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12.- CONCLUSIONS 

Com a norma general si es segueix la metodologia de calibrat de l’aparell i es 

segueixen les instruccions, no hi ha d’haver cap problema. 

 

• El temps d’estabilització de l’aparell hem de tenir-lo en compte (15 

minuts), ja que si no és així podem obtenir resultats dolents. 

• La intensitat és molt important que romangui constant durant totes les 

mesures i durant el calibrat, ja que si no ho fem així, les mesures es 

veuran afectades. 

• Els elements purs, no hem de tornar-los a mesurar ja que estan 

introduïts, el que si que s’haurà de fer és un PUR (Calibrat d’elements 

purs) cada vegada que es calibri un nou model, d’aquesta manera 

podrem afegir elements que puguin estar en les mostres desconegudes, 

d’aquesta manera obtindrem un millor calibrat. 

• El temps de mesura, s’ha vist que és molt important per la disminució de 

la desviació estàndard i en conseqüència per l’error obtingut. S’aconsella 

posar un temps de 120 segons pel model de titani sobre alumini, i 180 

segons pel model de zirconi sobre alumini. 

• S’ha de tenir en compte que les mostres desconegudes estiguin dins del 

rang de les mostres patró, si és així, és possible que l’analitzador ens 

doni un error. 

• Un altre punt molt important, és la mostra blanc, aquest haurà de tenir el 

substrat igual a les mostres desconegudes, d’aquesta manera 

aconseguirem afinar més en els resultats i disminuirem l’error. 
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• Es primordial obtenir una bona recta de regressió, d’aquesta manera 

aconseguirem un resultat de la mesura molt més bo. 

• Si es vol utilitzar el mètode químic (mètode destructiu) haurem de fer 

servir xapes sense estufar, ja que si no obtindrem un resultat erroni. En 

el cas de l’analitzador ens serà indiferent com estiguin les xapes, però 

en el cas de que no estiguin estufades s’hauran de tractar amb molta 

cura, ja que amb qualsevol rascada o cop ens podem endur la fràgil 

capa de conversió.  

• Com s’ha pogut comprovar, l’analitzador dona mesures per sota de lo 

normal, així, si hem de donar un resultat li sumarem l’error obtingut, ja 

que s’aproximarà més al valor real. Si interessés es podrà donar un 

interval de resultat mitjançant l’error obtingut. 

• Econòmicament, el mètode de l’analitzador és més car que el mètode 

químic ja que l’aparell en sí no és barat. Si tenim en compte que amb 

l’aparell s’estalvia temps, i la capacitat de feina d’aquest per analitzar és 

també més gran, arribem a la conclusió que ens sortirà més rendible 

adquirir l’analitzador, ja que d’aquí uns anys el preu de compra 

s’amortitzarà.   

 

 

 

 

 

 

 


