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Introducció

Al mercat hi ha nombrosos instruments i procediments per a l’avaluació de
contaminants químics al lloc de treball.

L’elecció de l’instrumental depèn, en primer lloc, del que especifiqui el mètode
de presa de mostres i anàlisi, que té en compte les característiques físiques i
químiques de l’agent químic que es vol avaluar.

També, l’elecció depèn de la presència d’altres substàncies a l’aire que puguin
interferir en la captació dels contaminants químics perillosos que volem avaluar.

I finalment, l’elecció final serà qüestió de pressupost i de preferències del compra-
dor en conjunció amb el personal tècnic en prevenció que els farà servir.

Com que la higiene industrial és una ciència relativament moderna, l’instrumental
que necessita també és de nova creació i és en continu perfeccionament. Els
fabricants inverteixen molts diners en recerca per treure al mercat un nou producte
més competitiu i d’ús més fàcil. Per tant, el tècnic higienista haurà d’estar en
constant observació de les novetats que van sorgint.

Respecte dels mètodes d’anàlisi al laboratori utilitzats en higiene industrial per
determinar la naturalesa i la quantitat d’agents químics captats, aquests han evo-
lucionat substancialment en els últims anys. La incorporació de noves tècniques
instrumentals aquest han relegat els mètodes clàssics d’anàlisi, com els mètodes
volumètrics i gravimètrics.

Els nous mètodes instrumentals que es fan servir actualment en un laboratori
d’anàlisis han millorat la sensibilitat i la precisió de la tècnica analítica i en molts
casos són més ràpids.

Així doncs, som en un moment d’innovació i de millora dels instruments per a la
presa de mostres i per a la seva anàlisi posterior. Les tasques de l’higienista i de
l’analista de laboratori cada cop són més precises i exactes i en alguns casos, més
fàcils de portar a terme.

Ens centrarem únicament en els sistemes de presa de mostres i anàlisi, ja que són
els utilitzats per portar a terme l’avaluació de l’exposició laboral per inhalació a
agents químics al lloc de treball.

En el nucli d’activitat “Determinació de les condicions de mostreig de contami-
nants químics a l’aire” aprendrem quins són els paràmetres que hem de conèixer
abans de començar la presa de mostres i com es fan els càlculs per trobar totes les
dades.

En el nucli d’activitat “Aplicacions del mostreig de contaminants químics” veurem
explicacions teòriques i farem diferents pràctiques, que són models dels tipus de
captacions que es fan servir més habitualment en el món de la higiene industrial.
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En el nucli d’activitat “L’anàlisi de contaminants químics al laboratori. El registre
de dades i l’informe. Gestió dels equips de mesura”, estudiarem les principals
tècniques d’anàlisi i quin document ha d’elaborar el personal tècnic de prevenció
per plasmar per escrit tota l’avaluació feta.

Per treballar aquesta unitat didàctica és necessari tenir a mà la guia tècnica de
l’RD 374/2001, el llibret de valors límit ambientals d’exposició professional per
a agents químics a Espanya, una calculadora, i si fos possible, catàlegs de cases
comercials que ofereixin instrumentació d’higiene industrial.
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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 tipus de mos-
tres amb les operacions, les tècniques, els materials i els equips necessaris
per processar-les.

• Processar mostres de partícules, gasos i vapors, a partir de la seva presa,
conservació, etiquetatge i transport, amb l’aplicació de bones pràctiques de
laboratori (BPL), d’acord amb la normativa i els procediments establerts i
segons les característiques del contaminant, les de l’ambient i la determina-
ció que en calgui fer.

• Posar a punt equips de mostreig, de mesura i d’anàlisi, a partir del calibratge,
la verificació i el manteniment, d’acord amb les BPL i segons instruccions
i procediments establerts.

• Preparar reactius, suports per a la presa de mostres i les anàlisis, segons les
BPL, amb fiabilitat i exactitud, a partir dels procediments establerts.

• Determinar analíticament agents químics contaminants, segons la metodolo-
gia adequada i d’acord amb les 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.

• Determinar l’exposició als contaminants, a partir dels procediments de
càlcul establerts i de les variables i els factors que els afecten.

• Enregistrar avaluacions ambientals, controls d’exposició i mesures preven-
tives dels contaminants, segons la normativa vigent, a partir dels procedi-
ments d’enregistrament establerts.
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1. Determinació de les condicions de mostreig de contaminants
químics a l’aire

Les condicions de la presa de mostres d’un agent químic a l’aire són establertes
o recomanades pel propi mètode analític i han estat estimades prenent com a
base que el mètode cobreixi un marge raonable de concentracions, normalment
al voltant del límit d’exposició establert i sota el supòsit que no hi influeixin o
interfereixin altres contaminants.

