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Introducció

La mesura ambiental és una tasca que requereix temps i diners per part de qui
la duu a terme, per la qual cosa abans de la presa de mostres s’ha de conèixer
amb la màxima precisió possible quins agents químics ens hi trobarem, en quina
concentració i quines possibilitats de presa de mostres hi ha al mercat.

Per avaluar l’exposició laboral a agents químics perillosos la normativa exigeix
que es porti a terme una presa de mostres al voltant de la zona de respiració dels
treballadors del lloc de treball que s’ha d’avaluar, cosa que restringeix el tipus i el
procés de presa de mostres que es pot fer servir.

En les unitats didàctiques anteriors hem vist què són els agents químics perillosos,
com es pot saber la seva perillositat, en quins entorns laborals els podem trobar i
quina és la normativa vigent sobre això a l’Estat espanyol.

En aquesta unitat didàctica estudiarem la classificació dels tipus de presa de
mostres tenint en compte diferents paràmetres i com s’ha de portar a terme la
captació de la mostra ambiental.

En el nucli d’activitat “Introducció als sistemes de mesura. Sistemes de lectura
directa”, en primer lloc, farem una classificació de tots els sistemes de mesura de
contaminants químics a l’aire i més endavant aprofundirem en els principals tipus
d’instruments de lectura directa, que són aquells sistemes que ens permeten captar
l’aire amb el contaminant i conèixer immediatament amb cert grau de precisió la
concentració ambiental del contaminant.

En el nucli d’activitat “Introducció als sistemes de presa de mostres. El mètode
de presa de mostres i anàlisi”, s’explica l’altre gran sistema de mesura, que és més
llarg en el temps, però, en principi, més precís i el que acompleix els requeriments
del Reial decret 374/2001 per a l’avaluació del risc per exposició a agents químics
perillosos al lloc de treball. Els mètodes de presa de mostres i anàlisi que són
un recull de procediments per dur a terme la captació del contaminant a l’aire,
el transport en les condicions idònies a un laboratori d’anàlisi i la detecció i
quantificació dels agents químics captats en la presa de mostres. Com veurem,
hi ha diferents sistemes de presa de mostres de contaminats a l’aire en funció,
bàsicament, de l’estat d’agregació dels agents químics presents a l’aire.

Per treballar tots aquests continguts és convenient tenir a mà la guia tècnica
corresponent al Reial decret 374/2001, un ordinador amb connexió a

Internet i, si és possible, catàlegs de cases comercials que ofereixin instrumentació
per a higiene industrial.

Per treballar aquesta unitat és necessari que estigueu familiaritzat amb la pàgina
web de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball que ja heu fet
servir en les unitats didàctiques anteriors. També haureu de realitzar les diferents
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activitats proposades tant al web del crèdit com pel tutor. Amb aquestes activitats
desenvolupareu i ampliareu els continguts de la unitat didàctica; i per a això
necessitareu Internet. També us serà útil la lectura dels annexos i la realització
del exercicis d’autoavaluació.
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Objectius

En acabar la unitat didàctica heu de ser capaços del següent:

• Relacionar la forma física i les característiques dels diferents contaminants
químics amb les operacions, les tècniques, els materials i els equips neces-
saris per determinar-los analíticament.

• Determinar analíticament agents químics contaminants, segons la metodo-
logia adequada i d’acord amb les bones pràctiques de laboratori (BPL) i els
procediments de treball establerts.

• Determinar quan, en l’avaluació de riscos, s’han de sol·licitar anàlisis més
precises de contaminants químics, en funció dels mitjans disponibles i la
complexitat del procés.
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1. Introducció als sistemes de mesura. Sistemes de lectura directa

Una manera de classificar les captacions ambientals de contaminants químics a
l’aire és tenir en compte si la captació i la determinació i quantificació de l’agent
químic són processos simultanis o si, al contrari, primer s’ha de fer servir un
captador que s’ha de transportar posteriorment a un laboratori especialitzat. En
el primer cas, quan tot és al mateix temps, tenim els sistemes de lectura directa
i en el segon cas, quan són processos que difereixen en el temps, els anomenem
sistemes de presa de mostres i anàlisi.

1.1 Classificació dels sistemes de mesura de contaminants químics
a l’aire

Atès que la via més freqüent d’entrada de tòxics a l’organisme de forma crònica és
la inhalatòria, la normativa, en l’RD 374/2001 i en la guia tècnica corresponent,
estableix que l’avaluació i per tant la quantificació dels agents químics perillosos
a l’ambient de treball es faci mitjançant la determinació de la concentració
ambiental de l’agent o els agents químics a l’aire inhalat pels treballadors.

Són molts els processos industrials en els quals es fan servir agents químics
perillosos i, per tant, hi ha nombrosos treballadors exposats.

Per valorar les diferents situacions, és necessari quantificar el risc que suposa la
presència dels contaminants químics mitjançant la mesura:

• del temps d’exposició dels treballadors, i

• de la concentració del contaminant (quantificació).

Per obtenir el temps d’exposició, només s’ha de fer l’estudi de camp dels
processos de treball amb els agents químics perillosos del lloc de treball que
s’ha d’avaluar
Posar en marxa la quantificació dels contaminants químics en el medi
laboral i establir el tipus d’instrumentació que s’ha d’utilitzar no és una tasca
fàcil, i s’han de tenir en compte els punts següents que a la vegada estan
relacionats entre ells:

• Temps per al qual s’estableix el valor límit de referència.

• L’estat físic del contaminant present i les seves propietats.

• Les tècniques de presa de mostres-anàlisi que hi ha al mercat.

Temps d’exposició i
concentració

Alguns treballadors estan
exposats a concentracions
importants durant tota la seva
jornada laboral; d’altres només
suporten concentracions
elevades durant un període de
temps curt.
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Per ampliar la informació
sobre el nombre de

mostres per jornada
laboral i la durada de les

mostres, podeu consultar
la unitat didàctica

“Avaluació de l’exposició a
contaminants químics”.

Al mateix temps, a l’estat físic del contaminant i a les tècniques de presa de
mostres-anàlisi s’ha d’unir l’estratègia de captació de mostres, és a dir, el nombre
de preses de mostres per jornada laboral, la durada de cada captació d’aire i també
s’han de tenir en compte les característiques ambientals i personals.

Tots els paràmetres anteriors determinen el tipus d’instrumentació que s’ha d’uti-
litzar per portar a terme la quantificació dels agents químics perillosos presents al
lloc de treball.

La mesura de la concentració dels contaminants en l’àmbit laboral es pot efectuar
per diversos procediments si es consideren diferents punts de vista (figura 1.1):

1. tipus d’instrumentació,

2. ubicació de l’instrument,

3. durada del mostreig.

Figura 1.1. Esquema general de les classificacions dels instruments de mesura segons diferents aspectes de la presa de mostres
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1.1.1 Procediments de mesura segons el tipus d’instrumentació

Hi ha molta instrumentació actualment al mercat que és capaç de detectar els
contaminants químics, i en alguns casos quantificar-los, que hi poden haver a
l’aire, i en alguns casos quntificar-los . Encara que sigui difícil, es pot fer una
classificació tenint en compte tres aspectes: com es capta l’aire, com es determina
el contaminant i quin és el grau d’exactitud de l’instrument que s’utilitza.

1) Com es capta l’aire?

Un aspecte rellevant que s’ha de tenir en consideració per classificar els instru-
ments de mesura dels contaminants químics a l’aire és si operen de manera activa,
és a dir, s’ha de fer passar aire pel detector mitjançant una bomba, o de manera
passiva, i es basen en el principi de difusió.

Si tenim en consideració la forma com té lloc la captació d’aire, el sistema
de presa de mostres pot ser:

• captació de mostres de manera activa,

• captació de mostres de manera passiva.

En la captació activa, l’aire passa forçat a través del dispositiu de captació,
mitjançant una bomba de buit o un sistema d’aspiració.

En la captació passiva, l’aire passa per difusió simple, sense forçar el pas a través
del sistema captador.

2) Com es determina el contaminant?

Un aspecte que cal tenir en compte per classificar el tipus d’instrumentació dels
sistemes de mesura és fixar-se en el temps de determinació de la concentració dels
contaminants a l’aire.

Portar a terme la determinació del contaminant i la seva concentració es pot
fer:

• De manera directa al lloc de treball. Amb la lectura directa, l’aparell
un cop acabada la mesura, indica el valor de concentració trobada.

• Mitjançant una presa de mostres i una anàlisi posterior al laboratori.

Mitjançant els sistemes de lectura directa obtenim els resultats de les mesures de
manera instantània, i a més a més s’estalvia tota la infrastructura analítica, amb els
avantatges que això suposa. Però en contrapartida els errors intrínsecs d’aquests
aparells són massa elevats per portar a terme una avaluació del risc higiènic prou
fiable.

Un mateix instrument pot
ser en dues classificacions
o més.

Funcions dels dispositius
en la captació activa

En la captació activa el
dispositiu de captació pot exercir
una d’aquestes tres funcions:

• la detecció directa,
específica e
inespecífica, dels
contaminants presents a
l’aire;

• la captació de l’aire en
un recipient per al seu
trasllat posterior;

• la fixació i concentració
dels contaminants sobre
suports més o menys
específics.
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La presa de mostres es pot portar a terme mitjançant la captació directa d’aire
de l’ambient de treball o amb un suport que retingui el contaminant. En ambdues
situacions és necessari que hi hagi una tècnica analítica posterior que determini
qualitativament i quantitativa l’existència dels contaminants.

La presa de mostres pot ser de dos tipus:

• presa de mostres directa,

• presa de mostres amb un suport.

Els sistemes de mesura que consisteixen en una presa de mostres i una anàlisi
posterior necessiten un sistema de captació dels contaminants i la seva conservació
immediata i transport a un laboratori especialitzat per a la seva anàlisi posterior.

Els sistemes de presa de mostres
impliquen el transport de les mostres

al laboratori.

Els instruments que normalment es fan servir són bombes d’aspiració portàtils
que fan passar volums d’aire a través de diferents sistemes de captació que tenen
acoblats.

Els sistemes de captació principals són:

• Filtres de membrana per mesurar partícules sòlides, fums i boires.

• Borbolladors per a gasos i vapors.

• Tubs adsorbents per a vapors i aerosols líquids.

• Les bosses inertes (per a la presa de mostres directa).

3) Quin grau d’exactitud té l’instrument utilitzat?

Segons el grau d’exactitud que es vulgui obtenir hi ha al mercat:

• instruments orientatius,

• instruments de precisió.

La majoria dels sistemes orientatius són mètodes de lectura directa.

1.1.2 Ubicació de l’instrument

Les mesures i preses de mostres estàtiques o ambientals es fonamenten en la
determinació de concentracions a zones de treball definides, o bé, que representen
l’ambient general. Aquests aparells no solen tenir restricció en les dimensions
perquè tenen una ubicació fixa i permeten aconseguir prou informació del grau de
contaminació, i són efectius en l’obtenció de dades de cara al treball subsegüent
d’enginyeria de processos i control ambiental.
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Les mesures i preses de mostres personals requereixen el maneig d’instruments
de dimensions reduïdes i funcionament autònom, ja que els porten a sobre els
treballadors durant tot el temps de mostreig i quan desenvolupen les seves tasques
habituals.

Segons on s’ubiqui l’instrument que porta a terme les mesures ambientals
les preses de mostres poden ser:

• estàtiques (ambientals),

• dinàmiques (personals).

La presa de mostres personal dóna una idea més precisa de l’exposició real
dels treballadors als contaminants, donat que recull informació de les diferents
incidències durant el desenvolupament de les seves tasques.

La limitació principal del mètode és que depèn en excés dels hàbits de treball de
cada individu, així com l’escassa informació que proporciona sobre les principals
fonts o focus de contaminació.

La captació de mostres personal es pot fer de dues maneres:

• Zonal (una sola zona). Amb el mostreig zonal es recullen diferents mostres
segons l’àrea o la zona de treball. D’aquesta manera, es pot estimar millor
on hi ha un risc higiènic o identificar els focus d’emissió del contaminant i
així posar en marxa les mesures correctores.

• Permanent (per a diferents zones). Amb el mostreig permanent els
treballadors porten l’aparell de mostreig fix, sense tenir en compte les zones
per on transiten.

El mostreig personal és el més
utilitzat.

