0,03 <0,03 0,04 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S32VGEIVM10 0,19 0,18 0,61 0,03 0,03 0,09 <0,03 0,03 0,03 <0,03 0,09 0,03

S33VGE00M00 <0,03 0,06 0,31 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S33VGE00M01 0,18 0,51 0,64 0,10 <0,03 0,08 <0,03 0,05 <0,03 <0,03 <0,03 0,03

S33VGE00M02 0,51 0,44 0,66 0,03 <0,03 0,19 0,03 <0,03 0,11 <0,03 <0,03 <0,03

S33VGE00M03 0,18 0,14 0,55 0,03 <0,03 0,05 <0,03 <0,03 0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S33VGE00M04 0,23 0,32 0,64 0,06 <0,03 0,08 <0,03 0,03 0,03 <0,03 <0,03 0,03

S33VGE00M05 0,08 0,11 0,54 0,03 <0,03 0,05 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S33VGE00M06 0,19 0,08 0,57 <0,03 <0,03 0,06 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S33VGE00M07 0,14 0,32 0,64 0,03 <0,03 0,11 <0,03 0,03 0,03 <0,03 0,13 0,03

S33VGE00M08 0,12 1,4 0,78 0,03 <0,03 0,08 <0,03 0,03 0,03 <0,03 <0,03 0,03

S33VGE00M09 0,06 0,08 0,48 <0,03 <0,03 0,05 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S33VGE00M10 0,17 0,24 0,62 0,03 <0,03 0,11 <0,03 0,03 0,03 <0,03 0,10 0,03

S34VGE00M00 0,04 0,03 0,09 <0,03 <0,03 0,06 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S34VGE00M01 0,07 0,05 0,14 <0,03 <0,03 0,12 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S34VGE00M02 0,53 0,34 0,28 0,03 <0,03 0,27 <0,03 <0,03 0,13 <0,03 <0,03 <0,03

S34VGE00M03 0,14 0,05 0,16 0,05 <0,03 0,13 <0,03 <0,03 0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S34VGE00M04 0,14 0,10 0,37 <0,03 <0,03 0,13 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,03

S34VGE00M05 0,08 0,08 0,23 <0,03 <0,03 0,13 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S34VGE00M06 0,07 0,06 0,16 <0,03 <0,03 0,13 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S34VGE00M07 0,17 0,46 0,39 0,05 <0,03 0,21 <0,03 0,03 0,03 <0,03 0,12 0,03

S34VGE00M08 0,12 0,13 0,17 0,03 <0,03 0,17 <0,03 0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,03

S34VGE00M09 0,09 0,05 0,13 <0,03 <0,03 0,13 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S34VGE00M10 0,27 0,36 0,35 0,04 <0,03 0,21 <0,03 0,03 0,03 <0,03 0,10 0,03

S35VGE00M00 <0,03 0,03 0,10 <0,03 0,03 0,06 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S35VGE00M01 0,15 0,23 0,26 0,06 0,05 0,13 <0,03 0,03 0,03 <0,03 <0,03 0,03

S35VGE00M02 0,48 0,35 0,32 0,03 0,06 0,27 <0,03 <0,03 0,14 <0,03 <0,03 <0,03

S35VGE00M03 0,11 0,06 0,15 <0,03 0,04 0,12 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S35VGE00M04 0,26 0,27 0,33 0,06 0,06 0,15 <0,03 0,03 0,03 <0,03 <0,03 0,03

S35VGE00M05 0,13 0,11 0,50 0,03 0,07 0,13 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S35VGE00M06 0,15 0,06 0,27 <0,03 0,05 0,13 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S35VGE00M07 0,15 0,36 0,38 0,05 0,05 0,18 <0,03 0,03 0,03 0,03 0,11 0,03

S35VGE00M08 0,11 0,64 0,32 0,03 0,06 0,16 <0,03 0,03 0,03 <0,03 <0,03 0,03

S35VGE00M09 0,07 0,05 0,17 <0,03 0,07 0,13 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S35VGE00M10 0,19 0,27 0,36 0,03 0,06 0,18 <0,03 0,03 0,03 <0,03 0,09 0,03
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Cal recordar que la quantificació d’aquests analits s’ha realitzat utilitzant el factor de 

resposta de l’analit m-tolualdehid-DNPH. 

 

Taula 3.33. Resultats (expressats en µg/cartutx) obtinguts per als compostos desconeguts C, D, E, F, G, H, I i J, 

per a cada una de les mostres (des de 00, corresponent al cartutx en blanc, fins a 10) de les sèries 08, 09, 10, 

11 i 12. 

 µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx

CodiCompacte C D E F G H I J

S08VGE00M00 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S08VGE00M01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S08VGE00M02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S08VGE00M03 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S08VGE00M04 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05

S08VGE00M05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S08VGE00M06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S08VGE00M07 <0,05 <0,05 <0,05 0,25 <0,05 0,05 0,24 <0,05

S08VGE00M08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S08VGE00M09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S08VGE00M10 <0,05 <0,05 <0,05 0,14 <0,05 <0,05 0,15 <0,05

S09VGE00M00 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S09VGE00M01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S09VGE00M02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S09VGE00M03 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S09VGE00M04 <0,05 <0,05 <0,05 0,2 <0,05 <0,05 0,33 <0,05

S09VGE00M05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S09VGE00M06 <0,05 <0,05 <0,05 0,27 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S09VGE00M07 <0,05 <0,05 <0,05 0,98 <0,05 0,16 0,89 <0,05

S09VGE00M08 <0,05 <0,05 <0,05 0,24 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S09VGE00M09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S09VGE00M10 <0,05 <0,05 <0,05 0,94 <0,05 0,18 0,83 <0,05

S10VGE00M00 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S10VGE00M01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S10VGE00M02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S10VGE00M03 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S10VGE00M04 <0,05 <0,05 <0,05 0,16 <0,05 <0,05 0,23 <0,05

S10VGE00M05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S10VGE00M06 <0,05 0,08 <0,05 0,27 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S10VGE00M07 <0,05 <0,05 <0,05 0,74 <0,05 0,19 0,88 <0,05

S10VGE00M08 <0,05 0,13 <0,05 0,23 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S10VGE00M09 <0,05 0,09 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S10VGE00M10 <0,05 0,12 <0,05 0,69 <0,05 0,14 0,78 <0,05

S11VGE00M00 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S11VGE00M01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S11VGE00M02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S11VGE00M03 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S11VGE00M04 <0,05 <0,05 <0,05 0,10 <0,05 <0,05 0,18 <0,05

S11VGE00M05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S11VGE00M06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S11VGE00M07 <0,05 0,09 <0,05 0,66 <0,05 0,19 0,87 <0,05

S11VGE00M08 <0,05 0,15 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S11VGE00M09 <0,05 0,12 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S11VGE00M10 <0,05 0,10 <0,05 0,49 <0,05 0,12 0,69 <0,05

S12VFE00M00 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S12VFE00M01 <0,05 0,07 <0,05 0,10 0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S12VFE00M02 <0,05 0,08 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S12VFE00M03 <0,05 0,07 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S12VFE00M04 <0,05 0,09 <0,05 0,19 0,06 <0,05 <0,05 <0,05

S12VFE00M05 <0,05 0,07 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05

S12VFE00M06 <0,05 0,13 <0,05 0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S12VFE00M07 0,08 0,22 <0,05 0,79 0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S12VFE00M08 <0,05 0,16 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05

S12VFE00M09 <0,05 0,13 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S12VFE00M10 0,09 0,22 <0,05 0,56 0,06 <0,05 <0,05 <0,05



CAPÍTOL 3: Aldehids i cetones en emissions 

 

Tesi Doctoral Posada a punt i implementació de mètodes cromatogràfics per a l’anàlisi d’aldehids i cetones, precursors 
d’ozó troposfèric, en mostres d’emissions de vehicles i aplicació de metodologies de relació quantitativa estructura 

química-retenció cromatogràfica (QSRR) a l’anàlisi, mitjançant HPLC-UV, d’aldehids i cetones DNPH-derivatitzats. 
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Taula 3.34. Resultats (expressats en µg/cartutx) obtinguts per als compostos desconeguts C, D, E, F, G, H, I i J, 

per a cada una de les mostres (des de 00, corresponent al cartutx en blanc, fins a 10) de les sèries 14, 15, 17, 

18 i 19. 

 µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx

CodiCompacte C D E F G H I J

S14VFE00M00 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S14VFE00M01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,08

S14VFE00M02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S14VFE00M03 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S14VFE00M04 0,05 0,05 <0,05 0,10 0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S14VFE00M05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S14VFE00M06 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S14VFE00M07 0,08 0,08 <0,05 0,55 0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S14VFE00M08 0,05 0,05 <0,05 0,05 0,05 <0,05 <0,05 0,05

S14VFE00M09 0,05 0,05 <0,05 0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S14VFE00M10 0,05 0,05 <0,05 0,46 0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S15VGE10M00 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S15VGE10M01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S15VGE10M02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S15VGE10M03 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S15VGE10M04 <0,05 <0,05 <0,05 0,16 <0,05 <0,05 0,23 <0,05

S15VGE10M05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S15VGE10M06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S15VGE10M07 <0,05 <0,05 <0,05 0,53 <0,05 0,13 0,71 <0,05

S15VGE10M08 <0,05 0,07 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S15VGE10M09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S15VGE10M10 <0,05 <0,05 <0,05 0,34 <0,05 0,09 0,47 <0,05

S17VGE10M00 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S17VGE10M01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S17VGE10M02 <0,05 <0,05 0,09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S17VGE10M03 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S17VGE10M04 <0,05 <0,05 <0,05 0,12 <0,05 <0,05 0,20 <0,05

S17VGE10M05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S17VGE10M06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S17VGE10M07 <0,05 <0,05 <0,05 0,51 <0,05 0,13 0,68 <0,05

S17VGE10M08 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S17VGE10M09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S17VGE10M10 <0,05 <0,05 <0,05 0,35 <0,05 0,10 0,48 <0,05

S18VGE10M00 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S18VGE10M01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S18VGE10M02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S18VGE10M03 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S18VGE10M04 <0,05 <0,05 <0,05 0,12 <0,05 <0,05 0,15 <0,05

S18VGE10M05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S18VGE10M06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S18VGE10M07 <0,05 <0,05 <0,05 0,52 <0,05 0,12 0,50 <0,05

S18VGE10M08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S18VGE10M09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S18VGE10M10 <0,05 <0,05 <0,05 0,42 <0,05 0,09 0,44 <0,05

S19VGE10M00 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S19VGE10M01 0,12 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S19VGE10M02 0,20 <0,05 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S19VGE10M03 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S19VGE10M04 0,12 <0,05 <0,05 0,10 <0,05 <0,05 0,13 <0,05

S19VGE10M05 0,20 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S19VGE10M06 0,15 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S19VGE10M07 0,27 <0,05 <0,05 0,53 <0,05 0,09 0,50 <0,05

S19VGE10M08 0,20 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S19VGE10M09 0,19 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S19VGE10M10 0,12 <0,05 <0,05 0,44 <0,05 0,08 0,41 <0,05



    CAPÍTOL 3: Aldehids i cetones en emissions 

•  V a  

Tesi Doctoral Posada a punt i implementació de mètodes cromatogràfics per a l’anàlisi d’aldehids i cetones, precursors 
d’ozó troposfèric, en mostres d’emissions de vehicles i aplicació de metodologies de relació quantitativa estructura 

química-retenció cromatogràfica (QSRR) a l’anàlisi, mitjançant HPLC-UV, d’aldehids i cetones DNPH-derivatitzats.  
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Taula 3.35. Resultats (expressats en µg/cartutx) obtinguts per als compostos desconeguts C, D, E, F, G, H, I i J, 

per a cada una de les mostres (des de 00, corresponent al cartutx en blanc, fins a 10) de les sèries 20, 21, 22, 

23 i 24. 

 µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx

CodiCompacte C D E F G H I J

S20VFE00M00 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S20VFE00M01 0,15 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S20VFE00M02 0,15 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S20VFE00M03 0,22 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S20VFE00M04 0,16 <0,05 <0,05 0,15 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S20VFE00M05 0,15 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S20VFE00M06 0,22 <0,05 <0,05 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S20VFE00M07 0,28 <0,05 <0,05 0,70 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S20VFE00M08 0,28 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S20VFE00M09 0,20 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S20VFE00M10 0,24 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S21VFE00M00 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S21VFE00M01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S21VFE00M02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S21VFE00M03 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S21VFE00M04 <0,05 <0,05 <0,05 0,10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S21VFE00M05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S21VFE00M06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S21VFE00M07 <0,05 <0,05 <0,05 0,63 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S21VFE00M08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S21VFE00M09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S21VFE00M10 <0,05 <0,05 <0,05 0,44 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S22VGE00M00 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S22VGE00M01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S22VGE00M02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S22VGE00M03 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S22VGE00M04 <0,05 <0,05 <0,05 0,15 <0,05 <0,05 0,17 <0,05

S22VGE00M05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S22VGE00M06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S22VGE00M07 <0,05 <0,05 <0,05 0,57 <0,05 <0,05 0,43 <0,05

S22VGE00M08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S22VGE00M09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S22VGE00M10 <0,05 <0,05 <0,05 0,49 <0,05 <0,05 0,36 <0,05

S23VGE10M00 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S23VGE10M01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S23VGE10M02 <0,05 <0,05 0,07 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S23VGE10M03 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S23VGE10M04 <0,05 <0,05 <0,05 0,13 <0,05 <0,05 0,15 <0,05

S23VGE10M05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S23VGE10M06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S23VGE10M07 <0,05 <0,05 <0,05 0,69 <0,05 0,07 0,47 <0,05

S23VGE10M08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S23VGE10M09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S23VGE10M10 <0,05 <0,05 <0,05 0,49 <0,05 0,07 0,36 <0,05

S24VFE00M00 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S24VFE00M01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S24VFE00M02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S24VFE00M03 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S24VFE00M04 <0,05 <0,05 <0,05 0,12 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S24VFE00M05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S24VFE00M06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S24VFE00M07 <0,05 <0,05 <0,05 0,71 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S24VFE00M08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S24VFE00M09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S24VFE00M10 <0,05 <0,05 <0,05 0,46 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05



CAPÍTOL 3: Aldehids i cetones en emissions 

 

Tesi Doctoral Posada a punt i implementació de mètodes cromatogràfics per a l’anàlisi d’aldehids i cetones, precursors 
d’ozó troposfèric, en mostres d’emissions de vehicles i aplicació de metodologies de relació quantitativa estructura 

química-retenció cromatogràfica (QSRR) a l’anàlisi, mitjançant HPLC-UV, d’aldehids i cetones DNPH-derivatitzats. 

 226  

 

Taula 3.36. Resultats (expressats en µg/cartutx) obtinguts per als compostos desconeguts C, D, E, F, G, H, I i J, 

per a cada una de les mostres (des de 00, corresponent al cartutx en blanc, fins a 10) de les sèries 25, 26, 27, 

28 i 30. 

 µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx

CodiCompacte C D E F G H I J

S25VGE5SM00 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S25VGE5SM01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S25VGE5SM02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S25VGE5SM03 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S25VGE5SM04 <0,05 <0,05 <0,05 0,15 <0,05 <0,05 0,14 <0,05

S25VGE5SM05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S25VGE5SM06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S25VGE5SM07 <0,05 <0,05 <0,05 0,62 <0,05 <0,05 0,43 <0,05

S25VGE5SM08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S25VGE5SM09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S25VGE5SM10 <0,05 <0,05 <0,05 0,57 <0,05 <0,05 0,4 <0,05

S26VGE5SM00 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S26VGE5SM01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S26VGE5SM02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S26VGE5SM03 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S26VGE5SM04 <0,05 <0,05 <0,05 0,16 <0,05 <0,05 0,17 <0,05

S26VGE5SM05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S26VGE5SM06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S26VGE5SM07 <0,05 <0,05 <0,05 0,70 <0,05 0,09 0,44 <0,05

S26VGE5SM08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S26VGE5SM09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S26VGE5SM10 <0,05 <0,05 <0,05 0,58 <0,05 0,09 0,38 <0,05

S27VGE5SM00 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S27VGE5SM01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S27VGE5SM02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S27VGE5SM03 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S27VGE5SM04 <0,05 <0,05 <0,05 0,14 <0,05 <0,05 0,14 <0,05

S27VGE5SM05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S27VGE5SM06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S27VGE5SM07 <0,05 <0,05 <0,05 0,63 <0,05 <0,05 0,40 <0,05

S27VGE5SM08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S27VGE5SM09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S27VGE5SM10 <0,05 <0,05 <0,05 0,47 <0,05 <0,05 0,29 <0,05

S28VFE85M00 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S28VFE85M01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S28VFE85M02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S28VFE85M03 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S28VFE85M04 <0,05 <0,05 <0,05 0,13 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S28VFE85M05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S28VFE85M06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S28VFE85M07 <0,05 <0,05 <0,05 0,83 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S28VFE85M08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S28VFE85M09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S28VFE85M10 <0,05 <0,05 <0,05 0,60 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S30VFE85M00 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S30VFE85M01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S30VFE85M02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S30VFE85M03 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S30VFE85M04 <0,05 <0,05 <0,05 0,16 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S30VFE85M05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S30VFE85M06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S30VFE85M07 <0,05 <0,05 <0,05 0,76 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S30VFE85M08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S30VFE85M09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

S30VFE85M10 <0,05 <0,05 <0,05 0,54 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
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Taula 3.37. Resultats (expressats en µg/cartutx) obtinguts per als compostos desconeguts C, D, E, F, G, H, I i J, 

per a cada una de les mostres (des de 00, corresponent al cartutx en blanc, fins a 10) de les sèries 31, 32, 33, 

34 i 35. 

 µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx  µg/cartutx

CodiCompacte C D E F G H I J

S31VFEIVM00 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S31VFEIVM01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S31VFEIVM02 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S31VFEIVM03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S31VFEIVM04 <0,03 <0,03 <0,03 0,10 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S31VFEIVM05 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S31VFEIVM06 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S31VFEIVM07 <0,03 <0,03 <0,03 0,62 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S31VFEIVM08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S31VFEIVM09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S31VFEIVM10 <0,03 <0,03 <0,03 0,44 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S32VGEIVM00 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S32VGEIVM01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S32VGEIVM02 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S32VGEIVM03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S32VGEIVM04 <0,03 <0,03 <0,03 0,09 <0,03 <0,03 0,08 <0,03

S32VGEIVM05 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S32VGEIVM06 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S32VGEIVM07 <0,03 <0,03 <0,03 0,52 <0,03 <0,03 0,33 <0,03

S32VGEIVM08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S32VGEIVM09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S32VGEIVM10 <0,03 <0,03 <0,03 0,38 <0,03 <0,03 0,24 <0,03

S33VGE00M00 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S33VGE00M01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S33VGE00M02 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S33VGE00M03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S33VGE00M04 <0,03 <0,03 <0,03 0,13 <0,03 <0,03 0,08 <0,03

S33VGE00M05 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S33VGE00M06 <0,03 <0,03 <0,03 0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S33VGE00M07 <0,03 <0,03 <0,03 0,49 <0,03 <0,03 0,21 <0,03

S33VGE00M08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S33VGE00M09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S33VGE00M10 <0,03 <0,03 <0,03 0,41 <0,03 <0,03 0,2 <0,03

S34VGE00M00 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S34VGE00M01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S34VGE00M02 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S34VGE00M03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S34VGE00M04 <0,03 <0,03 <0,03 0,09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S34VGE00M05 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S34VGE00M06 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S34VGE00M07 <0,03 <0,03 <0,03 0,47 <0,03 <0,03 0,19 <0,03

S34VGE00M08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S34VGE00M09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S34VGE00M10 <0,03 <0,03 <0,03 0,40 <0,03 <0,03 0,18 <0,03

S35VGE00M00 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S35VGE00M01 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S35VGE00M02 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S35VGE00M03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S35VGE00M04 <0,03 <0,03 <0,03 0,09 <0,03 <0,03 0,07 <0,03

S35VGE00M05 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S35VGE00M06 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S35VGE00M07 <0,03 <0,03 <0,03 0,43 <0,03 <0,03 0,21 <0,03

S35VGE00M08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S35VGE00M09 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

S35VGE00M10 <0,03 <0,03 <0,03 0,35 <0,03 <0,03 0,19 <0,03
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Tal com es pot observar a les Taules 3.33., 3.34., 3.35., 3.36. i 3.37., els compostos 

desconeguts F i I són els que presenten concentracions més elevades. Ambdós compostos 

tenen en comú que solen aparèixer en tres tipus de mostres: M04, M07 i M10; totes 

corresponents a emissions evaporatives. El compost desconegut H  -tercer compost 

desconegut detectat en un major nombre de sèries de mostres- també està present, 

majoritàriament, en les mostres M07 i M10. 

Els compostos desconeguts C, D i G s’han detectat en poques sèries de mostres, i han estat 

presents, en general, a la majoria de tipus de mostres de la sèrie. 

La resta de compostos desconeguts (A, B, E i J) s’han detectat en poques sèries i pocs tipus 

de mostres i s’obtenen, en general, valors baixos. 

6. Metodologia de classificació de compostos carbonílics-DNPH per famílies basada 

en els increments dels índexs de retenció 

38 carbonils-DNPH  -els 34 compostos que s’han detallat a la Taula 3.23. i els 4 compostos 

recollits a la Taula 3.25.- han estat analitzats utilitzant dos mètodes HPLC-UV, en mode 

d’elució isocràtica, que treballen amb dues fases estacionàries ortogonals 

(octadecilpolietoxisilà i cianopropil). En el primer d’aquests mètodes es fa servir la mateixa 

columna C18 XBridgeTM (75 x 4.6 mm i 2.5 µm de diàmetre de partícula) que la utilitzada en 

el mètode, en mode gradient, per a l’anàlisi d’aldehids i cetones continguts en cartutxos de 

sílice impregnats amb 2,4-dinitrofenilhidrazina (veure Taula 3.4.). Per al mètode C18 

isocràtic, el fet d’haver de treballar en mode d’elució isocràtica ha obligat a canviar la fase 

mòbil emprada en el mètode C18 gradient. Per tal d’aconseguir temps de retenció 

acceptables el mètode C18 isocràtic treballa usant com a fase mòbil el que en el mètode C18 

gradient era l’eluent B: aigua/acetonitril (40:60). El flux s’ha mantingut a 1,2 ml/min. 

El segon mètode isocràtic utilitza una columna ciano LiChrosphere® 100 CN (125 x 4 mm i 5 

µm de diàmetre de partícula) de la casa comercial Merck (Darmstadt, Alemanya). Emprant 

aquesta columna, les anàlisis s’han portat a terme utilitzant com a fase mòbil 

aigua/acetonitril (75:25), a un flux d’1 ml/min. En aquest cas, la fase mòbil usada ha estat 

modificada, respecte a les fases mòbils emprades en els mètodes C18, per tal d’obtenir pics 

amb bona simetria i amb uns temps de retenció acceptables. 

Ambdós mètodes isocràtics treballen amb un volum d’injecció de 10 µl i una temperatura 

de forn de 30ºC. 

Traslladant a HPLC la metodologia desenvolupada per Ervin sz. Kóvats [20] en 

cromatografia de gasos, els aldehids lineals formaldehid-DNPH, acetaldehid-DNPH, 

propionaldehid-DNPH, butiraldehid-DNPH, valeraldehid-DNPH, hexanal-DNPH i octanal-

DNPH han estat utilitzats per a obtenir una equació que correlaciona linealment els valors 

de  log k’ obtinguts experimentalment amb els índexs de retenció (IR), establerts per a cada 

un d’aquests aldehids lineals en 200, 300, 400, 500, 600 i 800, respectivament. Aquesta 

metodologia ha estat aplicada a les dades experimentals obtingudes pel mètode C18 
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isocràtic i pel mètode ciano isocràtic. Després, fent servir l’equació de correlació trobada, 

els índexs de retenció per a cada un dels carbonils-DNPH han estat calculats. Els resultats 

obtinguts es presenten a la Taula 3.38.  

Quan es calcula la diferència entre els índexs de retenció (∆IR) obtinguts per a la columna 

C18 i els obtinguts per a la columna ciano, s’obté una eina interessant. Els valors de ∆IR 

obtinguts també es presenten a la Taula 3.38. 

 Compost carbonílic-DNPH 

IR 

C18  
isocratic 

IR 

ciano 
isocratic 

∆∆∆∆ IR 

1 formaldehid-DNPH 138 153 15 

2 acetaldehid-DNPH 205 207 2 

3 acetona-DNPH 276 265 -11 

4 acroleïna-DNPH 270 296 26 

5 furan-2-carbaldehid-DNPH 264 388 123 

6 propionaldehid-DNPH 303 303 0 

7 crotonaldehid-DNPH 352 372 19 

8 metil etil cetona-DNPH 386 370 -16 

9 metacroleïna-DNPH 375 413 38 

10 butiraldehid-DNPH 396 393 -3 

11 2-metilpropanal-DNPH 398 397 0 

12 benzaldehid-DNPH 421 556 135 

13 ciclohexanona-DNPH 476 446 -31 

14 3-metil-2-butanona-DNPH 478 462 -16 

15 pentan-2-ona-DNPH 480 456 -24 

16 3-metilbutanal-DNPH 477 475 -2 

17 2-metilbutanal-DNPH 486 485 0 

18 1-feniletanona-DNPH 491 615 124 

19 valeraldehid-DNPH 494 493 -1 
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Taula 3.38. Índexs de retenció (IR) calculat pels mètodes C18 i ciano isocratic i diferències d’índexs de retenció 

(∆IR) entre una i altra columna, corresponents a cada un dels 38 compostos carbonílics-DNPH. 

Degut a la polaritat oposada que presenten ambdues columnes, les diferències d’índexs de 

retenció (∆IR) permeten classificar els compostos carbonílics-DNPH en famílies diferents. 

Aquestes famílies són, tal com es presenta en la Taula 3.39., cetones-DNPH, aldehids-

DNPH, compostos carbonílics-DNPH amb un doble enllaç en la seva estructura i compostos 

aromàtics-DNPH (aldehids i cetones). Malauradament, tal com es pot observar a la Taula 

3.39., aquesta eina no permet distingir els carbonils-DNPH ramificats dels seus homòlegs 

lineals. 

