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Plasma d’inducció acoplada (ICP) 
 
 
     Aquesta tècnica es basa en el principi d’emissió: tots els metalls superada determinada 

temperatura a més de passar a nivell atòmic en fase gas, exciten els seus nivells electrònics 

més alts i per tant, tots emeten llum. I no només en una de les seves longituds d’ona, com en 

el cas del sodi, potassi i liti en l’absorció atòmica, sinó que en més d’una.  Emeten llum perquè 

s’utilitza Argó com a gas portador que al sotmetre’l a un diferencial de voltatge molt alt, arriba a 

un estat de plasma, tipus lava d’un volcà, però sense cremar. Les temperatures assolides són 

de l’ordre de 5000 – 6000 ºC. 

El fet que emetin en més d’una longitud d’ona permet  que segons el nivell de quantificació 

necessari puguem escollir una o altra, de manera que si volem treballar a nivell minoritari 

escollirem una longitud d’ona d’emissió més sensible i a nivells majoritaris una no tant sensible 

ja que la resposta és més gran. 

La tècnica presenta múltiples avantatges, ja que a més de venir equipada de sèrie  amb un 

mostrejador automàtic que a nivell de laboratori permet moltes determinacions és una tècnica 

multielement: això vol dir que amb la mateixa injecció determina tots els elements sol·licitats 

alhora i que per tant no s’han de fer n punxades per a n elements amb n condicions com 

s’havia de fer  per les altres tècniques.  També permet treballar amb volums de mostra més 

baixos ja que amb una punxada es determinen tots els elements. 

Per tant les avantatges són vàries, rapidesa d’anàlisi, sensibilitat i varietat d’elements 

determinats per a una sola mostra. 

El principal inconvenient fins ara era el preu, ja que només eren unes quantes cases que 

oferien aquest equip a preus astronòmics, i per tant s’havia de justificar amb molts anàlisis la 

seva utilització.  Actualment els preus dels equips són assequibles per a qualsevol laboratori, 

però el cost de manteniment s’ha de justificar en funció del número de mostres i de metalls.  

L’altre desavantatge és la necessitat d’un espai únic i tancat per aquest aparell, ja que apart de 

l’espai que ocupa, al tenir límits tan sensibles, elements majoritaris com calci, sodi i potassi no 

poden estar en alta quantitat a l’ambient i necessiten sales molt netes, sense arribar a l’extrem 

de sales blanques. 

La seva utilització en el camp de les aigües potables i residuals ha baixat molt els temps 

d’anàlisi i s’ha millorat en els límits de detecció i de quantificació. 

 