La presa de mostres personal, tant si és zonal com si és permanent, és el tipus de
mostreig més utilitzat en l’actualitat per a l’avaluació de l’exposició ambiental, ja
que les concentracions d’un contaminant a l’ambient de treball fluctuen tant en el
temps com a l’espai, per la qual cosa el sistema estàtic no és el més convenient. A
més a més, la normativa estableix que el mostreig per portar a terme l’avaluació
de riscos químics per inhalació ha de ser personal.

1.1.3 Durada del mostreig

Si ens atenem a la durada de la presa de mostres, els processos de mesura es poden
classificar en:

• Mesures puntuals. Les mesures puntuals es fonamenten en la determinació
de la concentració en un espai breu de temps, molts cops gairebé instantani.
Normalment estan lligades a instruments de lectura directa.

Mostreig estàtic

El mostreig estàtic és poc
habitual en higiene industrial.
Podem trobar, en canvi, mostreig
estàtic en les mesures que es fan
al medi ambient general (no
laboral).

Mesures puntuals

Les mesures puntuals es fan
servir per seguir etapes del
procés o per quantificar els pics
de concentració que es puguin
presentar en l’ambient laboral.
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Per conèixer els càlculs
que s’han de fer per

obtenir la concentració
mitjana ponderada en el
temps, consulteu el nucli

d’activitat “Càlculs per
avaluar l’exposició a

agents químics” de la
unitat didàctica “Avaluació

de l’exposició a
contaminants químics”.

Utilització dels sistemes de
lectura directa

A l’hora d’utilitzar els sistemes
de lectura directa és molt

important:

• Conèixer les
característiques de
l’ambient que s’ha
d’estudiar.

• Tenir en compte les
especificacions de
l’instrument i les
instruccions d’ús.

• Dur a terme el
manteniment i la neteja
correctes d’equips.

• Fer calibratges
periòdics.

• Mesures contínues. Aquestes mesures contínues es limiten a la determi-
nació de la concentració en un període llarg de temps, fins i tot per a tota
una jornada laboral de 8 hores o en casos especials encara més llargs. El seu
objectiu és aconseguir concentracions mitjanes representatives de la jornada
de treball. Només s’aconsegueix una mostra.

• Mesures mitjanades. Fer mesures mitjanades significa portar a terme
diferents captacions d’aire en una mateixa jornada laboral i calcular-ne la
concentració mitjana ponderada en el temps.

En l’actualitat, com que hi ha equips que es poden programar, es pot escollir
opcionalment les fases o etapes per mesurar i els temps de presa de mostres que
es vulguin i diversificar els tipus de mesures.

1.2 Sistemes de lectura directa

Els instruments de lectura directa o temps real s’anomenen així perquè porten a
terme la captació de la mostra i la seva anàlisi en el propi instrument.

Segons el tipus d’instrument, la mesura es fa mitjançant una acció manual o una
acció mecànica.

La concentració del contaminant es llegeix en una escala o en un display immedi-
atament després de prendre la mostra i, per tant, en el mateix moment que s’estan
produint les tasques que donen lloc a l’existència del contaminant a l’aire.

Podem definir un equip de lectura directa com qualsevol instrument capaç
de proporcionar una mesura immediata de la concentració d’un contaminant
a l’aire. Són aquells en què la presa de mostres i la lectura de la concentració
són simultànies.

1.2.1 Classificació dels sistemes de mesura directa

Els instruments de lectura directa es poden classificar per la forma com es
presenten els contaminants a l’ambient en instruments per a gasos i vapors i
instruments per a aerosols (figura 1.2).
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Figura 1.2. Classificació dels sistemes de mesura directa

1) Instruments per a gasos i vapors

Els instruments de lectura directa per a gasos i vapors són els més estesos gràcies
a la seva facilitat d’ús i a l’ampli ventall de contaminants que poden analitzar.

Segons el principi físic o químic en què es fonamenta el seu funcionament,
els instruments de lectura directa per a gasos i vapors es poden classificar
en:

• indicadors colorimètrics,

• monitors.

Els indicadors colorimètrics es poden classificar en:

• tubs colorimètrics de curta durada,

• tubs colorimètrics de llarga durada,

• sistema format per un analitzador i un xip.

Els monitors, segons el fonament tècnic, poden ser:

• monitors elèctrics,
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Algunes característiques
dels tubs colorimètrics

• Són tancats pels dos
extrems.

• S’han de conservar en
un lloc refrigerat.

• Són d’un sol ús.

• No requereixen
calibratge previ perquè
ja venen graduats i
calibrats de fàbrica.

• Caduquen.

• La majoria estan
graduats.

• monitors tèrmics,

• monitors electromagnètics,

• monitors quimioelectromagnètics,

• monitors magnètics,

• espectroscopis fotoacústics.

2) Instruments per a aerosols

Per a la mesura d’aquesta forma de presentar-se els agents químics hi ha monitors
amb diferents fonaments físics de detecció:

• monitors òptics,

• monitors elèctrics,

• monitors piezoelèctrics.

1.2.2 Detecció de gasos i vapors amb indicadors colorimètrics

Els tubs colorimètrics fonamenten la mesura en el canvi de color que
experimenta una substància quan entra en contacte amb un contaminant.

Tub colorimètric
Els tubs colorimètrics consisteixen en tubs de vidre, segellats als dos extrems a
la flama, que contenen un suport inert granulat impregnat amb un reactiu que és
capaç de reaccionar amb el contaminant que s’ha de determinar canviant de color.

Sobre la paret del tub colorimètric està inscrita una escala, de manera que
la longitud de la zona que ha canviat de color indica la concentració de la
substància mesurada.

L’escala del tub colorimètric es gradua en ppm o en tant per cent en volum, segons
de quina substància es tracti. El fulletó proporcionat pel fabricant indica per a quin
volum d’aspiració és valida l’escala.

L’aire contaminat es fa circular cap al tub a través d’una bomba d’aspiració manual,
que pot ser de manxa (figura 1.3) o de pistó (figura 1.4).
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Figura 1.3. Bomba de manxa amb tub
colorimetric associat

Figura 1.4. Bomba d’èmbol

Els tubs colorimètrics es calibren amb la bomba recomanada pel fabricant per la
qual cosa no s’haurien d’utilitzar amb cap altra bomba d’aspiració, encara que
indiqui el mateix volum d’aire, ja que podria generar una taca d’un altre perfil o
d’una altra longitud.

Recomanacions d’ús dels tubs colorimètrics

Tingueu en compte les recomanacions següents:

• Abans de fer-los servir, llegiu les especificacions del fabricant.

• Comproveu el cabal de la bomba.

• Netegeu els canals d’aspiració.

• Els tubs s’han de trencar pels dos extrems.

• La lectura del tub s’ha de fer immediatament després de mostrejar ja que la coloració i
l’extensió de la taca pot variar amb el temps.

• Cal conèixer la pressió i la temperatura en el moment de fer la mesura i fer-hi les correccions
adients, segons les indicacions del fabricant.

Tipus de tubs colorimètrics

Hi ha dos tipus de tubs colorimètrics, els de curta durada i els de llarga durada i
un sistema nou constituït per un analitzador i un xip:

1) Tubs colorimètrics de curta durada
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Aspiracions de la bomba

En alguns casos es pot utilitzar
un nombre d’aspiracions diferent

de les recomanades i corregir
l’escala segons les instruccions

del fabricant.

Exemples de tubs de curta
durada

Per analitzar la majoria de gasos
inorgànics hi ha tubs

colorimètrics de curta durada
força específics com els tubs per

a l’oxigen, O; l’ozó, O;
l’hidrogen, H; el peròxid 2

d’hidrogen, H3O; alguns òxids i
2 hidrurs i hidrocarburs totals,

entre 22

d’altres.

Als tubs colorimètrics de curta durada el mètode de mesura consisteix a fer passar
l’aire que conté el contaminant a través del tub mitjançant una bomba mecànica
amb un recorregut constant, generalment de 100 cm3 per embolada o bombeig.

El nombre d’aspiracions de la bomba és el recomanat pel fabricant. El temps
de presa de mostres és entre els 10 segons i els 15 minuts, segons el nombre
d’aspiracions o bombejos necessaris.

Hi ha diferents tipus de tubs colorimètrics de curta durada:

• Tubs d’una capa indicadora. La capa de farciment completa es fa servir
de capa indicadora.

• Tubs amb una o més precapes addicionals a la capa indicadora. Les pre-
capes serveixen per retenir la humitat, interferències o convertir substàncies
en d’altres de mesurables.

• Combinació de dos tubs. Són formats per un pretub i un tub indicador
connectats per una mànega interna, de tal manera que abans d’iniciar la
mesura els dos extrems interiors s’han d’obrir al mateix temps que els
exteriors per poder succionar per mitjà d’ambdós tubs.

• Tubs amb sondes de connexió. Els formen un tub indicador i un altre
d’addicional, que quan es trenquen les puntes de connexió estan units per
una mànega. El tub addicional pot anar davant o darrere del tub indicador
segons la funció volguda: si es vol que faci de precapa es posa davant i si
es vol que faci servir per unir productes reactius es posarà darrere.

• Tubs amb una ampolla de reactiu. De vegades, per motius de conservació
es necessita una ampolla tancada amb un reactiu en estat gasós, líquid o
granulat que s’ha d’obrir en el moment del seu ús.

• Tubs per a mesures simultànies. Es tracta de portar a terme l’anàlisi
semiquantitativa de més d’un agent químic amb succió simultània per a més
d’un tub colorimètric inserit en el set d’inspecció.

Els tubs colorimètrics de curta durada estan indicats per:

• Estimar la concentració puntual del contaminant a l’aire i així poder
comparar-la amb el valor límit de curta durada (VLA-EC).

• Determinar la concentració del contaminant en les proximitats del focus
generador.

• Calcular la variació de la concentració del contaminant en diferents punts
de l’espai i en diferents moments, és a dir, detectar-ne fluctuacions. Aquests
procediments es fan servir per localitzar períodes d’exposició elevada per
establir, posteriorment, temps de captació amb una tècnica de mesura
personal.

• Detectar fuites a canonades o canalitzacions.
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• Identificar la presència del contaminant en espais tancats, com per exemple
un tanc, una sitja de gra, clavegueres, etc., abans d’entrar-hi i preferentment
acoblats a una sonda.

• Detectar i determinar concentracions pic.

2) Tubs colorimètrics de llarga durada

Els tubs colorimètrics de llarga durada proporcionen una mesura integrada que
representa la concentració mitjana del contaminant durant el període de presa de
mostres.

El temps de presa de mostres amb aquest tipus de sistemes d’anàlisis de contami-
nants químics a l’aire oscil·la entre una i vuit hores.

Hi ha dos tipus de tubs colorimètrics de llarga durada:

1. Sistemes pels quals que es fa passar l’aire amb una bomba peristàltica o
similar a un cabal de 15 cm3/min.

2. Sistemes que es basen en la difusió de l’aire i, per tant, no necessiten bomba.

Per conèixer la concentració del contaminant quan s’han fet servir tubs colorimè-
trics de llarga durada, el que s’ha de fer és, un cop ha finalitzat el període de presa
de mostres, aplicar la fórmula següent:

Concentració contaminant = lectura tub · Temps exposició

T emps presa de mostra

Els tubs colorimètrics de llarga durada estan indicats per estimar la concentració
mitjana del contaminant a l’aire per comparar-la posteriorment amb un VLA-ED.

3) Equip constituït per un analitzador i un xip

Des de fa molt poc temps, hi ha al mercat un equip per analitzar gasos i vapors,
que s’anomena CMS.

El fonament de presa de mostres i anàlisi és el mateix que el que es fa servir als tubs
colorimètrics, però té més precisió, major reproductibilitat i més facilitat d’ús.

L’equip és format per un xip que fa la funció de sistema d’aspiració i un analitzador
que dóna la lectura de la concentració.

Cada xip té deu canals de mesura, que són uns capil·lars encapsats en una carcassa
rígida de plàstic, que conté un reactiu específic per a cada contaminant que es
pretén mesurar. Tots deu s’integren en un mateix bloc de plàstic.

El sistema d’aspiració fa passar l’aire contaminat per un dels tubs colorimètrics
capil·lars del xip. Un sensor de flux garanteix que el cabal d’aire és l’òptim per
portar a terme la mesura. El propi sistema s’encarrega de verificar el canvi de
color en el reactiu contingut al tub utilitzat.

