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INTRODUCCIÓ

Durant l’anualitat de 2000 les seccions del Servei Central d’Instrumentació Científica
(SCIC) de la Universitat Jaume I han funcionat dins de les seues possibilitats i han intentat
rendibilitzar al màxim els equips que pertanyen a cadascuna d’elles.

La posada en marxa del Servei, l’organització i planificació d’aquest es produïren
principalment durant 1999. No obstant això, ha sigut en l’any 2000 quan el Servei ha pres
forma i ha començat a consolidar tot el seu sistema organitzatiu:

- Funcionament de les seccions
- Usuaris habituals de les distintes seccions
- Usuaris no habituals

Durant el 2000 s’ha observat un notable increment de les peticions d’informació sobre
les possibles anàlisis i assaigs que el Servei Central d’Instrumentació Científica pot realitzar
per a unes altres universitats i organismes públics, així com per a particulars i empreses de la
zona.

L’ampliació del personal adscrit al Servei Central d’Instrumentació Científica ha sigut
també important. Al gener de 2000 s’incorporà una persona de suport tècnic amb una beca de
la Conselleria i de la Universitat Jaume I, renovable per al 2001.

A finals de desembre acabà el procés de selecció d’un tècnic de laboratori, la
incorporació del qual estava prevista pel gener del 2001.

L’increment del personal del Servei Central d’Instrumentació Científica repercutirà en
la millora de la gestió, en l’aprofitament i el manteniment dels equips, així com oferirà més
serveis, objectiu final del Servei Central d’Instrumentació Científica.
El personal del Servei realitza les tasques de gestió i administració de manera conjunta amb
la Unitat de Gestió 1 i l’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament
Tecnològic (OCIT), com s’acordà inicialment.

L’increment de tasques de gestió administrativa ha sigut notable durant aquesta
anualitat i esperem que augmente durant el 2001.

Gradualment s’ha intentat millorar les instal·lacions auxiliars del Servei, entre altres
coses, ha quedat instal·lat de manera definitiva el Sistema d’Alimentació Ininterrompuda
(SAI) de 120 kVA, al gener de 2000. Una de les millores més importants realitzades ha sigut
la instal·lació als laboratoris de panys controlats amb targetes de banda magnètica. Amb
aquests panys les entrades i eixides queden registrades i són controlades des d’un programari
específic. D’aquesta manera, l’accés als laboratoris, fora de l’horari de treball del personal del
Servei, queda restringit únicament al personal amb accés autoritzat. S’evita així, també, la
possible sostracció de béns dels laboratoris.
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1. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

L’organització del Servei Central d’Instrumentació Científica és la que aprovà el
reglament d’aquest i s’estructura en seccions que els professors i les professores coordinen.

Les seccions del Servei i les persones responsables d’aquestes són:

- Secció de microscòpia, (SEM), Eloísa Cordoncillo
- Secció de fluorescència de raigs X, (FRX), Vicente Esteve
- Secció de difracció de raigs X, (DRX), Rosa Llusar Barelles
- Secció de ressonància magnètica nuclear (RMN), Santiago Luis
- Secció d’espectrometria de masses; Antoni Roig i Juan Vicente Sancho
- Secció d’anàlisi tèrmica, (SDTA-TG), Purificación Escribano
- Secció de mesures magnètiques, Guillermo Monrós

La Comissió Cientificotècnica continua de la mateixa manera que en 1999:

- Juan B. Carda Castelló, director
- Lourdes Chiva Edo, tècnica laboratori
- Purificación Escribano López
- Eloísa Cordoncillo Cordoncillo
- Rosa María Llusar Barelles
- Antoni Roig Navarro
- Juan Vicente Sancho Llopis
- Santiago Luis Lafuente
- Guillermo Monrós Tomás
- Vicente Esteve Cano

La Junta General d’Usuaris, òrgan màxim de representació, decisió i control del
Servei la constituïren:

- Francisco Toledo Lobo, vicerector d’Investigació i Planificació
- Juan B. Carda Castelló, director del Servei Central d’Instrumentació Científica
- Tots els membres de la Comissió Cientificotècnica, a més de:
- Maria Ángeles Tena, Departament de Química Inorgànica i Orgànica
- Miguel Carda Usó, Departament de Química Inorgànica i Orgànica
- Juan Manuel Andrés Bort, Departament de Ciències Experimentals
- Teófilo Sanfeliu, Departament de Ciències Experimentals
- Pilar García Agustí, Departament de Ciències Experimentals
- Germà García, Departament de Ciències Experimentals
- Carlos Feliu Mingarro, Institut de Tecnologia Ceràmica
- Antonio Barba Juan, Institut de Tecnologia Ceràmica
- José Emilio Enrique, Departament d’Enginyeria Química
- Juan Saura Barreda, Departament de Tecnologia
- Pedro Pablo Company Calleja, Departament de Tecnologia
- Carlos Gonzalez Aragón, Departament de Tecnologia
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Durant el 2000, s’ha intentat oferir el màxim servei i respondre a les demandes
realitzades, dins de les possibilitats del laboratori i gràcies a la bona disposició dels
professors i professores responsables de les seccions i el personal del Servei.

En aquest sentit, s’ha realitzat una estimació horària de l’ús dels equips al llarg de tota
l’anualitat. En les taules que s’adjunten es recull el nombre d’hores dedicades als diferents
equips per grups d’usuaris. Cal destacar l’increment en el total d’hores d’utilització respecte a
l’anualitat de 1999, any en què es traslladaren i s’instal·laren els equips. No obstant això,
addicionalment, cal tenir en compte un increment gradual en les peticions d’utilització dels
equips, que es posa de manifest en aqueix augment d’hores d’utilització, i que és previsible
que en la pròxima anualitat siga molt major.

L’estudi les taules, si es considera que aquestes són una estimació, permet apreciar
que l’ús dels equips està polaritzat cap als departaments de Química Inorgànica i Orgànica i
el de Ciències Experimentals. No obstant això, uns altres departaments, com el de Tecnologia
han incrementat la utilització dels equips, i mostren interès per augmentar el nombre
d’assaigs i anàlisis.

Uns altres departaments de la Universitat Jaume I i d’unes altres universitats s’han
interessat per les possibilitats del Servei, de la mateixa manera que empreses externes i
entitats públiques. S’espera una major demanda per a la pròxima anualitat. L’objectiu del
Servei és oferir utilitats adequades a totes les peticions, en la mesura de les possibilitats
d’aquest, amb la col·laboració dels coordinadors i del personal del mateix.

A continuació s’inclou un xicotet resum, per seccions, de les taules d’estimació
d’hores d’utilització dels equips:

- Difracció de raigs X en pols: total 1.820 hores / any

Ambdós equips DRX i el D5000D han estat en funcionament tota l’anualitat, aquest
aspecte ha millorat, per tant, respecte a 1999.

- Anàlisi tèrmica (SDTA-TG): total 949 hores / any.

- Espectrometria de masses molecular (MASSES): total 1.547 hores / any.

- Microscòpia electrònica d’escombratge (SEM): total de 582 hores / any.

Amb la revisió completa realitzada al microscopi electrònic d’escombratge pels
tècnics de LEICA, durant els mesos de maig i juny del 2000, s’aconseguí tenir l’equip en
condicions de funcionament i aprofitament totals.

- Fluorescència de raigs X (FRX): total 450 hores / any.

Aquest temps s’ha comptat en fixar una mitjana de vuit hores per dia, si l’usuari ha
tingut l’equip reservat durant un dia complet.

 Si s’ha anotat el nombre de mostres analitzades, es comptabilitza mitja hora per
mostra analitzada.

El temps emprat per a anàlisi quantitativa ha de registrar addicionalment el temps
dedicat a preparar els programes analítics de mesura de cadascun dels elements a analitzar.
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- ICP-MS: total 336 hores / any.

- Magnetosusceptòmetre: 483 hores / any.

- Difracció de raigs X en monocristall: 83 mostres / any.

D’aqueixes 83 mostres, 17 han sigut mesures per a entitats externes, principalment
universitats, a través de la professora Rosa Llusar, coordinadora d’aquesta secció. Aquest
treball comporta un total de 126 hores.