En la pràctica, el mètode pot no ajustar-se completament a les característiques
d’exposició i del criteri de valoració que cal aplicar. En aquests casos és necessari
adequar-lo a les condicions reals de l’exposició o del criteri de valoració. Però en
general, les condicions fixades per a la presa de mostres solen disposar de molt
poc marge per a modificacions.

1.1 Adequació del mètode de presa de mostres a la situació real

L’elecció del sistema i condicions de mostreig, que és fixada pel mètode analític
disponible amb poques possibilitats de variació, pot presentar diferents desajustos
amb la realitat de l’exposició i del criteri que cal aplicar.

Alguns exemples de situacions que poden requerir modificacions en la presa de
mostres són els següents:

• Previsió que el nivell de concentració ambiental existent signifiqui una
quantitat de mostra inadequada, per defecte o per excés, per al mètode
disponible. Això pot repercutir en l’eficàcia de captació de la mostra. Per
exemple, quan es volen captar partícules de pols inhalable i se sap que la seva
concentració a l’aire és elevada, si no es disminueix el temps de mostreig
se saturarà el filtre i la concentració que es captarà serà inferior a la real.

• Necessitat de determinar diferents contaminants mitjançant la mateixa presa
de mostres. Per exemple, si hi ha una mescla complexa de dissolvents.

• Presència d’interferències conegudes d’altres contaminants.

• El mètode requereix un temps de mostreig més llarg que l’exposició que cal
mesurar o el patró d’exposició temporal que s’ha de valorar. Per exemple,
els valors límit ambientals de curta durada que són obligatòriament de
quinze minuts.

• L’existència de grans variacions de concentració al lloc de treball en el
temps.

Mètode analíticimètode de
presa de mostres i anàlisi
en higiene industrial són
sinònims.

Per ampliar la informació
sobre el mètode analític i
la presa de mostres
consulteu el nucli
d’activitat “Introducció als
sistemes de presa de
mostres. El mètode de
presa de mostres i anàlisi”
de la unitat didàctica
“Quantificació d’agents
químics”.
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Presència d’interferències

A més a més d’haver d’ajustar
les condicions del mostreig, la
presència d’interferències pot

implicar la introducció de
modificacions en el sistema de

mostreig, per exemple, posar-hi
un filtre previ per eliminar

matèria particulada.

Condicionants del mètode
important

Els condicionants del mètode
més importants són:

• la sensibilitat-límit de
detecció,

• l’especificitat del
captador,

• el temps-volum de
mostreig,

• la tècnica analítica,

• el cost econòmic del
procediment.

• L’aplicació a cicles de treball de durada molt diferent, per excés o per defecte,
de l’establerta per al temps de mostreig.

• Una humitat ambiental elevada que pugui limitar la capacitat de l’adsorbent
que obligui a disminuir el temps de mostreig d’acord amb les especificaci-
ons del mostrejador.

• No disposar d’un mètode validat per al contaminant objecte de la mesura.

Sempre s’ha d’utilitzar el millor mètode no validat disponible o fer les
modificacions que siguin imprescindibles per a la seva adequació. I sempre
s’haurà de fer constar de manera clara i detallada en l’informe final de
l’avaluació.

1.2 Condicionants del mètode de presa de mostres i anàlisi

La presa de mostres per a la seva anàlisi posterior al laboratori presenta condicio-
nants diferents que s’han de tenir en compte abans de començar el mostreig.

Els condicionants del mètode d’anàlisi es poden dividir en:

1. Condicionants del propi mètode

Els condicionants del propi mètode són les instruccions imposades pel
mètode que s’ha d’utilitzar.

2. Condicionants estratègics

Altres condicionants que es deuen a les característiques pròpies del lloc de
treball que s’ha d’avaluar i als agents químics perillosos que es troben a
l’aire s’anomenen condicionants estratègics.

Els condicionants estratègics responen les preguntes següents:

(a) Què mesurar? És a dir, quins agents químics mesurar?

(b) Com mesurar els agents químics presents a l’aire del lloc de treball
que s’ha d’avaluar?

(c) On mesurar aquests agents químics?

(d) Quan mesurar aquests agents químics?
El respondre aquestes qüestions ens dirà el nombre de mostres que cal
portar a terme cada jornada laboral, la durada de cada mostreig, època
de l’any-dia-hora.

3. Condicionants tecnològics

A més a més s’han de tenir en compte els condicionants tecnològics que
estan relacionats amb l’instrumental que es fa servir en la presa de mostres.



Riscos químics i biològics ambientals 11
Quantificació d’agents químics: els sistemes de presa de mostres i

anàlisi

Els condicionants tecnològics són els que imposen l’instrumental que hi
ha al mercat per portar a terme la presa de mostres i l’instrumental per
aplicar les tècniques analítiques que s’especifiquen en el mètode de presa
de mostres i anàlisi.

Els condicionants tecnològics, juntament amb els condicionants de mètode
d’anàlisi i els condicionants estratègics, ens determinen tots els paràmetres
de mostreig.