Cada contaminant diferent necessita el seu propi xip. Un microprocessador
s’encarrega de reconèixer automàticament el xip que s’ha introduït a l’analitzador.

Exemples de tubs de llarga
durada

Pels tubs colorimètrics de llarga
durada, destaquem l’existència
per a la determinació d’àcid
acètic; benzè; hidrocarburs
totals; acetona; toluè;
tricloroetilè; etanol; acetat d’etil
a més de determinats gasos
inorgànics per als quals també hi
ha tubs colorimètrics de curta
durada.

Exemples d’aplicació
d’analitzador més xip

El nombre de substàncies i rangs
de concentració que actualment
es poden analitzar és petit, però
hi van incorporant més a poc a
poc. Actualment hi ha xips per
analitzar: diòxid de sofre, òxids
de nitrogen, amoníac, sulfur
d’hidrogen, clor gas, fosgen,
benzè, acetona, etanol, o-xilè i
percloroetilè.
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Rang d’aplicació

Hi ha tubs colorimètrics per
mesurar un gran nombre de

substàncies diferents: en
l’actualitat es poden mesurar més

de 350 substàncies químiques.

Exemples de monitors per a
gasos i vapors

Els contaminants més importants
per als quals actualment hi ha

monitors són:

• Biòxid de sofre

• Òxid de nitrogen

• Amoníac

• Sulfur d’hidrogen

• Clor gas

• Fosgen

• Monòxid de carboni

• Mercuri

• Àcid cianhídric

• Ozó

L’analitzador és comú per a totes les substàncies. Mitjançant la lectura del codi de
barres imprès al propi xip i utilitzant mètodes òptics i electrònics avalua la reacció
química que es produeix al capil·lar i reflecteix en forma de dígits el valor de la
concentració en una pantalla digital.

El temps de presa de mostres amb els xips no és constant i s’adapta de manera
automàtica a la concentració del contaminant a l’aire.

Indicacions del fabricant de tubs colorimètrics

L’aplicació més important dels tubs colorimètrics és la d’obtenir valors de les
concentracions a l’aire relacionades amb períodes de curta durada.

La senzillesa de l’operació i la rapidesa de la mesura, així com el baix cost
d’aquesta tècnica i la seva versatilitat per a la detecció de nombrosos agents
químics, fa que sigui molt utilitzada per a anàlisis d’aire, aigua o sòl; però no
per això ens hem de confiar i no llegir les indicacions donades pel fabricant ja què
podríem cometre errors de mesura greus.

És obligatori que el fabricant dels tubs colorimètrics i de la bomba d’aspiració
proporcioni en la llegua oficial del país prou indicacions per a l’ús correcte del
seu producte. En concret, ha d’informar de:

• Les instruccions concretes per a la manipulació correcta abans de l’acobla-
ment a la bomba (trencament dels dos extrems).

• Com es porta a terme l’acoblament a la bomba.

• Indicacions concretes sobre la verificació de l’estanquitat de la bomba abans
del seu ús.

• Informació genèrica sobre la reacció interna, canvi de color, interferències
i la seva rellevància.

• Indicacions concretes sobre la lectura de la concentració i si s’han de fer
correccions posteriors per pressió i temperatura ambientals.

• Normes per a l’emmagatzematge, transport i eliminació.

1.2.3 Monitors de lectura directa per a gasos i vapors

Els monitors de lectura directa de gasos i vapors són instruments precisos
i de mesura directa que són formats per un sensor que dóna origen a un
senyal elèctric, proporcional a la concentració del contaminant que es troba
a l’atmosfera, que es reflecteix en una pantalla digital.
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El registre als monitors de lectura directa pot ser determinat en unitats de
concentració o bé en unitats elèctriques.

El seu disseny es basa en el principi de detecció per fonaments químics i/ o físics
diversos segons la naturalesa del contaminant.

Els monitors poden ser portàtils o bé es poden col·locar a zones de mesura en
continu, és a dir, monitoratge.

Els monitors per a gasos i vapors es fan servir fonamentalment per a avaluacions
i controls previs, localització de focus de contaminació, com poden ser fuites en
conductes o contenidors, o per a la valoració del possible risc per a la salut.

De vegades, els monitors porten incorporades alarmes òptiques i/o acústiques per
comunicar la presència d’un nivell de contaminant elevat o bé un nivell d’oxigen
baix, com és el cas dels explosímetres.

Hi ha dos tipus de monitors de lectura directa per a gasos i vapors en funció
del temps de mesura:

• monitors en continu,

• monitors amb mesures en discontinu.

Hi ha monitors que disposen d’un o de fins a quatre sensors per unitat i de vegades
són intercanviables, cosa que amplia molt les possibilitats de l’equip.

Els principals sensors, que es basen en principis físics per a la detecció quantitati-
va, són:

• Sensors elèctrics. Es basen en el canvi dels paràmetres elèctrics causats
per les propietats físiques o químiques dels gas contaminant.

• Sensors tèrmics o de combustió catalítica. Detecten les variacions en les
propietats tèrmiques dels gasos, com la conductivitat tèrmica i la calor de
combustió.

• Sensors electromagnètics. Fan servir l’energia de radiació ultraviolada,
visible o infraroja per detectar el senyal sobre la base de fenòmens mole-
culars d’interacció matèria-energia per absorció, emissió o dispersió de la
radiació.

• Sensors quimioelectromagnètics. Valoren la radiació emesa o absorbida
pel gas amb tècniques fotomètriques o calorimètriques. Es produeix una
reacció química acompanyada d’una radiació electromagnètica que és el
valor que es mesura. Són molt específics per la qual cosa són els que més
es fan servir en l’actualitat.

• Sensors magnètics o d’espectroscòpia de masses. El seu fonament teòric
és el canvi del camp magnètic causat pel pas de molècules ionitzades i la
identificació de l’agent químic causat per la relació càrrega/massa que és
específica per a cada substància química.

Explosímetres

Els explosímetres són aparells
d’alarma d’atmosferes
combustibles i dels mesuradors
del tant per cent d’oxigen que
tenen sensors tèrmics.
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Exemple de funcionament
dels sensors elèctrics

Els sensors elèctrics poden
actuar, per exemple, detectant

canvis de conductivitat elèctrica
que es poden produir per

fenòmens d’ionització, fenòmens
electrolítics o variacions

potenciomètriques.

Exemple de sensor
electromagnètic

El detector portàtil de
fotoionització (PID) és un

detector que permet la
determinació de la concentració
de vapors orgànics i inorgànics.

El PID porta una làmpada d’UV
que ionitza tots aquells

compostos químics amb un
potencial d’ionització inferior a
11,7 eV. El seu rang de detecció
és de 10 ppm a 10.000 ppm en
temps inferiors a 3 s. Disposa

d’una bomba d’aspiració interna
amb un cabal d’uns 40 l/min i un

sistema de preparació de la
mostra per assegurar la

representativitat de les mesures.

La precisió dels equips
depèn del fabricant.

Els monitors per a gasos i
vapor i per a aerosols

Són instruments que disposen
d’un sensor específic per a

cadascun dels contaminants, per
tant, són específics. Són ràpids.
La determinació és instantània,

per la qual cosa permeten obtenir
dades precises i puntuals amb un

cost relativament baix. Quan
treballem en continu són els

únics capaços de “descriure” una
exposició a un contaminant.

Exemple d’instrument òptic

Un exemple d’instrument òptic
és el monitor de pols i aerosols
microdust. Mesura directament

la concentració dels
contaminants per difracció de la

llum infraroja.

• Espectroscopis fotoacústics. Es fonamenten en el mesurament de l’ona
acústica generada per un gas quan absorbeix llum modulada. La longitud
d’ona de la llum determina de quin gas es tracta. D’altra banda, la magnitud
de l’absorció, que és l’increment de la pressió sonora que mesura un
micròfon és proporcional a la concentració del gas, per la qual cosa també
porta a terme la quantificació del contaminant.

Tots els monitors de lectura directa requereixen calibratges periòdics amb un kit
de calibratge.

Al mercat hi ha diferents monitors portàtils que registren les lectures de les
concentracions mitjanes al final de la jornada laboral, del temps en el qual s’ha
superat el valor límit o d’altres paràmetres d’interès.

El fet de tenir un monitor específic permet, sense cap esforç, obtenir una descripció
de la variació de la concentració durant un període de temps de manera gairebé
puntual, amb tots els avantatges i inconvenients que això suposa de cara a una
descripció completa de l’exposició per a la seva comparació posterior amb el
criteri de valoració que s’ha d’aplicar. Però si es vol fer servir per portar a
terme avaluacions de l’exposició laboral, s’ha de tenir el certificat corresponent
per assegurar la fiabilitat de la determinació.

1.2.4 Monitors per a la detecció directa d’aerosols

Pel que fa a la mesura d’aerosols, podem assenyalar tres grups instrumentals:

1. Instruments òptics. Es basen a utilitzar les propietats òptiques d’una
partícula o d’un grup de partícules. Els més senzills es fan servir per
a la determinació de grans concentracions ambientals. Quan es volen
detectar petites concentracions d’aerosols s’utilitzen tècniques de dispersió
de la llum, com ara la fotometria visible, el làser, tècniques halogràfiques,
tècniques de reflectància i emissió espectral. Entre els que utilitzen aquestes
tècniques, destaquen els següents tipus d’instruments:

2. instruments per al mesurament de partícules individuals com a font de llum
visible,

3. fotòmetres de font de raigs làser,

4. reflectòmetres,

5. equips d’emissió espectral.

6. Instruments elèctrics. Es fonamenten en la interacció entre partícules a
l’aire en suspensió i les seves càrregues.

7. Monitors piezoelèctrics. Mesuren la massa de l’aerosol per la variació
de la freqüència de ressonància d’un vidre piezoelèctric de quars. Aquesta
variació es produeix quan les partícules es precipiten sobre la superfície del
vidre.
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Principals aplicacions dels monitors d’aerosols

Les aplicacions principals dels monitors d’aerosols són les següents:

• Estimar la concentració puntual del contaminant a l’aire per comparar-la
amb un VLA-EC.

• Calcular la concentració del contaminant a prop de la font d’emissió.

• Detectar possibles contaminants a l’aire.

• Fer mesures prèviament a l’avaluació per saber a quin cabal treballar en la
presa de mostres i anàlisi.

• Calcular la variació de la concentració a l’espai o el temps.

• Detectar fuites.

• Detectar contaminants en espais confinats.

• Mesurar emissions esporàdiques de curta durada.

• Detectar pics de concentració.
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2. Introducció als sistemes de presa de mostres. El mètode de presa
de mostres i anàlisi

La presa de mostres és necessària en aquelles determinacions analítiques que
s’hagin d’efectuar al laboratori.

Les determinacions que impliquen una presa de mostres i posteriorment una
anàlisi (figura 2.1) suposen una sèrie de passos que es poden resumir de la manera
següent:

1. El contaminant o contaminants presents a l’aire són transferits per mitjà
d’un sistema de captació o mostreig adequat a un suport, que els reté i dóna
origen al que es coneix com a mostra.

2. Aquesta mostra es transporta o envia al laboratori d’anàlisi adequat.

3. Al laboratori d’anàlisi la mostra es prepara i s’analitza, seguint un proce-
diment analític determinat. Aquesta última part és el que es coneix com a
anàlisi.

Figura 2.1. Esquema general del sistema de presa de mostres i anàlisi

El conjunt de procediments de presa de mostres, transport i anàlisi posterior
rep el nom de mètode analític.

2.1 Condicions de la presa de mostres

El mètode analític se sol dissenyar per a un compost en concret i per a unes
circumstàncies determinades, matriu, rang de concentració, tècnica analítica
utilitzada, etc.
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El mostreig ha de ser
adequat a l’anàlisi

Quan per a un mateix
contaminant hi hagi més d’un

tipus de mostreig amb diferents
tècniques per a la seva anàlisi,

abans de mostrejar es confirma
que el laboratori d’anàlisi on

s’han de portar les mostres
disposa de la tècnica apropiada

respecte del mètode de mostreig
escollit.

En qualsevol sistema de presa de mostres s’han de tenir ben determinats:

• el sistema de captació i el suport de la mostra,

• el volum per mostrejar o el temps de mostreig,

• el cabal de captació,

• el temps de mostreig.