 

20 o-tolualdehid -DNPH 506 647 141 

21 p-tolualdehid -DNPH 519 639 120 

22 m-tolualdehid-DNPH 515 645 130 

23 3-fenilprop-2-enal-DNPH 520 684 165 

24 3-hexanona-DNPH 576 551 -25 

25 2-hexanona-DNPH 580 556 -24 

26 2-etilbutanal-DNPH 570 570 0 

27 2-metilbutanal-DNPH 587 586 -1 

28 hexanal-DNPH 597 596 -1 

29 2,4-dimetilbenzaldehid-DNPH 610 730 120 

30 6-metilhept-5-è-2-ona-DNPH 657 665 8 

31 heptan-4-ona-DNPH 675 642 -33 

32 3,5,5-trimetil-2-ciclohexè-1-ona-DNPH 687 673 -15 

33 heptan-2-ona-DNPH 684 659 -25 

34 octanal-DNPH 805 807 2 

35 3-pentanona-DNPH 479 464 -14 

36 4-metilpentan-2-ona-DNPH 559 535 -24 

37 5-metilhexan-2-ona-DNPH 664 644 -20 

38 heptanal-DNPH 702 701 0 
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Família Mitjana  
Desviació 
estàndard 

n t 
Valor 

mínim 
acceptat 

Valor 
màxim 

acceptat 

cetones-DNPH -22 7 10 2,262 -27 -17 
aldehids-DNPH ramificats -1 1 5 2,776 -2 0 
aldehids-DNPH lineals 0 2 6 2,571 -2 2 
carbonils-DNPH amb doble 
enllaç 

23 13 4 3,182 2 43 

carbonils aromàtics-DNPH  132 15 8 2,365 120 145 
Taula 3.39. Classificació per famílies a partir de les diferències d’índexs de retenció (∆IR). Valor de ∆IR mitjà, 

desviació estàndard, nombre de compostos (n), valor de la distribució t de Student amb un interval de 

confiança del 95%, valors mínim i màxim acceptats (tenint en compte els altres quatre paràmetres presentats), 

per a cada família.  

Tal com s’ha presentat anteriorment a la Taula 3.38., l’anàlisi de patrons mitjançant els 

mètodes C18 i ciano isocràtics ha permès comprovar que les diferències d’índexs de retenció 

obtingudes pels compostos 3-pentanona-DNPH, 4-metilpentan-2-ona-DNPH, 5-metilhexan-

2-ona-DNPH i heptanal-DNPH aconsegueixen classificar aquests 4 carbonils-DNPH, com a 3 

cetones-DNPH i un aldehid-DNPH, respectivament. Així doncs, i tenint en compte que 

aquesta metodologia també permet classificar el 2,4-dimetilbenzaldehid-DNPH com a 

carbonil aromàtic-DNPH, es pot suposar que l’aplicació d’aquesta metodologia de 

classificació de compostos per famílies basada en les diferències d’índexs de retenció es 

podria aplicar amb èxit als compostos desconeguts C, F, I, H i J, permetent classificar-los 

com a 3 cetones-DNPH, 1 carbonil aromàtic-DNPH i 1 aldehid-DNPH. Tal com s’evidenciarà 

en el Capítol 4,  això permetria reduir el nombre de compostos candidats a correspondre a 

cada un dels compostos desconeguts i, per tant, en facilitaria la identificació. D’aquesta 

manera saber que C, F i I són cetones-DNPH, permetria passar de 29 a 15 compostos 

candidats per al compost C; de 6 a 3 per al compost F i de 28 a 12 compostos candidats per 

al compost I. Aquesta metodologia permetria confirmar que el compost desconegut H 

correspon a un carbonil aromàtic-DNPH i que el compost desconegut J correspon a un 

aldehid-DNPH. Així doncs, es tracta d’una eina molt útil, que combinada amb l’aplicació de 

metodologies QSRR per famílies (tal com es mostrà en el Capítol 4) permetria millorar els 

valors de retenció cromatogràfica predits per als compostos candidats a correspondre a 

compostos no identificats i d’aquesta manera augmentar les possibilitats d’èxit en les seves 

identificacions.  
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7. Resum del capítol 

El mètode posat a punt per a la determinació d’aldehids i cetones en emissions de vehicles 

(presentat en l’apartat 2.2.) representa una millora respecte al mètode de partida [2], ja 

que aconsegueix resoldre correctament els 13 analits d’interès emprant una sola columna. 

Aquest mètode ha estat validat i implementat en l’anàlisi de mostres d’emissions de 

vehicles i s’ha mostrat adequat, tenint en compte els nivells dels compostos carbonílics 

continguts en les mostres analitzades. 

S’ha efectuat la transferència del mètode per a la determinació d’aldehids i cetones en 

emissions de vehicles de HPLC a UPLC®, aconseguint millorar la resolució entre els 4 analits 

crotonaldehid-DNPH, metil etil cetona-DNPH, metacroleïna-DNPH i butiraldehid-DNPH, un 

augment de la sensibilitat corresponent a gairebé un 70% i una disminució del temps 

d’anàlisi de 20 minuts. Aquest mètode d’UPLC® ha estat d’utilitat per aconseguir corroborar 

l’ordre d’elució dels 13 analits d’interès (mitjançant UPLC®-MS) i per procedir a la 

identificació dels compostos desconeguts apareguts en les mostres analitzades (mitjançant 

UPLC®-MS/MS). 

L’estudi dels nivells de carbonils presents en els cartutxos de sílice impregnats amb 2,4-

dinitrofenilhidrazina en blanc ha permès concloure que hi pot haver diferències 

significatives en funció del lot del cartutx. D’aquesta manera és recomanable seleccionar, 

d'acord amb les especificacions del fabricant, el lot de cartutx a utilitzar, tenint en compte 

que la concentració d’aldehids i cetones presents en el cartutx en blanc ha de ser la mínima 

possible (≤0,05 µg/cartutx). Si en analitzar els cartutxos seleccionats aquests no compleixen 

les expectatives, s'hauran de substituir per uns de més bona qualitat. Cal emmagatzemar 

els cartutxos en una nevera exempta de compostos carbonílics i cal realitzar l'extracció dels 

cartutxos en un lloc ben ventilat i en absència d'acetona en l'ambient.  

Malgrat no haver-se pogut identificar la composició de la banda interferent que ha 

aparegut en algunes de les sèries de mostres analitzades, en la zona d’elució corresponent 

a C2-C3, s’ha desenvolupat una metodologia que permet eliminar la presència d’aquesta 

banda. L’addició d’àcid fòrmic, en una concentració 1/10000, a l’aigua emprada en la fase 

mòbil A, permet eliminar la presència d’aquesta banda interferent. 

Al llarg de l’anàlisi de mostres han aparegut un total de 10 carbonils no identificats 

(anomenats amb les lletres des de la A fins a la J), dos dels quals (F i I) han estat presents en 

les mostres analitzades amb molta més freqüència. La identificació dels compostos 

desconeguts apareguts en les mostres analitzades ha estat complexa, tal com ho mostra la 

combinació d’experiències efectuades per aconseguir aquest objectiu: anàlisi per UPLC®-

MS/MS, anàlisi de patrons per HPLC-UV i UPLC®-MS/MS, llistat d’aldehids i cetones 

candidats, teoria de les similituds d’estructures químiques i, tal com es mostrarà en el 

Capítol 4, metodologies QSRR aplicades al llistat de candidats a correspondre a cada un dels 

compostos no identificats. Com a resultat de la combinació de totes aquestes 

metodologies, s’ha pogut determinar que els compostos C, E, F, G, I i J corresponen, molt 
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probablement, a 3-pentanona, o-tolualdehid, 4-metil-2-pentanona, 2-etilbutanal, 5-metil-2-

hexanona i heptanal, respectivament. El compost H correspon a un isòmer del 

dimetilbenzaldehid, possiblement al 2,6-dimetilbenzaldehid. Per altra banda, les anàlisis de 

mostres realitzades per UPLC®-MS/MS assenyalen que, per a algunes mostres, podria 

aparèixer algun compost interferent amb el compost desconegut C (3-pentanona). Tal com 

es detallarà en el Capítol 4, els resultats obtinguts a partir de l’aplicació de metodologies 

QSRR mostren que no es pot descartar la presència en les mostres analitzades de 2-metil-3-

pentanona, que coeluiria amb el compost desconegut F (4-metil-2-pentanona) i de 5-metil-

3-hexanona, que no es podria resoldre correctament del compost desconegut I (5-metil-2-

hexanona). 

Les diferències d’índex de retenció s’han mostrat com una eina útil per a aconseguir 

classificar els compostos carbonílics-DNPH en diferents famílies: aldehids-DNPH, cetones-

DNPH, compostos carbonílics-DNPH amb dobles enllaços i compostos aromàtics-DNPH.  
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L’aplicació de metodologies QSRR a l’anàlisi d’aldehids i cetones en emissions de vehicles 

neix de la necessitat d’identificar els compostos carbonílics-DNPH desconeguts apareguts 

en les mostres analitzades (veure Capítol 3 apartat 5.2.), de la curiositat per intentar 

descriure els mecanismes de retenció que experimenten els analits en els sistemes 

cromatogràfics estudiats i de la voluntat de recuperar una línia d’investigació històrica a la 

Secció de Cromatografia de l’IQS. 

Cal assenyalar que les principals dificultats, a l’hora d’aplicar metodologies QSRR al mètode 

per a la determinació d’aldehids i cetones en mostres d’emissions de vehicles (veure la 

descripció del mètode validat i implementat en l’anàlisi de mostres a l’apartat 2.2. del 

Capítol 3), rauen en l’ús d’una elució en mode gradient i en la presència de THF a la fase 

mòbil. 

Cal esmentar que part del resultats que es presenten a continuació estan continguts en 

l’article Quantitative structure-retention relationships applied to liquid chromatography 

gradient elution method for the determination of carbonyl-2,4-dinitrophenylhydrazone 

compounds [1], que es pot consultar a l’Annex I. 

1. Paràmetre cromatogràfic a correlacionar 

El primer dubte que es planteja a l’hora d’intentar correlacionar dades cromatogràfiques 

experimentals amb propietats teòriques del sistema cromatogràfic emprat és quin ha de 

ser el paràmetre cromatogràfic seleccionat per portar a terme les correlacions. ¿És 

convenient establir les correlacions usant directament el temps de retenció obtingut, o cal 

corregir aquest valor utilitzant, per exemple, el temps mort del sistema? Una altra opció 

podria ser utilitzar el logaritme del factor de capacitat (log k’). I en aquest cas la 

determinació del temps mort del sistema també seria necessària, segons l’Equació 4.1. [2]: 

 

Equació 4.1.   log	�’	 � log	�	
��
�

� 

La definició del factor de capacitat (k’), té en compte el repartiment de l’analit entre la fase 

estacionària i la fase mòbil. Per tant, sembla un bon paràmetre cromatogràfic a utilitzar en 

les correlacions estructura química-retenció cromatogràfica dels compostos analitzats. A 

més a més, el coeficient de retenció, o el seu logaritme, correspon al paràmetre de retenció 

en HPLC, usat en les LFER (Linear free-energy relationships). Segons Kaliszan [3] els 

paràmetres termodinàmics no són útils a l’hora d’establir models de relació amb base 

cromatogràfica, ja que s’ha demostrat que tenen més en compte les interaccions de tipus 

físic en detriment de les de tipus químic. Per aquest motiu, per tal d’obtenir resultats 

satisfactoris en aquest sentit cal recórrer a paràmetres extratermodinàmics. Aquest és el 

cas de les LFER, basades en relacions extra termodinàmiques, que combinen models 

detallats de processos fisicoquímics amb alguns conceptes termodinàmics. 
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Així doncs, per tot el què s’ha exposat, es decideix estudiar les relacions estructura 

química-retenció cromatogràfica, usant el paràmetre cromatogràfic log k’. 

Un cop decidit que el paràmetre cromatogràfic a usar en les correlacions estudiades serà el 

log k’, el primer pas necessari és procedir a efectuar la determinació del temps mort.  

1.1. Determinació del temps mort (tM) 

El temps mort d’un sistema cromatogràfic es defineix com el temps requerit per l’elució 

d’un compost no retingut, en un sistema cromatogràfic determinat [2]. 

Per tal de determinar el temps mort d’un sistema cromatogràfic hi ha un llarg llistat de 

possibles metodologies a utilitzar. Aquest fet ja deixa entreveure, tal com especifica 

Kaliszan [3] que la determinació del temps mort en HPLC presenta problemes, tant teòrics 

com pràctics. A continuació es presenta un llistat de les metodologies més utilitzades per a 

la determinació del temps mort: 

a) temps en el qual s’observa la primera distorsió en el cromatograma quan s’injecta 

un component de l’eluent. 

b) temps de retenció d’un component de l’eluent isotòpicament marcat (p.ex. 2H2O). 

c) temps de retenció d’una sal o d’un ió (en cromatografia de fase invertida).  

d) temps mort estimat matemàticament [4]. 

Segons Kaliszan [3] el millor dels procediments per portar a terme la determinació del 

temps mort és el b). De totes maneres, en la bibliografia existent, la majoria dels factors de 

capacitat usats en models QSRR aplicats a HPLC, han estat calculats usant temps morts 

determinats a partir de l’ús de sals inorgàniques. Per aquest motiu i també perquè amb el 

detector usat (de radiació ultraviolada) no seria possible distingir entre el component de la 

fase mòbil marcat isotòpicament i el que no ho està, es va decidir estudiar l’ús d’una sal 

inorgànica per aconseguir determinar el temps mort del sistema. Injectant una solució de 

K2CrO4 (0,1% g/ml) es van realitzar un total de 5 determinacions al 100%, 75%, 50%, 25% i 

0% de la fase mòbil A, a un flux de 1,2 ml/min i 50 ºC de temperatura del forn. El valor de 

temps mort obtingut va ser de 0,608 (±7·10-4) minuts.  

A banda, també es va estudiar la primera distorsió apareguda en el cromatograma quan 

s’injecta acetonitril. Es van realitzar un total de 5 determinacions usant 100% de la fase 

mòbil A, a un flux de 1,2 ml/min i 50 ºC de temperatura del forn, obtenint un valor de 

temps mort de 0,348 (±0,011). Tal com es pot observar aquest valor és entre un 40-45% 

inferior al valor de temps mort obtingut emprant una sal inorgànica. Per aquest motiu, es 

decideix utilitzar el valor de temps mort obtingut tenint en compte la primera distorsió 

apareguda en el cromatograma. Totes les dades de log k’ contingudes en la Taula 4.1. han 

estat calculades tenint en compte aquest valor de temps mort.  
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1.2. Dades experimentals a correlacionar 

Per tal de portar a terme l’estudi de metodologies QSRR aplicades a l’anàlisi d’aldehids i 

cetones en emissions de vehicles mitjançant HPLC-UV, es decideix ampliar el conjunt 

original de 13 carbonils-DNPH a 34 compostos. Això ha permès incorporar noves famílies de 

compostos i ampliar altres famílies que ja eren presents en el conjunt dels 13 compostos 

original. Tots aquests compostos, juntament amb el seu corresponent log k’ es presenten a 

la Taula 4.1. 

Els valors de desviació estàndard dels temps de retenció, juntament amb el valor de 

desviació estàndard mitjana del temps mort i les metodologies de propagació d'errors s'han 

utilitzat per a calcular l'error associat a les dades de log k'. Per als 13 compostos 

carbonílics-DNPH (assenyalats amb un superíndex arrodonit a la Taula 4.1.), l’error associat 

a les dades de log k' és de 0,016 (n=6. En un mateix dia d’anàlisi) o de 0,024 (n=6. Quan 

l’anàlisi es repeteix en sis dies diferents). Aquest últim valor coincideix amb el valor de 

resolució obtingut experimentalment per a cada parell de pics que elueix consecutivament. 

Per tant, això vol dir que aquells compostos que presentin entre ells una diferència de log k' 

inferior a 0,024 no podran ser resolts de manera correcta, amb el mètode cromatogràfic 

utilitzat. 

L’anàlisi dels 34 compostos carbonílics-DNPH mitjançant el mètode que treballa amb una 

columna XBridgeTM C18 en mode d'elució gradient (veure Taula 4.1.) permet observar que, 

per al mateix nombre d'àtoms de carboni, les cetones elueixen abans que els aldehids. 

Aquells compostos que contenen algun tipus d’insaturació elueixen abans que el seu 

corresponent homòleg saturat lineal. Com més a prop d’un extrem de la molècula es 

troba la funcionalitat carbonil, més tard elueix la molècula (p.ex. 2-hexanona-DNPH i 3-

hexanona-DNPH). Això també sembla que passa quan la ramificació es troba pròxima a un 

extrem de la molècula (p.ex. 2-metilbutanal-DNPH i 3-metilbutanal-DNPH) Els compostos 

cíclics (p.ex. ciclohexanona-DNPH i 3,5,5-trimetil-2-ciclohexen-1-ona-DNPH) elueixen a la 

zona d'elució corresponent a les estructures amb un nombre de carbonis de n-2 o n-3 (on 

n és el nombre de carbonis del compost carbonílic, sense tenir en compte la 2,4-

dinitrofenilhidrazona). El mateix comportament s'ha observat per als carbonils-DNPH 

aromàtics. Aquest és el cas del furan-2-carbaldehid-DNPH, el benzaldehid DNPH, o-, m-i p-

tolualdehid-DNPH i del 2,4-dimetilbenzaldehid-DNPH. En el cas de 1-feniletanona-DNPH 

(l'únic exemple de cetones aromàtiques), aquesta elueix abans que els aldehids aromàtics, 

al final de la zona d'elució n-2. En el cas del 3-fenilprop-2-enal-DNPH, la presència del doble 

enllaç en addició a l'anell aromàtic, provoca una disminució del seu temps de retenció per 

sota de l'esperat per a un carbonil-DNPH aromàtic. La presència de ramificacions en les 

estructures dels carbonils-DNPH també ajuda a la molècula a eluir abans que el seu 

corresponent homòleg lineal. Això és cert per a tots els compostos excepte per al 2-metil-

propanal-DNPH, que elueix al començament del gradient. 
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Taula 4.1. log k’ experimentals obtinguts pels 34 compostos carbonílics-DNPH analitzats mitjançant HPLC-UV 

fent servir una columna C18 en mode d’elució en gradient (mètode per a la determinació d’aldehids i cetones 

en emissions de vehicles, presentat a la Taula 3.4. del Capítol 3). Els superíndexs presents al costat d’alguns 

noms de carbonils-DNPH fan referència als conjunts d’entrenament QSRR usats en l’apartat 2.3 d’aquest 

capítol. 

ID Carbonils-DNPH  

log k’  

experimental 

C18 gradient 

ID Carbonils-DNPH  

log k’  

experimental 

C18 gradient 

1 formaldehid-DNPHo 0,708 18 1-feniletanona-DNPH 1,497 

2 acetaldehid-DNPHo 0,861 19 valeraldehid-DNPHo 1,499 

3 acetona-DNPHo 1,011 20 o-tolualdehid-DNPH* 1,522 

4 acroleïna-DNPHo 1,043 21 p-tolualdehid-DNPH* 1,535 

5 
furan-2-carbaldehid-

DNPH 
1,072 22 m-tolualdehid-DNPHo 1,537 

6 propionaldehid-DNPHo 1,102 23 3-fenilprop-2-enal-DNPH 1,552 

7 crotonaldehid-DNPHo 1,224 24 3-hexanona-DNPH 1,583 

8 metil etil cetona-DNPHo 1,265 25 2-hexanona-DNPH 1,591 

9 metacroleïna-DNPHo 1,285 26 2-etilbutanal-DNPH* 1,596 

10 butiraldehid-DNPHo 1,322 27 2-metilpentanal-DNPH* 1,611 

11 2-metilpropanal-DNPH* 1,330 28 hexanaldehid-DNPHo 1,620 

12 benzaldehid-DNPHo 1,403 29 
2,4-dimetilbenzaldehid-

DNPH 
1,628 

13 ciclohexanona-DNPH 1,432 30 
6-metilhept-5-è-2-ona-

DNPH 
1,674 

14 
3-metil-2-butanona-

DNPH 
1,455 31 heptan-4-ona-DNPH 1,679 

15 pentan-2-ona-DNPH 1,456 32 
3,5,5-trimetil-2-

ciclohexen-1-ona-DNPH 
1,686 

16 3-metilbutanal-DNPH* 1,478 33 heptan-2-ona-DNPH 1,690 

17 2-metilbutanal-DNPH* 1,488 34 octanal-DNPH 1,785 
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2. Models PLS  

2.1. Consideracions prèvies 

La principal dificultat que presenta l’aplicació de metodologies QSRR al mètode per a 

l’anàlisi d’aldehids i cetones en emissions de vehicles, a banda del fet d’usar mescles 

d’eluents complexes, és que no es tracta d’un mètode que treballi en mode d’elució 

isocràtica, sinó que tal com es detalla a continuació en la Figura 4.1., 5 dels 13 analits pels 

quals ha estat posat a punt el mètode, elueixen en mode isocràtic i els altres 8 carbonils-

DNPH elueixen en mode gradient lineal.  

 

Figura 4.1. Cromatograma corresponent a una solució patró (1 µg/ml) que conté els 13 carbonils-DNPH 

analitzats mitjançant el mètode per a la determinació d’aldehids i cetones en emissions de vehicles. 

Segons Kaliszan [3], quan es volen aplicar metodologies QSRR a HPLC, el més habitual és 

que les dades de retenció utilitzades s’obtinguin a diverses condicions isocràtiques i que a 

continuació, s’extrapoli la dependència del log k’ amb la composició de l’eluent, obtenint 

així el log k’ en funció de la composició real de la fase mòbil.  

La hidrofobicitat és un paràmetre fisicoquímic que juga un paper clau en les separacions 

HPLC en fase invertida. Per aquest motiu, en les correlacions QSRR aplicades a HPLC en fase 

invertida, és necessari incloure-hi un paràmetre que faci referència a la hidrofobicitat dels 

analits. Segons el model de força lineal de solvent (LSS) o model clàssic de Soczewinski-

Snyder [3], el log k’ està relacionat linealment amb el percentatge de volum de la fracció 

del modificador orgànic present en un eluent aquós binari, tal com apareix a l’Equació 4.2., 

on el pendent S és constant per a un analit determinat, en un sistema HPLC determinat i el 

log k’W, correspon al valor de log k’ extrapolat al 0% de fase orgànica, en fases mòbils 

binàries formades per aigua i un modificador orgànic. 

 

Equació 4.2.   log	�’	 � log	�’� � S � %ACN 
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Segons Kaliszan [3] i Valkó et al. [5], el valor de log k’W  és habitualment emprat com a 

paràmetre relacionat amb la hidrofobicitat, ja que a partir del log k’W es pot calcular l’índex 

d’hidrofobicitat (ϕ0), tal com es mostra a l’Equació 4.3. 

 

Equació 4.3.   φ� � � ���	�’�
�  

Seguint la metodologia proposada per Valkó et al. [5], per tal de calcular el log k’w, per als 

13 carbonils-DNPH pels quals ha estat validat el mètode per a la determinació d’aldehids i 

cetones en emissions de vehicles, ha estat necessari avaluar la retenció cromatogràfica (log 

k’) per als 13 carbonils-DNPH a 5 proporcions diferents d’eluent, en mode isocràtic (100%A, 

75%A, 50%A, 25%A i 0%A). A partir de les 5 experiències realitzades a diferents proporcions 

d’eluent i, utilitzant com a valor de temps mort el valor mitjà del temps de retenció del 

cromat potàssic (0,608 min), s’ha aplicat la metodologia LSS. Cal esmentar que aquesta 

metodologia està dissenyada per ser aplicada en un eluent aquós binari. Aquest és el cas de 

la fase mòbil B emprada, però no el de la fase mòbil A, que conté una mescla ternària 

(H2O/ACN/THF (60:30:10)). Per aquest motiu, es decideix fer una conversió teòrica de la 

mescla ternària de la fase mòbil A, a una mescla binària d’acetonitril/aigua, tenint en 

compte la diferència de poder elutròpic entre tetrahidrofuran i acetonitril, basada en el 

nomograma presentat per Snyder et al. a [6]. D’aquesta manera, la fase mòbil A 

correspondria a una mescla binària H2O/ACN en una proporció (55:45). En base a això i, 

tenint en compte la proporció d’ambdues fases mòbils emprada en l’elució en mode 

isocràtic, es calcula el percentatge d’acetonitril present en cada una de les experiències 

(veure Taula 4.2.). 

 

% FM A % ACN teòric 

100 45 

75 49 

50 53 

25 56 

0 60 
Taula 4.2. El percentatge de THF present a la fase mòbil emprada és convertit a percentatge d’acetonitril, fent 

servir el nomograma de força elutròpica dels solvents [6]. 

Per a cada un dels 13 carbonils DNPH derivatitzats es porta a terme la regressió lineal del 

log k’ versus al percentatge d’acetonitril emprat en l’elució. En tots els casos, el valor de R2 

obtingut és superior a 0,996. A continuació, en la Figura 4.2., es representa, per a cada un 

dels 13 analits DNPH-derivatitzats, el percentatge d’acetonitril teòric en la fase mòbil 

(%ACN) versus el log k'. El tall de cada un d’aquests ajustos amb l’eix d’abscisses correspon 

a la proporció d’acetonitril necessària perquè el repartiment de l’analit entre la fase mòbil i 

la fase estacionària sigui del 50%. El pendent (S), és menys acusat com més hidrofòbic és 
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l’analit (es necessita un percentatge menor d’acetonitril per obtenir un repartiment 

equitatiu entre fase mòbil i fase estacionària).  

 

 

Figura 4.2. Percentatge d’acetonitril teòric (% ACN) versus log K', pels 13 analits DNPH-derivatitzats. Nota: cal 
tenir en compte que per a la composició del 60% d’acetonitril l’analit metil etil cetona-DNPH no ha estat 
analitzada. 

En la Figura 4.2. es poden observar les parelles d’analits que presenten una resolució més 

crítica. Ambdues parelles corresponen a una cetona-DNPH i a un aldehid insaturat-DNPH: 

acetona-DNPH/acroleïna-DNPH i metil etil cetona-DNPH/metacroleïna-DNPH. 

A partir d’aquests paràmetres obtinguts mitjançant la regressió lineal, es pot calcular 

l’índex d’hidrofobicitat (ϕ0) segons l’Equació 4.2., presentada anteriorment. A continuació, 

a la Taula 5.3., es presenten els valors de l’índex d’hidrofobicitat (ϕ0) obtinguts per a cada 

un dels 13 carbonils-DNPH, juntament amb els valors de log Kw’ (proporció d’acetonitril 

necessària perquè el repartiment de l’analit entre la fase mòbil i la fase estacionària sigui 

del 50%) i S (pendent). Com més hidrofílic és l’analit més gran és el valor de ϕ0. 
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Compost log Kw’ S ϕϕϕϕ0 

formaldehid-DNPH 1,82 -0,031 58,1 

acetaldehid-DNPH 2,10 -0,034 62,5 

acetona-DNPH 2,33 -0,035 66,5 

acroleïna-DNPH 2,54 -0,039 65,2 

propionaldehid-DNPH 2,58 -0,039 67,0 

crotonaldehid-DNPH 2,85 -0,042 68,6 

metil etil cetona-DNPH 2,90 -0,042 69,8 

metacroleïna-DNPH 2,98 -0,043 69,3 

butiraldehid-DNPH 3,01 -0,043 70,3 

benzaldehid-DNPH 3,30 -0,047 69,9 

valeraldehid-DNPH 3,43 -0,047 73,1 

m-tolualdehid-DNPH 3,63 -0,050 72,8 

hexanaldehid-DNPH 3,84 -0,051 75,5 

Taula 4.3. Índex d’hidrofobicitat (ϕ0) per a cada un dels 13 analits DNPH-derivatitzats.  

