
 

10. Rayos X y análisis elemental 
 

 
La interacció dels raigs X amb la materia es el fonament de moltes 
tècniques analítiques. Aquesta unitat en te tres que proporcionen 
informació sobre la composició elemental, estructural i  d'entorn  químic 
de les  mostres. L’aplicació fonamental de la difracció de raigs X es la 
identificació qualitativa de la composició mineralògica d'una mostra  
cristal·lina. L’espectroscòpia de fluorescencia de raigs X s'utilitza quan 
es vol conèixer amb rapidesa la composició elemental exacta d'una 
substancia. L’espectroscòpia de fotoelectrònica de raigs X (XPS) 
permet obtenir la composició percentual  d'una superficie sòlida, i 
tambe informació sobre l’entorn químic de cada element que la forma. 
 
Així mateix, aquesta unitat te equips d’anàlisi elemental basats en 
l’oxidació completa i instantània de la mostra mitjançant una combustió 
amb oxigen pur a alta temperatura, proporcionant informació sobre el 
contingut en C, H, N i S de les mostres 
 
 

EQUIPS  
 
 
 DRX: Bruker D8-Advance amb espill Goebel, i càmera d'alta 

temperatura i Seifert model JSO-DEBYEFLEX 2002 proveït d'un 
càtode de Cu i un filtre de Ni. 

 FRX: Philips  MAGIX PRO amb automostrejador PW2540 I 
programari analític IQ+ i Philips model PW1480 que incorpora un 
programari d’anàlisi semiquantitativa UNIQUANT II. 

 Micro-FRX: Orbis Micro-XRF Analyzer d'EDAX amb detector 
Si(Li). 

 XPS: K-Alpha de Thermo Scientific, amb monocromador i VG- 
Microtech  Mutilab 3000 amb font  de radiació de raigs X (ànodes 
de Mg i Al i camera per a pretractaments «in situ») i analitzador  
d'electrons  semiesfèric de 9 channeltrons. 

 Anàlisi Elemental: Microanalitzador elemental CHNS Micro 
TruSpect de LECO; analitzador de Carboni i Nitrogen Total 
"TruSpec CN" de LECO i equip Termo Finnigan FLASH EA- 1112. 

 
 

APLICACIONS 
 

Difracció de raigs-X 

 Anàlisi quantitativa de compostos cristal·lins. 
 Determinació de grandàries de cristalls, informació sobre la 

simetria del cristall i paràmetres de la xarxa. 

Fluorescencia i Micro-fluorescencia de Raigs X 

 Determinació dels elements químics entre el fluor i I'urani, en 
mostres sòlides i líquides. 

XPS 

 Anàlisi química semiquantitativa de superficies i determinació de 
I'estat d’oxidació dels diferents elements que la componen. 

 

Anàlisi elemental 

 Determinació del percentatge de C, O, H, N i S de mostres 
líquides i sòlides de diferent naturalesa. 
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electroanàlisi. 
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