Perquè el procediment de presa de mostres sigui vàlid ha de tenir bàsicament dos
requisits:

1. Ha de ser capaç de proporcionar una mostra representativa de l’ambient que
s’estudia, per la qual cosa, abans de la presa de mostres, s’ha de fixar el lloc,
el moment del dia i la durada de la captació, així com el cabal i el volum de
mostreig.

2. Ha de ser apropiat a l’estat físic del contaminant que s’ha de mostrejar i tam-
bé ha de ser apropiat al mètode analític que s’hi aplicarà amb posterioritat.

És imprescindible disposar en tot moment de la màxima informació possible
sobre l’ambient que cal mostrejar: activitat industrial, fonts de contaminació,
productes utilitzats, matèries primeres, possibles interferències, etc.

2.2 Classificació dels sistemes de presa de mostres

El sistema de presa de mostres ha de proporcionar una mostra representativa
de l’ambient en estudi i ser adequat a la naturalesa química i estat físic del
contaminant (gas, vapor, matèria en suspensió), així com al procediment analític
posterior.

Els sistemes de presa de mostres es classifiquen en actius i passius (figura 2.2).

Figura 2.2. Esquema de la classificació dels sistemes de presa de mostres
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En la captació de mostra activa o dinàmica l’aire es veu obligat a passar a través
d’un suport de captació impulsat per una bomba d’aspiració. En la captació
passiva la captació es produeix per fenòmens de difusió.

En ambdós sistemes, actiu i passiu, el contaminant queda retingut en un suport
que posteriorment s’analitzarà al laboratori, l’única diferència entre ells és que
en la captació activa s’utilitza una bomba d’aspiració connectada amb el suport,
perquè l’aire hi passi al seu través, i en la captació passiva no s’utilitza la bomba
d’aspiració, el contaminant passa directa-ment de l’exterior al suport de retenció.

Pel que fa al sistema de captació s’han de conèixer característiques com: naturale-
sa, tipus, qualitat, capacitat i eficàcia de captació.

La qualitat del captador pot influir en el resultat final de les mostres, per això
sempre s’ha d’acompanyar cada grup de mostres homogeni d’una o més mostres
en blanc o “blancs”, amb les quals s’han seguit les mateixes manipulacions que les
emprades en la presa de mostres, a excepció que no es passa aire al seu través, o
no es deixen exposades a l’aire en el cas de sistemes passius. Si afegim un reactiu
a les mostres, també l’hem d’afegir al blanc.

La mostra en blanc és un captador, si pot ser del mateix lot que el que fem
servir per a la presa de mostres, que passa per tots els mateixos processos
que la mostra menys el fet de fer-hi passar aire.
La quantitat de mostra és fonamental per arribar a conclusions correctes;
si la quantitat de contaminant retingut és inadequada -bé per defecte o per
excés- pot repercutir negativament en aspectes com l’eficàcia de captació, el
transport de la mostra, la determinació analítica, etc.

S’haurà de tenir en compte, en decidir el volum d’aire per mostrejar (o temps del
mostreig), factors com els nivells de concentració esperats, la presència d’altres
contaminants, la durada del cicle de treball i també les característiques específi-
ques del mètode analític com a limitacions del su-port, límit de quantificació del
mètode analític, etc.

2.3 Mostreig actiu

La presa de mostres activa és un procediment per aconseguir mostres contami-
nants mitjançant el pas forçat d’aire a través d’un suport i es necessita l’ajut d’una
bomba d’aspiració per portar-ho a terme.

Recordeu les condicions
de la presa de mostres del
subapartat “Condicions de
la presa de mostres”.

La mostra en blanc controla
la qualitat del suport, la
manipulació de la mostra i el
procediment analític.
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La bomba de mostreig ha
de ser capaç de

proporcionar el cabal
requerit de manera estable.

En la secció “Adreces
d’interès” del web del
crèdit podeu ampliar
informació sobre les

normes UNE.

Un sistema de mostreig actiu és format per:

• una bomba de mostreig,

• un sistema de captació o suport de captació, i

• un calibrador.

2.3.1 La bomba de mostreig

La bomba de mostreig produeix prou pressió d’aspiració per aspirar l’aire a través
del suport. Porta un mesurador o rotàmetre que mesura el volum d’aire aspirat.

És necessari calibrar la bomba abans i després de la presa de mostres amb el
mateix tipus de suport que es faci servir en la presa de mostres.

Les bombes d’aspiració per a mostrejos ambientals han de complir la Norma EN-
1232, que podem resumir en les característiques següents:

• S’han de poder fer servir per a mostrejos personals, per la qual cosa han de
ser d’una dimensió reduïda, així com funcionar de manera autònoma.

• El volum d’aire aspirat per la bomba durant el període de mostreig, la
pressió i temperatura a què s’han pres les mostres i a què s’ha calibrat la
bomba, si és diferent, s’han de conèixer de manera precisa, ja que són dades
necessàries en el càlcul de la concentració ambiental.

• L’autonomia de la bateria que s’aconsella és de, com a mínim, vuit hores
sempre que estigui a plena càrrega.

• Portar una pinça per subjectar la bomba al cinturó de la persona que fa el
mostreig.

• El cabal es pot regular a voluntat per poder adaptar la grandària i la durada
de la mostra a les condicions definides en l’estratègia de mostreig. Segons
el cabal, comercialment les bombes es classifiquen en:

– Bombes de baix cabal: Q < 0,5 l/min.

– Bombes d’alt cabal: 0,5 < Q < 5 l/min.

– Polivalents: poden ser d’alt i baix cabal (vegeu figura 2.3).

• Ha d’estar dotada d’un indicador de funcionament defectuós.

• Han de tenir un control automàtic que mantingui el cabal volumètric
constant en el cas d’un canvi en la pèrdua de càrrega.

• Qualsevol variació del flux a la bomba no pot ser superior al 5% per sobre
o per sota, per la qual cosa ha de disposar d’una correcció o ajustament.
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• S’ha de subministrar en l’idioma de l’usuari.

Figura 2.3. Bomba de mostreig de cabal polivalent de la marca SKC

2.3.2 El sistema de captació o suport

El sistema de captació o suport de mostreig té com a funció retenir el
contaminant que transporta l’aire ambiental.

El sistema de captació va unit a la bomba per un tub flexible.

L’ús i les aplicacions dels mostrejos actius són determinats per la naturalesa, el
tipus i les característiques del suport que cal utilitzar.

Els tipus de suports principals són:

• Filtres en portafiltres o cassets. És un procediment físic.

• Solucions absorbents en impingers o borbolladors. És un procediment
fisicoquímic.

• Sòlids adsorbents en tubs de vidre. És un procediment fisicoquímic.

• Bosses inertes o altres sistemes de captació directa d’aire. És un
procediment físic

Al seu torn, el suport que s’ha d’escollir depèn de diferents aspectes:

• L’estat físic del contaminant: vapor, gas, aerosol, partícules, fibres, etc.

Els conceptes de captació i
presa de mostres són
sinònims.
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Podeu ampliar la
informació sobre el

procediment de calibratge
en el subapartat

“Procediments de
calibratge dels equips per

al mostreig actiu” d’aquest
mateix nucli d’activitat.

Fixació i concentració

La fixació i concentració dels
contaminants sobre suports

formen part de la tècnica més
contrastada i utilitzada en els

mostrejos de camp.

• Les propietats químiques del contaminant.

• El mètode analític que cal utilitzar.

2.3.3 Calibrador de cabal

Per conèixer el volum d’aire mostrejat, és necessari calibrar prèviament la bomba
fixant el cabal de treball.

El calibratge de la bomba serveix per conèixer i ajustar amb certa exactitud
el cabal amb el que està treballant la bomba.

Entre els sistemes de calibratge existents es troben els manòmetres, rotàmetres,
comptadors de gas i les buretes amb solucions sabonoses.

El sistema de calibratge més utilitzat fins fa poc temps, i encara ara recomanat
per l’INSHT, és el de la bureta amb solució sabonosa. Es basa a cronometrar el
temps que tarda una bombolla sabonosa a recórrer la distància entre dos punts
determinats d’una bureta graduada.

Actualment s’utilitzen en general equips semiautomàtics basats en el mateix
fonament que les buretes (figura 2.4).

Figura 2.4. Calibrador en sec de la marca SKC

2.4 Tipus de sistemes actius de presa de mostres

Els sistemes actius es poden classificar en dos grups:

1) Sistemes per fixació o concentració
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En els sistemes de fixació la captació del contaminant té lloc per fixació o
concentració en el suport de retenció utilitzat.

Els suports que habitualment s’utilitzen per a la presa de mostres per fixació o
concentració, es poden classificar en tres tipus:

1. Filtres o membranes, que van col·locats en portafiltres o cassets.

2. Solucions absorbents, contingudes a flascons borbolladors o impingers.

3. Sòlids adsorbents, continguts a tubs de vidre o altres dispositius.

2) Sistemes de presa directa d’aire

Els sistemes de presa directa d’aire consisteixen en la presa directa de la
mostra d’aire i el seu transport posterior al laboratori per a la seva anàlisi
sense cap altre tipus de tractament.

2.4.1 Presa de mostres amb filtres o membranes

La tècnica més freqüent per a la captació i mostreig de contaminants sòlids i
aerosols és, en general, la filtració.

El sistema de captació sobre filtres es fonamenta a forçar el pas d’un volum
d’aire a través d’un filtre que està muntat en un portafiltres o casset.

En la presa de mostres de partícules en suspensió amb un filtre intervenen
mecanismes físics diferents: intercepció directa, captació per inèrcia, difusió,
migració sota l’efecte de forces electrostàtiques, etc. La importància relativa
d’aquests mecanismes depèn de la mida, de la naturalesa i de la velocitat de les
partícules que es capten a l’aire. La combinació de tots aquests mecanismes dóna
lloc a la col·lisió i adherència de les partícules a la superfície del filtre.

Elements per a la presa de mostres amb filtres

La unitat bàsica de captació en la presa de mostres amb filtres la formen tres
elements:

1) Filtre

El filtre és la part del captador on queda retingut el contaminant.

Suport per a la presa de
mostres

El tipus de suport ha d’estar
d’acord amb l’estat físic, la
naturalesa i el comportament del
contaminant que cal retenir de
manera que s’obtinguin mostres
estables que es puguin
transportar i analitzar en un
laboratori especialitzat. També
ha de ser compatible amb la
tècnica analítica que s’apliqui.

Fonament del filtratge

La retenció de les partícules del
contaminant obeeix a fenòmens
de tamisatge, inèrcia, gravetat i
forces electrostàtiques, sobre un
suport material o membrana
porosa, que s’anomena filtre.

Filtres: grandària,
naturalesa i porositat

En el mètode de presa de
mostres i anàlisi ha de constar
explícitament com ha de ser el
filtre: la seva grandària,
naturalesa i porositat. Les dues
grandàries estandarditzades dels
filtres són de 37 i 25 mm de
diàmetre. Les porositats del filtre
oscil·len entre 0,45 i 5 µm. El
porus de 0,8 µm és el més
utilitzat.
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Higroscòpia dels filtres
d’èsters de cel·lulosa

Els filtres d’èsters de cel·lulosa
no s’utilitzen si la mostra ha de

ser analitzada per gravimetria, a
causa de la seva higroscòpia.

Una solució a la seva higroscòpia
és acoblar un segon filtre de

testimoni muntat en parell. Però
té el problema que genera una

gran pèrdua de càrrega i
problemes electrostàtics.

Filtres de membrana de
plata

Els filtres de membrana de plata
són molt adequats per a la
captació de negres de fum,

hidrocarburs aromàtics
policíclics, anàlisi de sílice

cristal·lina, etc.

Filtres de fibra de vidre

Els filtres de fibra de vidre es
poden utilitzar com a prefiltres o
com a etapa única de filtració en
la captació de plaguicides, com

el carbaril, l’aldrín, el lindane, el
DDT i per al mostreig de fums

asfàltics.

Altres noms amb què es
coneix el suport: cartronet o

bad.

La utilització de filtres està limitada a aerosols que no presenten evaporació ni
sublimació. El seu ús més freqüent és en la captació de pols, boires i fums.

Hi ha diversos tipus de filtres:

1. Filtres d’èsters de cel·lulosa. Són formats per una barreja d’èsters de
cel·lulosa. Es fan servir bàsicament per a la captació d’aerosols metàl·lics
i quan l’anàlisi posterior requereixi la destrucció del filtre ja que són
fàcilment atacables per àcids i a temperatures relativament baixes. Tenen
la limitació de retenir la humitat ambiental (són hidròfils), per la qual cosa
no són recomanables quan és necessari fer gravimetries directes.