Tal com es pot observar en la Taula 4.3., l’índex d’hidrofobicitat sembla ser un bon 

descriptor de l’elució que presenten els 13 analits-DNPH. Per aquest motiu, es decideix 

utilitzar l’índex d’hidrofobicitat com a descriptor molecular, juntament amb el descriptor 

SlogP (calculat mitjançant el programari MOE2010.10 [7]. Els valors de SlogP per a cada un 

dels analits es poden consultar a l’Annex 2). Això permet obtenir una correlació lineal amb 

el log k’ que presenta un valor de R2 de 0,991. Tanmateix, malgrat que ambdós descriptors 

presenten una bona correlació amb el paràmetre cromatogràfic emprat (log k’), cal 

assenyalar que l'ús de l'índex d’hidrofobicitat no permet l’obtenció de correlacions amb 

capacitat predictiva. És per això que es decideix procedir efectuant una cerca d’altres 

descriptors moleculars relacionats, amb l’objectiu d’usar els millors descriptors trobats amb 

finalitats predictives. 

2.2. Selecció de descriptors moleculars 

Tenint en compte la informació bibliogràfica trobada (veure capítol 2), en cromatografia de 

líquids, s’ha demostrat que el comportament de la retenció cromatogràfica d’alguns analits 

pot ser descrit correctament quan s’empren descriptors moleculars relacionats amb el 

logaritme del coeficient de partició octanol/aigua (logP), el moment dipolar (µ), la densitat 

electrònica (δ) i l’àrea superficial accessible a l’aigua (ASA) [8], [9]. Per aquest motiu, 

diferents descriptors relacionats amb els anteriorment esmentats han estat estudiats. Les 

primeres proves s’han efectuat emprant únicament el logP com a descriptor molecular. 

S’han provat 8 metodologies de càlcul in silico per preveure els valors de logP (AClogP [10], 

ALOGP [11], AlogPS [12], MLogP [13], KowWin [14], SlogP [15], XLogP2 and XLogP3 [16]). De 

totes elles, la que ha permès obtenir resultats de correlació més elevats amb les dades de 

log k’ dels 34 compostos carbonílics-DNPH (contingudes a la Taula 4.1.), ha estat el 

descriptor SlogP (R2=0,910, Figura 4.3.). La selecció del SlogP com el millor mètode, del 

conjunt de 8 mètodes estudiats, per a la predicció dels valors de log P, també està en 

concordança amb la selecció que permet fer l’aplicació del mètode del rànquing de 
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diferències [17]. Cal assenyalar que tots els descriptors emprats en aquest treball han estat 

calculats mitjançant el programari MOE2010.10 [7]. 

 

 

Figura 4.3. Gràfic de correlació entre el logP calculat (SlogP) i el log k’ experimental pels 34 carbonils-DNPH 

analitzats mitjançant el mètode per a la determinació d’aldehids i cetones en emissions de vehicles. 

Tal com es pot observar en la Figura 4.3., els resultats obtinguts emprant SlogP com a únic 

descriptor presenten una correlació acceptable amb el log k’. Malgrat això, per tal 

d’incrementar la correlació, aquests resultats assenyalen la necessitat de combinar el logP 

amb altres descriptors moleculars. Per aquest motiu i tal com apareix descrit en la 

bibliografia anteriorment citada, s’han estudiat diferents descriptors moleculars relacionats 

amb el moment dipolar (µ), la densitat electrònica (δ) i l’àrea superficial accessible a l’aigua 

(ASA). S’han assajat un total de 6 descriptors moleculars relacionats amb el moment dipolar 

(AM1_dipole, PM3_dipole, MNDO_dipole, dipole, dipole X i dipole Z) i el que ha permès 

obtenir més bons resultats ha estat el descriptor que calcula el moment dipolar fent servir 

l’Hamiltonià semiempíric PM3: PM3_dipole [18]. Pel que fa als descriptors assajats 

relacionats amb la densitat de càrrega electrònica, Q_RPC+, BCUT_PEOE_0 i BCUT_PEOE_3, 

aquest últim, que calcula els valors a partir dels valors propis de la matriu d’adjacència 

modificada que inclou les càrregues parcials PEOE [19], és el que ha donat més bons 

resultats. Per altra banda, a més a més del descriptor ASA [7], també s’ha estudiat l’ús dels 

descriptors rugositat superficial (vsurf_R) [20] i el camp d’interacció volumètric (vsurf_V) 

[7]. Finalment, l’índex de connectivitat de carboni d’ordre 0 (chi0_C), també ha estat 

avaluat. És important assenyalar que en cap cas el procés de selecció dels diversos 

descriptors s’ha realitzat de manera univariant, sinó que d’acord amb el seu significat 

fisicoquímic s’han tingut en compte aquelles combinacions de 2 i 3 descriptors moleculars 

que han permès obtenir una major correlació amb el log k’. 

Cal tenir present que els valors de SlogP han estat calculats mitjançant un model de 

contribució atòmica i que, per tant, aquests valors no depenen de la conformació 

molecular. Però aquest no és el cas dels altres descriptors moleculars estudiats. Així doncs, 

per tal d’establir un criteri uniforme referent a la conformació espacial de totes les 

molècules implicades, s’ha decidit procedir realitzant una optimització de les geometries de 

les molècules implicades, mitjançant el camp de forces MMFF94x. 

y = 0,382x + 0,246
R² = 0,910

0,5

1,0

1,5

2,0

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

lo
g 

k
'

SlogP



CAPÍTOL 4: Aplicació de metodologies QSRR a l’anàlisi, mitjançant HPLC-UV, d’aldehids i 
cetones DNPH-derivatitzats  

 

Tesi Doctoral Posada a punt i implementació de mètodes cromatogràfics per a l’anàlisi d’aldehids i cetones precursors 
d’ozó troposfèric en mostres d’emissions de vehicles i aplicació de metodologies de relació quantitativa estructura 
química-retenció cromatogràfica (QSRR) a l’anàlisi, mitjançant HPLC-UV, d’aldehids i cetones DNPH-derivatitzats. 

246 

2.3. Optimització de les geometries moleculars segons MMFF94x 

Per a les 34 molècules detallades anteriorment en la Taula 4.1., a partir de les seves 

geometries moleculars optimitzades tenint en compte el camp de forces MMFF94x, s’han 

calculat els descriptors moleculars dipole_PM3, BCUT_PEOE3, ASA, chi0_C i vsurf_R. A 

partir d’aquests descriptors, i també del descriptor SlogP -calculat anteriorment-, s’han 

estudiat diferents models de correlació, consistents en diverses combinacions dels 

descriptors moleculars esmentats anteriorment. Les combinacions de descriptors 

moleculars que han permès obtenir més bons resultats de correlació es detallen a 

continuació, a la Taula 4.4. Per a cada combinació de descriptors s’ha efectuat la correlació 

per a un conjunt format per 34 molècules (Taula 4.1.), s’ha fet una validació del tipus LOO 

per a aquest mateix conjunt de molècules, s’ha efectuat també la correlació per a un 

conjunt format per 20 molècules (marcades amb els superíndexs o,* a la Taula 4.1.) i 

finalment s’ha validat aquesta última correlació amb un SS format per les 14 molècules 

restants presentades a la Taula 4.1.  

 

Model Descriptors Moleculars 
R2  

(n=34) 

Q2  

LOO  

R2  

(n=20o,*) 

R2  

SS (n=14) 

A1 Dipole_PM3, BCUT_PEOE3, ASA 0,912 0,881 0,951 0,721 

B1 SlogP, BCUT_PEOE3, ASA 0,915 0,887 0,963 0,871 

C1 Dipole_PM3, SlogP 0,936 0,919 0,960 0,911 

D1 BCUT_PEOE3, chi0_C 0,913 0,884 0,963 0,774 

E1 SlogP, vsurf_R 0,936 0,922 0,978 0,852 

F1 Dipole_PM3, SlogP, vsurf_R 0,964 0,949 0,978 0,857 

Taula 4.4. Models QSRR obtinguts utilitzant les geometries moleculars optimitzades a partir del camp de 

forces MMFF94x. R
2
: Coeficient de determinació. n= Número de molècules que formen part del conjunt. Q

2
: 

Coeficient de determinació de la validació creuada. SS: Split-Sample validation. LOO: Leave-One Out cross-

validation. Els superíndexs fan referència als compostos carbonílics-DNPH marcats a la Taula 4.1. 

Tal com es pot apreciar a la Taula 4.4., els millors resultats de correlació s’obtenen per al 

model F1, que involucra els descriptors moment dipolar (dipole_PM3), logaritme de partició 

octanol-aigua (SlogP) i rugositat superficial (vsurf_R). Per a aquest model els valors de R2 i 

Q2 obtinguts pel conjunt format per 34 molècules són màxims. Pel que fa als valors de R2 

obtinguts pel conjunt format per 20 molècules i el seu corresponent conjunt de validació 

format per 14 molècules, a la Taula 4.4. es pot observar que per als models E1 i F1, 

s’obtenen resultats semblants, amb uns valors que disten força dels obtinguts (per als 

conjunts de 20 i 14 molècules, respectivament) pel model de correlació C1. 

Malgrat els bons resultats de correlació obtinguts en aquest apartat, quan es fa un repàs de 

les 34 geometries moleculars resultants de l’aplicació del camp de forces MMFF94x, 

s’observa que en diverses ocasions la molècula optimitzada depèn fortament de la 

conformació inicial de la molècula, rendint un mínim local i no el mínim absolut d’energia 

que es pretenia obtenir amb l’aplicació d’aquest camp de forces. Així doncs, aquest sistema 
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d’optimització conformacional no presenta una bona reproductibilitat. Per aquest motiu es 

decideix estudiar un nou sistema d’optimització conformacional. 

2.4. Minimització de l’energia dels diferents confòrmers 

Amb l’objectiu d’aconseguir trobar un mètode d’optimització de la conformació molecular 

més reproduïble, per a cada una de les 34 molècules detallades en la Taula 4.1., es porta a 

terme una cerca conformacional fent servir com a criteri d’aturada un valor de 0,01 per a 

l’increment de RMSE (arrel quadrada de l’error quadràtic mig). Després d’aquesta cerca 

conformacional, el confòrmer de mínima energia es selecciona i és l’estructura molecular 

emprada per a obtenir els diferents models de correlació, que es presenten a la Taula 4.5. 

En els models que van des de la A fins a la F s’utilitzen les mateixes combinacions de 

descriptors que les emprades en l’apartat 2.3. (presentades a la Taula 4.4.). A més a més, 

en aquest cas s’ha estudiat un nou model de correlació, el G, que correspon a una 

combinació lineal dels descriptors moment dipolar (dipole_PM3), logaritme de partició 

octanol-aigua (SlogP) i camp d’interacció volumètric (vsurf_V). 

 

Model Descriptors Moleculars 
R2  

(n=34) 

Q2  

LOO  

R2  

(n=20o,*) 

R2  

SS (n=14) 

A2 Dipole_PM3, BCUT_PEOE3, ASA 0,920 0,884 0,947 0,828 

B2 SlogP, BCUT_PEOE3, ASA 0,921 0,897 0,964 0,881 

C2 Dipole_PM3, SlogP 0,913 0,888 0,959 0,875 

D2 BCUT_PEOE3, chi0_C 0,913 0,884 0,963 0,774 

E2 SlogP, vsurf_R 0,922 0,901 0,971 0,814 

F2 Dipole_PM3, SlogP, vsurf_R 0,923 0,892 0,971 0,814 

G2 Dipole_PM3, SlogP, vsurf_V 0,918 0,892 0,960 0,869 

Taula 4.5. Models QSRR obtinguts utilitzant els confòrmers de mínima energia.  

Tal com es pot observar a la Taula 4.5., per als set models de correlació estudiats s’obtenen 

resultats semblants. Si ens centrem en els models C2, E2 i F2, i els comparem amb els models 

C1, E1 i F1, presentats anteriorment a la Taula 4.4., s’observa que aquests últims tres models 

empitjoren significativament, respecte als primers. Aquest fet suggereix que per a la 

majoria de les molècules estudiades, la seva conformació real dins del sistema 

cromatogràfic dista molt de la conformació de mínima energia seleccionada per a cada una 

d’elles en aquests últims models de correlació. 

2.5. Selecció de confòrmers 

Amb l’objectiu d’identificar la conformació molecular més probable dins el sistema 

cromatogràfic estudiat, per a cada una de les 34 molècules, es porta a terme una nova 

selecció de confòrmers. Aquesta selecció consisteix a aplicar els models de correlació E2 i F2 

a cada un dels confòrmers de la molècula. Com a resultat s’obtenen els log k’ predits per a 

cada un dels confòrmers. A continuació es calcula la diferència, en valor absolut, entre el 



CAPÍTOL 4: Aplicació de metodologies QSRR a l’anàlisi, mitjançant HPLC-UV, d’aldehids i 
cetones DNPH-derivatitzats  

 

Tesi Doctoral Posada a punt i implementació de mètodes cromatogràfics per a l’anàlisi d’aldehids i cetones precursors 
d’ozó troposfèric en mostres d’emissions de vehicles i aplicació de metodologies de relació quantitativa estructura 
química-retenció cromatogràfica (QSRR) a l’anàlisi, mitjançant HPLC-UV, d’aldehids i cetones DNPH-derivatitzats. 

248 

valor del log k’ experimental obtingut per la molècula i el valor de log k’ predit (∆log k') per a 

cada un d’aquests models de correlació. Seguidament, per a cada un dels models de 

correlació, es selecciona cada un dels confòrmers moleculars per als quals s’obté el valor de 

∆log k' mínim. Cal esmentar que només en alguns casos el confòrmer seleccionat correspon 

al confòrmer de mínima energia. Fent servir les conformacions moleculars seleccionades 

mitjançant l’aplicació dels models de correlació E2 i F2 (presentats en l’apartat 2.4.) 

s’estableixen els nous models de correlació E3 i F3. Els resultats obtinguts en aquestes 

correlacions es presenten a la Taula 4.6., juntament amb el valor de Q2 per a la validació 

LOO, el valor de l’arrel quadrada de l’error quadràtic mig (s), el valor del coeficient de 

Fisher (F) i el valor del coeficient de correlació de Spearman (ρ). Cal esmentar que en cada 

una de les correlacions considerades en aquest capítol s’ha cregut interessant reportar els 

valors obtinguts per al coeficient de correlació de Spearman (ρ), ja que aquest paràmetre 

d’avaluació fa referència al manteniment de l’ordre d’elució relatiu de les dades de 

predicció.  

Per altra banda, cal assenyalar que els resultats derivats de l’ús de les equacions de 

correlació presentades en aquest capítol s’han obtingut tenint en compte tots els dígits de 

cada una de les constants de l’equació. De totes maneres, en les expressions corresponents 

a les equacions de correlació que es presenten en aquest capítol, les constants d’aquestes 

equacions es reporten amb un número de dígits significatius que permet obtenir un error 

d’arrodoniment inferior al 0,1% en el valor de log k’.  

 Tal com es pot observar en la Taula 4.6., el model de correlació E3, que utilitza només dos 

descriptors moleculars, permet obtenir bons resultats de correlació amb el log k’. De totes 

maneres, el model F3 (Equació 4.4.) permet millorar la correlació, tal com demostren els 

valors de R2 i Q2 -que s’incrementen respecte dels obtinguts per al model de correlació E3-, 

la minimització del valor obtingut per l’arrel quadrada de l’error quadràtic mig, el valor 

màxim pel coeficient de Fisher (F) i el valor més proper a 1 per al coeficient de correlació de 

Spearman.  

 

Model Descriptors Moleculars 
R2  

(n=34) 
Q2  s F ρρρρ    

E3 SlogP, vsurf_R 0,970 0,963 0,043 1042 0,985 

F3 Dipole_PM3, SlogP, vsurf_R 0,979 0,970 0,037 1479 0,991 

Taula 4.6. Models QSRR obtinguts utilitzant els confòrmers seleccionats. On s és l’arrel quadrada de l’error 

quadràtic mig, F és el valor del coeficient de Fisher i ρ és el coeficient de correlació de Spearman. 

 

Equació 4.4.  log k’ = -3,312 + 0,288·SlogP + 3,010·vsurf_R – 0,0371·µ 

Tenint en compte els valors de cada un dels descriptors, que es poden consultar a l’Annex 

2, el descriptor amb major importància relativa en l’Equació 4.4. és el logaritme del 
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coeficient de partició octanol-aigua (SlogP). Aquest descriptor es pot interpretar com una 

mesura de la solubilitat relativa de l’analit en la fase estacionària i la fase mòbil, 

relacionada amb la hidrofobicitat de la molècula analitzada. A continuació, amb un valor 

d’importància relativa del 48% el descriptor molecular rugositat superficial (vsurf_R) 

apareix a l’Equació 4.4. Aquest és un descriptor volumètric que també està relacionat amb 

l’habilitat d’un compost de participar en interaccions intermoleculars dispersives no 

específiques [3]. Finalment, el moment dipolar (µ) -descriptor relacionat amb la polaritat 

molecular- té un valor del 15% d’importància relativa dins de l’Equació 4.4. 

A continuació, a la Figura 4.4. es representen, per als 34 compostos carbonílics-DNPH 

analitzats, els valors de log k’ experimentals obtinguts fent servir una columna C18 en mode 

d’elució gradient (Taula 4.1.) respecte als valors de log k’ predits fent servir el model de 

predicció PLS F3. 

 

 

Figura 4.4. Pels 34 carbonils-DNPH analitzats, valors de log k’ experimentals obtinguts mitjançant el mètode 

per a la determinació d’aldehids i cetones en emissions de vehicles, respecte als valors de log k’ predits 

mitjançant el model de predicció PLS F3.  

Els analits que presenten un error més gran en els valors de log k’ predit mitjançant el 

model de correlació F3 són furan-2-carbaldehid-DNPH, acetona-DNPH, formaldehid-DNPH i 

metacroleïna-DNPH, seguits d’acroleïna-DNPH i 3,5,5-trimetil-2-ciclohexè-1-ona-DNPH. 

2.6. Correlacions per famílies 

Amb l’objectiu d’estudiar l’aplicació de metodologies QSRR per famílies de compostos 

carbonílics-DNPH, alguns dels analits que formaven part del conjunt original format per 34 

analits, s’han dividit en tres famílies: aldehids-DNPH, cetones-DNPH i compostos aromàtics-

DNPH. Les geometries moleculars emprades han estat les utilitzades en l’apartat 2.5. 

(confòrmers seleccionats). Cal esmentar que els compostos carbonílics-DNPH amb dobles 
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enllaços carboni-carboni no han estat emprats per estudiar les QSRR per a aquesta família 

de compostos, ja que el nombre de compostos disponibles és petit i, a més a més, és un 

grup format per compostos molt heterogenis.  

Així doncs, la primera família de compostos inclou 12 aldehids-DNPH lineals i ramificats 

(formaldehid-DNPH, acetaldehid-DNPH, butiraldehid-DNPH, propionaldehid-DNPH, 2-

metilpropanal-DNPH, 3-metilbutanal-DNPH, 2-metilbutanal-DNPH, 2-etilbutanal-DNPH, 2-

metilpentanal-DNPH, valeraldehid-DNPH, hexanaldehid-DNPH i octanal-DNPH). La família 

de les cetones-DNPH inclou 8 compostos, 7 de lineals i 1 de ramificat (acetona-DNPH, metil 

etil cetona-DNPH, 3-metil-2-butanona-DNPH, pentan-2-ona-DNPH, 3-hexanona-DNPH, 2-

hexanona-DNPH, heptan-4-ona-DNPH i heptan-2-ona-DNPH). Finalment, el grup format pels 

compostos aromàtics-DNPH inclou 8 compostos (furan-2-carbaldehid-DNPH, benzaldehid-

DNPH, 1-feniletanona-DNPH, o-tolualdehid-DNPH, p-tolualdehid-DNPH, m-tolualdehid-

DNPH, 3-fenilprop-2-enal-DNPH i 2,4-dimetilbenzaldehid-DNPH). 

En totes les correlacions els descriptors utilitzats són SlogP, vsurf_R i dipole_PM3 (µ), 

corresponents al model de correlació tipus F. A continuació, a la Taula 4.7., es presenten 

els paràmetres de qualitat referents a cada un dels ajustos per famílies. A l’última fila de la 

Taula 4.7. es presenten novament els resultats obtinguts pels model de correlació F3 (que 

engloba 34 carbonils-DNPH de diverses famílies), per tal de poder comparar fàcilment 

aquests resultats amb els resultats corresponents a les correlacions efectuades per a cada 

família de compostos. Tal com era d’esperar, quan s’agrupen els compostos estudiats per 

famílies, la correlació de les equacions QSRR obtingudes millora, respecte al model global F3 

obtingut pel conjunt dels 34 compostos.  

 

Família R2  Q2  s F ρρρρ    

aldehids-DNPH 0,989 0,974 0,032 914 0,995 

cetones-DNPH 0,992 0,957 0,019 763 0,996 

compostos 

aromàtics-DNPH 
0,997 0,984 0,009 2092 0,999 

model F3 0,979 0,970 0,037 1479 0,991 

Taula 4.7. Models QSRR obtinguts per famílies de compostos carbonílics-DNPH: aldehids-DNPH, cetones-DNPH 

i compostos aromàtics-DNPH. 

A continuació, l’Equació 4.5. mostra el model de correlació trobat per a la família dels 

aldehids-DNPH. 

 

Equació 4.5.  log k’ = -3,114 + 0,308·SlogP + 2,793·vsurf_R – 0,0310·µ 



  CAPÍTOL 4: Aplicació de metodologies QSRR a l’anàlisi, 
mitjançant HPLC-UV, d’aldehids i cetones DNPH-derivatitzats  

 

Tesi Doctoral Posada a punt i implementació de mètodes cromatogràfics per a l’anàlisi d’aldehids i cetones precursors 
d’ozó troposfèric en mostres d’emissions de vehicles i aplicació de metodologies de relació quantitativa estructura 
química-retenció cromatogràfica (QSRR) a l’anàlisi, mitjançant HPLC-UV, d’aldehids i cetones DNPH-derivatitzats. 

251 

A l’Equació 4.6. es presenta el model de correlació trobat per a la família de les cetones-

DNPH. 

 

Equació 4.6.  log k’ = -4,995 + 0,259·SlogP + 4,068·vsurf_R – 0,00264·µ 

L’Equació 4.7. mostra el model de correlació trobat per a la família dels compostos 

aromàtics-DNPH. 

 

Equació 4.7.  log k’ = -7,188 + 0,313·SlogP + 5,580·vsurf_R – 0,0110·µ 

Per a tots tres models per famílies, tal com passava per al model de correlació obtingut per 

al conjunt dels 34 analits (presentat a l’Equació 4.4.), l’ordre d’importància relativa dins 

l’equació de correlació de cada un dels descriptors moleculars és SlogP, vsurf_R i 

dipole_PM3 (µ). De totes maneres, per a totes tres famílies de compostos, el descriptor 

moment dipolar té menys importància que en el model de correlació global (pels 34 

compostos), passant d’un valor del 15% d’importància relativa en el model global, a un 8 i 

un 9% per als aldehids-DNPH i els compostos aromàtics-DNPH, respectivament, i a un valor 

de només l’1% per la família de les cetones-DNPH. El descriptor molecular rugositat 

superficial (vsurf_R), per a la família dels aldehids-DNPH, presenta un valor d’importància 

relativa molt semblant a l’obtingut pel model global, un 48%. Aquest valor es veu 

incrementat fins a un 66% per a la família de les cetones-DNPH i fins a un 69% per a la 

família dels compostos aromàtics-DNPH. Així doncs, el fet que per a cada una de les 

famílies de compostos estudiades s’obtinguin diferències significatives en la importància 

relativa de cada un dels descriptors en les diferents equacions de correlació, assenyala que 

la família a la qual pertany el compost-DNPH té un efecte clar en la separació 

cromatogràfica. Evidentment que a priori ja es podia intuir que la separació cromatogràfica 

es dóna gràcies a la presència de diferents funcionalitats i no a la part comuna en cada una 

de les estructures, que és la 2,4-dinitrofenilhidrazona. De totes maneres, la significació dels 

resultats obtinguts recau en el fet d’aconseguir demostrar matemàticament que el sistema 

cromatogràfic percep la molècula en dues parts diferenciades (la part sense derivatitzar i la 

part derivatitzada), que interaccionen de maneres diferents en el sistema cromatogràfic. 

3. Models ANN 

Tenint en compte els descriptors moleculars seleccionats en l’apartat 2.2., i seguint un 

esquema de passos anàleg a l’emprat en els models PLS per a l’obtenció de les diferents 

conformacions moleculars estudiades, s’estudien models QSRR no lineals basats en les 

xarxes neuronals. Novament, les dades experimentals a correlacionar són les presentades 

anteriorment a la Taula 4.1., per a cada un dels 34 compostos DNPH-derivatitzats. 

Tal com assenyala Karoly Héberger [21], és molt probable que els descriptors seleccionats 

per als mètodes lineals no siguin els millors descriptors per ser usats en mètodes no lineals. 
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De totes maneres, tenint en compte que els criteris de selecció dels descriptors usats en els 

mètodes PLS han estat d’acord amb el seu significat fisicoquímic, l’ús dels mateixos 

descriptors en ANN és degut a l’interès per estudiar-ne el comportament quan se’ls 

apliquen tant mètodes lineals com no lineals de correlació. 

3.1. Minimització de l’energia dels diferents confòrmers 

S’ha aplicat l’ús de xarxes neuronals a dos models de correlació. Ambdós models han estat 

obtinguts fent servir un model de xarxes neuronals 3-3-2-1, entrenat fent servir un 

algorisme de retropropagació internament validat mitjançant una validació creuada LOO. 

Els resultats obtinguts es presenten a la Taula 4.8. 

 

Model Descriptors Moleculars 
R2  

(n=34) 

Q2  

LOO  

E4 SlogP, vsurf_R 0,955 0,947 

F4 Dipole_PM3, SlogP, vsurf_R 0,958 0,937 

Taula 4.8. Models ANN obtinguts utilitzant els confòrmers de mínima energia.  

Tal com es pot observar a la Taula 4.8., ambdós models permeten obtenir resultats de 

correlació semblants. Quan es comparen els resultats obtinguts per ANN amb els obtinguts 

per PLS per als models E2 (R2=0,922 i Q2=0,901) i F2 (R2=0,923 i Q2=0,892), apartat 2.4., 

s’observa que l’aplicació de xarxes neuronals a les conformacions de mínima energia 

permet millor la correlació obtinguda. 

De totes maneres, es decideix continuar estudiant l’ús de xarxes neuronals amb els 

confòrmers seleccionats en l’apartat 2.5. 

