
08. Laboratori de radioisòtops 
 
El Laboratori de Radioisòtops està classificat com una instal·lació 
radioactiva de 2ª categoria, amb fins de recerca i docència. Actualment 
està autoritzat per a l’ús dels principals isòtops radioactius utilitzats en 
investigació, en concret  3H, 14C, 32P, 35S,  45Ca i 125I.  
 
La missió principal consisteix a proporcionar i mantenir en òptimes 
condicions, i sempre d’acord amb la normativa legal que hi és aplicable, 
un conjunt d’instal·lacions, equipament i serveis molt específics, tot 
adequant-los a les necessitats plantejades pels investigadors, i tot això 
amb el fi d’assegurar una protecció correcta, tant del treballador com de 
la resta de personal, i garantir la seguretat física dels mitjans materials i 
del medi ambient. 
 
 
 

EQUIPS  
 
 
 Instal·lacions: 

o Laboratori de’emissions. 
o Vestidor-sala de descontaminació. 
o Magatzem de residus radioactius. 

 Espectròmetre de Centelleig Líquid. Marca PACKARD 
BIOSCIENCE. Model TRI-CARB 2900TR. 

 Espectròmetre de Centelleig Líquid de’Ultra Baix Nivell. Marca 
WALLAC. Model 1220-003. 

 Espectròmetre de Centelleig Sòlid. Marca WALLAC. Model 1470-
015. 

 Equips de mesura de la radiació i contaminació radiactiva: 
o Monitor de contaminació superficial. Marca BERTHOLD 

Technologies. Model LB 122B. 
o Monitor de contaminació personal. Marca BERTHOLD 

Technologies. Model LB 145. 
o Monitor de radiació. Marca Mini-Instruments. Model 900D. 
o Monitor de radiació. Marca LAMSE. Model RM 1001- RD. 

 Equipamient de radioprotecció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIONS 
 

L’ús dels radioisòtops, en l’àmbit de la recerca i la docència, es basa 
fonamentalment en la utilització d’aquestes com a traçador isotòpic que 
cobreixen un ampli ventall de disciplines i aplicacions, entre les quals 
cal destacar: 

 Assaigs mitjançant el marcatge de molècules en aplicacions en el 
camp de la biologia, bioquímica, farmacologia, biotecnologia, 
bromatologia, medicina, etc. 

 Estudis mediambientals: identificació i caracterització d’aigües, 
climatologia, estudis de radiocontaminants, etc. 

 Datació de mostres. 
 Control de processos. 
  

SECTORS INTERESSATS 

Centres d’investigació bàsica i aplicada, indústria farmacèutica, 
química, agroalimentària, consultories mediambientals, etc. 
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