1.2.1 Aspectes que cal tenir en compte abans de la presa de mostres

A l’hora d’estudiar els condicionants, es pot distingir entre les tres parts en què es
divideix el mètode de presa de mostres i anàlisi:

• presa de mostres,

• transport i conservació de les mostres,

• anàlisi al laboratori.

Presa de mostres transport i conservació

El pesonal tècnic de prevenció té responsabilitat fins al transport de les mostres, per la
qual cosa, ens centrarem només en la presa de mostres. El transport i la conservació
de les mostres són ben definides en el mètode i no impliquen cap complicació d’execució
ni hi poden haver canvis, per la qual cosa l’obviarem, recordant que són una part igual
d’important per portar a terme amb èxit tota l’avaluació.

Els condicionants en els processos de presa de mostres es poden sintetitzar en tres
blocs:

1) El suport de captació

Les característiques més rellevants d’un suport de captació d’agents químics a
l’aire és:

1. La seva naturalesa.

2. El seu tipus: diàmetre i dimensions.

3. La qualitat del suport. Les seves impureses poden influir en l’anàlisi per la
qual cosa és imprescindible utilitzar un blanc.

4. El rendiment del suport. Es refereix a l’eficàcia que aconsegueix en la
captació de la mostra de contaminant a l’aire i a l’eficàcia en la recuperació
d’aquest contaminant captat al laboratori. És un paràmetre característic per
a cada contaminant o grup de contaminants.

Presa de mostres i anàlisi
de laboratori

L’execució de la presa de mostres
i el procediment analític per a
l’avaluació d’agents químics als
ambients de treball els porten a
terme persones diferents. Els
tècnics de prevenció prenen les
mostres a l’àrea de treball i les
remeten al laboratori d’anàlisi,
on l’analista determina la seva
composició i concentració. Això
fa que sigui importantíssim
prestar una atenció especial al
transport i a l’emmagatzematge
de les mostres captades.

Naturalesa i tipus de suport
de captació

La naturalesa i el tipus del suport
són establerts en el propi mètode
analític i no poden ser altres, ja
que aquestes característiques
estan d’acord amb l’estat físic, la
naturalesa i el comportament
davant el contaminant i també
són els adequats per al
procediment analític i la tècnica
instrumental posterior.
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Volum d’aire màxim

La quantitat de mostra es
relaciona amb el volum

mostrejat, per aquest motiu en la
majoria de mètodes s’especifica
el volum màxim de mostreig per
no tenir problemes de saturació

del captador.

Determinació del volum

En la pràctica, tant la
concentració ambiental com el

nombre de contaminants
exposats de forma paral·lela són
valors que varien d’una situació

a una altra, per la qual cosa, per a
cada cas s’ha de fer un

replantejament en el volum
preestablert i poder adaptar-lo a

cada situació particular per
aconseguir la quantitat de mostra

òptima.

Importància de conèixer les
interferències

Conèixer l’existència
d’interferències i la seva

naturalesa no és sempre fàcil i es
tracta d’una informació

transcendent per portar a terme
una presa de mostres i una

anàlisi posterior correcta, per la
qual cosa s’han de fer totes les

indagacions bibliogràfiques i
experimentals necessàries per

identificar-les.

5. La capacitat del suport. És un paràmetre experimental que depèn del
contaminant o grup de contaminants que s’han de retenir. Saber aquesta
dada ens servirà per evitar problemes com les colmatacions, les saturacions
o les volatilitzacions.

Com podem comprovar, amb la qüestió del suport de captació, el personal tècnic
de prevenció ha de consultar el mètode d’anàlisi escollit per portar a terme
l’avaluació i proveir-se del tipus que s’hi indica. També s’haurà d’anotar la
capacitat del suport per tenir-la en compte a l’hora de determinar les condicions
de mostreig.

2) La quantitat de mostra

És molt important captar la quantitat de mostra adequada, i no captar en excés o
per defecte ja que en el primer cas donarem un valor inferior al que realment hi ha
i, en el segon, podem dir que no hi ha contaminant químic o en valors inferiors al
límit de detecció i que sí que n’hi hagi.

La quantitat de mostra captada influeix directament en la precisió i fiabilitat dels
resultats, per la qual cosa és el paràmetre més importat que s’ha de tenir en compte.

La quantitat de mostra captada en el transcurs de la presa de mostres és la
conseqüència de dos paràmetres:

1. La concentració ambiental del contaminant o contaminants. És molt difícil,
si no es tenen valors anteriors, saber aproximadament quina concentració
de contaminant hi ha a l’ambient per poder decidir els paràmetres de presa
de mostres i captar la quantitat de contaminant adequada.