3.2. Selecció de confòrmers 

A partir dels descriptors emprats en el model F3 (apartat 2.5.) s’han establert dos models 

QSRR no lineals. El primer d’aquests models inclou les 34 molècules usades en l’establiment 

de models de correlació PLS. El segon inclou 102 molècules i consisteix en el conjunt 

d’entrenament original format per 34 molècules, incrementat mitjançant la inclusió de 

modificacions aleatòries sobre el log k’ experimental de cada molècula, tenint en compte 

l’error associat a les mesures experimentals [22]. Ambdós models han estat obtinguts fent 

servir un model de xarxes neuronals 3-3-1, entrenat utilitzant un algorisme de 

retropropagació internament validat mitjançant una validació creuada LOO. Els resultats 

obtinguts es presenten a la Taula 4.9. 
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Model Descriptors Moleculars R2  Q2  s F ρρρρ    
ANN 34 Dipole_PM3, SlogP, vsurf_R 0,981 0,975 0,034 1763 0,991 

ANN 102 Dipole_PM3, SlogP, vsurf_R 0,971 0,965 0,043 3311 0,985 

Taula 4.9. Models de correlació ANN obtinguts utilitzant els confòrmers seleccionats.  

Tal com es pot observar, els millors resultats de correlació s’han obtingut pel model que 

utilitza 34 molècules en el conjunt d’entrenament. Aquest fet era d’esperar, ja que degut a 

la metodologia d’obtenció del conjunt de dades d’inici del model ANN 102, aquest està 

afectat de major error i això es veu reflectit en les dades de qualitat corresponents a la 

correlació efectuada. 

Els analits que presenten un error més gran en els valors de log k’ predit mitjançant el 

model de correlació ANN 34 són acroleïna-DNPH, furan-2-carbaldehid-DNPH, acetona-

DNPH i propionaldehid-DNPH, seguits de formaldehid-DNPH i benzaldehid-DNPH. A 

continuació, a la Figura 4.5., es representen, per als 34 compostos carbonílics-DNPH 

analitzats, els valors de log k’ experimentals obtinguts amb el mètode per a la determinació 

d’aldehids i cetones en emissions de vehicles respecte als valors de log k’ predits fent servir 

el model de predicció ANN 34. 

 

 

Figura 4.5. per als 34 carbonils-DNPH analitzats, valors de log k’ experimentals obtinguts mitjançant el mètode 

per a la determinació d’aldehids i cetones en emissions de vehicles, respecte als valors de log k’ predits 

mitjançant el model de predicció ANN 34. 
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4. Aplicació dels models de correlació trobats mitjançant la selecció de confòrmers 

en la identificació de compostos desconeguts apareguts en mostres d’emissions 

de vehicles 

Els models de correlació QSRR, tant lineals com no lineals, obtinguts en els apartats 2.5. i 

3.2. emprant la metodologia esmentada de selecció de confòrmers, s’han utilitzat per 

calcular els valors de log k’ predits per a un conjunt de compostos candidats a correspondre 

als compostos no identificats C, F, H, I i J, apareguts al llarg de l’anàlisi de mostres 

d’emissions de vehicles. 

Cal esmentar que encara que no s’hagués disposat d’un llistat de candidats a correspondre 

a cada un dels compostos no identificats apareguts en les mostres, hauria estat igualment 

possible aplicar aquest procediment a un llistat general de compostos carbonílics-DNPH. No 

obstant això, hauria estat molt més feixuc ja que tal com es pot intuir, el fet de poder 

disposar d’un llistat més acotat de compostos, prèviament a l’aplicació de les equacions 

QSRR trobades per fer prediccions, permet simplificar la feina i augmenta les possibilitats 

d’èxit en els resultats obtinguts. 

Tenint en compte que alguns dels descriptors usats en els models QSRR desenvolupats 

depenen de la conformació de la molècula, prèviament a l’aplicació dels models QSRR al 

llistat de compostos candidats, es realitza un estudi de la conformació molecular dels 34 

confòrmers seleccionats, amb l’objectiu de buscar coincidències en les diferents 

conformacions moleculars que permetin establir un patró de conformació que pugui ser 

aplicat als compostos candidats. De totes maneres, la falta d’homogeneïtat en els 

confòrmers estudiats, que no presenten similituds ni entre compostos que corresponen a 

una mateixa família, no ha permès establir cap patró de conformació aplicable als 

compostos candidats. És per això que, malgrat saber que en molts casos aquesta 

conformació pot no correspondre’s amb la conformació molecular majoritària que adopta 

la molècula a l’interior del sistema cromatogràfic, amb l’objectiu d’establir un criteri que 

permeti reproduir els resultats obtinguts, es decideix utilitzar el confòrmer de mínima 

energia en l’aplicació de les metodologies QSRR a la predicció de log k’ per als compostos 

candidats.  

Un cop feta la predicció, per tal de decidir quins candidats poden ser considerats 

susceptibles de correspondre a un compost no identificat, s’estableix un criteri d’acceptació 

consistent en el valor de |E|log k’ màxim acceptat. El càlcul de |E|log k’ màxim es porta a 

terme mitjançant l’Equació 4.8., que es presenta a continuació, on sa correspon a l’error 

associat al log k’ experimental, per a sis repeticions realitzades en dies diferents, i té un 

valor de 0,024, i sb correspon a l’error associat al log k’ predit i és funció del model de 

predicció emprat (sb=0,037 per al model F3 PLS, sb=0,034 per al model ANN 34 i sb=0,043 

per al model ANN 102). Així doncs, tenint en compte l’Equació 4.8., el valor d’acceptació 

|E|log k’ màxim per a cada un dels models de correlació és el següent: 0,087 per al model F3 

PLS, 0,083 per al model ANN 34 i 0,098 per al model ANN 102. 
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Equació 4.8.  |E|log k’ màxim =2· 	!"# $ !%#� 

A continuació, a la Taula 4.10., es presenta el llistat de compostos candidats a correspondre 

a cada un dels compostos no identificats C, F, H, I i J apareguts en mostres, juntament amb 

la seva massa molecular, els valors de log k’ predits usant el model PLS F3 (Equació 4.4.), el 

model ANN 34 i el model ANN 102 (Taula 4.9.) i per a cada un d’aquests valors |E|log k’ 

corresponent a la diferència en valor absolut entre el valor teòric de log k’ predit per a cada 

candidat i el valor experimental de log k’ obtingut per a cada un dels compostos 

desconeguts. Per a cada model de predicció, els candidats susceptibles a correspondre a 

cada un dels compostos no identificat, tenint en compte el valor d’acceptació per a cada 

model de predicció, apareixen marcats en negreta. 

 

Compost no identificat 
MM 

(g/mol) 

log k’  

PLS 

|E| log k’ 

PLS 

log k’ 

ANN 34 

|E| log k’ 

ANN 34  

log k’ 

ANN 

102  

|E| log k’ 

ANN 102 

Compost C 

(log k’ experimental =1,448) 

3-metilenbutanal-DNPH 264 1,416 0,032 1,426 0,022 1,427 0,021 

3-pentanona-DNPH  266 1,415 0,033 1,440 0,008 1,444 0,004 

pent-4-enal-DNPH  264 1,406 0,042 1,418 0,030 1,423 0,025 

2-metilenbutanal-DNPH 264 1,397 0,051 1,412 0,036 1,413 0,035 

pent-3-enal-DNPH  264 1,378 0,070 1,397 0,051 1,403 0,045 

2-metilbut-2-enal-DNPH 264 1,369 0,079 1,389 0,059 1,392 0,056 

4-penten-2-ona-DNPH 264 1,356 0,092 1,377 0,071 1,377 0,071 

2-metilbut-3-enal-DNPH  264 1,352 0,096 1,367 0,081 1,364 0,084 

1-penten-3-ona-DNPH  264 1,347 0,101 1,369 0,079 1,371 0,077 

3-metil-3-buten-2-ona-DNPH  264 1,336 0,112 1,358 0,090 1,361 0,087 

2-metilidenbut-3-enal-DNPH  262 1,327 0,121 1,341 0,107 1,335 0,113 

3-penten-2-ona-DNPH  264 1,317 0,131 1,340 0,108 1,345 0,103 

ciclopentanona-DNPH  264 1,296 0,152 1,320 0,128 1,328 0,120 

pent-1,4-diè-3-ona-DNPH  262 1,275 0,173 1,291 0,157 1,288 0,160 

3-metilbut-2-enal-DNPH 264 1,269 0,179 1,283 0,165 1,297 0,151 
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Compost no identificat 
MM 

(g/mol) 

log k’  

PLS 

|E| log k’ 

PLS 

log k’ 

ANN 34 

|E| log k’ 

ANN 34  

log k’ 

ANN 

102  

|E| log k’ 

ANN 102 

Compost C 

(log k’ experimental =1,448) 

pent-2-enal-DNPH 264 1,260 0,188 1,283 0,165 1,300 0,148 

pent-4-inal-DNPH 262 1,235 0,213 1,241 0,207 1,220 0,228 

3-ciclopenten-1-ona-DNPH  262 1,211 0,237 1,230 0,218 1,238 0,210 

2,4-ciclopentdiè-1-ona-

DNPH  
260 1,206 0,242 1,229 0,219 1,224 0,224 

2,4-pentadienaldehid-DNPH  262 1,198 0,250 1,207 0,241 1,219 0,229 

2-ciclopenten-1-ona-DNPH 262 1,190 0,258 1,188 0,260 1,201 0,247 

4-pentí-2-ona-DNPH 262 1,178 0,270 1,182 0,266 1,170 0,278 

2-metilbut-3-inal-DNPH  262 1,150 0,298 1,154 0,294 1,133 0,315 

1-pentí-3-ona-DNPH  262 1,132 0,316 1,133 0,315 1,130 0,318 

2-metildenbut-3-inal-DNPH  260 1,127 0,321 1,120 0,328 1,096 0,352 

3-pentí-2-ona-DNPH 262 1,092 0,356 1,084 0,364 1,090 0,358 

1-pentè-4-í-3-ona-DNPH 260 1,080 0,368 1,071 0,377 1,057 0,391 

2-pentè-4-inal-DNPH 260 1,036 0,412 1,027 0,421 1,022 0,426 

1,4-pentadií-3-ona-DNPH 258 0,893 0,555 0,877 0,571 0,839 0,609 

Compost no identificat 
MM 

(g/mol) 

log k’  

PLS 

|E| log k’ 

PLS 

log k’ 

ANN 34 

|E| log k’ 

ANN 34  

log k’ 

ANN 

102  

|E| log k’ 

ANN 102 
Compost F  

(log k’ experimental =1,571) 

4-metilpentan-2-ona-DNPH 280 1,580 0,009 1,572 0,001 1,573 0,002 

2-metilpentan-3-ona-DNPH 280 1,555 0,016 1,559 0,012 1,564 0,007 

3-metilpentan-2-ona-DNPH 280 1,549 0,022 1,556 0,015 1,556 0,015 

4-metilpentanal-DNPH 280 1,597 0,026 1,577 0,006 1,595 0,024 

3-metilpentanal-DNPH  280 1,600 0,029 1,578 0,007 1,591 0,020 

2,3-dimetilbutanal-DNPH 280 1,541 0,030 1,536 0,035 1,543 0,028 
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Compost no identificat 
MM 

(g/mol) 

log k’  

PLS 

|E| log k’ 

PLS 

log k’ 

ANN 34 

|E| log k’ 

ANN 34  

log k’ 

ANN 

102  

|E| log k’ 

ANN 102 
Compost H 

(log k’ experimental =1,655) 

2,6-dimetilbenzaldehid-

DNPH 
314 1,647 0,008 1,627 0,028 1,643 0,012 

2,3-dimetilbenzaldehid-

DNPH 
314 1,598 0,057 1,613 0,042 1,628 0,027 

3,4-dimetilbenzaldehid-

DNPH 
314 1,592 0,063 1,602 0,053 1,602 0,053 

2,5-dimetilbenzaldehid-

DNPH 
314 1,576 0,079 1,590 0,065 1,598 0,057 

3,5-dimetilbenzaldehid-

DNPH 
314 1,558 0,097 1,580 0,075 1,586 0,069 

Compost no identificat 
MM 

(g/mol) 

log k’  

PLS 

|E| log k’ 

PLS 

log k’ 

ANN 34 

|E| log k’ 

ANN 34  

log k’ 

ANN 

102  

|E| log k’ 

ANN 102 
Compost I 

(log k’ experimental =1,675) 

3,3-dimetilpentanal-DNPH  294 1,678 0,003 1,657 0,018 1,669 0,006 

5-metilhexan-3-ona-DNPH  294 1,671 0,004 1,657 0,018 1,665 0,010 

5-metilhexan-2-ona-DNPH  294 1,680 0,005 1,658 0,017 1,667 0,008 

3-metilhexanal-DNPH    294 1,665 0,010 1,647 0,028 1,661 0,014 

2,4-dimetilpentan-3-ona-DNPH 294 1,661 0,014 1,638 0,037 1,643 0,032 

2-metilhexan-3-ona-DNPH  294 1,694 0,019 1,664 0,011 1,670 0,005 

3-metilhexan-2-ona-DNPH  294 1,655 0,020 1,643 0,032 1,650 0,025 

3-etilpentan-2-ona-DNPH  294 1,654 0,021 1,644 0,031 1,654 0,021 

4-metilhexan-2-ona-DNPH  294 1,646 0,029 1,641 0,034 1,651 0,024 

3-etilpentanal-DNPH  294 1,645 0,030 1,638 0,037 1,654 0,021 

heptan-3-ona-DNPH 294 1,705 0,030 1,679 0,004 1,691 0,016 

3,3-dimetilpentan-2-ona-DNPH 294 1,641 0,034 1,632 0,043 1,640 0,035 

2,2-dietilpropanal-DNPH  294 1,641 0,034 1,636 0,039 1,654 0,021 

2,2-dimetilpentanal-DNPH  294 1,641 0,034 1,634 0,041 1,650 0,025 

2,2,3-trimetilbutanal-DNPH 294 1,640 0,035 1,626 0,049 1,640 0,035 
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Compost no identificat 
MM 

(g/mol) 

log k’  

PLS 

|E| log k’ 

PLS 

log k’ 

ANN 34 

|E| log k’ 

ANN 34  

log k’ 

ANN 

102  

|E| log k’ 

ANN 102 
Compost I 

(log k’ experimental =1,675) 

4-metilhexanal-DNPH 294 1,640 0,035 1,634 0,041 1,653 0,022 

4-metilhexan-3-ona-DNPH  294 1,713 0,038 1,674 0,001 1,681 0,006 

3,4-dimetilpentan-2-ona-DNPH 294 1,719 0,044 1,681 0,006 1,689 0,014 

4,4-dimetilpentan-2-ona-DNPH 294 1,719 0,044 1,678 0,003 1,689 0,014 

4,4-dimetilpentanal-DNPH  294 1,630 0,045 1,630 0,045 1,646 0,029 

2,3-dimetilpentanal-DNPH  294 1,615 0,060 1,612 0,063 1,629 0,046 

2,3,3-trimetilbutanal-DNPH 294 1,614 0,061 1,612 0,063 1,626 0,049 

3,4-dimetilpentanal-DNPH  294 1,609 0,066 1,607 0,068 1,619 0,056 

5-metilhexanal-DNPH 294 1,606 0,069 1,614 0,061 1,631 0,044 

2,4-dimetilpentanal-DNPH  294 1,601 0,074 1,603 0,072 1,623 0,052 

2-etilpentanal-DNPH  294 1,591 0,084 1,607 0,068 1,627 0,048 

2-etil-3-metilbutanal-DNPH 294 1,587 0,088 1,595 0,080 1,609 0,066 

2-metilhexanal-DNPH 294 1,578 0,097 1,598 0,077 1,620 0,055 

Compost no identificat 
MM 

(g/mol) 

log k’  

PLS 

|E| log k’ 

PLS 

log k’ 

ANN 34 

|E| log k’ 

ANN 34  

log k’ 

ANN 

102  

|E| log k’ 

ANN 102 
Compost J 

(log k’ experimental =1,709) 

heptanal-DNPH 294 1,625 0,084 1,636 0,073 1,658 0,051 

Taula 4.10. Llistat de compostos candidats a correspondre a cada un dels compostos no identificats C, F, H, I i J 

apareguts en mostres, juntament amb la seva massa molecular, els valors de log k’ predits usant el model PLS 

F3 (Equació 5.4.), el model ANN 34 i el model ANN 102 (Taula 4.9.) i per a cada un d’aquests valors |E|log k’, 

corresponent a la diferència en valor absolut entre el valor teòric de log k’ predit per a cada candidat i el valor 

experimental de log k’ obtingut per a cada un dels compostos desconeguts. 

Tal com es pot observar a la Taula 4.10., per al compost no identificat C, els resultats 

obtinguts assenyalen que 6 dels 29 carbonils-DNPH candidats compleixen el criteri 

d’acceptació per al model PLS, 9 dels 29 carbonils-DNPH compleixen el criteri d’acceptació 

per al model ANN 34 i 10 dels 29 carbonils-DNPH el compleixen per al model ANN 102. 

Tenint en compte l’aplicació del model PLS, els compostos candidats 3-metilenbutanal-

DNPH i 3-pentanona-DNPH són els que presenten un valor de log k’ predit més proper al 
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que s’obté experimentalment per al compost no identificat C. Tenint en compte ambdós 

models ANN, el candidat que més probablement pot correspondre al compost no identificat 

C és la 3-pentanona-DNPH.  

Pel que fa al compost no identificat F, tots els candidats compleixen, per a tots els tres 

models QSRR aplicats, els criteris d’acceptació. Tenint en compte tant el model PLS com 

ambdós models ANN, el candidat amb un valor de log k’ predit que més s’aproxima al valor 

obtingut experimentalment per al compost desconegut F és la 4-metilpentan-2-ona-DNPH. 

Tenint en compte els resultats obtinguts aplicant el model PLS, per al compost desconegut 

H, l’únic candidat que no compleix el criteri d’acceptació és el 3,5-dimetilbenzaldehid-

DNPH. En canvi, quan s’apliquen ambdós models ANN, tots els candidats del compost H 

compleixen els criteris d’acceptació. Tenint en compte tant el model PLS com ambdós 

models ANN, el candidat amb un valor de log k’ predit que més s’aproxima al valor obtingut 

experimentalment per al compost desconegut H és el 2,6-dimetilbenzaldehid-DNPH. 

Per al compost desconegut I, 26 dels 28 candidats compleixen el criteri d’acceptació 

establert pel model PLS i tots els candidats compleixen els criteris d’acceptació quan els 

models aplicats són ANN. En vista dels resultats obtinguts per al compost desconegut I, es 

fa evident  que, a mesura que augmenta el nombre de carbonis d’un molècula, 

s’incrementa el nombre de compostos que poden eluir (i per tant també interferir) en una 

mateixa zona d’elució. Cal tenir en compte que el mètode per a la determinació d’aldehids i 

cetones en emissions de vehicles no està posat a punt per resoldre tots els possibles 

compostos que podrien eluir a la zona d’elució corresponent al compost I. Per altra banda, 

el compost no identificat I elueix a la última zona d’elució del cromatograma, zona poc 

descrita en els models QSRR aplicats, degut al fet que en el conjunt d’entrenament 

d’aquests models hi ha pocs compostos que elueixin en aquesta zona, i a més a més, cal 

tenir present que en aquesta zona el gradient lineal canvia a un mode d’elució isocràtic. Per 

tots aquests fets s’explica que l’aplicació de les metodologies QSRR aplicades no és 

d’utilitat per aconseguir determinar el candidat més probable a correspondre al compost 

desconegut I.  

Pel que fa a l’analit heptanal-DNPH, per a tots els models aplicats es compleixen els criteris 

per tal que aquest analit pugui ser considerat com a candidat a correspondre al compost 

desconegut J. 

Cal recordar que els resultats de predicció de log k’ pels compostos candidats han estat 

obtinguts tenint en compte els confòrmers de mínima energia. Així doncs, seria d’esperar 

que en cas de poder conèixer la conformació molecular preferent de cada candidat en el 

sistema cromatogràfic, l’aplicació dels models QSRR obtinguts per tal d’obtenir prediccions 

permetria millorar els resultats obtinguts.  

Tal com s’ha comentat a l’apartat 1.2., aquells compostos que elueixen de manera 

consecutiva i que presenten una diferència entre log k’ inferior a 0,024, no podran ser 
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correctament resolts. Tenint en compte aquesta dada, els resultats obtinguts en la 

predicció de log k’ poden també ser aplicats per conèixer possibles compostos interferents 

amb el compost d’interès. 

4.1. Aplicació del model PLS per famílies 

Els resultats obtinguts en l’apartat 2.6. mostren que, quan el conjunt d’entrenament al qual 

s’apliquen metodologies QSRR lineals està format per molècules de la mateixa família 

(aldehids-DNPH, cetones-DNPH i compostos aromàtics-DNPH), el model QSRR obtingut 

presenta més bona correlació que no pas el model que s’obté quan el conjunt 

d’entrenament està format per molècules de diverses famílies. Així doncs, i tenint en 

compte els resultats obtinguts en l’apartat 6 del Capítol 3, que assenyalen que els 

compostos no identificats apareguts en les mostres analitzades podrien ser classificats per 

famílies de compostos, es decideix aplicar el model PLS obtingut per cada una de les 

famílies de compostos, als compostos candidats. Novament, la conformació molecular de 

cada candidat emprada en el càlcul dels descriptors moleculars que intervenen en les 

equacions ha estat la de mínima energia.  

A continuació, a la Taula 4.11., es presenten els resultats obtinguts per a cada un dels 

candidats, tenint en compte l’aplicació de cada un dels models de correlació PLS per 

famílies. Per calcular el valor màxim de |E|log k’ permès per tal que un candidat pugui ser 

acceptat com a compost susceptible a correspondre a un dels composts no identificat, s’ha 

utilitzat l’Equació 4.8., on sb=0,032 pel model PLS aldehids-DNPH, sb=0,019 pel model PLS 

cetones-DNPH, sb=0,009 pel model PLS compostos aromàtics-DNPH. Així, el valor de |E|log k’ 

màxim s’estableix en 0,080 pels aldehids-DNPH, en 0,061 per les cetones-DNPH i en 0,051 

pels compostos aromàtics-DNPH. D’acord amb aquests criteris, els candidats acceptats per 

a cada compost desconegut apareixen marcats en negreta a la Taula 4.11. 

 

Compost no identificat 
log k’ PLS cetones-

DNPH 

|E| log k’ PLS cetones-

DNPH 

Compost C 

(log k’ experimental =1,448) 

3-pentanona-DNPH 1,394 0,054 

4-penten-2-ona-DNPH  1,338 0,110 

1-penten-3-ona-DNPH  1,326 0,122 

3-metil-3-buten-2-ona-DNPH 1,316 0,132 

3-penten-2-ona-DNPH  1,295 0,153 

ciclopentanona-DNPH 1,269 0,179 

1,4-pentadiè-3-ona-DNPH  1,257 0,191 
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Compost no identificat 
log k’ PLS cetones-

DNPH 

|E| log k’ PLS cetones-

DNPH 

Compost C 

(log k’ experimental =1,448) 

2-ciclopenten-1-ona-DNPH 1,194 0,254 

3-ciclopenten-1-ona-DNPH  1,167 0,281 

4-pentí-2-ona-DNPH  1,161 0,287 

2,4-ciclopentadiè-1-ona-DNPH  1,132 0,316 

1-pentí-3-ona-DNPH  1,107 0,341 

3-pentí-2-ona-DNPH  1,075 0,373 

1-pentè-4-í-3-ona-DNPH 1,067 0,381 

1,4-pentadií-3-ona-DNPH 0,869 0,579 

Compost no identificat 
log k’ PLS cetones-

DNPH 

|E| log k’ PLS cetones-

DNPH 
Compost F  

(log k’ experimental =1,571) 

4-metilpentan-2-ona-DNPH 1,580 0,009 

3-metilpentan-2-ona-DNPH  1,548 0,023 

2-metilpentan-3-ona-DNPH 1,547 0,024 

Compost no identificat 
log k’ PLS 

aromatics-DNPH 

|E| log k’ PLS 

aromatics-DNPH 
Compost H 

(log k’ experimental =1,655) 

2,6-dimetilbenzaldehid-DNPH 
1,643 0,012 

2,3-dimetilbenzaldehid-DNPH 
1,590 0,065 

3,4-dimetilbenzaldehid-DNPH 
1,584 0,071 

2,5-dimetilbenzaldehid-DNPH 
1,535 0,120 

3,5-dimetilbenzaldehid-DNPH 
1,513 0,142 

Compost no identificat 
log k’ PLS cetones-

DNPH 

|E| log k’ PLS cetones-

DNPH 
Compost I 

(experimental log k’ =1,675) 

heptan-3-ona-DNPH 1,676 0,001 

2-metilhexan-3-ona-DNPH 1,683 0,008 
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Compost no identificat 
log k’ PLS cetones-

DNPH 

|E| log k’ PLS cetones-

DNPH 
Compost I 

(experimental log k’ =1,675) 

5-metilhexan-2-ona-DNPH 1,664 0,011 

5-metilhexan-3-ona-DNPH 1,664 0,011 

2,4-dimetilpentan-3-ona-DNPH 1,660 0,015 

3,3-dimetilpentan-2-ona-DNPH 1,644 0,031 

4-metilhexan-3-ona-DNPH 1,709 0,034 

4,4-dimetilpentan-2-ona-DNPH 1,720 0,045 

3-metilhexan-2-ona-DNPH 1,629 0,046 

3-etilpentan-2-ona-DNPH 1,628 0,047 

4-metilhexan-2-ona-DNPH 1,624 0,051 

3,4-dimetilpentan-2-ona-DNPH 1,730 0,055 

Compost no identificat 
log k’ PLS 

aldehids-DNPH 

|E| log k’ PLS aldehids-

DNPH 
Compost J  

(log k’ experimental =1,709) 

heptanal-DNPH 1,651 0,058 

Taula 4.11. Llistat de compostos classificats per famílies, candidats a correspondre a cada un dels compostos 

no identificats C, F, H, I i J apareguts en mostres, juntament amb els valors de log k’ predits usant el model PLS 

per famílies (Equació 4.5., per als aldehids-DNPH, Equació 4.6., per a les cetones-DNPH, Equació 4.7., per als 

compostos aromàtics-DNPH) i per a cada un d’aquests valors |E|log k’ corresponent a la diferència en valor 

absolut entre el valor teòric de log k’ predit per a cada candidat i el valor experimental de log k’ obtingut per a 

cada un dels compostos desconeguts. 

Per al compost desconegut C, l’aplicació del model PLS corresponent a la família de les 

cetones-DNPH, permet seleccionar un únic compost, la 3-pentanona-DNPH. 

Pel que fa al compost desconegut F, tots tres compostos candidats compleixen el criteri 

d’acceptació. Tal com passava amb els resultats obtinguts en l’aplicació dels models F3 PLS, 

ANN 34 i ANN 102 (presentats a la Taula 4.9.), el candidat que presenta un valor de log k’ 

predit més proper a l’obtingut experimentalment per al compost desconegut F, és la 4-

metilpentan-2-ona-DNPH. 