- Ressonància Magnètica Nuclear:

Ambdós equips han estat treballant durant tota l’anualitat. En comptes d’un registre per hores
d’ús s’ha fet una distribució d’horaris per als principals usuaris; aquesta distribució s’adjunta
a continuació.
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2. REUNIONS DE LA COMISSIÓ CIENTIFICOTÈCNICA I DE LA JUNTA
GENERAL D’USUARIS DEL SERVEI CENTRAL D’INSTRUMENTACIÓ
CIENTÍFICA

La Comissió Cientificotècnica del Servei Central d’Instrumentació Científica, constituïda per
la direcció del Servei, els coordinadors de cada secció i el personal tècnic adscrit al SCIC, ha
mantingut reunions durant tota l’anualitat.
A continuació es detallen les dates de les reunions realitzades i els temes tractats en
cadascuna d’elles.

- 11 de febrer:
- Presentació, repàs i modificacions de la memòria anual 1999
- Tarifes
- Ingressos per seccions
- Romanent econòmic de 1999
- Sol·licitud d’ajudes de l’IMPIVA
- Informes tècnics de cada coordinador/a
- Nomenament d’un/a secretari/ària

- 28 de juny:
- Informes del director del Servei
- Aprovació de la proposta feta pels tres representants del tribunal en les proves per

cobrir les places de personal tècnic del Servei
- Seguiment econòmic del Servei

- 3 de juliol:
- Aprovació dels temaris de places de tècnics dels tipus A i B del Servei

- 2, 6 i 11 de novembre:
- Previsió de futures adquisicions dels fons FEDER

El passat 13 d’abril del 2000 tingué lloc la reunió de la Junta General d’Usuaris del
SCIC a la sala de juntes de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. Els
principals temes tractats foren:

- Balanç de l’any 1999 per part del director del Servei i presentació de la memòria
d’activitats

- Informes sobre el perfil de les places de tècnics que aprovà la Comissió
Cientificotècnica en la reunió celebrada el 23 de desembre de 1999

- Informes dels coordinadors i coordinadores de seccions
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3. INFORME ECONÒMIC

S’adjunta el resum de les despeses de l’anualitat, agrupades per seccions, i els
ingresos.
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4. COL·LABORACIÓ EN CURSOS, CONGRESSOS I DOCÈNCIA

En l’anualitat que aquí es presenta, han sigut diverses les activitats en què ha
participat el Servei Central d’Instrumentació Científica. Es detallen, a continuació, les més
importants pel que fa a cursos, seminaris, congressos i docència.

- Ressonància magnètica nuclear, del 7 al 10 d’abril es portà a terme una reunió
del servei tècnic de Varian, a nivell mundial, al laboratori de RMN del Servei.

- Fluorescència de raigs X, curs d’anàlisi per fluorescència de raigs X, del 30 de
maig a l’1 de juny, organitzat per Bruker Espanyola SA, Bruker AXS, Institut de
Materials d’Astúries (ITMA), Caslab i la Universitat Jaume I, amb gran
participació externa del sector ceràmic i assistència del personal de la Universitat
Jaume I. Nombre total d’assistents: 47. Es féu divulgació del SCIC.

- 1r Curs d’Aproximació a la Indústria Ceràmica (23 de maig), dirigit a
l’estudiantat de la Universitat Jaume I. Jornada tècnica sobre la indústria ceràmica.
Actuació del Servei com a patrocinador de la jornada, sense que això suposara cap
cost econòmic per a aquest. El personal de SCIC participà en les sessions
informatives.

- I Jornades ANPEC d’Art i Tecnologia, realitzades els dies 17, 18 i 19 de maig de
2000 a l’Escola de Ceràmica de Manises. Hi participà el director del Servei.

- XL Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Ceràmica i Vidre, que es féu a
Onda del 8 a l’11 de novembre. Presentació del SCIC en la sessió: «Els serveis
centrals d’instrumentació científica com a ferramenta de suport a la investigació».

- Col·laboració amb diverses assignatures de la llicenciatura en Químiques de la
Universitat Jaume I.

- Durant el curs 1999-2000 i 2000-2001 s’han impartit cursos de tercer cicle per part
dels departaments de Ciències Experimentals i Química Inorgànica i Orgànica
dins dels programes de doctorat que ofereixen aquests departaments.