2. El volum d’aire mostrejat. És un valor que generalment es recomana o es
dedueix en el mètode analític del contaminant, però en tot cas, és una dada
teòrica i orientativa i es calcula per una suposada concentració ambiental,
pròxima al valor límit i suposant que no hi ha cap tipus d’interferències. Si
s’ha d’adaptar el volum de mostreig, el tècnic de prevenció ha de tenir en
compte i coordinar els factors propis del medi que s’ha de mostrejar: com-
posició qualitativa i quantitativa, presència d’altres contaminants, valors de
concentració esperades, cicles de treball, etc. Així com també ha de tenir en
compte el mètode analític que s’ha de desenvolupar: marge de treball, límit
de detecció, limitacions de l’equip o suport, etc.

3)Les interferències

És molt habitual que en l’àmbit laboral, quan es mostreja un agent químic, hi hagi
altres contaminants que poden produir interferències en la presa de mostres i/o en
l’anàlisi posterior.

Si es coneix el tipus d’interferències es poden suprimir o neutralitzar:

1. Utilitzant procediments, com ara separar-ne la matèria particulada o
eliminar-hi contaminants.
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2. Utilitzant sistemes per retenir-los, com per exemple, prefiltres.

3. Modificant lleument el procediment analític.

Per detectar interferències s’ha de tenir informació sobre les activitats que es
desenvolupen al voltant del lloc de treball que s’ha d’avaluar, les fonts de
contaminació existents i la naturalesa del contaminant que emeten, la composició
ambiental, revisar anàlisis anteriors, etc.

Quan no es disposa de tota aquesta informació, s’ha de portar a terme una anàlisi
preliminar de l’ambient laboral i, si és necessari, recollir una mostra ambiental de
gran volum, que s’anomena “cap de sèrie” que facilita la identificació dels diversos
contaminants o de les interferències concurrents.

Sempre, encara que es tinguin controlades les interferències, quan es fa un
mostreig, s’ha de fer una mostra en blanc.

La mostra en blanc serveix per verificar:

1. La qualitat del suport de captació: el filtre, la dissolució, l’adsorbent, etc.

2. Les manipulacions de les mostres en la presa, el transport i en la conservació,
i detectar-hi contaminacions, humitat, temperatures inadequades, acció de
la llum, etc.

3. El procediment analític: el material utilitzat, els reactius, les contaminaci-
ons accidentals, etc.

En la figura 1.1 es fa un resum dels aspectes que s’han de tenir en compte en la
presa de mostres.

Figura 1.1. Aspectes que cal tenir en compte en la presa de mostres

Mostra en blanc

Una mostra en blanc és un
sistema de captació idèntic a
l’utilitzat en la presa de mostres,
si pot ser del mateix lot, que
pateix les mateixes
manipulacions que les de la
presa de mostres, transport i
conservació però sense fer-hi
passar aire al seu través.
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Per conèixer les
estratègies de mostreig

podeu consultar la unitat
“Avaluació de l’exposició a

contaminants químics”.

1.2.2 Conceptes de temps dins els condicionants de presa de
mostres

En els mètodes de presa de mostres dins la higiene industrial, es fan servir diferents
valors temporals, que es poden resumir en temps de referència, temps d’exposició
i temps de mostreig.

En relació amb el temps de referència, quan s’ha de portar a terme un mostreig
s’han de tenir en compte, en primer lloc, els criteris de valoració que s’han
d’aplicar, és a dir, si l’agent químic que s’ha d’avaluar té valor límit d’exposició
diària, en què el temps de referència són vuit hores i/o si té valor límit ambiental
d’exposició curta, amb una referència temporal de quinze minuts.

A l’Estat espanyol en aquests moments hi ha dos patrons temporals:

• El patró de vuit hores, que serveix per portar a terme avaluacions de
l’exposició laboral a agents químics.

• El patró de quinze minuts que serveix per avaluar les exposicions
agudes a contaminants químics al lloc de treball.

Els patrons temporals donen lloc als criteris de valoració que respectivament
són els valors límit ambientals d’exposició diària (VLA-ED) i els valors límit
ambientals de curta durada (VLA-EC).

Qualsevol allunyament del patró temporal d’exposició del criteri de valoració que
s’ha d’aplicar, resta fiabilitat a la valoració efectuada. Si la diferència és per
defecte, és a dir, si el temps d’exposició és inferior al temps de referència del
criteri, la valoració és més protectora, amb la qual cosa es pot fer servir. Però
quan és per excés, quan el temps d’exposició és superior al de referència del criteri
de valoració, la valoració perd la seva capacitat de protecció i s’ha d’atendre a
les recomanacions associades al propi criteri o a les informacions toxicològiques
disponibles.

Com més s’aproximi el temps de
mostreig al temps d’exposició, més

fiable serà la mesura.

Es defineix temps d’exposició com el temps al qual els treballadors
s’exposen a un agent químic durant una jornada laboral.

