
ANALISI INSTRUMENTAL AVANCADA CURS 2001-02 

l .  Introducció a les tecniques instrumentals d'anailisi. Classificació de les tecniques instrumentals. 
Calibració 

2. Introducció a les tecniques electroanalitiques. Cel.les electroquímiques: galvaniques i electrolítiques. 
Corbes intensitat-potencial. Corrent faradaica i no faradaica. Caiguda bhrnica Polariízació. Sobxqotencial. 
Mecanismes de transferencia de massa: migració, convecció i difusió. Reaccions reversibles i heversibles. 
Classificació de les tecniques electroanalítiques. 

3. Electrogravimetria i coulombimetria. Introducció. Fonament de l'electrogravimetria Electrolisi a 
diferencia de potencial constant. Electdlisi apotencial controlat. Fonaments de l'analisi coulombimetnca. 
Coulombimetria a potencial controlat. Coulombimetria a corrent constant (valomions coulurnbimetriques). 

4. Tkniques voltamperometriques 0. Introducció. Microel6ctrodes en voltamperomeíria. Polarografia 
clhsica: electrode de gotes de mercuri. Ones polarografiques. Corrent límit de difusió. Corrent residual. 
Potencial de semiona. Corbes intensitat-potencial. Factors que afecten a la forma del polarograma: oxigen i 
maxims polarogrefics. Equació d'Ilkovic. Polarografia per mostreig de corrent (tast polarografia). 
Aplicacions qualitatives i quantitatives. . 

5 .  Tecniques voltamperom&triques (11). Tecniques d'escombrat rhpid: voltametria cíclica. Tecniques de 
pulsos: polarografia impulsional normal, impulsional diferencial i d'ona quadrada Metodes hidrodinamics. 
Tkniques de redissolució: anodica i catbdica. Comparació de metodes voltamperometrics. Aplicacions. 
Valoracions amperometriques. 

6. Thniques d'emissió molecular. Luminiscencia. Fonaments de la luminiscencia Espectres d'excitació- 
emissió. Variables que afecten a la luminiscencia Relació potencia luminiscent-concentració. 
instrumentació. Aplicacions de la fluorimetria i la fosforimetria. Quirniolurninis&cia. 

7. Espectroscbpia atomica d'absorció. Espectres atbmics. Fonament de l'absorció i emissió atomica Efecte 
de la temperatura a l'atomització. Fonts de radiació a l'absorció atbmica Especiroscbpia d'absorció atmica 
de flama. Espectroscopia d'absorció atbmica amb forn de grafit. Generació d'hidrurs. Correcció del senyal 
del fons. Sensibilitat i límit de detecció. Interferencies. Aplicacions a l'andisi quantitativa 

8. Tkniques d'emissió atbmica. Ernissió atomica: flama, arc i guspira i plasma. Fotometria de flama. 
Espectroscopia de plasma acoblat per inducció (ICP): fonament i instrumentació. Espectroscdpia d'arc y 
guspira. Aplicacions. 

9. Metodes radioquímics. Isotops radioactius. Mesura de la radioactivitat: instnunentació. Analisi per 
activació de neutrons. Analisi per dilució isotbpica. Aplicacions. 

10. Metodes de raigs X. Producció i espectres de raigs X. Lnstrumentació. Fluoreschcia de raigs X. 
Espectroscopia d'emissió Auger (AES). Espectroscbpia electronica per a l'analisi química (ESCA). 
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EXAMEN: Consistid en preguntes tipus test i exercicis numerics 


