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        BERARIAZKO IKASGAIAK: 

1. Kimika orokorreko kontzeptuak: estekiometria, oreka kimikoa, oxidazio-murrizketa, kontzentrazioen 
kalkulua. Erreaktiboak prestatzea. Soluzio baloratuak. 

2. Analisi fisiko-kimikoa prestatzeko teknikak I. Homogeneizazioa, iragazketa, zentrifugatzea, lehortzea, 
destilatzea, erauzketa likido-likidoa.  

3. Analisi fisiko-kimikoa prestatzeko teknikak II.  Analitoen erauzketa espezifikoak eta kontzentrazioa. Buru-
espazioa, erauzketa solidoa (SPE klasikoa eta SPME). Metalak eta amonioa aztertzeko laginen erauzketa eta 
digestioa. Errefluxu-digestioa (irekia edo itxia), mikrouhin-labe bidezko digestioa. 

4. Analisi fisiko-kimikoko teknikak I. Metodo klasikoak. Grabimetria, bolumetria, errefraktometria, 
pontentziometria. 

5. Analisi fisiko-kimikoko teknikak II. Espektroskopia molekularra. Ultramore-ikusgarria, infragorriak. 
Oinarrizko printzipioak eta ekipamendua. Bourger-Lambert-Beer legea.  

6. Analisi fisiko-kimikoko teknikak III. Espektroskopia atomikoa. Atomizazio-metodoak (sugarra, grafito-
kamera, ICP). Detekzio-metodo optikoak eta masen espektrometriaren bidezkoak. Oinarriak eta ekipamendua. 

7. Analisi fisiko-kimikoko teknikak IV. Teknika kromatografikoak. Gasen kromatografia. Likidoen 
kromatografia Kromatografia ionikoa. Injekzio-sistemak. Kromatografia-zutabeak. Detekzio-sistemak. 
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Kuantifikatzeko metodoak. Oinarriak eta ekipamendua. 

8. Edateko uren eta igerilekuko uren analisi fisiko-kimikoak. 

9. Elikagaien analisi fisiko-kimikoa. Nutrizio-analisiaren oinarriak, metodoak eta aplikazioak: hezetasuna, 
errautsak, koipe totala, proteinak, karbohidratoak, gatza eta guztizko zuntz dietetikoa. Balio energetikoa 
kalkulatzea. Aplikazio analitikoak haragietan, olio eta koipeetan, esnean eta eratorrietan, eztian. 

10. Teknika immunologikoak. Oinarrizko printzipioak eta ekipamendua. ELISA teknika. Alergenoak 
kontrolatzeko aplikazioak. 

11. Teknika genetikoak. Oinarrizko printzipioak eta ekipamendua. PCR teknika: motak eta aplikazioak. 

12. Mikrobiologiaren kontzeptu orokorrak. Bakterio-kultiboen hazkuntza eta kontrola, laborategian. Bakterioen 
kontzentrazioak kalkulatzea kultibo mikrobiologikoetan. Kultibo-inguruneak: motak, prestaketa, ekoizpena, 
kontserbazioa eta errendimendu-saiakuntzak. Ingurumen-kutsadura mikrobiologikoaren kontrola. 

13. Elikagaien analisi mikrobiologikoak I. Saiakuntza-laginak prestatzea. Hasierako esekidura, diluzio 
hamartarrak eta azken emaitzen kalkulua. Ereiteko metodoak, zenbaketa plakan eta zenbaki probableena 
(kuantitatiboak), detekzio-teknikak (kualitatiboak). Proba biokimikoak eta serologikoak egitea. Emaitzak 
adieraztea. 

14. Janarien mikrobiologia-analisiak, II. Mikroorganismoak zenbatu eta identifikatzea: Enterobakterio totalak, 
koliforme totalak, E.coli ß-glucuronidasa +, Estafilokoko koagulasa +, Listeria monocytogenes. Detekzioa: 
Salmonella spp. eta Listeria monocytogenes. Oinarriak eta aplikazioa. 

15. Uren analisi mikrobiologikoak I. Teknika mikrobiologiko nagusiak kontsumoko uren eta igerilekuen 
analisian. Mintz bidezko iragazketa, kopururik probableena (NMP), proba biokimikoak eta serologikoak 
egitea. Emaitzak adieraztea. 

16. Uraren mikrobiologia-analisiak, II. Koliforme totalen eta E.coli-en analisiak, hesteetako enterokokoak, 
Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa, Estafilokoko koagulasa + eta aerobio mesofiloen 
zenbaketak.  

17. Legionellaren analisia uretan, iragazketaren eta plaka-kultiboaren bidez. Legionellaren beste analisi posible 
batzuk: NMP, biologia molekularra, serologia. Oinarriak eta aplikazioa. 

18. Datuak eta kalkulu-orriak kudeatzea. Saiakuntza-laborategiari aplikatutako oinarrizko estatistika. 
Normaltasun-testa. Datu anomaloen testak. Neurrien erregresioa eta korrelazioa. 

19. Patroiak. Erreferentziazko materialak. Motak. Saiakuntza-laborategiak erabiltzea. Erreferentziako anduiak: 
laborategiko maneiua, erabilera eta kontrola. 

20. Metodo analitikoak baliozkotzea. Ziurgabetasun-kontzeptua eta motak. Ekipoen kalibrazioaren eta saiakuntza 
fisiko-kimiko eta mikrobiologikoen ziurgabetasuna. 

21. Laborategiko tresneria doitu, egiaztatu eta kalibratzea. Balantza analitikoen kalibrazioa, laborategiko material 
bolumetrikoa, pH-elektrodoak, konduktibimetroa, termometroak eta bitarteko isotermoak, UV-VIS 
espektrofotometroak. Jarraitu beharreko prozedura. Kalibrazio-ziurgabetasunaren kalkulua. 

22. Saiakuntza- eta kalibrazio-laborategien gaitasunerako betekizun orokorrak (UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 
araua).  

23. Barneko kalitate-kontrola. Kontrol-grafikoak. Kanpoko kalitate-kontrola. Alderatze-ariketak. Emaitzak 
onartzeko irizpideak. 

24. Laborategiko jardunbide egokiak. Analisi kimiko eta mikrobiologikoko laborategi bateko segurtasuna eta 
higienea. Saiakuntza-laborategi batean sortutako hondakin kimikoak eta mikrobiologikoak desagerrarazi eta 
kudeatzea. 

25. Uren eta elikagaien analisi kimiko eta mikrobiologikoetarako laginak hartzea. Lagin-motak eta kontserbazioa.  

 