En els cursos s’ha facilitat l’accés a les tècniques per fer les demostracions pertinents
al coneixement d’aquests. Principalment:

Mètodes de difracció de raigs X en monocristall
Mètodes de difracció de raigs X en pols
Anàlisi quantitativa de fases per difracció de raigs X
Anàlisi per raigs X (FRX)
Estudi de sistemes dinàmics per espectroscòpia de RMN
RMN avançada
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- Pràctiques formatives per a l’estudiantat d’ensenyament secundari

Igual que en el curs 1998-1999, durant el curs 1999-2000 el Servei ha col·laborat amb
el Mòdul de Formació que ha realitzat l’estudiantat del segon curs del Cicle Superior
d’Anatomia Patològica i Citologia de l’Institut d’Ensenyament Secundari Matilde Salvador,
en diversos centres de treball.

Un total d’11 estudiants foren instruïts en la tècnica de microscòpia electrònica
d’escombratge: se’ls ha explicat el funcionament de l’equip, la preparació de mostres, la
metodologia de treball, i les aplicacions que té. S’adjunta llistat d’estudiants i la carta
d’agraïment.

Durant el curs 2000-2001 aquesta activitat ha tingut continuació amb un total de 23
estudiants.
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5. VISITES REBUDES

Durant l’any 2000 el Servei ha rebut, en les seues instal·lacions, diverses visites. Aquí
es reflecteix una xicoteta memòria d’aquestes:

- 22 gener: visita d’estudiants de l’Institut d’Ensenyament Secundari Enric Valor,
de Silla (València)

- Del 20 al 25 de març: estada de Cristina Fernández Martín, del Centre
d’Astrologia (INTA-CSIC), de Madrid

- 7 juny. visita de diputats de PSOE de Tarragona i de Castelló

- 22 juny: visita d’investigadors de l’Institut de Ceràmica i Vidre del Consell
Superior d’Investigacions Científiques

- Visites d’empreses durant tota l’anualitat
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6. INVESTIGACIÓ

El Servei Central d’Instrumentació Científica de la Universitat Jaume I és el suport i
la base de moltes de les investigacions que es realitzen en els departaments d’aquesta
universitat.

Les anàlisis i els estudis realitzats als laboratoris del Servei constitueixen el suport
dels treballs d’investigació, tesis de llicenciatura i tesis doctorals, fonamentalment dels
departaments de Ciències Experimentals, Química Inorgànica i Orgànica i addicionalment el
de Tecnologia. També s’utilitzen els equips d’anàlisi del Servei en projectes d’investigació
que es fan en col·laboració amb empreses externes.
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ANNEX 1: ESTIMACIÓ DE LES HORES D’UTILITZACIÓ DELS EQUIPS I
CRITERIS PER A ELABORAR-LES.



ESTIMACIÓN HORAS DE UTILIZACIÓN EQUIPOS SERVICIOS CENTRALES

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2000

Dpto. Grupo DRX D5000 DRX D5000D FRX SEM SDTA-TG TOTAL

Juan B. Carda 164 214 159 242 526 1305
Vte. Esteve 610 86 291 15 1002

QIO Guillermo Monrós 319 22 130 207 678
Purif. Escribano 70 2 44 158 274
Eloisa Cordoncillo 27 1 4 32
Mª. Ángeles Tena 2 12 40 54
Santiago Luis 5 5
Germà García 12* 12
Teófilo Sanfeliu 98 160 21 279
J. M. Lagarón 13 13
Julio Suay 21* 21
Enrique Giménez 29 29
Personal SCIC( Tecnol) 1 2 3
Personal SCIC 2 14 16
Mantenimiento 78 78

TOTAL 1291 529 450 582 949 3801

* Por medio del personal técnico del SCIC

CCEE

TECNOL.

OTROS



ESTIMACIÓN DE NÚMERO DE MUESTRAS POR EQUIPO DE SERVICIOS CENTRALES (1999)

Desde el 1/1/00 hasta el 20/09/00

Dpto. Grupo PERLADORA PRENSA MOLINO TOTAL
Vicente Esteve 1 34 16 44 95
Juan B. Carda - 140 - - 140

QIO Mª Angeles Tena -  - -  - -
Guillermo Monrós -  - - 43 43
Purif. Escribano 39  - - 1 40
Eloísa Cordoncillo 39 - - 1 40
Santiago Luis -  - -  - -

CCEE Rosa Llusar -  - -  - -
Germà García - - - - -
Teófilo Sanfeliu - - -  - -
Toni Roig - - - - -

TECNOLOG Juan Saura - - -  - -
Cursos - - - - -
TOTAL 79 174 16 89 358

ANÁLISIS IMAGEN



ESTIMACIÓN POR NÚMERO DE VECES UTILIZADOS (1999)