2. Filtres de clorur de polivinil (PVC). S’utilitzen en la determinació de sílice
per difracció de rajos X. Són sensibles a carregar-se amb electricitat estàtica.
La seva limitació principal és que són difícilment atacables amb àcids. Són
hidròfobs (repel·leixen l’aigua) per la qual cosa són idonis quan l’anàlisi
que s’ha de dur a terme sigui gravimètrica.

3. Filtres de politetrafluoroetilè o tefló (PTFE). Són filtres molt estables i
resistents als àcids i als dissolvents orgànics. Com que a més a més són
hidròfobs, els fa recomanables en el mostreig de diferents contaminants,
com poden ser els hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP).

4. Filtres de policarbonat. Els filtres d’aquest material nucleoporós són
enormement fins (d’uns 10 mm de gruix) i de pes molt baix. No són
higroscòpics, per la qual cosa resulten molt eficaços en la captació de
matèria particulada i la seva quantificació posterior per gravimetria.

5. Filtres de membrana de plata metàl·lica pura. Disposen d’una eficàcia
elevada de retenció i tenen una mida de porus totalment uniforme.

6. Filtres de fibra de vidre. Són formats per microfibres de vidre borosilicat
i poden portar una substància lligant sobre la base de les resines acríliques.
Són resistents a altes temperatures, no els afecta la humitat i retenen
partícules molt fines. Aquests filtres resisteixen cabals de mostreig elevats.
No generen problemes electrostàtics i la pèrdua de càrrega que originen
és baixa. Tenen certa fragilitat mecànica, es danyen amb facilitat. La
resistència a el calor i als dissolvents orgànics dels filtres de membrana de
vidre els fa útils per al mostreig de boires i aerosols líquids.

7. Filtres de niló. Aquests filtres s’han desenvolupat específicament per al
control de la pluja àcida; absorbeixen selectivament i de manera molt
precisa els àcids derivats del nitrogen i els derivats del sofre (HNO3, NOx,
SO2, H2SO4).

2) Suport

Els filtres van muntats sobre un suport de cel·lulosa que són generalment microfi-
bres premsades.



Riscos químics i biològics ambientals 33 Quantificació d’agents químics

El suport serveix per evitar que s’arrugui el filtre a causa del buit present i
facilitar l’adaptació del filtre dins el casset.

Els suports fan que disminueixi la capacitat que té el filtre d’absorbir la humitat de
l’aire. L’aparença del suport és la mateixa que la del filtre, té el mateix diàmetre.

No es tracta d’un suport de retenció sinó què serveix per sostenir i adaptarel filtre.

3) Portafiltres o casset

El portafiltres és el recipient a l’interior del qual es col·loquen el filtre i el
suport.

Els portafiltres poden ser de dos cossos o de tres cossos (figura 2.5) segons el
contaminant. Per a la majoria dels contaminants és optatiu utilitzar qualsevol de
les dues opcions, no obstant això, amb els cassets de tres cossos es pot millorar
la distribució del contaminant sobre el filtre i evitar de vegades la formació de
rebliments en la zona central.

Figura 2.5. Portafiltres de tres cossos amb filtre

Quan volem mesurar amb el filtre, en general, es retira la tapa del filtre i es
connecta a la bomba amb un tub de connexió de qualsevol material, però gros,
perquè si s’estrangula no capta bé.

Els cassets es tanquen perfectament, per exemple amb una cinta de tefló, per evitar
la pèrdua del contaminant o l’entrada d’aire pels seus laterals.

Aplicacions de la presa de mostres amb filtres

El sistema de retenció de mostres amb filtres s’empra per mostrejar contaminants
que es presenten a l’ambient en forma de partícules, per exemple:

• pols molesta biològicament inerta;

Substitució del filtre

Segons el grau de contaminació
ambiental i depenent de la
perícia del personal tècnic es pot
observar el possible rebliment i,
per tant, la necessitat de
substituir-lo. En cas que sigui
pols blanca és difícil observar el
rebliment, per la qual cosa
s’aconsella utilitzar filtres de
color fosc, cosa que facilita
observar-ne la càrrega retinguda.

Material del portafiltres

Els portafiltres generalment
estan fets de poliestirè (plàstic).
També n’hi ha de construïts amb
policarbonat, polipropilè farcit
de carboni i d’altres plàstics.

Exemples de mostrejos
amb filtres

Alguns exemples de mostrejos
amb filtres són aquests:

• Pols total: filtres de
PVC.

• Metalls: filtres d’èsters
de cel·lulosa.

• Fibres d’amiant: filtres
d’èster de cel·lulosa
amb paper quadriculat.
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Les partícules de pols
biològicament inertes també
s’anomenen aerosols sòlids.

Algunes fraccions
s’estudien des de fa poc

Històricament s’ha prestat més
atenció a la pols respirable, però

en els últims anys, s’han
investigat les partícules de

grandàries superiors, pels seus
efectes al tracte respiratori

superior, gola, nas i boca. La
fracció inhalable i la toràcica

són, per tant, una innovació
relativament recent.

• pols i fums metàl·lics;

• fibres d’amiant i altres tipus de fibres;

• boires d’àcid cròmic, boires d’olis minerals, volàtils de quitrà;

• fracció respirable de la matèria particulada;

• altres contaminants, per exemple, plaguicides.

En principi els filtres no s’utilitzen mai per captar gasos ni vapors.

Cas particular: mostreig de partícules de pols

L’aerosol sòlid que pot estar dissolt a l’aire (pols), divideix la fracció total en dos
grans grups: la fracció no inhalable i la fracció inhalable.

Distribució de les partícules sòlides
al sistema respiratori humà

1. Fracció no inhalable. La formen aquelles partícules tan grans que no poden
entrar al sistema respiratori. Per tant, en principi, no són susceptibles de
causar danys als treballadors i no es tenen en compte a l’hora de mostrejar.
Es consideren fraccions no inhalables les partícules d’un diàmetre superior
a 100 microns.

2. Fracció inhalable. En funció de la grandària de les partícules sòlides,
aquestes es classifiquen en:

(a) Fracció extratoràcica: són les partícules que entren pel nas i la boca
però es queden enganxades als pèls del nas i les mucoses del nas i la
gola.

(b) Fracció toràcica: la formen les partícules que aconsegueixen arribar
a la tràquea. Poden ser fraccions traqueobronquials o fraccions
respirables.

• Fracció traqueobronquial: són les partícules que per la seva mida
no poden travessar les parets pulmonars i es queden a les parets
de la tràquea, bronquis i bronquíol.

• Fracció respirable: fracció màssica de les partícules inhalades
que penetren a les vies respiratòries no ciliades (pulmons, etc.).
Grandàries de partícules de fins a 8,5 microns.

En la legislació de l’Estat espanyol, fins al moment, només hi ha definits valors
límit ambientals per a la fracció inhalable i per a la fracciórespirable.

D’acord amb aquesta classificació, s’han creat diferents sistemes de captació per
poder prendre mostres ambientals de les diferents fraccions i poder avaluar el risc
d’exposició laboral.

En l’esquema de la figura 2.6 es veuen els diferents sistemes de captació que hi ha
al mercat. Com podreu comprovar, alguns dels sistemes de captació són capaços
de captar més d’una fracció.
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Figura 2.6. Esquema dels sistemes de captació en funció de les fraccions de pols que
capten

Tots els sistemes de la figura 2.6, exceptuant el sistema portafiltres+suport+filtre,
són específics del mostreig de pols.

Ciclons

Model de cicló de la casa SKC

Els ciclons s’utilitzen per separar la fracció respirable.

A causa del disseny del cicló, les partícules més petites són aspirades per la bomba,
segueixen les línies de flux i majoritàriament impacten contra el filtre contingut al
casset. Les partícules més grans xoquen, perden velocitat, cauen per gravetat i se
separen, i queden al dipòsit del cicló.

El cicló és un mecanisme que selecciona les partícules per al mostreig de
fracció de pols respirable. Es basa en la força centrífuga, que fa que les
partícules més pesades s’impulsin cap als extrems.

Mostrejador de pols IOM-Sampler

Actualment, a causa de les noves exigències de la normativa en alguns països
concrets, que tenen valors límit ambientals de partícules de pols per a la fracció
toràcica, es comencen a dissenyar captadors per separar aquesta fracció.

El fabricant ens diu per a
quins cabals és apte el cicló.

Modificació dels VLA a
l’Estat espanyol

La intenció a l’Estat espanyol, és
definir a mitjà termini valors
límit ambientals de partícules de
pols per a les tres fraccions:

1. VLA fracció inhalable;

2. V LA fracció toràcica;

3. V LA fracció
respirable.
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L’impactador en cascada es
fa servir fonamentalment

per fer mesures
gravimètriques.

L’elutriador horitzontal
només s’aplica en mostrejos

dins les mines.

El captador més conegut és l’IOM-Sampler, model de mostrejador de pols
desenvolupat a l’Institut de Medicina Ocupacional (IOM) a Escòcia.

Mostrejador de pols IOM-Sampler

L’IOM-Sampler es pot utilitzar per separar la fracció inhalable, la toràcica i
la respirable. Pot separar dues de les tres fraccions a cada mostreig.

La fracció inhalable se separa amb un filtre capaç de retenir partícules de
grandàries inferiors als 100 microns. A més a més, es pot afegir una esponja per
separar la fracció toràcica (esponja negra) o la fracció respirable (esponja blanca).
És a dir, es pot captar:

• només fracció inhalable (sense esponges);

• fracció inhalable més toràcica (amb esponja negra);

• fracció inhalable més respirable (amb esponja blanca).

Posteriorment, al laboratori, es pesa tot el casset amb filtre i esponja per obtenir-ne
la fracció inhalable (s’havia pesat prèviament). Després es pesa només el casset
amb el filtre, i per diferència s’obté la fracció toràcica o la respirable, segons el
cas.

Impactador en cascada

L’impactador en cascada és un dispositiu utilitzat per separar la pols en fraccions
granulomètriques.

El fonament de la tècnica és la de fer passar l’aire que aspira la bomba per una
successió de plaques que tenen un orifici cada cop més reduït.

Entre cada placa hi ha un recipient que recull les partícules per impacte. A la
sortida final, hi ha un filtre que reté la pols no captada per l’impactador.

Elutriador horitzontal

L’elutriador horitzontal és un equip que efectua la selecció de les diferents
fraccions de pols a l’aire per sedimentació durant el pas de les partícules en un
trajecte horitzontal.

Les partícules de pols són aspirades amb una velocitat apropiada en un tub
rectangular que conté diferents plaques horitzontals superposades. El flux regular
i la forma dels orificis d’entrada generen un cabal laminar, sense pertorbacions
ni turbulències exteriors, que faciliten la sedimentació de les partícules sobre la
base de les seves respectives mides. Les partícules que no se separen es recuperen
sobre un filtre i poden ser pesades i analitzades.
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2.4.2 Presa de mostres amb solucions absorbents

Els sistemes de captació de contaminants químics a l’aire amb solucions
absorbents consisteix a fer passar un volum conegut d’aire per una
dissolució d’un agent o una barreja d’agents químics apropiada en aigua.

La dissolució química d’una concentració especificada en el mètode analític
s’introdueix en un recipient de vidre específic que s’anomena borbollador o
impinger.

Al pas de l’aire, el contaminant queda retingut per dissolució o reacció amb la
dissolució absorbent.

Elements d’un sistema de captació amb impingers

El sistema de borbolleig és format per dues peces:

• Cos o got graduat i amb una capacitat aproximada de 30 ml.

• Capçal, el capil·lar del qual pot acabar en un sol orifici (borbollador simple)
o en una placa fritada (borbollador de placa fritada).

Impinger amb capçal de placa fritada
(esquerra) i sense placa fritada

Els borbolladors de placa fritada proporcionen bombolles d’aire més fines que
incrementen la velocitat de difusió del contaminant en el medi i també augmenten
la seva àrea de contacte i, en conseqüència, en milloren l’eficàcia de la captació.
En principi, com més petita sigui la porositat de la placa fritada millor en serà
l’eficàcia, però al seu torn més gran serà la pèrdua de càrrega per a la bomba de
mostreig.