Per al compost desconegut H només el candidat 2,6-dimetibenzaldehid-DNPH compleix el 

criteri d’acceptació. Cal recordar que, en l’apartat 4, tenint en compte tant el model PLS 
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com ambdós models ANN, el candidat amb un valor de log k’ predit que més s’aproximava 

al valor obtingut experimentalment pel compost desconegut H també era el 2,6-

dimetilbenzaldehid-DNPH. 

Totes les 12 cetones-DNPH candidates a correspondre al compost desconegut I compleixen 

el criteri d’acceptació. Tal com s’ha vist en l’apartat 4, els compostos 5-metilhexan-2-ona-

DNPH i 5-metilhexan-3-ona-DNPH tenen el mateix valor predit de log k’, per tant, molt 

probablement, en cas d’estar presents en una mateixa mostra aquests dos compostos no 

podrien ser resolts amb el mètode cromatogràfic emprat. Resultats semblants s’obtenen 

per a la 2-metilhexan-3-ona-DNPH i l’heptan-3-ona-DNPH. 

Finalment, l’aplicació del model de correlació PLS per a la família dels aldehids-DNPH al 

compost heptanal-DNPH permet també seleccionar-lo com a candidat a ser identificat com 

el compost desconegut J. 

5. Aplicació de metodologies QSRR a l’anàlisi d’aldehids i cetones-DNPH usant 

mètodes que treballen en mode isocràtic 

Tal com s’ha presentat en el Capítol 3 (apartat 6), s’han posat a punt dos mètodes 

cromatogràfics que treballen en mode isocràtic, un que fa servir una columna C18 i l’altre 

una columna tipus ciano. En ambdós mètodes els 34 carbonils-DNPH detallats anteriorment 

a la Taula 4.1., han estat analitzats. En aquest apartat s’ha volgut estudiar l’aplicació de 

metodologies QSRR a aquests dos mètodes. Novament, el paràmetre cromatogràfic a 

correlacionar és el log k’, de manera que la determinació del temps mort per a ambdós 

mètodes cromatogràfics és necessària. 

5.1. Determinació del temps mort (tM) 

El mètode emprat per portar a terme la determinació del temps mort per a ambdós 

mètodes HPLC-UV que treballen en mode isocràtic ha estat estudiant la primera distorsió 

apareguda en el cromatograma quan s’injecta acetonitril. Per al mètode C18 en mode 

d’elució isocràtic es van realitzar un total de 6 determinacions a un flux de 1,2 ml/min i 30 

ºC de temperatura del forn, obtenint un valor de temps mort de 0,436 (±0,013). Per al 

mètode ciano en mode d’elució isocràtic es van realitzar un total de 6 determinacions a un 

flux de 1 ml/min i 30 ºC de temperatura del forn, obtenint un valor de temps mort de 0,591 

(±0,004). 

5.2. Dades experimentals a correlacionar 

A continuació, a la Taula 4.12., es presenten les dades de log k’ obtingudes 

experimentalment per a cada un d’aquests dos mètodes HPLC-UV en mode d’elució 

isocràtica. 
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ID Carbonils-DNPH  
log k’  experimental 

C18 isocratic 

log k’ experimental 

CN isocratic   

1 formaldehid-DNPH 0,310 0,778 

2 acetaldehid-DNPH 0,430 0,859 

3 acetona-DNPH 0,559 0,947 

4 acroleïna-DNPH 0,548 0,994 

5 furan-2-carbaldehid-DNPH 0,537 1,133 

6 propionaldehid-DNPH 0,606 1,005 

7 crotonaldehid-DNPH 0,696 1,109 

8 metil etil cetona-DNPH 0,755 1,106 

9 metacroleïna-DNPH 0,736 1,171 

10 butiraldehid-DNPH 0,774 1,141 

11 2-metilpropanal-DNPH 0,777 1,148 

12 benzaldehid-DNPH 0,819 1,388 

13 ciclohexanona-DNPH 0,919 1,221 

14 3-metil-2-butanona-DNPH 0,921 1,245 

15 pentan-2-ona-DNPH 0,925 1,236 

16 3-metilbutanal-DNPH 0,920 1,265 

17 2-metil-butanal-DNPH 0,935 1,281 

18 1-feniletanona-DNPH 0,945 1,478 

19 valeraldehid-DNPH 0,950 1,292 

20 o-tolualdehid-DNPH  0,973 1,526 

21 p-tolualdehid-DNPH 0,996 1,514 

22 m-tolualdehid-DNPH 0,988 1,523 
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Taula 4.12. log k’ experimentals obtinguts per als 34 compostos carbonílics-DNPH analitzats mitjançant HPLC-

UV fent servir una columna C18 en mode d’elució isocràtic (mètode 2) i una columna ciano (CN) en mode 

d’elució isocràtic.  

Tal com es pot observar en la Taula 4.12., quan l’anàlisi dels 34 carbonils-DNPH es porta a 

terme usant el mètode C18 isocràtic, tots els compostos elueixen a uns temps de retenció 

més baixos que quan s’analitzen mitjançant el mètode C18 gradient (veure Taula 4.1.). 

Aquest fet s’explica pel major poder elutròpic de l’eluent usat en el mètode en mode 

isocràtic. En el mètode C18 isocràtic, per a aquelles molècules que en el mètode C18 gradient 

eluïen a la zona isocràtica del 100% de la fase mòbil A, la presència d'insaturacions provoca 

una elució de la molècula, fins i tot abans del que ho fa en el mètode en gradient. Aquest és 

el cas del furan-2-carbaldehid-DNPH i de l’acroleïna-DNPH. Per a aquelles molècules 

ramificades que en el mètode C18 gradient apareixen a la zona d'elució del gradient lineal, 

el seu temps de retenció en el mètode C18 isocràtic és menor que el del seu homòleg lineal 

corresponent. Aquest és el cas de 3-metilbutanal-DNPH i 2-etilbutanal-DNPH. Finalment, el 

mètode C18 isocràtic permet millorar lleugerament la resolució dels isòmers m- i p-

tolualdehid-DNPH. De tota manera, la superposició de temps de retenció de molts dels 

compostos estudiats assenyala la necessitat d'usar un gradient d'elució com a mètode de 

separació. 

ID Carbonils-DNPH  
log k’  experimental 

C18 isocratic 

log k’ experimental 

CN isocratic   

23 3-fenilprop-2-enal-DNPH 0,997 1,582 

24 3-hexanona-DNPH 1,098 1,381 

25 2-hexanona-DNPH 1,105 1,387 

26 2-etilbutanal-DNPH 1,088 1,410 

27 2-metilpentanal-DNPH 1,118 1,433 

28 hexanaldehid-DNPH 1,137 1,449 

29 2,4-dimetilbenzaldehid-DNPH 1,160 1,652 

30 6-metilhept-5-è-2-ona-DNPH 1,245 1,553 

31 heptan-4-ona-DNPH 1,276 1,518 

32 3,5,5-trimetil-2-ciclohexen-1-ona-DNPH 1,298 1,565 

33 heptan-2-ona-DNPH 1,292 1,544 

34 octanal-DNPH 1,511 1,769 
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Per al mètode ciano isocràtic, els temps de retenció dels 34 carbonils-DNPH són més grans 

que els obtinguts amb ambdós mètodes C18. Això és degut al fet que en el mètode ciano 

isocràtic la fase estacionària utilitzada és més polar i també a la fase mòbil emprada. En 

aquest mètode s’observa que el paper dels grups cianopropil de la fase estacionària és 

similar al paper que juga l’acetonitril que s'utilitza en la fase mòbil d’ambdós mètodes C18. 

En un cas, el grup cianopropil provoca l'augment de la retenció dels compostos carbonílics-

DNPH i en l'altre l’acetonitril arrossega amb més força els compostos, fent que elueixin a 

temps de retenció menors. 

5.3. Models PLS 

Per a tots dos mètodes isocràtics s’ha estudiat l'aplicació de metodologies QSRR lineals. 

5.3.1. Utilitzant els confòrmers seleccionats pel mètode C18 en gradient 

(apartat 2.5.) 

S’ha utilitzat les conformacions moleculars seleccionades per al mètode C18 en gradient per 

a obtenir els millors models de correlació aplicats als mètodes C18 i ciano en mode d’elució 

isocràtic. Ambdós models de correlació contenen els descriptors logaritme del coeficient de 

partició octanol/aigua (SlogP), moment dipolar (PM3 dipol) i camp d’interacció volumètric 

(vsurfV). De totes maneres, la importància d’aquests descriptors en cada una de les 

equacions de correlació obtingudes és diferent. Ambdós models presenten correlacions del 

mateix ordre. Per al model associat als resultats de retenció cromatogràfica obtinguts 

mitjançant el mètode C18 en mode d’elució isocràtic s’obté una correlació amb una R2=0,966 

i una Q2=0,954. El descriptor que té més importància en aquest model és, tal com era 

d’esperar, el logaritme del coeficient de partició octanol/aigua. A continuació, el descriptor 

camp d’interacció volumètric té un 43% d’importància relativa en l’equació i el moment 

dipolar un 1,6%. Pel que fa al model associat als resultats de retenció cromatogràfica 

obtinguts mitjançant el mètode ciano en mode d’elució isocràtic presenta una R2=0,973 i 

una Q2=0,965. En aquest cas, el descriptor que té més importància en el model ciano 

isocràtic és el descriptor camp d’interacció volumètric, seguit del logaritme del coeficient 

de partició octanol/aigua, que té un 22% d’importància relativa en l’equació de correlació i 

del moment dipolar, amb un 11% d’importància relativa dins de l’equació. 

A continuació, amb l’objectiu d’obtenir relacions QSRR de major correlació, es decideix 

procedir utilitzant, per a cada un dels 34 carbonils-DNPH, les conformacions moleculars de 

mínima energia per a ambdós mètodes cromatogràfics que treballen en mode d’elució 

isocràtica. 

5.3.2. Selecció dels confòrmers de mínima energia 

Quan s’utilitzen els confòrmers de mínima energia, per al model associat als resultats de 

retenció cromatogràfica obtinguts mitjançant el mètode C18 en mode d’elució isocràtic, la 

correlació disminueix lleugerament, respecte a l’obtinguda en l’apartat 5.3.1., obtenint una 

R2=0,956 i una Q2=0,943. En aquest model, el descriptor camp d’interacció volumètric ha 
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estat substituït pel descriptor rugositat superficial, perquè la utilització d’aquest descriptor 

comporta una petita millora en la correlació obtinguda. El descriptor que té més 

importància en aquest model segueix sent el logaritme del coeficient de partició 

octanol/aigua, seguit del descriptor rugositat superficial, que té un 8,1% d’importància 

relativa en l’equació i del moment dipolar, amb un 7,1%. Pel que fa al model associat als 

resultats de retenció cromatogràfica obtinguts mitjançant el mètode ciano en mode 

d’elució isocràtic, sí que presenta una correlació superior a l’obtinguda en l’apartat 5.3.1., 

amb una R2=0,989 i una Q2=0,985. Per a aquest model, el descriptor que té més 

importància segueix sent el camp d’interacció volumètric. El segueix el logaritme del 

coeficient de partició octanol/aigua, amb una importància relativa del 30% i el moment 

dipolar un 8,3%. 

A continuació, es decideix procedir amb la selecció de noves conformacions moleculars per 

a ambdós mètodes cromatogràfics, amb l’objectiu d’obtenir relacions QSRR de major 

correlació. 

5.3.3. Selecció de confòrmers 

Per als 34 analits estudiats, s’apliquen els models de correlació obtinguts en l’apartat 

anterior (5.3.2.) a cada un dels confòrmers de cada molècula. Com a resultat, s’obtenen els 

log k’ predits per a cada un dels confòrmers. A continuació es calcula la diferència, en valor 

absolut, entre el valor del log k’ experimental obtingut per la molècula i el valor de log k’ 

predit (∆log k') per a cada un d’aquests models de correlació. Seguidament, per a cada un 

dels models de correlació, es selecciona cada un dels confòrmers moleculars per als quals 

s’obté el valor de ∆log k' mínim. Cal esmentar que per al mètode ciano isocràtic ha estat 

suficient realitzar una sola iteració, en canvi, per al mètode C18 isocràtic, per tal d’obtenir la 

millor correlació han estat necessàries 4 iteracions. Quan es comparen els confòrmers 

seleccionats per ambdós mètodes C18, per al mètode que treballa en mode gradient i per al 

que treballa en mode isocràtic, només 10 molècules presenten la mateixa geometria: 

formaldehid-DNPH, acetaldehid-DNPH, acetona-DNPH, furan-2-carbaldehid-DNPH, 

crotonaldehid-DNPH, butiraldehid-DNPH, m-tolualdehid-DNPH, 3-fenilprop-2-enal-DNPH, 

2,4-dimetilbenzaldehid-DNPH, 3,5,5-trimetil-2-ciclohexen-1-ona-DNPH. Tal com es pot 

observar, en tots els casos, aquestes 10 molècules són estructures força rígides i, per tant, 

amb menys conformacions possibles.  

Per al mètode C18 isocràtic, la millor correlació PLS s’obté utilitzant tres descriptors 

moleculars, que coincideixen amb els emprats en el model de correlació F3 per al mètode 

C18 gradient: logaritme del coeficient de partició octanol/aigua (SlogP), moment dipolar 

(PM3 dipol) i rugositat superficial (vsurfR) (Equació 4.9.), obtenint-se un valor de R2 de 

0,994, un valor de Q2 de 0,992, un valor de s de 0,021, un valor de F de 4919 i un valor de ρ 

de 0,997. 
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Equació 4.9.  log k’ = 0,564 + 0,476·SlogP – 0,0834·µ + 0,334·vsurf_R 

 

Per al mètode C18 isocràtic, tal com succeeix per al mètode C18 gradient, el descriptor 

molecular amb major importància relativa dins de l’equació de correlació és SlogP. Aquest 

fet pot ser explicat per l’ús de la mateixa fase estacionària en ambdós mètodes. El moment 

dipolar té un valor d’importància relativa del 21% en l’equació de correlació corresponent 

al mètode C18 isocràtic i la rugositat superficial un valor del 4%. Així doncs, el canvi de fase 

mòbil associat a l’ús del mètode C18 isocràtic, respecte al mètode C18 gradient, ha 

comportat una disminució de la importància relativa del descriptor rugositat superficial en 

l’equació PLS de correlació associada al mètode C18 isocràtic. 

A continuació, a la Figura 4.6. es representen, per als 34 compostos carbonílics-DNPH 

analitzats, els valors de log k’ experimentals obtinguts fent servir una columna C18 en mode 

d’elució isocràtic respecte als valors de log k’ predits fent servir el model de predicció PLS 

presentat en l’Equació 4.9. 

 

 

Figura 4.6. Per als 34 carbonils-DNPH analitzats, valors de log k’ experimentals obtinguts mitjançant el mètode 

C18 isocràtic, respecte als valors de log k’ predits mitjançant el model de predicció PLS presentat en l’Equació 

4.9.  

Per al mètode C18 isocràtic, els analits que presenten un major error associat als valors de 

log k’ predits són 6-metilhept-5-en-2-ona-DNPH, 2-metilpropanal-DNPH i benzaldehid-

DNPH, seguits de 3-metil-2-butanona-DNPH, acetona-DNPH i 3,5,5-trimetil-2-ciclohexen-1-

ona-DNPH.  
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En el cas del mètode ciano isocràtic, els descriptors moleculars logaritme del coeficient de 

partició octanol/aigua (SlogP) i moment dipolar (PM3 dipol) també s’han utilitzat en el 

model PLS obtingut. Però, en aquest cas, s’obté una millor correlació quan s’utilitza el 

descriptor camp d’interacció volumètric (vsurfV) en comptes de la rugositat superficial 

(vsurfR). El model PLS obtingut per al mètode ciano isocràtic es presenta a l’Equació 4.10. i 

presenta un valor de R2 de 0,997, un valor de Q2 de 0,997, un valor de s de 0,012, un valor 

de F de 12261 i un valor de ρ de 0,999. 

 

Equació 4.10.  log k’ = – 0,821 + 0,00500·vsurf_V – 0,124·SlogP – 0,0580·µ  

Per al mètode ciano isocràtic, el canvi de fase mòbil, respecte a la fase C18 emprada en els 

altres dos mètodes cromatogràfics, comporta que el descriptor amb més importància en 

l’equació de correlació (Equació 4.10.) sigui el descriptor volumètric. A continuació, SlogP i 

el moment dipolar tenen uns valors d’importància relativa dins l’equació del 24% i el 14%, 

respectivament. 

A continuació, a la Figura 4.7. es representen, per als 34 compostos carbonílics-DNPH 

analitzats, els valors de log k’ experimentals obtinguts fent servir el mètode ciano isocràtic 

respecte als valors de log k’ predits fent servir el model de predicció PLS presentat en 

l’Equació 4.10. 

 

 

Figura 4.7. Per als 34 carbonils-DNPH analitzats, valors de log k’ experimentals obtinguts mitjançant el mètode 

ciano isocràtic, respecte als valors de log k’ predits mitjançant el model de predicció PLS presentat en l’Equació 

4.10. 
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Per al mètode ciano isocràtic, els analits que presenten un major error associat als valors 

de log k’ predits són furan-2-carbaldehid-DNPH, acetona-DNPH i metacroleïna-DNPH, 

seguits d’acroleïna-DNPH i de 3-metil-2-butanona-DNPH. 

5.4. Models ANN 

Per als mètodes que treballen en mode isocràtic també s’ha realitzat l’estudi de 

metodologies QSRR no lineals, aplicades als confòrmers seleccionats. Els resultats obtinguts 

presenten correlacions del mateix ordre que les obtingudes pels models PLS aplicats als 

confòrmers seleccionats. 

6. Resum del capítol 

S’ha seleccionat el log k’ com a paràmetre cromatogràfic a correlacionar en els models 

QSRR estudiats. Per aquest motiu, ha estat necessari determinar el temps mort del sistema 

cromatogràfic. Després d’assajar diferents mètodes per a la determinació del temps mort, 

s’ha optat pel mètode que té en compte la primera distorsió observada en el cromatograma 

quan s’injecta un component de la fase mòbil (en aquest cas, 100% acetonitril).  

Per al conjunt de 34 analits estudiat, els descriptors moleculars moment dipolar, logaritme 

del coeficient de partició octanol/aigua i rugositat superficial han estat els que han permès 

obtenir models d’equacions amb millors ajustos, quan es treballa amb un columna C18 tant 

en mode d’elució en gradient com isocràtic. Quan s’utilitza una columna ciano i es treballa 

en mode d’elució isocràtic, la substitució del descriptor rugositat superficial pel camp 

d’interacció volumètric, ha permès obtenir models amb una correlació semblant.  

El fet d’utilitzar descriptors moleculars basats en l’estructura molecular tridimensional, com 

són el moment dipolar, la rugositat superficial o el camp d’interacció volumètric, fa que la 

optimització de les conformacions moleculars de cada una de les molècules que formen 

part del conjunt d’entrenament sigui clau per tal d’obtenir models QSRR amb una capacitat 

predictiva adequada. Per altra banda, el treball d’optimització de la geometria molecular, 

derivat de l’ús de descriptors 3D proporciona una informació de gran valor, ja que ha 

permès establir, per a cada una de les molècules, la seva conformació mitjana en el sistema 

cromatogràfic.  

Quan s’utilitzen confòrmers seleccionats, l’aplicació de ANN (tant en els mètodes que 

treballen en mode isocràtic com quan es treballa en mode gradient) respecte de PLS no 

suposa una millora, en canvi quan s’utilitzen conformacions no seleccionades (ja siguin les 

optimitzades amb el camp de forces MMFF94x o les de mínima energia) l’aplicació de ANN 

millora la correlació, respecte a l’obtinguda quan s’aplica PLS. 

Tant el model de correlació QSRR lineal com el no lineal, establerts pel mètode C18 amb 

elució en gradient, han estat de gran utilitat per aconseguir limitar el número de compostos 

candidats a correspondre a algun dels compostos no identificats C, F, H, I i J apareguts en 

les mostres d’emissions de vehicles analitzades. Finalment, aquesta informació ha estat 
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primordial per tal de procedir, amb èxit, a la identificació d’aquests compostos mitjançant 

l’anàlisi de les mostres per UPLC®-MS/MS (veure Capítol 3 apartat 5.3.). De manera que, les 

equacions QSRR establertes han estat una eina essencial per aconseguir confirmar la 

identitat dels compostos carbonílics-DNPH desconeguts apareguts en les mostres 

d’emissions analitzades. Tal com s’ha vist en el Capítol 3, la manca de patrons ha estat un 

factor determinant en la dificultat per a aconseguir identificar els compostos desconeguts 

que han anat apareixent en les mostres d’emissions analitzades. Tal com també s’ha fet 

palès en el Capítol 3, malgrat que l’UPLC®-MS/MS és una tècnica amb gran capacitat 

d’elucidació estructural, la identificació dels compostos DNPH-derivatitzats en mostres 

ambientals mitjançant aquesta tècnica analítica no és una tasca senzilla. Alguns d’aquests 

compostos no identificats estan presents en les mostres a uns nivells de concentració 

propers als límits de detecció. A més a més, la seva resposta es pot veure afectada per la 

presència d’altres substàncies més abundants, que hi coelueixen. Per aquests motius, les 

identificacions no es poden portar a terme en mode SCAN i cal recórrer a un mode de 

detecció més sensible, com és el SRM. Així doncs, per tal d’aconseguir identificar els 

compostos desconeguts és necessari proposar estructures candidates. En la majoria de 

casos, degut a l’elevat nombre de candidats a correspondre a un compost no identificat, els 

resultats obtinguts mitjançant QSRR han estat essencials per tal d’aconseguir seleccionar 

els compostos més probables.  

Cal assenyalar que els resultats teòrics obtinguts mitjançant les QSRR recolzen els resultats 

obtinguts mitjançant UPLC®-MS/MS. 

L’aplicació de les equacions QSRR lineals i no lineals, establertes pel mètode C18 amb elució 

en mode gradient, a un conjunt de compostos carbonílics-DNPH també pot ser d’utilitat per 

poder tenir constància -abans de corroborar-ho experimentalment- de possibles coelucions 

que poden tenir lloc entre compostos carbonílics-DNPH i altres compostos d’interès 

presents en la mostra analitzada. 

L’aplicació de metodologies QSRR per famílies (aldehids-DNPH, cetones-DNPH i compostos 

aromàtics-DNPH) ha permès demostrar matemàticament, que el sistema cromatogràfic 

percep la molècula en dues parts diferenciades (la part sense derivatitzar i la part 

derivatitzada), que interaccionen de maneres diferents en el sistema cromatogràfic. 

La utilització de les diferències dels índex de retenció (presentades anteriorment a l’apartat 

6 del Capítol 3), juntament amb l’aplicació de les equacions QSRR obtingudes per famílies 

de compostos carbonílics-DNPH, permet millorar els valors de retenció cromatogràfica 

predits pels candidats a correspondre als compostos desconeguts apareguts en les mostres 

d’emissions. 
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1. S’ha posat a punt un mètode HPLC-UV per a la determinació d’aldehids i cetones, 

continguts en cartutxos de sílice impregnats amb 2,4-dinitrofenilhidrazina, en mostres 

d’emissions de vehicles. Aquest mètode suposa una millora respecte al mètode CEPA SOP 

104, 3.0., (2006) de partida. El mètode posat a punt ha estat validat per 13 compostos 

(formaldehid, acetaldehid, acetona, acroleïna, propionaldehid, crotonaldehid, 

metacroleïna, butiraldehid, metil etil cetona, benzaldehid, valeraldehid, m-tolualdehid i 

hexanaldehid), mostrant-se selectiu, lineal en el marge comprès entre 0,0075 i 15 µg/ml, 

precís, exacte i robust.  

El mètode HPLC-UV per a la determinació d’aldehids i cetones en emissions de vehicles ha 

estat transferit a UPLC®-UV, aconseguint millorar la resolució entre els 4 analits 

crotonaldehid, metil etil cetona, metacroleïna i butiraldehid, augmentant la sensibilitat en 

gairebé un 70% i disminuint el temps d’anàlisi en un 87%. 

2. El mètode HPLC-UV per a la determinació d’aldehids i cetones en emissions de vehicles 

ha estat implementat en l’anàlisi de més de 400 mostres d’emissions de vehicles, resultant 

adequat, tenint en compte els nivells dels compostos carbonílics continguts en les mostres 

analitzades.  

Per a algunes de les mostres analitzades ha aparegut una banda interferent a la zona 

d’elució corresponent als carbonils amb 2 i 3 àtoms de carboni. Malgrat no haver-se pogut 

identificar, s’ha aconseguit eliminar la presència d’aquesta banda interferent mitjançant 

l’addició d’àcid fòrmic, en una concentració 1/10000, a l’aigua emprada en la fase mòbil A. 

3. Les diferències d’índex de retenció, obtingudes mitjançant la diferència de temps de 

retenció en dues columnes ortogonals (octadecilpolietoxisilà i cianopropil) s’han mostrat 

com a eina útil per a aconseguir classificar els compostos carbonílics en diferents famílies: 

aldehids, cetones, compostos carbonílics amb dobles enllaços i compostos aromàtics.  

4. Els estudis QSRR portats a terme en aquesta tesi han permès reobrir una línia 

d’investigació històrica a la Secció de Cromatografia de l’IQS. Correlacionant el paràmetre 

cromatogràfic log k’, per a un conjunt de 34 carbonils, els descriptors moleculars moment 

dipolar, logaritme del coeficient de partició octanol/aigua i rugositat superficial han permès 

obtenir el model PLS amb millor ajust, quan es treballa amb una columna C18 tant en mode 

d’elució en gradient com isocràtic. Quan s’utilitza una columna ciano i es treballa en mode 

d’elució isocràtic, la substitució del descriptor rugositat superficial pel camp d’interacció 

volumètric ha permès obtenir models PLS amb una correlació semblant a l’obtinguda pels 

mètodes C18. El fet d’utilitzar descriptors moleculars basats en l’estructura molecular 

tridimensional fa que la optimització de les conformacions moleculars de cada una de les 

molècules que formen part del conjunt d’entrenament sigui clau per tal d’obtenir models 

QSRR amb una capacitat predictiva adequada. Per altra banda, aquesta optimització de la 

geometria molecular, proporciona una informació de gran valor, ja que ha permès establir, 
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per a cada una de les molècules, la seva conformació mitjana en el sistema cromatogràfic. 

Quan s’utilitzen confòrmers seleccionats l’aplicació de ANN respecte de PLS no suposa una 

millora, en canvi quan s’utilitzen conformacions no seleccionades l’aplicació de ANN millora 

la correlació, respecte a l’obtinguda quan s’aplica PLS. 

5. Les equacions QSRR establertes han estat una eina essencial per a aconseguir confirmar 

la identitat dels compostos carbonílics-DNPH desconeguts apareguts en les mostres 

d’emissions analitzades. Cal assenyalar que l’aplicació de les equacions QSRR obtingudes 

per famílies de compostos carbonílics-DNPH permet millorar els valors de retenció 

cromatogràfica predits per als candidats a correspondre als compostos desconeguts 

apareguts en les mostres d’emissions.  

