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ANNEX 2 
 
INSTRUMENTACIÓ UTILITZADA 

 
ICP-AES 
 
Aquesta tècnica instrumental analítica, és la més rellevant, utilitzada actualment per 

part de químics, geòlegs i professionals relacionats amb el medi ambient. ICP-AES, 

Plasma acoblat per introducció. Aquesta tècnica té una alta precisió en baixos límits de 

detecció i baix cost econòmic, analitzant la majoria dels elements i isòtops de la taula 

periòdica en pocs minuts. Detecta els elements traça de mostres que provenen del 

medi natural. És un instrument ideal per a treballar en anàlisis d’aigües i solucions de 

roques i minerals. 

 

Per a realitzar aquesta tècnica cal la formació de plasma d’Argó que es propaga al 

final d’una entorxa. El plasma d’argó, excita els ions positius dels àtoms de  la mostra, i 

mitjançant l’espectòmetre s’estudia la presència d’aquell element en la determinada 

mostra. 

 

Prèviament cal fer una calibració de la màquina mitjançant diferents solucions de 

concentració coneguda de l’isòtop o element que ens interessarà estudiar. Aquesta 

calibració ens serà útil per a poder comparar les mostres que nosaltres tindrem i que 

seran de concentració desconeguda. 

 

En el nostre cas, hem realitzat diferents estàndards de concentració 0.1 ppm, 0.5 ppm, 

1 ppm, 2 ppm, 5 ppm, 10 ppm, i un blanc amb només aigua mili-Q, i obtenim un 

coeficient de correlació lineal per aquesta recta patró de 0.998987. 
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Cromatografia iònica 
 

La cromatografia iònica és una variable de la cromatografia líquida d’alta pressió, més 

coneguda amb el nom d’HPLC. Aquest mètode, és molt eficaç per a la determinació 

d’ions basada en l’utilització de resines d’intercanvi iònic. Quan una mostra travessa 

aquesta columna, els ions presents pateixen una separació degut a les diferents 

retencions al interactuar amb la fase sòlida que en aquest cas és la columna analítica. 

Cada ió doncs, té un temps de sortida característic.  

 

Un cop la mostra s’ha separat passa per 

un detector que pot ser un conductímetre, 

un amperímetre, etc. Aquest aparell 

registrarà la senyal respecte el temps de 

retenció de cada un dels ions presents. El 

resultat que podem obtenir, són diferents 

cromatogrames, un per a cada rèplica, on 

la posició dels màxims ens indica els ions 

presents. En els nostres anàlisis hem 

utilitzat un cromatògraf iònic Compact  IC 

761, i la columna METROSEP A SUPP 5 

pels anions, i la columna METROSEP C 2 

pels cations. 

 

Prèviament, ens cal la preparació 

d’eluents per tal de poder analitzar els 

cations que volem estudiar que són NH+
4, 

K+, Na+, Ca2+, Mg2+. A més a més ens 

caldrà realitzar diferents mostres patrons. 

 

Per a fer l’estudi dels anions, Cl-, NH3
-, SO4

2-, també ha calgut fer diferents mostres 

patrons. 
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Espectrofotòmetre 
 

L’espectrofotòmetre és un dispositiu, que emet una font de radiació. Aquesta font de 

radiació es dirigeix cap a una mostra continguda en un prisma de vidre i que absorbeix 

part d’aquesta radiació. La quantitat absorbida per cada mostra està relacionada amb 

la concentració de fosfats que conté. Caldrà preparar uns patrons de concentració 

coneguda per tal de determinar els fosfats de les mostres. 

L’anàlisi del fòsfor reactiu soluble es fa mitjançant una determinació colorimètrica a 

partir del mètode de Murphy & Riley . Posteriorment, s’introdueixen les mostres en un 

espectrofotòmetre i es fa la lectura a una longitud d’ona de 890 nanòmetres. 

 

 

Phyto-PAM 
 

El phyto-PAM és un florímetre d’amplitud modulable que ens permet estudiar l’estat 

fisiològic de les poblacions fitoplanctòniques presents en una mostra d’aigües naturals. 

Aquest aparell ens permet determinar la quantitat de clorofil·la present en una mostra 

mitjançant el valor de fluorescència, i també donar una estimació de la clorofil·la 

present i fotosintèticament activa. També permet realitzar corbes P-i, per tal de poder 

estudiar la producció primària de les poblacions de microalgues.  

 

L’aparell del que disposem, permet diferenciar la composició de les diferents 

comunitats fitoplanctòniques, ja que registra la fluorescència en quatre longituds d’ona 

diferents, i és capaç de discriminar si són algues verdes, blaves o marrons. 

 

Aquest estudi el farem en condicions òptimes de fotosíntesi després d’exposar les 

mostres que tenim conservades amb formol, a la llum de làmpades. Posteriorment 

analitzarem el poder fotosintètic de les microalgues al mantenir-les unes hores en la 

foscor, en les condicions menys favorables per a realitzar la fotosíntesi. 

 

Realitzarem diferents impulsos de llum per a cada repliqué per tal d’obtenir més 

mesures que ens permetran poder realitzar un anàlisi més acurat. 

 

 

 

  