La valoració ideal és la que es basa en més d’un mostreig que cobreixin tot el
temps d’exposició. És a dir, el temps de mostreig total ha de ser el més pròxim
possible al temps d’exposició. Com més gran sigui la diferència entre el temps de
mostreig i el temps d’exposició, menys fiable serà la valoració efectuada amb el
resultat obtingut.
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El temps de mostreig és el paràmetre dins l’estratègia de mostreig que ens
diu durant quanta estona s’ha d’estar captant mostra.

Hi ha diferents procediments per augmentar la fiabilitat de les mesures fetes amb
temps de mostreig petits o molt petits comparats amb els temps d’exposició que
es tracten en plantejar l’estratègia de mostreig.

1.3 Càlculs de les condicions de mostreig

Les condicions de mostreig o paràmetres de mostreig bàsics que s’han de
saber abans de començar la presa de mostres són:

• El cabal al qual ha d’estar calibrada la bomba d’aspiració.

• El temps de captació per a cada mostreig.

• El volum d’aire que passarà pel suport de captació o el volum d’aire
que es captarà en una bossa inerta.

• El nombre de mostrejos que es portaran a terme durant una mateixa
jornada laboral al mateix lloc de treball. Aquest nombre ens definirà
el tipus de mostreig: A, B, C, D, E o F.

Els valors de cabal i el volum de mostreig, de vegades són determinats pel mètode
d’anàlisi i, d’altres vegades, s’han de calcular o adaptar a les condicions del lloc
de treball en concret. Pot passar que el mètode de presa de mostres i anàlisi ens
indiqui un interval de possibles volums de mostreig o un interval de cabals de
treball. En aquest cas, hem de prendre la decisió d’escollir un volum o un cabal de
mostreig teòric per començar a definir les condicions de mostreig i fer els càlculs
posteriors amb aquest valor.

Hem de tenir en compte que si hem d’avaluar el risc d’exposició de curta
durada, és a dir, comparar amb el valor de VLA-EC, el temps de mostreig
ha de ser obligatòriament de quinze minuts, llevat que les circumstàncies del
lloc de treball que s’ha d’avaluar no ho permetin.

Exemple de mètode de presa de mostres no vàlid

Es vol avaluar l’exposició laboral a formaldehid. Si consultem el llibre de valors límit
ambientals editat per l’INSHT fins l’any 2007, ens adonem que només té valor límit
ambiental de curta durada, per la qual cosa el temps de mostreig es fixa en 15 minuts.

El mètode de presa de mostres i anàlisi ens diu que el cabal ha de ser de 0,9 l/min i que el
volum recomanat és de 60 l.

Anem a comprovar que podem portar a terme l’anàlisi:

Sobre els càlculs de cabal
i volum de mostreig vegeu
el nucli d’activitat “Càlculs
per avaluar l’exposició a
agents químics” de la
unitat didàctica “Avaluació
de l’exposició a
contaminants químics”.

Recordeu que V = Q·t.
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Per consultar el llibret de
valors límit ambientals que

edita l’INSHT i actualitza
anualment, consulteu la

secció “Adreces d’interès”
del web del crèdit.

V = 0, 9 · 15 = 13, 5 l

Com que el mètode ens diu que el volum recomanat ha de ser al voltant de 60 l i nosaltres
hem calculat que en 15 minuts farem passar 13,5 l d’aire, aquest mètode no és vàlid per
avaluar l’exposició laboral a formaldehid en aquest lloc de treball, si no es modifica cap
paràmetre, ja que mostrejaran poc volum d’aire i, per tant, poca quantitat de contaminant i
el laboratori d’anàlisi no serà capaç de detectar-lo.

A l’hora de definir els paràmetres de mostreig, a més a més de tenir en compte les
limitacions especificades en el mètode de presa de mostres i anàlisi, hem de veure
com es desenvolupen les tasques que donen lloc al risc en la jornada laboral, per
exemple, si són cicles de treball i de quina durada; si és una exposició constant
durant tot el temps d’exposició, etc.; ja que aquestes circumstàncies fan que el
temps de mostreig estigui més o menys predeterminat.

Exemple de càlcul de volum quan es coneix el temps d’exposició

En el mètode de captació de fibres d’amiant, ens diuen que el cabal de mostreig ha de ser
d’1 l/min i que el volum de mostreig ha de ser entre els 10 i els 120 l.

Si nosaltres sabem que el temps d’exposició dels treballadors a fibres d’amiant és d’una
hora (60 minuts), el volum de mostreig l’obtindrem de la manera següent:

V = 1 · 60 = 60 l

Per tant, el volum de mostreig serà de 60 litres.

1.3.1 Càlculs a partir del volum de ruptura

Els tubs adsorbents que es fan servir en la captació d’alguns gasos i vapors
determinats tenen definit per a cada agent químic el volum de ruptura.

El volum de ruptura d’un agent químic en un adsorbent és el volum d’aire
contaminat que es pot mostrejar.
El volum de ruptura és específic per a un adsorbent i per a un agent químic
en concret.