Els resultats teòrics obtinguts mitjançant les QSRR sobre la possible identitat dels 

compostos desconeguts C, F, H, I i J confirmen els resultats obtinguts mitjançant UPLC®-

MS/MS. 

6. L’aplicació de metodologies QSRR per famílies (aldehids-DNPH, cetones-DNPH i 

compostos aromàtics-DNPH) ha permès demostrar matemàticament, que el sistema 

cromatogràfic percep la molècula en dues parts diferenciades (la part sense derivatitzar i la 

part derivatitzada), que interaccionen de maneres diferents en el sistema cromatogràfic. 
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A continuació s’adjunta l’article Quantitative structure-retention relationships applied to 

liquid chromatography gradient elution method for the determination of carbonyl-2,4-

dinitrophenylhydrazone compounds, publicat al Journal of Chromatography A 1276 (2013) 

65-77. Aquest article recull part del treball desenvolupat en aquesta tesi. 

Malauradament, en l’article hi apareixen alguns errors, que es detallen a continuació: 

- A la pàgina 67, Secció 2.3.3.: la Table 8 correspon en realitat a la Table S1 (Supplementary 

Material, accessible a través de la versió en línia a 

http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2012.12.027.). 

 

- A la pàgina 73: el text “QSRR methodologies applied to C18 (method 2) and cyano (method 3) 

isocratic elution methods” correspon a la secció 3.7. Com a conseqüència, la secció número 3.7. 

(Retention index differences) de la pàgina 74 hauria de correspondre a la secció 3.8. I la secció 

número 3.8., de la pàgina 74, (QSRR methodologies applied by families in C18 gradient elution 

method) ha de correspondre a la secció 3.9. 

 

- Finalment, a la Table 11, que es presenta a la pàgina 75, el compost 4-methyhexan-2-one-

DNPH està repetit. El primer cop que s'esmenta aquest compost correspon en realitat a 4-

methyhexan-3-one-DNPH (que té un valor log k’ ketone-DNPH family PLS de 1.709). 
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a  b  s  t  r  a  c  t

A  usual  method  for the  determination  of  aldehydes  and  ketones  in  different  matrices  consists  of  a deriva-
tization  with  2,4-dinitrophenylhydrazine  (DNPH)  followed  by  HPLC-UV  analysis.  In  the  present  work,
a  HPLC-UV  gradient  elution  method  has  been  applied  to the  analysis  of  13  aldehydes  and ketones-
DNPH  in  automotive  emission  samples.  In  addition  to these  13  compounds-DNPH,  several  carbonyl-DNPH
compounds  (linear,  ramified  and  cyclic,  saturated  and unsaturated  compounds)  have  been  analyzed  by
HPLC-UV. Quantitative  structure–retention  relationships  (QSRR)  methods  have  been applied  to predict
the  logarithm  of capacity  factor  (log  k′)  of  carbonyl-DNPH  compounds.  According  to its  physicochem-
ical  meaning,  combinations  of 2 and  3 molecular  descriptors  have  been  proposed  in  order  to  achieve
higher  correlation  with  log  k′.  Using  linear  and  non-linear  QSRR  methodologies,  the  resulting  prediction
models  allowed  the  screening  of the most  probable  carbonyl-DNPH  derivative  candidates  that  corre-
spond  to unknown  compounds  detected  in  automotive  emission  samples.  This  information  has been
useful  for  their  identification  by UPLC®–MS/MS.  In addition,  the  chromatographic  retention  of  differ-
ent  carbonyl-DNPH  compound  families  was  studied  using  two  HPLC  isocratic  methods  working  with
two  orthogonal  stationary  phases  (octadecylpolyethoxysilane  and  cyanopropyl).  Differences  between  the
retention  indexes  obtained  for each  column  were  used  for classifying  carbonyl-DNPH  into  compounds
families.

© 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

It is well known that the chemical properties of a compound
depend on both its molecular structure and the conditions of
its immediate environment. The theoretical description of chro-
matographic retention behavior using physicochemical properties
derived from chemical structure of analytes and from the effect
of both mobile and stationary phase, is known as quantitative
structure–retention relationships (QSRR) methods [1].

Models obtained with QSRR can be applied to, for example, pre-
dict the retention times of unknown compounds, identify the most

∗ Corresponding authors. Tel.: +34 932 672 000; fax: +34 932 056 266.
E-mail addresses: elisenda.cirera@iqs.url.edu (E. Cirera-Domènech),

francesc.broto@iqs.url.edu (F. Broto-Puig).

meaningful structural descriptors or gain insight into the separa-
tion mechanism operating in the chromatographic system [2].

QSRR methodologies have been developed in our group since
1975. This work was  initiated by Gassiot, Carbó et al. with the
establishment of linear relationships between gas chromatographic
retention parameters and molecular properties (total energy and
localized charge) for sterol acetates [3] and cyclohexane derivatives
[4].  Indeed, the first empirical QSRR equation can be attributed to
Gassiot et al. [5].

In 1980, Gassiot-Matas and Firpo-Pamies [6] found that gas
chromatographic retention index could be explained using two
descriptors: the first-order molecular connectivity index and the
square of dipolar moment. The first-order molecular connectiv-
ity index was  also found to be satisfactory for the elution order
prediction of isoalkane hydrocarbons in gas chromatography [7].
This descriptor also correlates with HPLC retention index work-
ing in linear gradient elution mode for a set of 2-n-ketoalkanes-2,

0021-9673/$ – see front matter ©  2012 Elsevier B.V. All rights reserved.
http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2012.12.027
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4-dinitrophenylhydrazones. Similar results were found using the
number of carbon atoms as molecular descriptor [8].

With the inclusion of octanol/water partition coefficient
logarithm in the QSRR study of 2-n-ketoalkanes-2,4-
dinitrophenylhydrazones [9],  the attempt to extend Ervin sz.
Kováts methodology to HPLC was successfully achieved.

In the present work, QSRR methodologies were used for the
study of carbonyl DNPH-derivatives analyzed by HPLC. The pres-
ence of carbonyl compounds plays an important role in many
processes, including food chemistry (e.g., determination of beer fla-
vor [10]) and environmental, health and safety sciences [11,12].
Carbonyl compounds in the atmosphere can act as atmospheric
pollutants taking part in the photochemical formation of tropo-
spheric ozone [13]. These compounds can reach the atmosphere
from the exhaust of motor vehicles and other equipment using
hydrocarbon and alcohol as fuels [11]. A usual method for the analy-
sis of carbonyl compounds involves HPLC-UV analysis of previously
obtained 2,4-dinitrophenylhydrazones (DNPH) derivatives [8,14].

In the case of vehicle emissions, samples are collected using
silica cartridges impregnated with 2,4-dinitrophenylhydrazine
[15]. Aldehydes and ketones contained in the gaseous emissions
react with 2,4-dinitrophenylhydrazine and form stable hydra-
zone derivatives. The carbonyl-DNPH compounds are later eluted
using acetonitrile and analyzed by reversed-phase liquid chro-
matography coupled with UV detector. Based on CEPA (California
Environmental Protection Agency) standard operating process 104
[12], our group developed a HPLC-UV method in gradient elution
mode for the analysis of 13 aldehydes and ketones-DNPH con-
tained in automotive emission samples. In this method, the use
of tetrahydrofuran (THF) in the mobile phase is essential to achieve
good resolution between acetone-DNPH and prop-2-enal-DNPH,
and between 2-butanone-DNPH and but-2-enal-DNPH, which co-
elute when acetonitrile/water solvent is used.

In order to characterize the chromatographic retention of dif-
ferent families of carbonyl-DNPH (linear, ramified and cyclic,
saturated and unsaturated compounds), the data set of the initial
13 carbonyl-DNPH compounds was increased to 34 and was ana-
lyzed by the HPLC-UV gradient elution method developed. The use
of gradient elution and the presence of THF in the mobile phase dif-
ficult the establishment of QSRR models for the chromatographic
method used [2].

Not much information about QSRR application to carbonyl com-
pounds analyzed by liquid chromatography was found [16,17].
Literature concerning QSRR methods applied to carbonyl com-
pounds was mainly refereed to gas chromatography, in which the
retention behavior of ketones and aldehydes can be predicted by
QSRR models based on physical properties (mainly log P and molec-
ular weight [18]) by a combination of solvent surface area, dipole
moment, energy of HOMO, isotropic average polarizability and
average hyperpolarizability at 0 eV electric field [19], or using dif-
ferent topological indexes [20–24].  Bibliographic applications of
QSRR in HPLC were referred to reversed-phase HPLC in isocratic
mode analysis of n-aldehydes, alk-2-ene aldehydes and alkan-2-
ones-DNPH [25] (were carbon number was defined as the main
descriptor).

The nature of molecular descriptors used in the establishment
of the QSRR models becomes a key factor in ensuring its predic-
tive capacity. In isocratic elution mode, calculated octanol/water
partition coefficient logarithms have been extensively used [1,2].
Accurate correlations can be obtained (in both isocratic and gra-
dient elution modes) through the integration of other descriptors
related to the total dipole moment, the electron excess charge of
the most negatively charged atom and the water-accessible molec-
ular surface area [1,26].  In relation to HPLC gradient elution mode
applications, good accuracy results have been obtained using linear
solvent strength (LSS) model combined with Partial Least Squares

(PLS) model [27–29].  However, it requires performing at least two
linear gradient experimental measures (at different times) and it
cannot be used for predictive purposes.

In the present work, PLS methodology was compared with
Artificial Neural Networks (ANN) in the establishment of the
QSRR prediction models. The logarithm of capacity factor
(log k′) was  the selected chromatographic parameter used in
the chromatographic retention characterization of the carbonyl-
DNPH compounds. Established QSRR models were useful in
unknown compounds identification of automotive emission
samples. After that, the use of two stationary phases with ortho-
gonal character (octadecylpolyethoxysilane and cyanopropyl) has
allowed to classify carbonyl-DNPH compounds into different
families.

2. Experimental

2.1. Equipment

Standards and samples analysis were carried out using a Waters
2690 HPLC liquid chromatograph (Waters Technologies Corpora-
tion, Milford, MA,  USA). A 2489 UV/vis dual-wavelength absorbance
detector at 360 nm (Waters Technologies Corporation, USA) was
used for the detection of DNPH-compounds. The whole chro-
matographic system was connected to a computer with Empower
2 software. The two  chromatographic columns used to deter-
mine carbonyl-DNPH retention times were an XBridgeTM C18
column, 75 mm × 4.6 mm  and 2.5 �m particle size (Waters Tech-
nologies Corporation, USA) and a LiChrosphere® column 100 CN,
125 mm × 4 mm and 5 �m particle size (Merck KGaA, Darmstadt,
Germany).

Some standards and samples were also analyzed using a Waters
2690 HPLC coupled to a 996PDA Waters detector. Analyses were
carried out using an XBridgeTM C18 gradient elution method. The
diode array detector was  operating in the UV–vis range from 200
to 450 nm with a spectral resolution of 1.2 nm.  The sampling rate
was 1 spectrum/s.

A 6890 HRGC coupled to an electronic impact 5973 MS detec-
tor (Agilent Technologies, USA) was used for the identification
and confirmation of the major component of the carbonyl-DNPH
derivatives synthesized in our laboratory. The analysis was carried
out using a HP-5MS column (J&W, Agilent Technologies, USA) of
30 m × 0.25 cm of internal diameter and 0.25 �m of film thickness.

The UPLC®–MS/MS analysis of standards and samples were car-
ried out using an Acquity UPLC® H-Class chromatograph and a QqQ
MS Waters XevoTQS detector (Waters Technologies Corporation,
Milford, MA,  USA). An Acquity UPLC® BEH C18 (Waters Technologies
Corporation, USA) column of 50 mm × 2.1 mm and 1.7 �m particle
size was  used.

2.2. Chemicals

All the solvents used were of HPLC purity grade. Acetonitrile
(ACN) was  purchased from VWR  International LLC (USA), tetrahy-
drofuran (THF) was purchased from Scharlab S.L. (Catalonia, Spain),
methanol was  purchased from Panreac Química S.A.U. (Catalonia,
Spain) and water was obtained from a Milli-Q Water Purification
System (Waters, Milford, MA,  USA).

DNPH-coated sampling cartridges (Sep-Pak® DNPH-Silica) were
purchased from Waters Technologies Corporation (Milford, MA,
USA).

A standard mix solution containing 13 carbonyl-DNPH
compounds (methanal-DNPH, ethanal-DNPH, 2-propanone-
DNPH, prop-2-enal-DNPH, propanal-DNPH, but-2-enal-DNPH,
butan-2-one-DNPH, 2-methylprop-2-enal-DNPH, butanal-DNPH,
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benzaldehyde-DNPH, pentanal-DNPH, 3-methylbenzaldehyde-
DNPH and hexanal-DNPH) and 15 individual standard
solutions including each of the 13 compounds contained in
the mix  in addition to 2-methylbenzaldehyde-DNPH and 4-
methylbenzaldehyde-DNPH was used (Cerilliant Corporation,
USA).

Some carbonyls (23 compounds) were not commercially
available as DNPH-derivatives and they were consequently
synthesized in our laboratory from the corresponding
carbonyls [30]. These compounds were purchased from
Sigma–Aldrich (USA) (2-methylbutanal, 2-ethylbutanal, 2-
methylpentanal, 3-phenylprop-2-enal, 3-methyl-2-butanone,
2-pentanone, 3-hexanone, 2-hexanone, 2,4-dimetilbenzaldehide,
6-methylhept-5-en-2-one, heptan-2-one, heptan-4-one,
octanal and 3-pentanone), Fluka (USA) (furan-2-carbaldehyde,
3-methylbutanal, 1-phenylethanone and 3,5,5-trimethyl-2-
cyclohexene-1-one), Merck (Germany) (2-methylpropanal,
heptanal and cyclohexanone), Panreac Química S.A.U. (Catalonia,
Spain) (4-methylpentan-2-one) and Quimidroga S.A. (Catalonia,
Spain) (5-methylhexan-2-one).

2,4-Dinitrophenylhydrazine used for DNPH derivatization of the
carbonyls was supplied by Merck (Germany). K2CrO4 was  pur-
chased from Panreac Química S.A.U. (Catalonia, Spain).

2.3. Chromatographic methods

2.3.1. HPLC-UV methods
XBridgeTM column was used for the first two HPLC-UV chro-

matographic methods. This is a trifunctional C18 column, fully
endcapped, bonded to ethylene bridged hybrid (BEH) substrate
with 18% of carbon [31]. For the gradient elution mode (method
1), solvents used were water/ACN/THF (60:30:10) (solvent A) and
water/ACN (40:60) (solvent B). The gradient started at 0% B for
6 min, then solvent B percentage was linearly increased from 0 to
100% in 18 min, and finally it was maintained at 100% B until 23 min.
For isocratic elution mode (method 2), it was decided to use method
1 solvent B water/ACN (40:60) because its elutropic power will
allow obtaining acceptable retention times. Both chromatographic
methods work at 1.2 ml/min.

Cyano LiChrosphere® column 100 CN was used in the third
method. The analysis was performed using water/ACN (75:25) sol-
vent at 1 ml/min flow. In this case, the mobile phase was  modified
with respect to those used in C18 isocratic methods in order to
achieve accurate peaks with acceptable retention times.

For all three methods injected volumes were 10 �l. The oven
temperature was set at 50 ◦C for gradient method and at 30 ◦C for
isocratic-based methods.

Method 1 was used in automotive emission sample analy-
sis. For this reason, method 1 was validated for 13 aldehyde
and ketone-DNPH derivatives: methanal-DNPH, ethanal-DNPH,
2-propanone-DNPH, prop-2-enal-DNPH, propanal-DNPH, but-2-
enal-DNPH, butan-2-one-DNPH, 2-methylprop-2-enal-DNPH,
butanal-DNPH, benzaldehyde-DNPH, pentanal-DNPH, 3-
methylbenzaldehyde-DNPH and hexanal-DNPH (circle superscript
in Table 2).

Method 1 linearity was determined by multipoint calibration
at eight concentration levels (0.007, 0.020, 0.060, 0.20, 0.60, 1.7,
5.0 and 15.0 �g/ml) for each of the 13 carbonyl-DNPH compounds,
prepared by successive dilutions of the stock standard solution of
15.0 �g/ml. A coefficient of determination (R2) higher than 0.99995
was obtained for each compound.

For each of the 13 carbonyl-DNPH compounds, limit of detec-
tion (LOD) was calculated using signal variability and establishing
the concentration corresponding to 3 times this variability as the
LOD. The limit of quantification (LOQ) was established as the con-
centration corresponding to 10 times the signal variability. The

maximum values were obtained for benzaldehyde-DNPH and 3-
methylbenzaldehyde-DNPH: 0.004 �g/ml (0.04 ng) for LOD and
0.012 �g/ml (0.12 ng) for LOQ.

Using 0.020 �g/ml level standard, the injection repeatability
was studied, obtaining an average value for the variation coeffi-
cient of the response factor of the 13 carbonyl-DNPH compounds
(n = 5) of less than 6.5%.

The validated method 1 was proved to be suitable for analytes
levels contained in the automotive emission samples analyzed.

2.3.2. HRGC–MS method
The injector temperature was  set at 250 ◦C. The injection was

on splitless mode and injecting a volume of 2 �l. Helium was used
as carrier gas, with a nominal flow of 0.8 ml/min (constant pres-
sure mode at 10 psi). The oven temperatures program was started
at 150 ◦C, increased to 250 ◦C at a rate of 20 ◦C/min and held at
250 ◦C for 15 min. The detection was done in SCAN mode from 30 to
350 amu, using a solvent delay of 2 min, an MS  source temperature
of 230 ◦C and a MS  quadrupole temperature of 150 ◦C. The spectral
data were compared with those contained in NIST2.0 library [32].

2.3.3. UPLC®–MS/MS method
The solvents used were water/ACN/THF (60:30:10) as solvent A

and water/ACN (40:60) as solvent B. The chromatographic separa-
tion was  performed using a mobile phase flow of 1 ml/min with
a gradient mobile phase that started at 0% B for 0.67 min, from
0% B to 100% B until 2.63 min, and kept at 100% B until 3.43 min.
The injected volumes were 2 �l and the oven temperature was  set
at 30 ◦C. The detection proceeded in negative electrospray ioniza-
tion (−ESI) mode using a −1 kV capillary voltage, 30 V cone voltage,
20 eV collision energy, 150 ◦C and 550 ◦C source and desolvation
temperatures, respectively, 0.18 ml/min of argon flow for the col-
lision gas, 150 l/h flow for the cone gas and 800 l/h for desolvation
gas. The SCAN mode detection m/z range was 150–450, with a SCAN
duration of 0.2 s/scan and an interscan delay of 0.003 s. The MRM
monitored transitions are shown in Table 8. MassLynx V4.1 soft-
ware was used to setup chromatographic conditions and to perform
the data acquisition.

2.3.4. Computational details
QSRR methodology is lean on the establishment of a prediction

model from a set of inputs with known chromatographic retention,
called training set. The reliability of predictions is therefore vali-
dated using a test set, which informs about the prediction capacity
of the model. Most of the studies performed in this paper use the 13
carbonyl-DNPH compounds defined in chromatographic method 1
(Section 2.3.1) as training set. However, the use of certain molec-
ular descriptors makes it necessary to modify the number and the
nature of molecules assigned to the training set in order to prevent
overfitting. Data subsets are marked in Table 2 with superscripts to
aid their identification.

QSRR prediction models have been commonly established using
multivariate linear regression analysis [33]. Partial Least Squares
(PLS) for instance, yields an equation where the target function (i.e.,
log k′) is calculated as a linear combination of molecular descriptors
(dscr) (Eq. (1)).

·  k′ = a0 + a1 · dscr1 + a2 · dscr2 + · · · + an · dscrn (1)

Non-linear methods such as Artificial Neural Networks (ANN) have
already been applied in QSRR [2,34–36]. Despite non-linearity
makes obtaining a model equation impossible, it also allows to
found a broadly correlation patterns between variables than PLS.
In feed-forward ANN, input information is transferred between
neurons of different layers, mimicking biological synapse by
weighting the output signals. Synaptic weights are optimized under
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supervised conditions with back-propagation learning algorithm,
using the training set.

Univariate QSRR has usually been performed using calculated
octanol/water partition coefficient logarithm (log P) [2] due to
its physicochemical significance. However, log P can be estimated
computationally using different methods [37,38] at different lev-
els [39,40].  In order to identify the most suitable one to correlate
with log k′, a set of eight in silico methodologies to predict log P
values were tested (AClogP [41], ALOGP [42], AlogPS [43], MLogP
[44], KowWin [45], SlogP [46], XLogP2 and XLogP3 [47]).

PLS calculations were performed with MOE2010.10 software
[37] on an Intel® CoreTM 2 CPU (1.80 GHz). Non-linear QSRR
methods established using ANN were performed on a Pentium 4
(2.80 GHz) PC using ArIS software [48].

3. Results and discussion

3.1. Dead time determination

Dead time (tM) must be known in order to calculate log k′,
according to Eq. (2),  where tR is retention time.

log k′ = log
(

tR − tM

tM

)
(2)

For each chromatographic method, tM was determined using one
of the proposed methods in [17]: the first disturbance signal of the
chromatogram (Table 1).

3.2. Chromatographic parameters calculation

As QSRR analysis needed to be performed, the initial data set
was extended to 34 carbonyl-DNPH derivatives. The logarithm of

Table 1
Results obtained in dead time measurement for each experimental condition. tM are
expressed in minutes (±standard deviations) and n refers to times the measurement
were repeated. In method 1 all determinations have been done using 100% A solvent,
1.2 ml/min flow and 50 ◦C oven temperature. Method 2 determinations have been
done using 1.2 ml/min flow and 30 ◦C oven temperature. Method 3 determinations
have been done using 1 ml/min flow and 30 ◦C oven temperature.

Method Experimental conditions tM n
Column Elution mode

1 C18 Gradient 0.348(±0.011) 5
2 C18 Isocratic 0.436(±0.013) 6
3 Cyano  (CN) Isocratic 0.591(±0.004) 6

capacity factor (log k′) of every compound in the data set (pre-
sented in Table 2) was  calculated using the previously described
tM (Table 1) and the retention times (tR) measured under three
different experimental conditions: using a C18 column with gradi-
ent (method 1) and isocratic (method 2) elution modes and cyano
column in isocratic elution mode (method 3).

The standard deviation values for the retention time joint to
the standard deviation average value for dead time and the error
propagation methodologies were used to calculate the log k′ data
associated error. For the 13 carbonyl-DNPH compounds (circle
superscript in Table 2), the log k′ data associated error was 0.016
(n = 6, 1-day analysis) or 0.024 (n = 6, 6-day analysis). This last value
also agrees with the resolution value experimentally obtained for
each pair of consecutively eluted 13 carbonyl-DNPH compounds
analyzed using method 1. This means that those carbonyl-DNPH
compounds with a log k′ difference less than 0.024 could not be
properly resolved with the chromatographic method used.

Table 2
34 Carbonyl-DNPH compounds experimental log k′ obtained in HPLC-UV analysis using a C18 column in gradient elution mode (method 1), in isocratic elution mode (method
2)  and a cyano column (CN) in isocratic elution mode (method 3). Superscripts are referred to QSRR training sets contained, see Tables 4 and 5.

ID Carbonyl-DNPH compounds C18 gradient experimental log k′ C18 isocratic experimental log k′ CN isocratic experimental log k′

1 Methanal-DNPHo 0.708 0.310 0.778
2 Ethanal-DNPHo 0.861 0.430 0.859
3  2-Propanone-DNPHo 1.011 0.559 0.947
4 Prop-2-enal-DNPHo 1.043 0.548 0.994
5  Furan-2-carbaldehyde-DNPH 1.072 0.537 1.133
6  Propanal-DNPHo 1.102 0.606 1.005
7  But-2-enal-DNPHo 1.224 0.696 1.109
8  Butan-2-one-DNPHo 1.265 0.755 1.106
9  2-Methylprop-2-enal-DNPHo 1.285 0.736 1.171

10  Butanal-DNPHo 1.322 0.774 1.141
11  2-Methylpropanal-DNPH* 1.330 0.777 1.148
12  Benzaldehyde-DNPHo 1.403 0.819 1.388
13  Cyclohexanone-DNPH 1.432 0.919 1.221
14  3-Methyl-2-butanone-DNPH 1.455 0.921 1.245
15  Pentan-2-one-DNPH 1.456 0.925 1.236
16  3-Methylbutanal-DNPH* 1.478 0.920 1.265
17  2-Methylbutanal-DNPH* 1.488 0.935 1.281
18  1-Phenylethanone-DNPH 1.497 0.945 1.478
19 Pentanal-DNPHo 1.499 0.950 1.292
20  2-Methylbenzaldehyde-DNPH* 1.522 0.973 1.526
21  4-Methylbenzaldehyde-DNPH* 1.535 0.996 1.514
22  3-Methylbenzaldehyde-DNPHo 1.537 0.988 1.523
23  3-Phenylprop-2-enal-DNPH 1.552 0.997 1.582
24 3-Hexanone-DNPH 1.583 1.098 1.381
25  2-Hexanone-DNPH 1.591 1.105 1.387
26  2-Ethylbutanal-DNPH* 1.596 1.088 1.410
27  2-Methylpentanal-DNPH* 1.611 1.118 1.433
28  Hexanal-DNPHo 1.620 1.137 1.449
29  2,4-Dimetilbenzaldehyde-DNPH 1.628 1.160 1.652
30  6-Methylhept-5-en-2-one-DNPH 1.674 1.245 1.553
31  Heptan-4-one-DNPH 1.679 1.276 1.518
32 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexene-1-one-DNPH 1.686 1.298 1.565
33  Heptan-2-one-DNPH 1.690 1.292 1.544
34 Octanal-DNPH 1.785 1.511 1.769
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3.3. QSRR methodologies applied to C18 gradient elution method
(method 1)

Using XBridgeTM column in gradient elution mode the injec-
tion of the 34 carbonyl-DNPH compounds has allowed observing
that for the same number of carbons, ketones elute earlier than
aldehydes. Those compounds containing some kind of unsatu-
ration elute earlier than their linear saturated homologue. The
nearer the end of the molecule is from carbonyl functionality the
later the molecule elutes (e.g., 2-hexanone-DNPH and 3-hexanone-
DNPH). This also seems to happen when branching nears the end of
the molecule (e.g., 2-methylbutanal-DNPH and 3-methylbutanal-
DNPH). Cyclic compounds (such as cyclohexanone-DNPH and
3,5,5-trimethyl-2-cyclohexene-1-one-DNPH) elute in the elution
zone corresponding to carbonyl-DNPH structures with a carbon
number of n − 2 or n − 3 (where n is the carbon number of the
carbonyl compound without taking into account DNPH). The same
behavior has been observed for aromatic carbonyl-DNPH. This is the
case with furan-2-carbaldehyde-DNPH, benzaldehyde-DNPH, 2-, 3-
and 4-methylbenzaldehyde-DNPH and 2,4-dimetilbenzaldehyde-
DNPH. In the case of 1-phenylethanone-DNPH (the only example
of an aromatic ketone), it elutes earlier than aromatic aldehydes,
at the end of the n − 2 elution zone. For 3-phenylprop-2-enal-
DNPH, the presence of the double bond in addition to the aromatic
ring reduces its retention time below that expected for an aro-
matic carbonyl-DNPH compound. The presence of ramifications on
carbonyl-DNPH structures also favors their earlier elution in com-
parison to their linear homologues. This is true for all compounds
except for 2-methylpropanal-DNPH which elutes at the beginning
of the gradient.