L’elecció del tipus de borbollador per a la presa de mostres d’un determinat
contaminant depèn fonamentalment de la seva eficàcia de retenció en la solució
absorbent utilitzada. Com a orientació podem tenir en compte el criteri següent:

• Per a aerosols líquids, l’absorció dels quals és bàsicament per dilució i
neutralització, és preferible el borbollador simple.

• Per a gasos i vapors, l’absorció dels quals sol ser per reacció, es millora
l’eficàcia de captació amb la placa fritada.

Es recomana treballar amb un tren de tres impingers (figura 2.7). Els dos primers
borbolladors contenen una solució absorbent, amb la qual cosa se n’augmenta
l’eficàcia de captació per a aquells contaminants l’eficàcia de captació dels quals
no sigui òptima:

• El primer borbollador hauria de retenir tot el contaminant.

Composició de les
solucions absorbents

Les solucions absorbents tenen
una composició específica i
determinada, segons la
substància o substàncies que es
vulguin captar i que s’especifica
en el mètode de presa i anàlisi
corresponent.
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Comercialització

La majoria de cases comercials
només ofereixen trens de dos

impingers, per la qual cosa
l’impinger testimoni desapareix.

Mostreig personal

Per fer el mostreig personal, es
poden posar els flascons en una
cartutxera a la cintura, amb un

tub que arribi a la zona
respirable.

Requisits del material sòlid
dels tubs adsorbents

El material adsorbent ha de tenir
les característiques següents:

• Ha de ser capaç
d’atrapar petites
quantitats del
contaminant a l’aire i
retenir-lo fins a la seva
anàlisi.

• Ha de ser capaç de
retenir prou quantitat
del contaminant que en
faciliti l’anàlisi.

• S’ha de disposar d’un
procediment de
desorció prou eficaç.

• No s’han de produir
canvis químics en les
substàncies durant el
període
d’emmagatzematge.

• Ha de ser capaç
d’adsorbir els
contaminants d’interès
en presència d’altres
contaminants.

• El segon borbollador conté la mateixa quantitat de la solució absorbent que
el primer. Pot actuar com a testimoni o control que la captació ha estat
correcta i eficaç. Com a màxim s’admet un 10-15% del contaminant; si
n’hi ha més, s’ha de repetir el mostreig, i fer-hi passar menys aire.

• El tercer flascó, anomenat trampa, és el que va unit a la bomba d’aspiració
i sempre anirà buit. Serveix per protegir la bomba de possibles condensa-
cions, arrossegaments i esquitxades de la solució absorbent i evitar que el
líquid arribi a la bomba.

Figura 2.7. Model d’impinger i tren d’impingers connectat a una bomba de mostreig

La utilització del sistema de captació amb impingers que contenen solucions
absorbents és cada vegada més en desús pels grans inconvenients que comporta:
bolcades i arrossegaments durant el mostreig, dificultat de transport, dificultats per
fer mostreig personal, contaminacions, inestabilitat general de les mostres, etc.

També és en desús per la possibilitat que hi ha ara de trobar al mercat altres
sistemes de captació substitutius, com són els tubs colorimètrics o tubs adsorbents
sòlids.

2.4.3 Presa de mostres amb sòlids adsorbents

La presa de mostres amb tubs adsorbents es basa a fer passar un volum
determinat d’aire per un tubet, generalment de vidre o d’algun altre material
inert, com pot ser l’acer inoxidable, farcit d’un material sòlid que reté
per adsorció superficial determinats gasos o vapors. Posteriorment, al
laboratori, és possible recuperar el contaminant adsorbit, amb una extracció
amb dissolvent o per una desorció tèrmica.
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Característiques dels tubs adsorbents

La substància adsorbent es col·loca a l’interior dels tubs distribuïda en dues o tres
fraccions. Per separar les fraccions entre elles, s’utilitza escuma de poliuretà o
altres materials adients.

És molt freqüent que els tubs tinguin dues seccions d’adsorbent:

• Secció frontal. Actua com a veritable suport de la mostra. Generalment té
el doble d’adsorbent que la secció posterior. L’aire entra al tub per aquesta
secció.

• Secció posterior. Actua com a control que la primera secció ha retingut
tot el contaminant i no s’ha produït saturació, ni tampoc migració durant
l’emmagatzematge. L’aire surt del tub per aquesta secció.

En la figura 2.8 hi ha un model de tub adsorbent i s’hi indiquen les parts que el
formen.

Figura 2.8. Tub adsorbent

Quan es mostreja amb tubs adsorbents, les bombes d’aspiració treballen a baix
cabal, generalment entre 0,05 i 1 l/min.

La capacitat de retenció dels tubs adsorbents és limitada i és definida pel seu volum
de ruptura.

El volum de ruptura en un adsorbent és el volum d’aire contaminat que
es pot passar per la primera secció d’un tub, abans que la concentració del
contaminant a l’aire de sortida assoleixi el 5% de la concentració d’entrada.

El volum que es mostreja no pot sobrepassar el volum de ruptura i a la ve-gada ha
de permetre captar prou contaminant per a l’anàlisi.

El volum de ruptura es determina experimentalment per a cada contaminant i per
a cada tub. A més, hi ha altres variables que modifiquen el seu valor com per
exemple la concentració del contaminant, la presència d’altres compostos, el cabal,
la humitat i la temperatura.
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Tubs de carbó actiu

Els tubs adsorbents de carbó
activat són ideals per captar
compostos estables i no són

eficients per a substàncies
volàtils de baix pes molecular o

compostos reactius.

Aplicacions

La gamma d’adsorbents és cada
dia més àmplia, la qual cosa ha

permès augmentar
extraordinàriament les

possibilitats d’aquest sistema de
captació i estendre’n el camp

d’aplicació a molts vapors
orgànics i a altres tipus de

contaminants.

Aplicacions dels sistemes
de captació directa d’aire

Els sistemes de captació directa
d’aire són de gran interès per

avaluar contaminants gasosos,
per exemple CO, N2O, H2S,

freons, hidrocarburs lleugers, etc.

El N2O (òxid de dinitrogen), per
exemple, només es pot captar

amb bosses inertes.

No s’aconsella sobrepassar mai els 2/3 del volum de ruptura, ja que és poc
probable que es repeteixin les mateixes condicions que es van produir en la
determinació experimental d’aquest valor.

Adsorbents més utilitzats

Els adsorbents sòlids més utilitzats són els següents:

• Carbons activats. El carbó actiu actualment és l’adsorbent més utilitzat
per a la captació de vapors de dissolvents si la desorció posterior es fa amb
dissolvent. El carbó actiu té una capacitat d’adsorció elevada per la qual
cosa capta gairebé tots els aerosols líquids i vapors continguts a l’aire, cosa
que el fa ser un sistema de captació inespecífic. Un gran inconvenient és
que l’afecta molt la humitat, ja que també la capta.

• Gel de sílice o silicagel. És diòxid de sílice cristal·litzat. El seu incon-
venient principal és que les captacions es veuen afectades per la humitat
ambiental. El silicagel es fa servir preferentment en la captació d’alcohols,
amines i derivats nitrats.

• Altres sistemes d’absorció: silicats (per exemple, tamisos moleculars 5 i
13X), alúmina, hopcalita, resines d’intercanvi iònic, polímers porosos (com
Tenax GC, Chromosorb sèrie 100 Porapak, XAD-2, Poropak P o Q o T),
etc.

Tots els sòlids adsorbents es poden presentar impregnats de substàncies químiques,
cosa que en facilita la capacitat de captació.

2.4.4 Presa de mostres d’aire directa

Hi ha dispositius que permeten captar, emmagatzemar i conservar una porció
d’aire del qual es vol avaluar la concentració de contaminant químic que conté.
Posteriorment, el sistema de captació s’envia a un laboratori i s’hi analitza el gas
contingut.

En el sistema de captació amb bosses inertes el volum d’aire contaminat es
recull directament en una bossa de naturalesa inerta.

La presa de mostres directa té un interès enorme per a la captació de gasos, ja
que evita la manipulació dels contaminants, per exemple haver de fer adsorcions,
desorcions, reaccions químiques, etc. que són en molts casos problemàtiques o no
prou controlades.
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La captació directa d’aire és molt recomanada quan es desconeix la composició
dels gasos que poden ser presents a l’ambient contaminat.

També són d’aplicació les captacions directes quan els processos de presa de
mostres presenten retencions baixes en els adsorbents sòlids i si no es recomana
la presa de mostres amb un sistema de concentració.

Per dur a terme la presa de mostra d’aire directa hi ha diversos tipus d’instruments:

Bossa inerta de plàstic transparent

1. Xeringues. Les xeringues són totalment en desús.

2. Bosses inertes. Al mercat hi ha de dos tipus de bosses:

(a) Bosses transparents. Són generalment de plàstic, flexibles però no
elàstiques.

(b) Bosses amb aspecte metal·litzat. Són bosses de polietilè aluminitzades
amb cinc capes al seu interior. Impedeixen que la radiació alteri les
mostres. Tenen períodes de conservació més elevats. Són més cares,
però les més utilitzades perquè són més versàtils. Admeten mostres
fotosensibles i fins i tot mostres sòlides. Són estables a un rang de
temperatures d’entre -72 ºC i 107 ºC.

3. Tubs de presa de mostres a pressió o canisters.

Utilització de bosses inertes

Les bosses s’han d’omplir com a màxim fins al 80% de la seva capacitat. Per això,
s’ha de coordinar el cabal amb el volum de la bossa. Hi ha bosses de diverses
capacitats, entre 1 i 5 litres, però poden arribar a ser de 15 litres.

Les bosses es poden omplir de manera manual o per mitjà d’una bomba impulsora
que possibilita que s’ompli amb un cabal constant i predeterminat durant el temps
de mostreig i així poder conèixer el volum d’aire mostrejat. Les bosses disposen
d’una vàlvula per on s’omple i per on posteriorment es buida.

El mostreig pot ser fins i tot personal, encara que presenta dificultats per la seva
voluminositat.

Les bosses són d’un sol ús, però en la pràctica, es reutilitzen; quan arriben al
laboratori, i es buida la mostra, es tornen a omplir amb aire net o N2 (nitrogen gas)
que és un gas inert i es tornen a buidar. Abans de tornar-les a fer servir s’han de
fer proves d’estanquitat per assegurar que no tenen cap porus.

Recomanacions d’ús de les bosses inertes

Les següents són algunes recomanacions d’ús de les bosses inertes:

• Feu servir bosses de material inert davant nombrosos productes químics,
com poden ser les bosses Tedlar de fluorur de polivinil, bosses de tefló
(politetra-fluoroetilè), per exemple.

Bombes impulsores

Les bombes de mostreig
serveixen normalment tant per
aspirar l’aire com per
impulsar-lo. Només cal
modificar la forma de treball i
afegir-hi en algun cas algun
accessori.

Característiques de les
bosses inertes

Algunes de les característiques
de les bosses inertes són
aquestes:

• Disponibilitat de
diferents mides.

• Impermeables a gasos.

• Escassa pèrdua de
mostres en el transcurs
del seu
emmagatzematge.

• Carència d’absorció
superficial per a
mostrejos anteriors.

• Flexibilitat i resistència
a una àmplia gamma de
temperatures.

• Acceptables per ser
utilitzades en mostres
d’aigua.

• Entrades adequades
(orificis) per omplir-les
i extreure’n la mostra.
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Aplicació dels canisters

Els canisters solen ser adequats
per al mostreig d’hidrocarburs
lleugers, clorur de vinil, CO i

CO2, SO2, NH3 i H2.

Condicions del calibratge

El calibratge s’ha de portar a
terme dins el rang de

temperatures de 20 i 25 °C, a una
pressió atmosfèrica de 1013 hPa

i una humitat relativa del 65%, si
no és així s’haurien de fer
correccions de la lectura

indicades pel fabricant.

• Utilitzeu la connexió bossa bomba amb un tub de tefló.

• Feu servir septe de tefló per segellar l’orifici de la bossa per poder treure de
manera directa una part alíquota per ser analitzada amb el cromatògraf de
gasos.

• Analitzeu el contingut de la bossa tan aviat com sigui possible.

• No destineu la bossa a compostos de reactivitat elevada o inestables.

Canister

Els tubs de pressió, canisters o bombes GFG es poden considerar un mètode
alternatiu a les bosses inertes, encara que actualment se’n fa poc ús. Aquests
sistemes de captació estan pensats per a mostres ambientals, no personals.