Els volums de ruptura es troben en taules en els mètodes de presa de mostres i
anàlisi i també en els fulletons que el fabricant adjunta als tubs.

A més a més del contaminant i de l’adsorbent, el valor del volum de ruptura és
afectat per altres paràmetres com la quantitat d’adsorbent que hi ha inserit al tub
de vidre, la geometria del tub de vidre, el grau d’empaquetament de l’adsorbent,
la presència a l’aire d’altres agents químics, el cabal de mostreig durant la presa
de mostres, la humitat i la temperatura ambientals, etc.

En general, es pot dir que un augment de la concentració de contaminant, de cabal,
d’humitat, de temperatura fan disminuir el volum de ruptura; és a dir, s’hi podrà
fer passar menys aire.
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Atès que és molt difícil repetir totes les variables que es donaven en el
moment de definir el volum de ruptura que figura en les taules, mai no és
aconsellable sobrepassar els dos terços del valor indicat per al mostreig d’un
agent químic determinat amb un tipus d’adsorbent.

Quan es determinin les condicions de mostreig amb captació amb tubs adsorbents,
es calcularan els dos terços del volum de ruptura de l’agent químic que s’ha de
valorar i aquest serà el volum màxim de mostreig per mostra.

Exemple de càlcul del volum màxim a partir del volum de ruptura

Es vol determinar la concentració ambiental de benzè per captació amb tubs adsorbents
de carbó actiu.

Si mirem, per exemple, la taula 1 de l’annex A del mètode de presa de mostres editat
per l’INSHT: MTA/MA-032/A98, veiem que el volum de ruptura per unes condicions
de concentració atmosfèrica, unes condicions d’humitat relativa i un cabal de mostreig
concrets, és de 41,0 litres.

Per tant, el volum màxim de mostreig hauria de ser de 41,0·2/3 = 27,3 litres.

De vegades, en les taules de valors de volum de mostreig figuren valors per a
diferents situacions de concentració atmosfèrica o d’humitat relativa o un cabal
de mostreig, llavors hem d’escollir el volum de ruptura que més s’assembli a les
nostres condicions de presa de mostres.

Exemple de diferents valors de volum de ruptura

Es vol determinar la concentració ambiental de cloroform per captació amb tubs adsorbents
de carbó actiu.

Si mirem, per exemple, la taula 1 de l’annex A del mètode de presa de mostres editat
per l’INSHT: MTA/ MA-032/A98, veiem que el volum de ruptura segons les condicions de
concentració atmosfèrica, les condicions d’humitat relativa i el cabal de mostreig, pot ser o
bé de 18,2 litres o bé de 15,0 litres.

Quan s’ha de captar més d’un agent químic amb volums de ruptura diferents, amb
el mateix tub adsorbent, s’ha de prendre com a referència el valor de volum de
ruptura més baix i es calcularan el dos terços d’aquest valor.

Exemple de càlcul del volum màxim per barreges

Es vol determinar la concentració ambiental de benzè, toluè, etilbenzè, p-xilè i 1,2,3-
trimetilbenzè per captació amb tubs adsorbents de carbó actiu.

Si mirem, per exemple, la taula 2 de l’annex A del mètode de presa de mostres editat
per l’INSHT: MTA/MA-032/A98, veiem que els volums de ruptura per a unes condicions
de concentració atmosfèrica, unes condicions d’humitat relativa i un cabal de mostreig
concrets, dels cinc agents químics són respectivament: 10,60; 11,40; 13,06; 13,06; > 30,00
litres.

Per tant, el volum de ruptura més petit és el del benzè que és de 10,6 litres. I el volum
màxim de mostreig en aquest cas hauria de ser de 10,6·2/3 = 7,1 litres.

De totes maneres, hem de tenir en compte que els valors de ruptura de les taules
són valors experimentals i que no cal agafar-los exactament, sinó més aviat han de
ser una referència per a la definició dels paràmetres de mostreig.

Si voleu consultar els
mètodes de presa de
mostra i anàlisi consulteu
la web de l’INSHT que
trobareu en la secció
“Adreces d’interès” del
web del crèdit.
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Límits de detecció i de
quantificació

El límit de detecció és la
quantitat més petita d’una
substància que un mètode

d’anàlisi pot trobar. Molts cops
es confonen els conceptes de

límit de detecció i límit de
quantificació i es fan servir com

si fossin el mateix valor.

1.3.2 Càlculs a partir del límit de quantificació

Si la concentració ambiental esperada és petita, s’ha de calcular el temps mínim
de durada de la captació per a cada mostra a partir del límit de quantificació del
mètode d’anàlisi.

El límit de quantificació és la quantitat més petita d’un agent químic que
es pot detectar amb una precisió i una exactitud acceptables, amb un mètode
de presa de mostres i anàlisi concret.

