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Recibido:
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SOLICITUDE DE ANÁLISE
DE ISÓTOPOS ESTABLES

Rexeitamento (motivo e sinatura):

UNIDADE DE TÉCNICAS INSTRUMENTAIS DE ANÁLISE
(UTIA)

Informe:

Data de análise:

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
Nome e apelidos:

Código de usuario:

Departamento/institución/empresa:
Teléfono:

Extensión:

Correo electrónico:

Asdo.:

FORMA DE PAGAMENTO
N.º de aplicación orzamentaria (só usuarios da UDC):

N.º de orzamento (se o tiver):

Datos fiscais (se son distintos dos que foron indicados na alta de usuario)
Entidade:

CIF:

Enderezo:

Localidade:

Provincia:

C.P.:

RESULTADOS e DEVOLUCIÓN DE MOSTRAS
Forma de envío dos resultados:

Correo postal

Devolución das mostras (por cargo da persoa solicitante):

Correo electrónico
Si

Non

Ambos

(as mostras conservaranse 3 meses desde a emisión do informe)

OBSERVACIÓNS

FICACIÓN DAS MOSTRAS

ANÁLISES SOLICITADAS e DATOS DAS MOSTRAS
Estado das mostras:

Encapsuladas

Non encapsuladas

Análise solicitada:





15

Ne

13

C

15

N



13

Material:
C

%N e/ou %C total

Indique o n.º total de
mostras que entrega:

Número de réplicas por mostra:
..………………..
Conservación:

Desecador

Frigorífico

Conxelador

Outra:

IDENTIFICACIÓN DAS MOSTRAS
CÚBRASE PARA TODAS AS MOSTRAS

N.º SAI

Nome da mostra

Natureza da mostra

CÚBRASE PARA MOSTRAS ENCAPSULADAS
Observacións

Nome da placa

Posición

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Para mostras adicionais, empregue o número de copias da páxina 2 que for preciso e indique o número de páxinas que entrega: _____ .

Peso (mg)

IDENTIFICACIÓN DAS MOSTRAS
CÚBRASE PARA TODAS AS MOSTRAS

N.º SAI

Nome da mostra

Natureza da mostra

CÚBRASE PARA MOSTRAS ENCAPSULADAS
Observacións

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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Nome da placa

Posición

Peso (mg)

REQUISITOS PARA O ENVÍO DE MOSTRAS

Requisitos xerais


As mostras deben vir acompañadas da folla de solicitude debidamente cuberta. En todos os casos é imprescindible
indicar a análise que se solicita, o número de determinacións por mostra e tamén especificar a natureza da mostra,
xa que esta é un condicionante importante na hora de decidir a cantidade que hai que pesar para o ensaio.



Todas as mostras deben vir identificadas de forma única, marcando de forma indeleble o código identificativo
sobre o seu contedor. Os recipientes que contiveren a mostra deben estar perfectamente limpos e secos, e
deberán ser de material resistente que non reaccione coa mostra contida.



Só se aceptarán mostras “listas para a análise” polo que se for preciso algún tratamento anterior (moenda,
triturado, etc.) deberase consultar ao servizo antes do envío da mostra. A mostra é un factor de máxima
importancia na realización das análises que debe ser representativa e homoxénea. Cando se tratar de mostras
sometidas a moenda é importante que estean finamente moídas e que o grao de homoxeneización sexa o máis
alto posible xa que a cantidade de mostra que se empregará para a análise é moi pequena.



Para os usuarios que decidan enviar as mostras xa pesadas e encapsuladas en cápsulas de estaño, deberán
contactar previamente co servizo onde se lles indicarán as cantidades de mostra recomendadas en función do tipo
de análise solicitada. Para estes casos recoméndase que envíen as mostras en microplacas de 96 tazas. Na ficha
de solicitude de análise deberá indicarse o nome da placa e a posición que ocupa cada mostra nesta. Se ademais
das relacións isotópicas o usuario estiver interesado en obter as porcentaxes elementais, deberase consignar o
peso de cada mostra.



As mostras inspeccionaranse á súa chegada ao servizo e rexeitaranse cando non estiveren debidamente
identificadas, se os contedores chegaren rotos o danados, ou se se der algunha circunstancia que imposibilite a
correcta realización dos ensaios.
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