Desde el 5/5/99 al 9/12/99

Dpto. Grupo SOMBREADOR C METALIZADOR TOTAL
Vicente Esteve 1 - 1
Juan B. Carda 36 5 41

QIO Mª Angeles Tena - - -
Guillermo Monrós 18 - 18
Purif. Escribano 3 - 3
Eloísa Cordoncillo 2 - 2
Santiago Luis 6 - 6

CCEE Rosa Llusar - - -
Germà García - 12 12
Teófilo Sanfeliu 3 - 3
Toni Roig - - -

TECNOLOG Juan Saura 1 - 1
TOTAL 70 17 87



RESTO DE EQUIPOS

Difracción Ra Avería antes del traslado, traslado e instalación de un nuevo tubo

RMN: No hay libro de usuarios

Líquido Masas: No hay libro de usuarios

ICP-MASAS: No hay libro de usuarios

Difracción de Rayos X Monocristal: No hay libro de usuarios

Masas conectado SDTA-TG: Instalado desde Julio 99, utilizado con el SDTA-TG simultáneamen



ESTIMACIÓN Nº VECES UTILIZADO  

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre 2000

   PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE FRX

DPTO. GRUPO PERLADORA PRENSA MOLINO TOTAL
Juan B. Carda 156 88 268 512
Vte. Esteve 135 1 136

Teófilo Sanfeliu 2 108 110
Germà García 9 9

TOTAL 293 88 386 767

CCEE

QIO



ESTIMACIÓN HORAS DE UTILIZACIÓN EQUIPOS SERVICIOS CENTRALES 

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2000

Dpto. Grupo RMN 500 MHz ** RMN 300 MHz ** MASAS ICP-MS DRX MONO.  * SUSCEPTÓMETRO TOTAL
Juan Miravet
Eduardo Peris
M. A. Tena 61 61

QIO G. Monrós 422 422
Miguel Carda
Rosa Llusar 30 83 113
Santiago Luis 21 21
Antoni Roig 336 336
J. Vte. Sancho 1496 1496

TOTAL 1547 336 83 483 2449

*  Monocristal está contabilizado por nº de estructuras en lugar de  horas.

** Se adjunta distribución de horarios

CCEE



ESTIMACIÓN Nº VECES UTILIZADO 

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2000
                                                                        

SOMBREADOR Y EVAPORADOR DEL SEM

Dpto. TOTAL
Juan B. Carda 52
Purif. Escribano 3
Mª Ángeles Tena 2
Guillermo Monrós 7
Teófilo Sanfeliu 2
Germà García 3

TECNOL. 6

OTROS 1
T 76TOTAL

CCEE 2

75 1
Jorge Becerril 1
Julio Suay 6

Grupo CARBONO Au / Pd

QIO

52
3
2
7

12
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ANNEX 2: INFORMES ECONÒMICS
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SIGLES EMPRADES

DRX D5000 Difracció de raigs X en pols

DRX D5000D Difracció de raigs X en pols, doble goniòmetre (amb cambra d’alta i
baixa temperatura)

FRX Fluorescència de raigs X

SEM Microscopi electrònic d’escombratge

SDTA-TG Anàlisi tèrmica diferencial i termogravimètrica

RMN Ressonància magnètica nuclear

MASSES Espectròmetre de masses, de triple quadrupol

ICP-MS Plasma d’acoblament inductiu adaptat  a masses.

DRX MONO Difracció de raigs X en monocristall.



SERVEIS CENTRALS D’INSTRUMENTACIÓ CIENTÍFICA

INFORME GENERAL DEL DEPARTAMENTO

PROGRAMA
CAPÍTULO Datos 541-A Total General

GASTO
CORRIENTE

2 INGRESOS
GASTOS
SALDO

10.268.896
10.230.639
38.258

10.268.896
10.230.639
38.258

GASTOS
FINANCIEROS

4 INGRESOS
GASTOS
SALDO

0
0
0

0
0
0

INVERSIONES
CAPITAL

6 INGRESOS
GASTOS
SALDO

3.205.104
3.205.104
0

3.205.104
3.205.104
0

Total
INGRESOS

13.474.000 13.474.000

Total
GASTOS

13.435.743 13.435.743

Total
SALDO

38.258 38.258