According to bibliographic information (see Section 1), the
chromatographic retention behavior of some analytes should
be described quite well by molecular descriptors related
to octanol/water partition coefficient logarithm (log P), dipole
moment (�), electronic density (ı) and water accessible surface
area (ASA) [1,26].  Thus, different related molecular descriptors
were studied.

Among eight computationally procedures tested to estimate
log P values, SlogP [46] was the descriptor with the highest corre-
lation with 34 carbonyl-DNPH compounds log k′ data (R2 = 0.910).
This is in accordance with the application of ranking differences
method [49] that also allows selecting SlogP as the most suit-
able method for predicting log P values from among the eight
computationally procedures tested. It is important to note that

Table 3
Used descriptors definitions.

Descriptor name Definition

ASA Water accessible surface area [37]
BCUT PEOE3 Calculated from the eigenvalues of a modified adjacency

matrix, including PEOE partial charges [50]
chi0 C Carbon connectivity index (order 0) [37]
dipole PM3  (�) Dipole moment calculated using the semi-empirical PM3

Hamiltonian [51]
SlogP Logarithm of the octanol/water partition coefficient

calculated using atomic contribution model [46]
vsurf R Surface rugosity [52]
vsurf V Interaction field volume [37]

SlogP is based on an atomic contribution model and, thus, does
not depend on molecular conformation.

These results suggested that in order to increase the correla-
tion log P should be used in combination with other molecular
descriptors in a multivariate QSRR. All molecular descriptors used
were calculated with MOE2010.10 software [37]. Each descriptor
definition is presented in Table 3. Molecular dipole moment was
predicted using PM3  semiempirical method and BCUT PEOE3 was
selected as electronic density related descriptor.

Preliminary results were obtained using molecular geometries
optimized with MMFF94x Merck Molecular forcefield [37]. All
models were validated by split-sample and leave-one-out (LOO)
cross-validation. Table 4 shows the prediction results using differ-
ent subsets of descriptors.

The best correlation results were obtained for model F1
(R2 = 0.964, Table 4). Since dipole PM3  and vsurf R descriptors
depend on molecular geometry and Merck force field higher
depends on the initial conformation of the molecule, leading local
minimum. Therefore, in order to obtain a more reproducible molec-
ular geometry selection method a conformational search using a
0.01 root mean square error (RMSE) gradient was done. After that
the minimum energy conformer was  selected and used in molecu-
lar descriptors calculation. The prediction results are presented in
Table 5.

As can be seen in Table 5, for all seven studied correlation mod-
els similar results were obtained and C2, E2, and F2 models were
significantly worse with respect to C1, E1, and F1 models. This sug-
gests that for most of the molecules their real conformation in the
chromatographic system is far from the minimum energy one.

In order to identify the most suitable conformation, an optimiza-
tion of R2 regression value by varying the molecular conformation

Table 4
QSRR models obtained using molecular geometries optimized with MMFF94x Merck Molecular force field. R2: coefficient of determination; Q2: coefficient of determination
for  cross validation; SS: split-sample validation; LOO: leave-one out cross-validation. Superscripts carbonyl-DNPH compounds correspondence is presented in Table 2.

Model Molecular descriptors R2 (34 set) Q2 LOO R2 (20o,* set) R2 SS (n = 14)

A1 Dipole PM3, BCUT PEOE3, ASA 0.912 0.881 0.951 0.721
B1 SlogP, BCUT PEOE3, ASA 0.915 0.887 0.963 0.871
C1 Dipole PM3, SlogP 0.936 0.919 0.960 0.911
D1 BCUT PEOE3, chi0 C 0.913 0.884 0.963 0.774
E1 SlogP, vsurf R 0.936 0.922 0.978 0.852
F1 Dipole PM3, SlogP, vsurf R 0.964 0.949 0.978 0.857

Table 5
QSRR models obtained using minimum energy conformers. R2: coefficient of determination; Q2: coefficient of determination for cross validation; SS: split-sample validation;
LOO:  leave-one out cross-validation. Superscripts carbonyl-DNPH compounds correspondence is presented in Table 2.

Model Molecular descriptors R2 (34 set) Q2 LOO R2 (20o,* set) R2 SS (n = 14)

A2 Dipole PM3, BCUT PEOE3, ASA 0.920 0.884 0.947 0.828
B2 SlogP, BCUT PEOE3, ASA 0.921 0.897 0.964 0.881
C2 Dipole PM3, SlogP 0.913 0.888 0.959 0.875
D2 BCUT PEOE3, chi0 C 0.913 0.884 0.963 0.774
E2 SlogP, vsurf R 0.922 0.901 0.971 0.814
F2 Dipole PM3, SlogP, vsurf R 0.923 0.892 0.971 0.814
G2 Dipole PM3, SlogP, vsurf V 0.918 0.892 0.960 0.869
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Table 6
QSRR models obtained using selected conformers. R2: coefficient of determination;
Q2: coefficient of determination for cross validation; LOO: leave-one out cross-
validation; root mean square error (s); Fisher ratio value (F) and Spearman’s rank
correlation coefficient (�).

Model Molecular descriptors R2 (34 set) Q2 LOO s F �

E3 SlogP, vsurf R 0.970 0.963 0.043 1042 0.985
F3 Dipole PM3, SlogP, vsurf R 0.979 0.970 0.037 1479 0.991

was done. We  decided to apply models E2 and F2 to each conformer
that resulted from the conformational search carried out for the 34
training set molecules. Then those conformations that allow obtain-
ing the best correlation results were selected and used to obtain the
correlation models E3 and F3. Only in some cases did the selected
conformer match the minimum energy one. Obtained results are
presented in Table 6.

It is noteworthy that model E3 allow obtaining good correlation
results using only two descriptors. However, model F3 (presented
in Eq. (3)) improves the correlation. Model F3 (R2 = 0.979, Q2 = 0.970,
s = 0.037, F = 1479, � = 0.991, where R2 is the coefficient of determi-
nation, Q2 is the coefficient of determination for cross validation,
s is the root mean square error, F is the Fisher ratio value and � is
the Spearman’s rank correlation coefficient) predicted log k′ versus
experimental log k′ values are presented in Fig. S1 in the Supple-
mentary Material.

Supplementary material related to this article found, in the
online version, at http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2012.12.027.

log k′ = −3.312 + 0.288 SlogP + 3.010 vsurf R − 0.0371 � (3)

The SlogP (the descriptor with the highest relative importance in
Eq. (3))  can be interpreted as a measure of the relative solubility
between stationary and mobile phases, which is related to molecule
hydrophobicity. Of lesser importance in Eq. (3) is superficial rugos-
ity (with 48% relative importance), a molecular bulkiness-related
descriptor that is also related to the ability of a compound to partic-
ipate in non-specific, dispersive inter molecular interactions with
chromatographic system components [2]. Finally, dipolar moment,
a descriptor referred to molecule polarity, appears in Eq. (3) with a
15% value of relative importance.

Using F3 as the prediction method, those analytes with higher
error in the predicted log k′ values are furan-2-carbaldehyde-
DNPH, 2-propanone-DNPH, methanal-DNPH and 2-methylprop-2-
enal-DNPH followed by prop-2-enal-DNPH and 3,5,5-trimethyl-2-
cyclohexene-1-one-DNPH.

Using the descriptors from model F3 as a reference, non-linear
QSRR were also applied. Two training sets were used: the first one
includes the 34 molecules used in PLS models while the second

one includes 102 molecules, consisting of the 34 molecules of
the original training set augmented by including random modi-
fications mimicking experimental measurements associated error
[53]. The best correlation results were obtained using the 34
molecules training set. The results obtained using a 3-3-1 ANN,
trained using the back-propagation algorithm and internally vali-
dated by LOO cross-validation, are similar to the prediction capacity
obtained for PLS model F3 (R2 = 0.981, Q2 = 0.975, s = 0.034, F = 1763,
� = 0.991), Fig. S2 in Supplementary Material. Prop-2-enal-DNPH,
furan-2-carbaldehyde-DNPH, 2-propanone-DNPH and propanal-
DNPH followed by methanal-DNPH and benzaldehyde-DNPH are
the analytes that presented the highest predicted log k′ error val-
ues using the ANN 34 molecules set method. Second training
set results were obtained using a 3-3-1 ANN, trained using the
back-propagation algorithm and internally validated by LOO cross-
validation (R2 = 0.971, Q2 = 0.965, s = 0.043, F = 3311, � = 0.985).

Supplementary material related to this article found, in the
online version, at http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2012.12.027.

3.4. Automotive emission sample analysis

Automotive emission samples concentrated in 2,4-
dinitrophenylhydrazine impregnated silica cartridges were
analyzed using XBridgeTM C18 column gradient elution method
(method 1). Unidentified carbonyl-DNPH compounds (referred to
as C, F, H, I and J) appeared during sample analysis (see Fig. 1). One
difficulty in the identification of these compounds was due to the
fact they were rarely present simultaneously in the same sample.
In addition, the concentrations of some of these compounds were
especially low. F and I were usually the ones with higher concen-
trations while C, H and J were mostly present in concentrations
near the detection limit. As a consequence, the UV–vis absorption
spectra could be only help to study unidentified peaks F and I and
it has shown that no unsaturation was  present in their structure.

The QSRR prediction models developed (see Section 3.3) could
be applied here to target the identification of molecular candi-
dates for unknown compounds. According to the chromatographic
retention of known and unknown compounds (Table 7), a set of
candidates was proposed for each unidentified compound.

The unknown compound C (log k′ = 1.448) elutes at the begin-
ning of the elution zone that corresponds to compounds with 5
carbon atoms in their structures. According to Section 3.3,  it is more
likely that compound C would correspond to a ketone than to an
aldehyde and/or to present any unsaturation and/or any branch-
ing. Saturated, unsaturated, ramified and linear 5 carbon carbonyls
were proposed as candidates for C (29 compounds). Cyclic car-
bonyls with less than 5 carbon atoms and molecules with more

Fig. 1. HPLC-UV gradient elution mode chromatograms. 13 carbonyl-DNPH compounds standard (below); automotive emission sample (above). Note: X corresponds to
2,4-dinitrophenylhydrazone.
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Table 7
List of candidates with predicted log k′ using F3 model PLS and both ANN models presented in Section 3.3.  Molecular mass (MM)  and difference between predicted and
unknown compound experimental log k′ value (|E|). Those candidates that meet |E|maximum criterions (0.087 for F3 PLS model, 0.083 for ANN 34 molecules model and 0.098
for  ANN 102 molecules model) are marked in bold. The experimental log k′ values for the unidentified carbonyl-DNPH compounds obtained using method 1 analysis are also
included.

Unknown  compound  MM  (g/mol)  log  k′ PLS  |E|log  k′ PLS  log  k′ ANN  34  set  |E|log  k′ ANN  34  set  log  k′ ANN  102  set  |E|log  k′ ANN  102  set

Compound  C  (experimental  log  k′ =  1.448)
3-Methylenebutanal-DNPH  264  1.416  0.032  1.426  0.022  1.427  0.021
3-Pentanone-DNPH  266  1.415  0.033  1.440  0.008  1.444  0.004
Pent-4-enal-DNPH  264  1.406  0.042  1.418  0.030  1.423  0.025
2-Methylenebutanal-DNPH  264  1.397  0.051  1.412  0.036  1.413  0.035
Pent-3-enal-DNPH  264  1.378  0.070  1.397  0.051  1.403  0.045
2-Methylbut-2-enal-DNPH  264  1.369  0.079  1.389  0.059  1.392  0.056
4-Penten-2-one-DNPH  264  1.356  0.092  1.377  0.071  1.377  0.071
2-Methylbut-3-enal-DNPH  264  1.352  0.096  1.367  0.081  1.364  0.084
1-Penten-3-one-DNPH  264  1.347  0.101  1.369  0.079  1.371  0.077
3-Methyl-3-buten-2-one-DNPH  264  1.336  0.112  1.358  0.090  1.361  0.087
2-Methylidenebut-3-enal-DNPH  262  1.327  0.121  1.341  0.107  1.335  0.113
3-Penten-2-one-DNPH  264  1.317  0.131  1.340  0.108  1.345  0.103
Cyclopentanone-DNPH 264  1.296  0.152  1.320  0.128  1.328  0.120
Pent-1,4-diene-3-one-DNPH 262 1.275  0.173  1.291  0.157  1.288  0.160
3-Methylbut-2-enal-DNPH 264 1.269  0.179  1.283  0.165  1.297  0.151
Pent-2-enal-DNPH 264 1.260  0.188  1.283  0.165  1.300  0.148
Pent-4-ynal-DNPH 262 1.235  0.213  1.241  0.207  1.220  0.228
3-Cyclopenten-1-one-DNPH 262  1.211  0.237  1.230  0.218  1.238  0.210
2,4-Cyclopentadien-1-one-DNPH 260 1.206  0.242  1.229  0.219  1.224  0.224
2,4-Pentadienaldehyde-DNPH 262  1.198  0.250  1.207  0.241  1.219  0.229
2-Cyclopenten-1-one-DNPH  262  1.190  0.258  1.188  0.260  1.201  0.247
4-Pentyne-2-one-DNPH 262  1.178  0.270  1.182  0.266  1.170  0.278
2-Methylbut-3-ynal-DNPH  262  1.150  0.298  1.154  0.294  1.133  0.315
1-Pentyne-3-one-DNPH  262  1.132  0.316  1.133  0.315  1.130  0.318
2-Methylidenebut-3-ynal-DNPH  260  1.127  0.321  1.120  0.328  1.096  0.352
3-Pentyne-2-one-DNPH  262  1.092  0.356  1.084  0.364  1.090  0.358
1-Pentene-4-yne-3-one-DNPH  260  1.080  0.368  1.071  0.377  1.057  0.391
2-Pentene-4-ynal-DNPH  260  1.036  0.412  1.027  0.421  1.022  0.426
1,4-Pentadiyne-3-one-DNPH  258  0.893  0.555  0.877  0.571  0.839  0.609

Compound F  (experimental  log  k′ =  1.571)
4-Methylpentan-2-one-DNPH  280  1.580  0.009  1.572  0.001  1.573  0.002
2-Methylpentan-3-one-DNPH  280  1.555  0.016  1.559  0.012  1.564  0.007
3-Methylpentan-2-one-DNPH  280  1.549  0.022  1.556  0.015  1.556  0.015
4-Methylpentanal-DNPH  280  1.597  0.026  1.577  0.006  1.595  0.024
3-Methylpentanal-DNPH  280  1.600  0.029  1.578  0.007  1.591  0.020
2,3-Dimethylbutanal-DNPH  280  1.541  0.030  1.536  0.035  1.543  0.028

Compound H  (experimental  log  k′ =  1.655)
2,6-Dimethylbenzaldehyde-DNPH  314  1.647  0.008  1.627  0.028  1.643  0.012
2,3-dimethylbenzaldehyde-DNPH  314  1.598  0.057  1.613  0.042  1.628  0.027
3,4-Dimethylbenzaldehyde-DNPH  314  1.592  0.063  1.602  0.053  1.602  0.053
2,5-Dimethylbenzaldehyde-DNPH  314  1.576  0.079  1.590  0.065  1.598  0.057
3,5-Dimethylbenzaldehyde-DNPH  314  1.558  0.097  1.580  0.075  1.586  0.069

Compound I  (experimental  log  k′ =  1.675)
3,3-Dimethylpentanal-DNPH  294  1.678  0.003  1.657  0.018  1.669  0.006
5-Methylhexan-3-one-DNPH  294  1.671  0.004  1.657  0.018  1.665  0.010
5-Methylhexan-2-one-DNPH  294  1.680  0.005  1.658  0.017  1.667  0.008
3-Methylhexanal-DNPH  294  1.665  0.010  1.647  0.028  1.661  0.014
2,4-Dimethylpentan-3-one-DNPH  294  1.661  0.014  1.638  0.037  1.643  0.032
2-Methylhexan-3-one-DNPH  294  1.694  0.019  1.664  0.011  1.670  0.005
3-Methylhexan-2-one-DNPH  294  1.655  0.020  1.643  0.032  1.650  0.025
3-Ethylpentan-2-one-DNPH  294  1.654  0.021  1.644  0.031  1.654  0.021
4-Methylhexan-2-one-DNPH  294  1.646  0.029  1.641  0.034  1.651  0.024
3-Ethylpentanal-DNPH  294  1.645  0.030  1.638  0.037  1.654  0.021
Heptan-3-one-DNPH  294  1.705  0.030  1.679  0.004  1.691  0.016
3,3-Dimethylpentan-2-one-DNPH  294  1.641  0.034  1.632  0.043  1.640  0.035
2,2-Diethylpropanal-DNPH  294  1.641  0.034  1.636  0.039  1.654  0.021
2,2-Dimethylpentanal-DNPH  294  1.641  0.034  1.634  0.041  1.650  0.025
2,2,3-Trimethylbutanal-DNPH  294  1.640  0.035  1.626  0.049  1.640  0.035
4-Methylhexanal-DNPH  294  1.640  0.035  1.634  0.041  1.653  0.022
4-Methylhexan-3-one-DNPH  294  1.713  0.038  1.674  0.001  1.681  0.006
3,4-Dimethylpentan-2-one-DNPH  294  1.719  0.044  1.681  0.006  1.689  0.014
4,4-Dimethylpentan-2-one-DNPH  294  1.719  0.044  1.678  0.003  1.689  0.014
4,4-Dimethylpentanal-DNPH  294  1.630  0.045  1.630  0.045  1.646  0.029
2,3-Dimethylpentanal-DNPH  294  1.615  0.060  1.612  0.063  1.629  0.046
2,3,3-Trimethylbutanal-DNPH  294  1.614  0.061  1.612  0.063  1.626  0.049
3,4-Dimethylpentanal-DNPH  294  1.609  0.066  1.607  0.068  1.619  0.056
5-Methylhexanal-DNPH  294  1.606  0.069  1.614  0.061  1.631  0.044
2,4-Dimethylpentanal-DNPH  294  1.601  0.074  1.603  0.072  1.623  0.052
2-Ethylpentanal-DNPH  294  1.591  0.084  1.607  0.068  1.627  0.048
2-Ethyl-3-methyl-butanal-DNPH  294  1.587  0.088  1.595  0.080  1.609  0.066
2-Methylhexanal-DNPH 294  1.578  0.097  1.598  0.077  1.620  0.055

Compound J  (experimental  log  k′ =  1.709)
Heptanal-DNPH  294  1.625  0.084  1.636  0.073  1.658  0.051
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than 5 carbon atoms with one or more unsaturations were not
considered as candidates.

In the case of unknown compound F (log k′ = 1.571), UV–vis spec-
tra allowed us to know that no unsaturation was present. This
compound elutes in the initial elution zone that corresponds to
compounds with 6 carbon atoms, meaning that it was more likely
that compound F would correspond to a ketone than an aldehyde
and/or a ramified compound (six candidate compounds for F were
proposed).

Unknown compound H (log k′ = 1.655) elutes between two com-
pounds with 8 carbon atoms, one aromatic and the other branched
and unsaturated. This suggests that compound H should have one
or more unsaturations and/or one or more branches, as well as bean
8 carbon atoms carbonyl compound. As will be shown in Section
3.6,  all dimethylbenzaldehyde-DNPH isomers were considered as
possible candidate H compounds (five compounds).

The number of candidates increases with the retention time of
the unknown compound, which makes their identification more
difficult. This situation can be exemplified by unknown compounds
I  and J and is exacerbated by the lack of reference compounds in
their elution zones.

Similarly to F, unknown compound I (log k′ = 1.675) does not
present any unsaturation. This compound elutes at the initial part
of the 7 carbon atoms elution zone and it would be more likely
that it will be a ketone than an aldehyde and/or a branched com-
pound. A total of 28 carbonyl DNPH-compounds (16 aldehydes and
12 ketones), all linear and ramified 7 carbon carbonyls, were con-
sidered as I candidate compounds.

J  compound (log k′ = 1.709) elutes before octanal-DNPH and
the elution zone of carbonyls with seven carbon atoms was not
closed by its corresponding linear aldehyde. In order to know more
information about this elution zone heptanal-DNPH standard was
acquired and analyzed. This allowed identifying unknown com-
pound J as heptanal-DNPH by retention time coincidence with the
standard.

Predicted log k′ values for candidates using F3 PLS model and
both ANN QSRR methods established in Section 3.3,  allowed
identifying the most probable compounds for each unknown
carbonyl-DNPH. Due to the dependency of some of the molecular
descriptors used in QSRR models with the molecular conformation,
a conformational study using the 34 selected geometries used in F3
PLS model was done. Superposition of the most suitable 34 confor-
mations did not allow establishing a conformation pattern. For this
reason, for each candidate molecule, we decided to use its mini-
mum  energy conformation, assuming that in many cases this may
not be the conformation adopted by the molecule in the chromato-
graphic system. In order to establish a confidence interval criterion
for candidates acceptance, the maximum accepted difference value
between predicted and unknown compound experimental log k′

values (|E|maximum) was calculated using Eq. (4).  In this equation
sa corresponds to experimental log k′ data associated error for
6analysis days (sa = 0.024) (Section 3.1) and sb corresponds to used
prediction model log k′ data associated error (sb = 0.037 for PLS F3
model, sb = 0.034 for ANN 34 molecules model and sb = 0.043 for
ANN 102 molecules model) (Section 3.3).∣∣E∣∣

maximum
= 2 ·

√
(s2

a + s2
b
) (4)

The |E|maximum value was 0.087 for F3 PLS model, 0.083 for ANN 34
molecules model and 0.098 for ANN 102 molecules model. Accord-
ing to these criterions, the accepted candidates for each unknown
compound and QSRR method are marked in bold on Table 7.

QSRR obtained results show that for unknown compound C 6 of
the 29 carbonyl-DNPH candidates meet the |E|maximum criterion for
PLS model, 9 of the 29 carbonyl-DNPH candidates meet this crite-
rion for 34 ANN model and 10 of the 29 carbonyl-DNPH for 102

ANN model. 3-methylenebutanal-DNPH and 3-pentanone-DNPH
have the lowest difference between predicted and experimental
unknown compound C log k′ value taking into account PLS model.
For both ANN models, predicted log k′ data for 3-pentanone-DNPH
have the lowest |E| value.

For unknown compound F all candidates meet |E|maximum
criterions. For all PLS and ANN models, 4-methylpentan-2-
one-DNPH is the most provable candidate to correspond with
unknown compound F. Anyway, considering the predictions,
4-methylpentan-2-one-DNPH and 2-methylpentan-3-one-DNPH
could not be properly resolved with the chromatographic method
used.

Taking into account PLS model, for unknown compound H only
3,5-dimethylbenzaldehyde-DNPH does not meet the |E|maximum
criterion. When ANN models are used, all dimethylbenzaldehyde-
DNPH isomers meet |E|maximum criterions. For all QSRR methods
used, 2,6-dimethylbenzaldehyde-DNPH is the isomer with the
lowest difference between predicted and unknown compound H
experimental log k′ value.

For unknown compound I, 26 of 28 carbonyl-DNPH candidates
meet the |E|maximum criterion taking into account PLS model and
all candidates meet the |E|maximum criterions for ANN models.
Obtained results concerning candidate I compounds may be due
to the fact that this compound elutes at the last chromatogram elu-
tion zone where linear gradient change to isocratic elution mode
takes place. In addition, the QSRR models used cannot correctly
describe this change because only a few training set compounds
elute in this chromatogram zone. In addition C18 chromatographic
method has not been optimized for compound I candidates and it
is, therefore, likely that most of them cannot be resolved using this
chromatographic method.

Difference between predicted heptanal-DPNH and unknown
compound J experimental log k′ value using PLS and both ANN meet
|E|maximum criterions.

As mentioned in Section 3.2,  those carbonyl-DNPH compounds
with a log k′ difference less than 0.024 could not be properly
resolved. This can also be applied to log k′ predicted values and
can be used to know possible compound interferences.

3.5. C18 gradient elution method chemical structure similarities

Automotive emission sample (above) and 13 carbonyl-DNPH
compounds standard (below) chromatograms are presented in
Fig. 1. As can be observed, unknown compounds seem to be divided
into three different groups (1, 2 and 3). In group 1, the unknown
compound C appears between an aromatic 7 carbon carbonyl
and a linear 5 carbon carbonyl. A similar situation is observed
for unknown compound F, which appears in group 2 and elutes
between an aromatic 8 carbon carbonyl and a linear 6 carbon car-
bonyl. Unknown compounds H, I and J appear in group 3. Compound
J is a linear 7 carbon carbonyl and it matches with the chemical
structure of the last compounds of each group (pentanal-DNPH and
hexanal-DNPH). As later the group elutes the compound structure
increases in one carbon atom. It is possible that these three com-
pound groups suggest that compound H is, as the first compound
of each group, an aromatic compound, and it even can be proposed
that compound H could correspond to an aromatic compound with
9 carbon atoms in its structure. Accordingly, compound H would
probably correspond to a dimethylbenzaldehyde-DNPH isomer.

Following the chemical structure pattern previously expressed,
it is feasible to suppose that unknown compounds C, F and I have
a similar carbonyl structure with an increasing number of carbon
atoms. QSRR results (see Section 3.4)  showed 4-methylpentan-
2-one-DNPH (a 6-carbon atom ketone) to be the most provable
structure for compound F. This suggests that C and I compounds
could be ketones-DNPH of 5 and 7 carbon atoms, respectively.
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QSRR results obtained show that the most provable ketone
structure for unknown compound C is 3-pentanone-DNPH. Con-
cerning compound I, candidates 5-methylhexan-3-one-DNPH and
5-methylhexan-2-one-DNPH are the most provable ketones and for
each QSRR method both structures present similar predicted log k′

data. This would indicate that if both ketones were in the sam-
ple they probably could not be resolved, although, in this case, the
UV–vis absorption spectra show that the corresponding compound
I peak is mostly pure.

3.6. UPLC®–MS/MS automotive emission sample analysis

In order to proceed to the identification of the unknown peaks
that appeared in the analyzed samples, some automotive emissions
samples were analyzed by UPLC®–MS/MS, working in −ESI-mode
as specified in Section 2.3.3. Carbonyl-DNPH compounds UPLC®

retention time and MS/MS  monitored parent and fragmentation
ions are presented in Table S1 (Supplementary Material). These
analyses were initiated taking into account the chemical structures
proposed in Section 3.5.