Els canisters són recipients cilíndrics d’acer inoxidable d’entre 100 ml i 6 litres
de capacitat que creen dins seu el buit. Mitjançant un mecanisme manual es pot
comprimir l’aire fins a 25 atm de pressió.

No necessiten bomba per generar la mostra, però sí per crear primer el buit al
laboratori.

Les condicions principals que han de complir els tubs de pressió és que puguin
emmagatzemar suficient quantitat d’aire i que siguin completament inerts davant
el gas o vapor que es mostreja.

Són molt útils quan es necessita guardar la mostra durant mesos, com per exemple
en el judici de delictes.

2.5 Procediments de calibratge dels equips per al mostreig actiu

S’ha de distingir entre els procediments de calibratge periòdics i per tant progra-
mats dels calibratges que són propis de la presa de mostres amb bombes personals
en què l’equip s’ha de calibrar abans i després de cada presa de mostres.

Per conèixer el volum d’aire mostrejat i per poder conèixer les concentracions
ambientals de contaminant, és inevitable calibrar l’equip mostrejador, amb anteri-
oritat al mostreig, al cabal decidit en l’estratègia de mostreig.

En general, s’entén per calibratge l’operació o conjunt d’operacions
orientades a calcular la magnitud dels paràmetres rellevants d’una mesura.

Els calibratges, que de fet són verificacions o calibratges interns de l’equip que
s’han de fer per norma abans i després del mostreig, tenen l’objectiu de garantir
que la bomba de mostreig no ha sofert cap pèrdua de càrrega durant el temps
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que els treballadors han portat l’equip a sobre. Aquest procediment de mostreig
consisteix a portar a terme els passos següents:

1. Es fa el muntatge de tot el sistema de presa de mostres: captador, tub de
connexió, bomba de mostreig.

2. En l’obertura destinada a l’entrada d’aire de l’atmosfera al captador, s’adap-
ta una goma que anirà connectada a un aparell de calibratge.

3. Es posen en marxa el calibrador i la bomba de mostreig i s’espera uns cinc
minuts que s’estabilitzi el sistema.

4. Es prenen mesures del valor del cabal indicat pel calibrador, tantes com el
fabricant de l’aparell de calibratge indiqui.

El calibratge intern de les bombes de mostreig consisteix a determinar el
cabal sobre la base del valor assenyalat en els procediments de mostreig
oficials amb l’exigència que han de romandre durant tot el temps de mostreig
amb una desviació màxima del 5%.

Fins fa molts pocs anys, l’únic instrument de calibratge que hi havia era el
fluxòmetre de bombolla de sabó (figura 2.9), que ara, per sort per al mostrejador,
és en desús.

Figura 2.9. Calibratge d’una bomba de mostreig perso-
nal amb un calibrador de bombolla

El mètode de calibratge per bombolla de sabó es basa en l’ús d’una bureta
graduada invertida de vidre. L’extrem inferior és en contacte amb una dissolució
sabonosa i l’extrem superior es connecta a la bomba de mostreig mitjançant un tub
flexible. Quan es posa en marxa la bomba de mostreig, es genera una bombolla en
la dissolució sabonosa que ascendeix verticalment per la bureta. Es mesura amb
un cronòmetre el temps que la bombolla tarda a passar un volum acotat per dos
aforaments.

Avui en dia, hi ha al mercat calibradors semiautomàtics i calibradors electrònics
digitals que es basen en el mateix fonament de la bombolla.

Connexions

En les connexions de la bomba al
sistema es fa servir un tub de
goma o de plàstic de longitud o
diàmetre adequats perquè no es
produeixin estrangulacions ni
fuites en les connexions.

Validesa del calibratge

Normalment s’estima que el
calibratge és vàlid quan es
determinen deu resultats
successius i s’obté una diferència
inferior al 5% entre el valor de
lectura de cabal més gran i el
valor més petit.
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En els instruments electrònics semiautomàtics el temps de demora per recórrer
dos punts definits d’una escala es fa amb cèl·lules fotoelèctriques. Hi ha aparells
de bombolla en sec i de bombolla en humit.

Calibrador en sec de la marca SKC

L’última novetat en calibradors són els calibradors en sec que es basen en el
principi de reemplaçar el líquid d’un pistó de grafit a l’interior d’un flascó de
vidre de borosilicat. Aquest pistó no exerceix cap fricció i elimina els possibles
errors que puguin provocar l’explosió d’una bombolla o la pròpia pressió de vapor
de l’aigua. A més, fan diferents mesures de manera automàtica i després calculen
el valor mitjà.

Per portar a terme calibratges a un cabal elevat, se solen fer servir els rotàmetres
o comptadors de gas.

Per dur a terme el calibratge, sigui amb el tipus de mostrejador que sigui, sempre
es farà amb el sistema de captació utilitzat muntat entre la bomba i el calibrador i
unit a ambdós per dos tubs de goma.

L’objectiu de calibrar amb el sistema de captació muntat és tenir en compte
la pèrdua de càrrega que hi haurà quan es faci el mostreig.

2.6 Mostreig passiu

Un dels inconvenients més importants que presenten els sistemes actius de
mostreig és la necessitat d’utilitzar una bomba d’aspiració, per la qual cosa es
va desenvolupar una nova tècnica de mostreig per a certs contaminants (vapors o
gasos), que reben el nom genèric de mostrejadors passius.

Aquests sistemes permeten mesurar concentracions, en molts casos, durant inter-
vals de fins a 8 hores, sense necessitat d’utilitzar una bomba d’aspiració.

En els sistemes de mostreig passius, la captació del contaminant també té lloc per
fixació o concentració sobre un suport de retenció. Els suports que s’utilitzen en
aquests sistemes són sòlids adsorbents o sòlids impregnats en un reactiu específic.

El procediment de captació passiva de mostres té el seu fonament teòric en
els fenòmens de difusió i permeació de les molècules d’un gas que són en
moviment constant i són capaços de difondre’s per la massa d’un altre gas
fins a repartir-se uniformement en el seu si, així com travessar una membrana
sòlida que presenta una capacitat de permeació, és a dir, és permeable.

Físicament, els mostrejadors passius consisteixen en un llit de material adsorbent
separat de l’ambient exterior per una membrana permeable o semipermeable i un
espai (de difusió) de longitud coneguda (vegeu figura 2.10). A causa del gradient
de concentració entre l’exterior de la membrana i la superfície del sòlid adsorbent,
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els vapors es difonen cap a l’interior i van quedant retinguts en l’adsorbent disposat
al fons.

Figura 2.10. Esquema d’un captador passiu

Com que al fons la concentració de contaminant a l’aire es manté nul·la, el procés
de difusió continuarà fins que se saturi la substància adsorbent.

2.6.1 Tipus de captadors passius

Hi ha diferents models de mostrejadors passius construïts amb materials diversos
i amb formes diferents, però sempre de dimensions i pes molt reduïts.

La varietat de models de mostrejadors passius disponibles al mercat és creixent
(en la figura 2.11 en podeu veure un exemple). La diferència fonamental entre ells
es concreta en els materials emprats com a suports de captació, que inclouen una
àmplia gamma de substàncies, algunes de les quals són les mateixes que s’utilitzen
en els sistemes actius.

En general els captadors passius es poden classificar en dos tipus:

• Captadors passius específics. Els captadors específics estan dissenyats per
a la captació d’un compost o un grup de compostos reduït en concret, i
utilitzen un material captador apropiat, que sol actuar per absorció química
del contaminant que s’ha d’analitzar.

• Captadors passius inespecífics. Els captadors inespecífics, en canvi,
permeten el mostreig d’un conjunt de compostos molt ampli, i utilitzen,
generalment, material captador de tipus adsorbent.

Formes i materials dels
captadors

L’estructura física del captador
és molt variada i depèn del
model i del fabricant. Es poden
presentar amb formes circulars,
rectangulars o cilíndriques,
construïdes amb materials
diversos, sempre de dimensions i
pesos molt reduïts.
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Velocitat d’aire recomanada

Per evitar que es produeixi un
estancament de l’aire davant el

captador es recomana que la
velocitat frontal de l’aire a la

boca del captador sigui superior
a 7 cm/s.

Mostrejadors passius

La llista de mostrejadors passius
que hi ha al mercat per detectar
diferents contaminants químics

és ja força extensa i és necessari
acudir als catàlegs dels

fabricants per obtenir-ne una
informació actualitzada.

Humitat ambiental elevada

Si la humitat relativa és elevada,
superior al 70% o se sospita la

presència de concentracions
elevades, és aconsellable utilitzar
un temps de mostreig inferior al

recomanat pel fabricant.

Figura 2.11. Exemple de captador passiu per a
compostos orgànics

2.6.2 Condicions de la presa de mostres amb captadors passius

Encara que un mostrejador passiu que actua per difusió no necessita una aspiració
d’aire al seu través, sí que és necessari que hi hagi un moviment lleuger d’aire en
les proximitats de l’extrem obert del captador.

La col·locació del mostrejador a la solapa del treballador és suficient per acon-
seguir aquest moviment. Aquest tipus de mostrejadors no es poden utilitzar per
prendre mostres fixes en ambients on no hi hagi moviment de l’aire, per exemple
en un magatzem.

No s’han d’emprar per mesurar concentracions instantànies o fluctuacions de
concentració en períodes curts de temps.

2.6.3 Camp d’aplicació dels mostrejadors passius

A causa dels fenòmens de difusió, la captació passiva de mostres només és possible
per a substàncies en fase gasosa o de vapor.

El camp típic d’aplicació dels captadors passius se centra en la presa de mostres
de compostos volàtils, majoritàriament orgànics, que es presenten a l’ambient en
fase gasosa, excloses les substàncies que apareguin en forma d’aerosols.

El seu ús és particularment avantatjós en els casos que interessa conèixer el valor
de concentració mitjà al llarg d’un temps prolongat, de dues o més hores.

Convé conèixer la capacitat màxima del model de captador utilitzat i controlar
el temps de mostreig en funció dels valors coneguts o esperats dels paràmetres
restants per evitar que se saturi, en especial en casos de presència de diversos
contaminants o d’humitat elevada.

Una vegada finalitzat el període de captació, s’han d’anotar totes les dades de
referència i el moment en què es va iniciar i va finalitzar el mostreig.
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També és important anotar la temperatura, humitat i si hi ha variacions importants
d’aquestes variables durant el mostreig.

S’ha de tenir cura que els captadors passius estiguin perfectament tancats abans
i després de la presa de mostres per evitar-ne una possible contaminació. S’han
d’evitar durant la seva manipulació i trasllat situacions d’escalfament excessiu o
exposició intensa a la llum solar. L’emmagatzematge és preferible realitzar-lo en
una nevera.

2.7 Transport i conservació de les mostres

Un cop ha conclòs la captació, tant si ha estat activa o amb un captador passiu,
és molt important prendre tota classe de precaucions per evitar que les mostres
s’alterin o modifiquin.

Aquestes precaucions s’han d’extremar durant l’etapa de transport o enviament de
les mostres al laboratori, així com durant el seu emmagatzematge.

L’enviament de les mostres al laboratori s’haurà d’executar considerant les precau-
cions de transport.

Les mostres hauran de ser clares i inequívocament identificades amb símbols
alfanumèrics. S’ha d’elaborar una referència de la manera més clara i simple
possible inserida sobre la pròpia mostra, mitjançant una inscripció o etiqueta que
no es pugui desprendre amb facilitat.

Les recomanacions o normes per al transport i conservació de les mostres varien en
funció del tipus de suport i de les característiques o comportament del contaminant
captat. No obstant això, les recomanacions següents són vàlides per a qualsevol
tipus de mostres:

• Precinteu les mostres o tanqueu-les perfectament; en el cas d’impingers,
transvaseu el seu contingut a flascons de tap roscat.

• Col·loqueu les mostres en caixes o recipients adequats, i utilitzeu algun
farcit per fixar bé les mostres i evitar cops, ruptures, vessaments, vibracions,
etc.

• No col·loqueu en un mateix recipient mostres ambientals i matèries prime-
res, especialment quan aquestes siguin líquides o continguin substàncies
volàtils a fi d’evitar-ne contaminacions.

• Eviteu alteracions de les mostres per escalfament o exposició intensa a la
llum solar.

• No obriu les mostres fins al moment de la seva anàlisi.

• No demoreu l’enviament de les mostres al laboratori.

