
 

01. Anàlisi 
 

La unitat d’Anàlisi consta de dues tècniques espectroscòpiques i de tres 
tècniques cromatogràfiques, així com de diverses tècniques 
preparatives. 
 
L’espectroscòpia d’emissió amb plasma d’acoblament inductiu i 
l’espectrometria de masses amb plasma d’acoblament inductiu 
permeten determinar de manera quantitativa la major part dels 
elements de la taula periòdica fins a nivells de concentració de traça i 
ultratraça, tot partint de mostres en dissolució aquosa. 
 
La cromatografia líquida d’alta resolució és actualment una de les 
tècniques de separació més comunament utilitzades per la versalitat i 
camp ampli d’aplicació que presenta. Mitjançant aquesta tècnica, es 
poden separar, identificar i quantificar els components d’una mostra 
segons la seua major o menor afinitat al farciment de la columna 
cromatogràfica. Es disposa de columnes d’absorció, participació i 
intercanvi iònic. 
 
La cromatografia iònica està relacionada amb la cromatografia líquida 
d’alta resolució. És un mètode eficaç per a la separació i determinació 
d’ions basat en l’ús de resines d’intercanvi iònic. 
 
La cromatografia de gasos permet també la separació dels components 
d’una barreja. En aquest cas, la barreja és vaporitzada en un forn i els 
components són separats segons les seues diverses volatilitats i la 
seua capacitat per a ser absorbits en el farciment cromatogràfic Entre 
les tècniques preparatives, destaca la disgestió mitjançant microones 
en què les mostres sòlides són mineralitzadas i convertides en líquid 
per a la seua posterior anàlisi. 
 

EQUIPS  
 
 Dos espectròmetres d’emissión amb plasma d’acoblament 

inductiu de Perkin Elmer. Optima 4300DV y 7300DV. 
 Un espectròmetre de masses amb plasma d’acoblament inductiu 

de Thermo Elemental. VG PQ Excell. 
 Un equip de cromatografia liquida d’alt rendimient de Shimazdu. 

LC-20A. 
 Un equip de cromatografia iònica de Dionex DX500. 
 Un equip de cromatografia iònica de Metrohm Ancat 850 

Professional IC. 
 Un equip de cromatografia de gassos de Agilent. 6890. 
 Un forn microones per a digestions àcides marca Milestone Start 
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APLICACIONS 

 

Tècniques de preparació de mostres 

 Mineralització de mostres sòlides per a fer posterior anàlisi 
mitjançant tècniques espectroscòpiques. 

Tècniques espectroscòpiques: 

 Determinació de metalls i possibles contaminants en sòls 
fertilitzants, matèires vegetals, aliments, etc. 

 Determinació d’elements tòxics en orina, sang, femta, llet materna 
i teixits. 

 Determinació de metalls i contaminants en aigües continentals, 
potables, abocaments, salmorres i aigües de mar. 

 Anàlisi de terres rares en sediments i roques per a determinarne 
la procedència. 

 Evaluació de la contaminació de sòls. 

Tècniques cromatogràfiques: 

 Analisí qualitativa i quantitativa de compostos no volàtils en 
mostres líquides. 

 Determinació de puresa de productes. 
 Separació i identificació de compostos com ara sucres, 

aminoàcids, fàrmacs, pesticides, metabòlits, productes tòxics, 
fenols, etc. 

 Determinació d’anions i cations inorgànics (sulfats, clorurs, 
carbonats, nitris, nitrats, calci, bari) 

 Determinació de sucres en sucs, mel i vins, i alcohols de sucre. 

SECTORS INTERESSATS 

Laboratoris d'analisi toxicològic, depuració d’aigües, anàlisi 
mediambiental, laboratoris agrícoles, farmacia, medicina, alimentació, 
bioquímica, contaminants. 
 

Contacte: 
 
analisis.sti@ua.es 
 
Teresa Ferrándiz Gómez, Clemente Santana Prieto, José María 
Ramírez Oltra i Ana Paula Beltrá Alba 

 