Supplementary material related to this article found, in the
online version, at http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2012.12.027.

The most likely candidate for unknown DNPH-compound C (3-
pentanone-DNPH) has different molecular mass (266 amu) than
the other more provable candidates (264 amu). In order to identify
compound C, m/z 263 and 265 ions have been monitored in SRM
mode. At the retention time of compound C, there was  only one sig-
nal recorded for m/z 265, which would correspond to a compound of
266 amu: 3-pentanone-DNPH. The sample and 3-pentanone-DNPH
standard have equivalent fragmentations profiles (Fig. S3 in Sup-
plementary Material).

Supplementary material related to this article found, in the
online version, at http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2012.12.027.

Concerning unknown compound F, all its candidates have
the same molecular mass (280 amu). First, m/z 279 was  moni-
tored in SRM mode, obtaining a signal at compound F retention
time. Then the most suitable compound F candidate standard (4-
methylpentan-2-one-DNPH) fragmentations were studied. Both
sample and standard have equivalent fragmentations profiles
(Fig. S4 in Supplementary Material). Regardless, the MRM  spec-
tra comparison with 2-methylpentan-3-one-DNPH standard was
not possible and we, therefore, cannot rule out its presence in the
analyzed sample.

Supplementary material related to this article found, in the
online version, at http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2012.12.027.

For compound I, all candidates have the same molecular
mass (294 amu) so in order to proceed to its identification
comparison of the MRM  monitoring mode spectra of unknown
compound I and a standard was essential. The MRM spectra of
5-methylhexan-2-one-DNPH standard and unknown compound I
were compared, obtaining equivalent fragmentation profiles (Fig.
S5 in Supplementary Material). In this case, the presence of 5-
methylhexan-3-one-DNPH in the analyzed sample cannot be ruled
out because MRM  spectrum comparison with 5-methylhexan-
3-one-DNPH standard was not possible. Unknown compound
J, previously identified as heptanal-DNPH, presented an MRM
spectrum similar to that of heptanal-DNPH standard (Fig. S6 in
Supplementary Material).

Supplementary material related to this article found, in the
online version, at http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2012.12.027.

Concerning unknown compound H, the first objec-
tive was to confirm that this compound corresponds
to a dimethylbenzaldehyde-DNPH isomer. Thus, 2,4-
dimethylbenzaldehyde-DNPH standard fragmentations were
studied (m/z 313 ion fragmentations) and compared to
unknown compound H fragmentations. Both spectra have similar

fragmentation profiles. However, there are small differences that
become more evident when 2,4-dimethylbenzaldehyde-DNPH
standard is added to the sample (Fig. S7 in Supplementary Material).
In order to determine if there are significant differences between
the aromatic carbonyl-DNPH fragmentation profiles, isomers 2-, 3-
and 4-methylbenzaldehyde-DNPH 299 ion fragmentations were
studied. Taking into account the relative abundance of m/z  153 and
181 ions, ortho isomer could be differentiated from the other two
tolualdehyde-DNPH isomers. In the case of unknown compound
H, typical dimethylbenzaldehyde-DNPH, methylbenzaldehyde-
DNPH and benzaldehyde-DNPH fragmentations were monitored.
These analysis have allowed confirming that compound H is a C9
aromatic aldehyde (without taking into account DNPH), which
must correspond to 2,6-dimethylbenzaldehyde-DNPH although
we could not confirm this without its standard.

Supplementary material related to this article found, in the
online version, at http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2012.12.027.

QSRR methodologies applied to C18 (method 2) and cyano
(method 3) isocratic elution methods.

34 carbonyl-DNPH compounds analysis was  carried out using
C18 isocratic method (method 2).

Cyano column (method 3) was chosen because, with respect
to C18 column, it allows obtaining an orthogonal chromatographic
system. This means that two  chromatographic columns of opposite
polarity were used, which enabled us to study how two different
retention mechanism systems affected the retention of carbonyl-
DNPH compounds.

The Cyano LiChrosphere® column is a cyanopropyl column in
which the functional group is connected to silica spherical parti-
cles using a C3 chain. Using cyano isocratic method, the retention
times of the 34 carbonyl-DNPH compound set are greater than
those of the C18 methods. This is due to the cyano column is the
most polar stationary phase used and due to the mobile phase used.
The role of the cyanopropyl groups is similar to that of ACN when
it is used in the mobile phase of C18 column methods. In one case,
cyanopropyl increase carbonyl-DNPH compounds retention and in
the other acetonitrile drags harder the compounds.

For both isocratic methods, the application of linear QSRR
methodologies was studied. Training set molecular conformations
(34 molecules) were optimized in order to minimize PLS model
error. The best PLS correlation was  obtained using three molecular
descriptors: dipolar moment (PM3 dipole: �), octanol/water par-
tition coefficient logarithm (SlogP) and surface rugosity (vsurf R)
(see Eq. (5)), obtaining an R2 value of 0.994, a Q2 value of 0.992, an
s value of 0.021, an F value of 4919 and a � value of 0.997.

For C18 isocratic elution method, SlogP is, like in C18 gradient
elution method, the descriptor with the highest relative impor-
tance in the obtained PLS correlation equation. This behavior can
be explained because the stationary phase used is the same in both
chromatographic methods. Dipolar moment has a 21% value of rel-
ative importance in C18 isocratic elution method PLS correlation
equation and related bulkiness descriptor surface rugosity a value
of 4%. Thus, the change from gradient to isocratic mode entails
a diminution of the relative importance of the related bulkiness
descriptor in the obtained PLS correlation equation.

log k′ = 0.564 + 0.476 SlogP − 0.0834 � − 0.334 vsurf R (5)

In method 3, as in the case of C18 isocratic elution method,
octanol/water partition coefficient logarithm (SlogP) and dipolar
moment (PM3 dipole) were used. However, a best correlation is
obtained when interaction field volume (vsurf V) is used as the
third molecular descriptor instead of surface rugosity (vsurf R) that
was used for C18 methods (Eq. (5)). Method 3 obtained PLS model
has an R2 value of 0.997, a Q2 value of 0.997, an s value of 0.012, an
F value of 12,261 and a � value of 0.999. As expected, C18 isocratic
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elution method obtained PLS model shows better correlation than
PLS model obtained for C18 gradient elution method.

For cyano isocratic method PLS equation (Eq. (6)), the station-
ary phase change entails that the bulkiness descriptor be the most
important. SlogP and dipolar moment have 24% and 14% relative
importance values, respectively.

log k′ = −0.821 + 0.00500 vsurf V − 0.124 SlogP − 0.0580 � (6)

For each carbonyl-DNPH compound obtained molecular descrip-
tors values are presented in Table S2 (Supplementary Material).

Supplementary material related to this article found, in the
online version, at http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2012.12.027.

For C18 isocratic elution method PLS adjustment, those ana-
lytes that show the highest error predicted log k′ values are
6-methylhept-5-en-2-one-DNPH, 2-methylpropanal-DNPH and
benzaldehyde-DNPH followed by 3-methyl-2-butanone-DNPH,
2-propanone-DNPH and 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexene-1-one-
DNPH. For cyano isocratic elution method PLS adjustment, those
analytes that show the highest error predicted log k′ values
are furan-2-carbaldehyde-DNPH, 2-propanone-DNPH and 2-
methylprop-2-enal-DNPH followed by prop-2-enal-DNPH and
3-methyl-2-butanone-DNPH.

For both isocratic methods, PLS calculated log k′ data versus the
experimental results are presented in Figs. S8 and S9 (Supplemen-
tary Material).

Supplementary material related to this article found, in the
online version, at http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2012.12.027.

Non-linear QSRR were also applied to isocratic methods. The
application of ANN to the studied compounds allows obtaining
predictions of similar reliability as those obtained from PLS models.

3.7. Retention index differences

According to Ervin sz. Kováts methodology [8],  the lin-
ear aldehydes ethanal-DNPH, propanal-DNPH, butanal-DNPH,
pentanal-DNPH, hexanal-DNPH and octanal-DNPH were used to
obtain an equation that linearly correlates the experimental log k′

with the retention index (RI) established for each linear aldehyde
as 200, 300, 400, 500, 600 and 800, respectively. This was  applied
to experimental data obtained using C18 and cyano columns in
isocratic elution mode. After that, using the correlation equations
obtained, the retention index for all analyzed carbonyl-DNPH com-
pounds were calculated (see Table 8).

An interesting tool is obtained when the difference between
the retention index for C18 and cyano columns is calculated
(�RI). Due to the opposite polarities of the columns, retention
index differences (�RI) allow to classify the carbonyl-DNPH com-
pounds into different families (see Table 9). These families are
aromatic compounds-DNPH (aldehydes and ketones), ketones-
DNPH, aldehydes-DNPH and double-bonded carbonyl-DNPH. As
can be seen in Table 9, unfortunately this tool cannot distinguish
ramified carbonyls from their corresponding linear homologues.

The injection of standards has allowed checking that
retention index differences obtained for 3-pentanone-DNPH,
4-methylpentan-2-one-DNPH, 5-methylhexan-2-one-DNPH and
heptanal-DNPH allows to classify these compounds as three
ketones-DNPH and a linear aldehyde-DNPH, respectively (see
Table 9). It can then be assumed that the application of retention
index differences methodology to the unknown compounds C,
F and I will permit the identification of these compounds as
ketones-DNPH. Furthermore, this will enable reducing the number
of candidates for each unknown compound: from 29 to 15 for
compound C, from 6 to 3 for unknown compound F and from 28
to 12 for unknown compound I. Unknown compound H can be
identified as an aromatic compound-DNPH with this methodology.

Table 8
Retention index (RI) calculated for C18 and cyano isocratic methods and retention
index differences (�RI) corresponding to each 38 carbonyl-DNPH compound.

Carbonyl-DNPH compounds RI C18

isocratic
RI cyano
isocratic

�RI

Methanal-DNPH 138 153 15
Ethanal-DNPH 205 207 2
2-Propanone-DNPH 276 265 −11
Prop-2-enal-DNPH 270 296 26
Furan-2-carbaldehyde-DNPH 264 388 123
Propanal-DNPH 303 303 0
But-2-enal-DNPH 352 372 19
Butan-2-one-DNPH 386 370 −16
2-Methylprop-2-enal-DNPH 375 413 38
Butanal-DNPH 396 393 −3
2-Methylpropanal-DNPH 398 397 0
Benzaldehyde-DNPH 421 556 135
Cyclohexanone-DNPH 476 446 −31
3-Methyl-2-butanone-DNPH 478 462 −16
Pentan-2-one-DNPH 480 456 −24
3-Methylbutanal-DNPH 477 475 −2
2-Methylbutanal-DNPH 486 485 0
1-Phenylethanone-DNPH 491 615 124
Pentanal-DNPH 494 493 −1
2-Methylbenzaldehyde-DNPH 506 647 141
4-Methylbenzaldehyde-DNPH 519 639 120
3-Methylbenzaldehyde-DNPH 515 645 130
3-Phenylprop-2-enal-DNPH 520 684 165
3-Hexanone-DNPH 576 551 −25
2-Hexanone-DNPH 580 556 −24
2-Ethylbutanal-DNPH 570 570 0
2-Methylbutanal-DNPH 587 586 −1
hexanal-DNPH 597 596 −1
2,4-Dimethylbenzaldehyde-DNPH 610 730 120
6-Methylhept-5-en-2-one-DNPH 657 665 8
Heptan-4-one-DNPH 675 642 −33
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexene-1-one-DNPH 687 673 −15
Heptan-2-one-DNPH 684 659 −25
Octanal-DNPH 805 807 2
3-Pentanone-DNPH 479 464 −14
4-Methylpentan-2-one-DNPH 559 535 −24
5-Methylhexan-2-one-DNPH 664 644 −20
Heptanal-DNPH 702 701 0

Finally, the retention index differences methodology also will
allow classifying unknown compound J as an aldehyde-DNPH.

3.8. QSRR methodologies applied by families in C18 gradient
elution method

With the aim of studying QSRR methodologies application
by families, some carbonyl-DNPH compounds from the 34 ana-
lytes set were divided into families: aldehydes-DNPH, aromatic
compounds-DNPH and ketones-DNPH. The molecular conform-
ers used were those of correlation model F3. Double-bonded
DNPH-carbonyls have not been taken into account because
there were only a few compounds. The first group includes 12
linear and ramified aldehydes-DNPH (methanal-DNPH, ethanal-
DNPH, butanal-DNPH, propanal-DNPH, 2-methylpropanal-DNPH,
3-methylbutanal-DNPH, 2-methylbutanal-DNPH, 2-ethylbutanal-
DNPH, 2-methylpentanal-DNPH, pentanal-DNPH, hexanal-DNPH
and octanal-DNPH). The aromatic compounds-DNPH group
includes 8 carbonyl-DNPH compounds (furan-2-carbaldehyde-
DNPH, benzaldehyde-DNPH, 1-phenylethanone-DNPH,
2-methylbenzaldehyde-DNPH, 3-methylbenzaldehyde-DNPH,
4-methylbenzaldehyde-DNPH, 3-phenylprop-2-enal-DNPH and
2,4-dimetilbenzaldehyde-DNPH). Finally, the ketones-DNPH group
includes 8 ketones-DNPH (7 linear and 1 ramified): 2-propanone-
DNPH, butan-2-one-DNPH, 3-methyl-2-butanone-DNPH,
2-pentanone-DNPH, 3-hexanone-DNPH, 2-hexanone-DNPH,
heptan-4-one-DNPH and heptan-2-one-DNPH.
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Table  9
Retention index differences (�RI) families classification. Average, standard deviation, number of compounds (n), Student’s t distribution with a confidence interval of 95%,
minimum and maximum accepted value (taking into account the other four presented parameters) for each family.

Family Average Standard deviation n t Minim accepted value Maximum accepted value

Ketones-DNPH −22 7 10 2.262 −27 −17
Ramified aldehydes-DNPH −1 1 5 2.776 −2 0
Linear  aldehydes-DNPH 0 2 6 2.571 −2 2
Double-bounded-DNPH carbonyls 23 13 4 3.182 2 43
Aromatic-DNPH 132 15 8 2.365 120 145

Obtained PLS results by families are presented in Table 10.  In all
cases, the descriptors used were SlogP, vsurf R and dipole PM3  (�).

PLS regression equation obtained for the aldehyde-DNPH group
is presented in Eq. (7).

log k′ = −3.114 + 0.308 SlogP + 2.793 vsurf R − 0.0310 � (7)

PLS regression equation obtained for the aromatic-DNPH group is
presented in Eq. (8).

log k′ = −7.188 + 0.313 SlogP + 5.580 vsurf R − 0.0110 � (8)

PLS regression equation obtained for the ketone-DNPH group is
presented in Eq. (9).

log k′ = −4.995 + 0.259 SlogP + 4.068 vsurf R − 0.00264 � (9)

Table 10
PLS statistic parameters obtained by families in C18 gradient elution mode (method
1).  Where R2 is the coefficient of determination, Q2 is leave one out cross validation
coefficient of determination, s is root mean square error, F is Fisher ratio value and
�  is Spearman’s rank correlation coefficient.

Family R2 Q2 s F �

Aldehyde-DNPH 0.989 0.974 0.032 914 0.995
Aromatic-DNPH 0.997 0.984 0.009 2092 0.999
Ketone-DNPH 0.992 0.957 0.019 763 0.996

In Table 10 can be observed that in all three family set adjustments
the obtained correlation has better correlation parameters than
those obtained for all 34 carbonyl-DNPH compounds set (see F3

Table 11
List of candidates after using unknown compound family classification with predicted log k′ using PLS family method and difference between predicted and unknown
compound experimental log k′ value (|E|). Those candidates that meet |E|maximum criterions (0.080 for aldehyde-DNPH, 0.051 for aromatic-DNPH and 0.061 for ketone-DNPH)
are  marked in bold. The experimental log k′ values for the unidentified carbonyl-DNPH compounds obtained using method 1 analysis are also included.

Unknown compound log k′ ketone-DNPH family PLS |E|log k′ ketone-DNPH family PLS

Compound C (experimental log k′ = 1.448)
3-Pentanone-DNPH 1.394 0.054
4-Penten-2-one-DNPH 1.338 0.110
1-Penten-3-one-DNPH 1.326 0.122
3-Methyl-3-buten-2-one-DNPH 1.316 0.132
3-Penten-2-one-DNPH 1.295 0.153
Cyclopentanone-DNPH 1.269 0.179
Pent-1,4-diene-3-one-DNPH 1.257 0.191
2-Cyclopenten-1-one-DNPH 1.194 0.254
3-Cyclopenten-1-one-DNPH 1.167 0.281
4-Pentyne-2-one-DNPH 1.161 0.287
2,4-Cyclopentadien-1-one-DNPH 1.132 0.316
1-Pentyne-3-one-DNPH 1.107 0.341
3-Pentyne-2-one-DNPH 1.075 0.373
1-Pentene-4-yne-3-one-DNPH 1.067 0.381
1,4-pentadiyne-3-one-DNPH 0.869 0.579

Compound F (experimental log k′ = 1.571)
4-Methylpentan-2-one-DNPH 1.580 0.009
3-Methylpentan-2-one-DNPH 1.548 0.023
2-Methylpentan-3-one-DNPH 1.547 0.024

Compound H (experimental log k′ = 1.655)
2,6-Dimethylbenzaldehyde-DNPH 1.643 0.012
2,3-Dimethylbenzaldehyde-DNPH 1.590 0.065
3,4-Dimethylbenzaldehyde-DNPH 1.584 0.071
2,5-Dimethylbenzaldehyde-DNPH 1.535 0.120
3,5-Dimethylbenzaldehyde-DNPH 1.513 0.142

Compound I (experimental log k′ = 1.675)
Heptan-3-one-DNPH 1.676 0.001
2-Methylhexan-3-one-DNPH 1.683 0.008
5-Methylhexan-2-one-DNPH 1.664 0.011
5-Methylhexan-3-one-DNPH 1.664 0.011
2,4-Dimethylpentan-3-one-DNPH 1.660 0.015
3,3-Dimethylpentan-2-one-DNPH 1.644 0.031
4-Methylhexan-2-one-DNPH 1.709 0.034
4,4-Dimethylpentan-2-one-DNPH 1.720 0.045
3-Methylhexan-2-one-DNPH 1.629 0.046
3-Ethylpentan-2-one-DNPH 1.628 0.047
4-Methylhexan-2-one-DNPH 1.624 0.051
3,4-Dimethylpentan-2-one-DNPH 1.730 0.055

Compound J (experimental log k′ = 1.709)
Heptanal-DNPH 1.651 0.058
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model in Section 3.3). So, once unknown compounds have been
classified using retention index differences methodology, PLS cor-
relation equations obtained for each compound family could be
applied to each unknown compound candidates.

Predicted log k′ values for candidates using family PLS QSRR
methods can be used to identify the most probable compounds for
each unknown carbonyl-DNPH (see Table 11).  Using Eq. (4), which
was presented in Section 3.4,  where sb = 0.032 for PLS F3 aldehyde-
DNPH model, sb = 0.009 PLS F3 aromatic-DNPH model and sb = 0.019
for PLS F3 ketone-DNPH model, the maximum confidence interval
criterion for candidates acceptance (|E|maximum) was  fixed at 0.080
for aldehyde-DNPH, at 0.051 for aromatic-DNPH and at 0.061 for
ketone-DNPH. According to these criteria, the accepted candidates
for each unknown compound and QSRR method are marked in bold
in Table 11.

For unknown compound C, the application of the ketone-DNPH
family PLS correlation allows selecting only 3-pentanone-DNPH as
candidate.

Concerning unknown compound F the three candidates meet
the acceptance criterion and, as happened with PLS and ANN
results presented in Table 7, 4-methylpentan-2-one-DNPH is the
F candidate that presents the lowest |E|log k′ . The application of
ketone-DNPH correlation model allows resolving the three candi-
dates (difference between log k′ predicted data > 0.024).

For unknown compound H, only 2,6-dimethylbenzaldehyde-
DNPH candidate meets the |E|maximum criterion.

Concerning unknown compound I, all 12 candidate structures
meet the acceptance criterion. This shows that the higher the
compound retention time, the more candidate compounds can
elute in that zone and that all of these compounds cannot be cor-
rectly resolved with the chromatographic method used. This can be
exemplified by 5-methylhexan-2-one-DNPH and 5-methylhexan-
3-one-DNPH, which, as seen in Section 3.4,  have the same log k′

predicted data. Similar results were obtained for 2-methylhexan-
3-one-DNPH and heptan-3-one-DNPH.

Finally, the application of the aldehyde-DNPH obtained PLS cor-
relation equation allows obtaining heptanal-DNPH as candidate.

4. Conclusions

In the present work, dipolar moment, octanol/water partition
coefficient logarithm and surface rugosity have been shown to be
good descriptors when used in C18 column gradient and isocratic
elution modes PLS equations for the compound set studied. For
cyano column isocratic mode, interaction field volume has been
used instead of surface rugosity to achieve a PLS model with similar
correlation.

Since molecular descriptors based on tridimensional molecular
structure have been used, the optimization of training set molecu-
lar conformations is crucial to obtain satisfactory QSRR prediction
models. This procedure has permitted the linear description of the
molecular behavior of studied molecules when gradient elution
mode method is used, achieving similar correlation results than
those obtained in isocratic elution mode method.

Using the same molecular descriptors, the application of ANN
(in both gradient and isocratic elution modes) to the studied com-
pounds allows obtaining predictions of similar reliability as those
obtained from PLS models. Therefore, a satisfactory carbonyl-DNPH
HPLC chromatographic retention PLS model can be obtained using
octanol/water partition coefficient logarithm (SlogP), superficial
rugosity (vsurf R) and dipolar moment (dipole PM3) as molecular
descriptors.

The linear and non-linear QSRR correlation equations developed
for gradient C18 method have been proven to be useful in reducing
the carbonyl compound candidates to be identified as the unknown

peaks that appeared in automotive emission samples. This informa-
tion has been especially valuable in order to be successful in sample
compounds identification by UPLC®–MS/MS. Thus, QSRR correla-
tion equations developed have been an essential tool for confirming
the identity of unknown carbonyl-DNPH compounds appeared in
automotive emission samples.

The application of linear and non-linear QSRR correlation equa-
tions developed for gradient C18 method also can be used to reveal
similar carbonyl compounds-DNPH structures that will co-eluate
with other compounds of interest.

Retention index differences have been shown to be a use-
ful tool in the classification of carbonyl-DNPH compounds in
different families: aromatic-DNPH compounds, aldehydes-DNPH,
ketones-DNPH and double-bonded-DNPH carbonyls. This will
allow, combined with QSRR carbonyl families obtained correlation
equations, to improve unknown compounds candidates chromato-
graphic retention predicted values.
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A continuació es presenten, per a cada un dels 34 compostos carbonílics DNPH-

derivatitzats, els valors dels descriptors moleculars utilitzats en les equacions presentades 

en el Capítol 4. 

compostos carbonílics  

DNPH-derivatitzats 

SlogP 

Equació 4.4. Equació 4.9. Equació 4.10. 

PM3 

dipole 

(µ) 

 

Vsurf

_R 

PM3 

dipole 

(µ) 

Vsurf

_R 

PM3 

dipole 

(µ) 

Vsurf

_V 

formaldehid-DNPH 1,531 7,890 1,308 6,554 1,300 6,554 458,9 

acetaldehid-DNPH 1,921 7,181 1,292 7,181 1,292 7,181 494,5 

acetona-DNPH 2,311 7,531 1,330 7,531 1,330 8,676 543,6 

acroleïna-DNPH 2,087 7,844 1,325 7,046 1,343 7,844 528,8 

furan-2-carbaldehid-DNPH 2,542 9,190 1,356 9,190 1,356 9,190 598,6 

propionaldehid-DNPH 2,311 8,401 1,335 7,141 1,344 8,401 546,0 

crotonaldehid-DNPH 2,477 6,999 1,359 6,999 1,359 6,999 558,4 

metil etil cetona-DNPH 2,701 8,579 1,356 7,584 1,355 8,579 579,4 

metacroleïna-DNPH 2,477 7,164 1,358 6,985 1,354 7,164 567,5 

butiraldehid-DNPH 2,701 7,109 1,367 7,109 1,367 7,109 570,6 

2-metilpropanal-DNPH 2,557 7,165 1,373 7,148 1,355 8,576 584,4 

benzaldehid-DNPH 2,949 7,360 1,389 8,805 1,372 7,386 631,5 

ciclohexanona-DNPH 3,235 7,718 1,366 8,720 1,380 8,754 623,3 

3-metil-2-butanona-DNPH 2,947 8,289 1,391 7,513 1,364 8,289 609,6 

pentan-2-ona-DNPH 3,091 7,651 1,379 7,675 1,378 7,675 606,9 

3-metilbutanal-DNPH 2,947 7,090 1,386 7,073 1,377 8,675 620,9 

2-metilbutanal-DNPH 2,947 7,380 1,390 7,141 1,363 8,509 621,8 

1-feniletanona-DNPH 3,339 8,960 1,386 8,975 1,391 7,845 668,1 

valeraldehid-DNPH 3,091 7,005 1,388 7,174 1,380 7,005 612,0 

o-tolualdehid-DNPH 3,257 7,393 1,391 8,296 1,403 7,637 670,5 

p-tolualdehid-DNPH 3,257 8,038 1,394 7,985 1,370 7,985 676,1 



 

 

compostos carbonílics  

DNPH-derivatitzats 

SlogP 

Equació 4.4. Equació 4.9. Equació 4.10. 

PM3 

dipole 

(µ) 

 

Vsurf

_R 

PM3 

dipole 

(µ) 

Vsurf

_R 

PM3 

dipole 

(µ) 

Vsurf

_V 

3-fenilprop-2-enal-DNPH 3,614 9,763 1,382 9,763 1,382 9,749 717,1 

3-hexanona-DNPH 3,481 8,675 1,399 7,835 1,366 7,581 647,0 

2-hexanona-DNPH 3,481 7,655 1,394 7,795 1,399 8,663 660,3 

2-etilbutanal-DNPH 3,337 7,428 1,413 7,211 1,385 8,675 661,5 

2-metilpentanal-DNPH 3,337 7,152 1,416 7,067 1,382 7,262 651,5 

hexanaldehid-DNPH 3,481 7,125 1,401 7,295 1,392 7,110 656,9 

2,4-dimetilbenzaldehid-DNPH 3,566 7,943 1,398 7,943 1,398 8,398 716,3 

6-metilhept-5-è-2-ona-DNPH 4,037 7,639 1,378 8,587 1,447 8,587 711,0 

heptan-4-ona-DNPH 3,871 8,607 1,387 7,951 1,383 7,684 687,9 

3,5,5-trimetil-2-ciclohexen-1-

ona-DNPH 
4,037 9,019 1,404 9,019 1,404 9,757 729,9 

heptan-2-ona-DNPH 3,871 8,483 1,390 7,712 1,418 7,567 692,3 

octanal-DNPH 4,261 8,748 1,381 7,184 1,449 7,078 745,5 
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