La fórmula que s’ha d’aplicar per als agents químics que tenen valor límit
ambiental d’exposició diària (VLA-ED), per trobar el temps mínim de mostreig
per a cada mostra, és la següent:

tmínim =
Lq

V LA− ED ·Q

en què tmínim és el temps mínim de mostreig per mostra, expressat en minuts, LQ

és el límit de quantificació en micrograms per cada mostra, VLA-ED és el valor
límit ambiental d’exposició diària en g/l (mg/m3) i Q és el cabal de mostreig en
l/min.

Exemple de càlcul de temps mínim

Calculeu el temps mínim per mostra per avaluar una exposició a un contaminant que té un
límit de detecció de 20 micrograms i el VLA-ED = 100 mg/m3, si es capta en un cabal d’1,2
l/min i es vol assegurar que es detecta el VLA-ED.

Solució:

Apliquem la fórmula del temps mínim de mostreig:

tmín =
20 µg

100 µg/l · 1, 2 l/min
= 0, 167 min = 10 s

Per tant, el temps mínim de mostreig per assegurar-nos que captem prou mostra perquè
es pugui quantificar és de 10 segons per cada presa de mostres.

Quan l’agent químic té assignat un valor límit ambiental d’exposició curta (VLA-
EC), el temps de mostreig queda fixat a quinze minuts, per la qual cosa, l’únic
que es pot fer és assegurar-se que límit de quantificació del mètode permetrà la
determinació de l’agent químic, mostrejant quinze minuts. Per comprovar-ho es
pot aplicar la fórmula:

LQ ≤ V LA− EC ·Q · 15

en què LQ és el límit de quantificació en micrograms per cada mostra, VLA-EC
és el valor límit ambiental d’exposició curta en µg/l (mg/m3) i Q és el cabal de
mostreig en l/min.

Exemple de càlcul de temps mínim per comparar amb el VLA-EC

Tenim les dades següents:



Riscos químics i biològics ambientals 19
Quantificació d’agents químics: els sistemes de presa de mostres i

anàlisi

Si mirem el llibret de valors límit ambientals veiem que l’agent químic només té valor límit
ambiental de curta durada amb el valor 0,37 mg/m3. Consultant el mètode de presa de
mostres i anàlisi ens diu que el cabal de mostreig ha de ser 1 l/min.

Per la qual cosa, si ho substituïm en la fórmula: 0,37 µg/l · 1 l/min · 15 min = 5,55 µg. Això
significa que LQ < 5,55 µg.

1.3.3 Càlculs a partir d’un “no detectat”

Quan es fa per primer cop una presa de mostres ambiental d’un agent químic
concret i no es coneix la seva concentració, pot passar que en ser analitzada pel
laboratori d’anàlisi, no es detecti la presència del contaminant en la mostra. En
aquest cas, el responsable de l’anàlisi ha d’escriure en el butlletí “No detectat”.

El fet que no s’hagi detectat cap agent químic vol dir que la mostra analitzada per
un mètode d’anàlisi concret especificat en el mètode de presa de mostres i anàlisi
específic conté una concentració de l’agent químic que s’ha de valorar inferior al
límit de detecció del mètode. És clar que també pot ser que no n’hi hagi gens.

Quan una mostra doni un “no detectat” no vol dir en tots els casos que no
hi hagi l’agent químic buscat, sinó que aquest agent químic es troba dins la
mostra en una quantitat inferior a la que el mètode és capaç de detectar.

Una mostra amb valor “no detectat” s’hauria de rebutjar a l’hora de portar a terme
els càlculs de valoració i si fos necessari tornar a mostrejar.

Però en la pràctica, com que prendre mostres ambientals i analitzar-les és un
procediment llarg i econòmicament car, es poden intentar treure conclusions de
la concentració ambiental del contaminant que s’ha d’analitzar fent la suposició
que ens trobem en la situació més desfavorable; en el cas del “No detectat”, seria
considerar que la quantitat d’agent químic existent a la mostra és igual que el valor
del límit de quantificació del mètode utilitzat

Quan el laboratori d’anàlisi dóna un “no detectat”, a l’hora de calcular la possible
concentració ambiental el tècnic de prevenció pot fer l’aproximació de considerar
que la concentració de la mostra captada és igual al límit de quantificació del
mètode d’anàlisi.

Exemple de “No detectat”

El límit de quantificació de l’àcid sulfhídric (H2S) amb captació amb tubs adsorbents és de
500 g/ mostra.

Es va portar a terme una captació durant 50 minuts en un cabal de 0,2 l/min i el laboratori
va posar en l’informe d’anàlisi “no detectat àcid sulfhídric”.

El temps d’exposició del treballador a l’àcid és d’una hora.