Fonts d’informació

En els mètodes de presa de
mostres i anàlisi normalitzats hi
ha un apartat específic amb les
instruccions bàsiques per portar
a terme l’emmagatzematge i
transport de les mostres.
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Temps d’anàlisi

Es recomana disminuir tot el que
es pugui el temps entre la

captació de les mostres i el seu
trasllat al laboratori. Per a

algunes mostres es recomanen
temps crítics per al període

comprès entre la captació de la
mostra i la seva anàlisi.

Laboratori

L’operador de la presa de
mostres i l’analista del laboratori

han d’estar en contacte
permanent i amb anterioritat a

l’execució del mostreig. Les
peculiaritats de l’enviament de

les mostres per analitzar es faran
d’acord amb les pautes tècniques

que el laboratori fixi.

• És convenient conservar les mostres captades amb solucions absorbents o
sòlids adsorbents en una nevera (aproximadament entre 5-10 ºC) fins al
moment de la seva anàlisi.

• Incloeu per a cada lot de mostres com a mínim un blanc, que hagi estat
sotmès exactament a les mateixes manipulacions que el suport utilitzat per
a la presa de mostres, excepte que no s’hagi passat aire al seu través.

• L’enviament de les mostres al laboratori s’ha d’acompanyar sempre de la
sol·licitud o el butlletí d’anàlisi corresponents, en què figurin:

– El contaminant o contaminants que s’han de determinar.

– Totes les informacions de què es disposi sobre l’activitat i procés
industrial, que puguin facilitar la anàlisi posterior.

– Les mostres s’han d’identificar d’una manera clara amb una referència
tan senzilla com es pugui que ha de figurar en el suport de la mostra o
en una etiqueta que s’hi adhereixi bé.

– Les mostres que s’incloguin en un mateix butlletí d’anàlisi han de ser
homogènies quant al tipus de contaminant o anàlisi sol·licitada.

Les indicacions genèriques anteriors solen ser suficients per a la gran majoria de
contaminants, en què el suport és un casset o tub adsorbent, però no són suficients
per a les mostres recollides en solucions absorbents que presenten més problemes.

Per a les mostres recollides en solucions absorbents, un cop acabat el mostreig,
s’han de precintar perfectament les entrades i les sortides dels borbolladors o
impingers i traslladar a la nevera i en posició vertical tan ràpid com es pugui al
laboratori d’anàlisi. S’han d’evitar en tot moment les pèrdues per evaporació i
vessaments.

Quan es tracta de mostres sensibles a la llum, és obligatori l’ús de flascons de vidre
ambre o tapar-los amb paper d’alumini.

També pel que fa als taps dels flascons s’ha de tenir cura que no siguin atacables
i estancs.

Transport de les mostres captades amb borbolladors

Una altra opció per al transport de les mostres captades amb borbolladors és transvasar
les solucions amb la mostra a uns flascons amb tap adequat i transportar-los al laboratori
d’anàlisi.

Cada borbollador s’ha de rentar dos o tres cops amb un o dos mil·lilitres de la solució
absorbent, i s’ha d’acumular els rentats en un mateix flascó per a cada borbollador. Amb el
borbollador blanc s’ha d’operar de la mateixa manera.

Això comporta la dilució de la mostra, cosa que pot fer augmentar el límit de detecció de la
tècnica analítica.

S’ha de tenir la precaució d’utilitzar flascons del material adequat, ja que alguns plàstics
són atacats per certes substàncies àcides. Els flascons de plàstic són, en general, els
recomanables per a mostres alcalines i per a la resta de mostres és indiferent de vidre o de
plàstic.
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2.8 Sol·licitud o butlletí d’anàlisi

Per a cada partida o conjunt homogeni de mostres s’ha d’adjuntar un butlletí o
sol·licitud d’anàlisi en què es descriguin les mostres i la petició analítica per a
cadascuna d’elles, així com tots els senyals complementaris que siguin necessaris
amb l’objectiu d’aconseguir més informació o un registre segur de l’anàlisi.

Aquest butlletí s’ha de confeccionar per duplicat, en original i còpia. El laboratori
rebrà els dos exemplars al costat de les mostres. Un cop fetes les anàlisis, ha
d’expedir els resultats obtinguts així com les seves referències particulars i les ha
de retornar al remitent de les mostres i n’ha d’arxivar una còpia.

Les normes genèriques en un model bàsic de sol·licitud d’anàlisi es poden resumir
en:

• Ha d’especificar al màxi m el tipus d’anàlisi sol·licitada: qualitativa i/o
quantitativa.

• Ha d’especificar el contaminant o contaminats que s’han de determinar.

• Ha de contenir tota aquella informació disponible sobre l’activitat i procés
industrial, així com totes les dades auxiliars i observacions que simplifiquin
l’anàlisi posterior.

• S’han d’adjuntar les dades vinculades a la presa de mostres (temps, volum,
cabal de mostreig) i les anotacions necessàries sobre la presa de mostres
efectuada.

• Les mostres que siguin dins un mateix butlletí es recomana que siguin
homogènies respecte al tipus de contaminant o anàlisi demanada, per
exemple, dissolvents, metalls, sílice, amiant, etc.

• Totes les mostres han de tenir una referència clara i inequívoca per
identificar-les, que ha de figura en el suport de la mostra o en una etiqueta
adherida.

• Quan s’acompanyen de matèries primeres s’han de reflectir amb tota nitide-
sa la seva afinitat o correlació amb les mostres ambientals recollides.

• S’ha d’incloure un “blanc” com a mínim, per a cada deu mostres o fraccions.

El full de mostreig, o butlletí d’anàlisi, ha d’estar concebut per a la valoració de
l’exposició mitjana diària d’un treballador en un lloc de treball amb una estratègia
de mostreig basada en diferents mostres consecutives o no, o en una sola que abraci
tota la jornada laboral.

El butlletí ha d’estar pensat per recollir totes les dades experimentals de treball,
temps de mostreig i resultats de les anàlisis, a més a més hi ha d’haver espai per
als càlculs que permetin obtenir el valor de la concentració de cada mostra i el
valor mitjà diari.

Captador que reté més d’un
agent químic

En un mateix full es poden
recollir els resultats analítics i els
valors de concentració de
diferents substàncies analitzades
simultàniament en el mateix
suport.
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D’altra banda, s’hi ha d’incloure un apartat destinat a recollir les diverses ob-
servacions que pogués formular l’operador responsable del mostreig (tasques i
desenvolupament) o observacions fetes per l’analista.

S’ha de recollir en un únic document o fitxa tota la informació requerida
per a l’execució del mostreig, les dades analítiques i el càlcul posterior de
resultats.

2.9 Mètodes de mesura per a agents químics. Apèndix V de la guia
tècnica del Reial decret 374/2001

La normativa, en el seu Reial decret 374/2001, indica que l’avaluació de riscos
derivats de l’exposició per inhalació a un agent químic perillós ha d’incloure la
mesura de les concentracions dels agents químics presents a l’aire en la zona
de respiració dels treballadors, per comparar el valor trobat amb el valor límit
ambiental dels agents químics.

Per facilitar la tasca de mesurar la concentració ambiental dels contaminants
químics per poder portar a terme l’avaluació de l’exposició laboral a agents
químics, s’han creat mètodes validats.

2.9.1 Apèndix V de la guia tècnica del Reial decret 374/2001

L’apèndix V de la guia tècnica del Reial decret 374/2001 parla dels mètodes de
mesura que hi ha i els criteris per seleccionar-ne el més adequat, entre d’altres
coses.

L’apèndix V de la guia tècnica del Reial Decret 374/2001 té els següents apartats:

• Introducció, en què justifica d’acord amb l’article 3 de l’RD 374/2001 la
necessitat d’aquest apèndix.

• Mètodes de presa de mostres i anàlisi, en què ens el defineix i ens diu:

– Les característiques bàsiques i tècniques que han de tenir.

– L’estructura amb la qual han d’estar redactats.

– Com es validen.

– Com s’ha de portar a terme l’execució del mètode.

– Com s’han de transportar i conservar les mostres recollides.

– Com s’ha de modificar un mètode.

• Mètodes de lectura directa. Ens diu els avantatges i inconvenients del seu
ús.
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• Classificació dels procediments de mesurament segons la Norma UNE-EN
482:1995.

• La fiabilitat dels procediments de mesurament segons la Norma UNE-EN
482:1995.

• Els mètodes per al control biològic de l’exposició, que ens diu què són i a
quina adreça d’Internet es poden trobar.

• L’informe analític, en què ens diu com ha de ser, quina estructura ha de tenir,
com es pot modificar i què s’hi ha d’arxivar.

• Criteris generals per a l’elecció del mètode de mesura, segons si hi ha o
no hi ha una normativa específica i quin ha de ser l’ordre de prioritat de
l’elecció.

2.9.2 Els mètodes de presa de mostres i anàlisi

En química analítica s’anomena “mètode analític” el mètode o procediment de
mesura. És un conjunt d’accions i tractaments necessaris per obtenir la mesura
de la concentració d’un contaminant a l’ambient de treball. També s’anomenen
“mètodes de presa de mostres i anàlisi” quan inclouen les dues operacions: presa
de mostres i tècnica analítica per a la determinació del contaminant captat.

L’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball té una col·lecció de
mètodes per avaluar una llista d’agents químics perillosos. Aquests mètodes reben
el nom de “mètodes de presa de mostres i anàlisi” (MTMA).

Els “mètodes de presa de mostres i anàlisi” són un conjunt ordenat
d’operacions o procediments de treball, que permeten obtenir una resposta a
un requeriment de mesura específic, com la determinació de la concentració
d’un agent químic a l’aire o en una matriu concreta.

Esquema general del mètode de presa de mostres i anàlisi

Els mètodes de presa de mostres i anàlisi tenen una nomenclatura estipulada i un
format comuns.

Exemple de nomenclatura d’MTMA editat per l’INSHT

Un exemple d’MTMA és l’MTA/MA-010/A87: Determinación de fibras. Método del filtro de
membrana/microscopia óptica. Cada part de l’MTMA té el significat següent:

• “MTA” significa mètode de presa de mostres i anàlisi.

• “MA” significa mètode ambiental (“MB” significa mètode biològic).

• “010” és el número de mètode.

Per aprofundir més sobre
l’apèndix V, consulteu la
secció “Annexos” del web
d’aquest crèdit.

Mètodes disponibles

A part de l’INSHT, altres entitats
que també tenen mètodes
analítics publicats són entre
d’altres la NIOSH, que disposa
de mètodes de mostreig
descarregables per Internet i
l’associació APA que emet cada
any un petit llibre Guía práctica
para la toma de muestras y el
control ambiental de
contaminantes químicos que
explica resumit i en castellà els
diferents mètodes.

Per ampliar informació
sobre els mètodes de
presa de mostres i anàlisi
consulteu la secció
“Adreces d’interès” que
trobareu al web d’aquest
crèdit.
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Recordeu

El procediment de la presa de
mostres d’un contaminant

químic s’ha de relacionar sempre
amb la seva detecció analítica

posterior, de manera que mai no
es pot improvisar ni una operació

ni l’altra. Per assegurar aquesta
correlació . hi ha mètodes

normalitzats

• “A” significa acceptat (“R”, recomanat).

• “87” és l’any d’edició.

Els mètodes de presa de mostres i anàlisi consideren tres etapes dins la metodolo-
gia de treball:

1. Presa de mostres en què s’indica el procediment per obtenir les mostres.

2. Transport i emmagatzematge, en què s’indiquen les precaucions i recoma-
nacions per evitar alteracions de les mostres.

3. L’anàlisi descriu el tractament que cal aplicar a les mostres al laboratori.

Aquests tres punts es desenvolupen en els apartats següents que contenen tots el
mètodes de presa de mostres i anàlisi:

• Introducció (opcional).

• Objecte i camp d’aplicació: ens diu si el mètode és aplicable o no ho és per
al que ens interessa, marge de concentració, etc. Per exemple, en l’objecte
i camp d’aplicació pot indicar que el mètode detecta 2-20 mg/m3 d’un
contaminant.

• Definicions.

• Fonament del mètode (resumeix en què es basa; ens donarà el captador,
etc.).

• Reactius i productes.

• Aparells i material per a la presa de mostres i per a l’anàlisi.

• Presa de mostres(procediment d’obtenció de les mostres i condicions de
transport i conservació de les mostres).

• Procediment d’anàlisi.

• Càlculs.

• Precisió i exactitud.

• Bibliografia.
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