1. Quina és la concentració màxima d’àcid sulfhídric que hi pot haver a la mostra?

2. Es poden treure conclusions sobre l’exposició laboral a àcid sulfhídric amb aquestes dades?

Límits de quantificació o de
detecció

Recordeu que per al personal
tècnic en prevenció el valor que
li interessa és el del límit de
quantificació. Si no s’hi detecta
cap agent, tampoc no es pot
quantificar. Per la qual cosa,
farem servir indistintament els
termes límit de quantificació i
límit de detecció.
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Solució:

1. Primer hem de calcular el volum mostrejat per transformar el límit de quantificació d’unitats
de massa en concentració.

Sabem que V = Q·t. Per tant, V = 0,2 l/min · 50 min = 10 l = 10 · 10-3 m3 d’aire s’han mostrejat.

Concentració d′àcid sulfhidric màxima =
500 · 10−3 mg

10 · 10−3 m3
= 50 mg/m3

2. Després hem de buscar els valors límit ambientals de l’àcid sulfhídric, que en el llibret de límits
d’exposició editats per l’INSHT apareix com a sulfur d’hidrogen i hi ha els valors següents:

• VLA-ED: 14 mg/m3

• VLA-EC: 21 mg/m3

No podem valorar l’exposició de curta durada perquè el temps que s’ha mostrejat és de
50 minuts, per la qual cosa, només intentarem treure conclusions respecte de l’exposició
diària.

Ara calculem l’ED sabent que el temps d’exposició és d’una hora:

ED = 50 ·
1

8
= 6, 25 mg/m3

Així que l’índex d’exposició és:

I =
6, 25

14
= 0, 45 mg/m3

En aquest cas, no podem treure conclusions respecte de l’exposició laboral a àcid sulfhídric,
ja que el valor de I que hem obtingut en fer la suposició que ens trobem en la situació més
desfavorable que és la de dir que la concentració ambiental de contaminant és el valor del
límit de quantificació, ja que la I ens ha donat a la zona d’indeterminació (entre 0,1 i 1
segons la guia tècnica de l’RD 374/2001).

Així que haurem de tornar a prendre mostres en un cabal de mostreig més gran si el mètode
ens ho permet i/o mostrejar durant més temps si les condicions del lloc de treball ens ho
permeten.

Només podem treure conclusions amb un “no detectat” quan el valor de la
concentració obtinguda a partir del límit de quantificació és deu cops o més inferior
a la concentració del seu VLA-ED o VLA-EC en el seu cas, ja que així en suposar
la situació més desfavorable, el valor de I que obtenim és inferior a 0,1 i podem
assegurar que l’exposició és acceptable.

Exemple de càlcul del volum

La determinació de trietilamina en aire es porta a terme per captació en carbó actiu i anàlisi
posterior per cromatografia de gasos. El límit de quantificació analític és de 1,2 g/mostra.

Calcularem el volum d’aire que s’ha de fer passar a través del captador de carbó actiu per
poder determinar una concentració equivalent a una desena part del seu VLA.

Si busquem en el llibre de límits d’exposició laboral editat per l’INSHT trobem que la
trietilamina té els valors límit següents: VLA-ED: 8,4 mg/m3; VLA-EC: 12,6 mg/m3. Així que
haurem de calcular el volum per valorar l’exposició diària i el volum per valorar l’exposició
curta:

1. Volum de mostreig mínim per valorar l’exposició diària sense risc d’obtenir un “no detectat” al
laboratori d’anàlisi.

La desena part de la concentració del VLA-ED és:

1

10
· 8, 4 mg/m3 = 0, 84 mg/m3
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Ara buscarem el volum que s’ha de mostrejar amb el valor del límit de quantificació expressat
en mil·ligrams i la concentració calculada (c = m/V i, per tant, V = m/c):

1, 2 · 10−3 mg

0, 84 mg/m3
= 1, 4 · 10−3 m3 = 1, 4 l

Si expressem el volum en litres: 1,4 litres d’aire s’han de mostrejar per valorar l’exposició
diària sense risc d’agafar poc contaminant i que el laboratori d’anàlisi no sigui capaç de
detectar-lo.

2. Volum de mostreig mínim per valorar l’exposició de curta durada sense risc d’obtenir un “no
detectat” al laboratori d’anàlisi.

La desena part de la concentració del VLA-EC és:
1

10
· 12, 6 mg/m3 = 1, 26 mg/m3

Ara buscarem el volum que s’ha de mostrejar amb el valor del límit de quantificació expressat
en mil·ligrams i la concentració calculada:

1, 2 · 10−3 mg

1, 26 mg/m3
= 9, 5 · 10−4 m3 = 0, 95 l

Si expressem el volum en litres: 0,95 litres d’aire s’han de mostrejar per valorar l’exposició de
curta durada sense risc d’agafar poc contaminant i que el laboratori d’anàlisi no sigui capaç
de detectar-lo.





Riscos químics i biològics ambientals 23
Quantificació d’agents químics: els sistemes de presa de mostres i

anàlisi

2. Aplicacions del mostreig de contaminants químics

Hi ha diferents maneres de classificar els sistemes de mesura. Una manera de
classificar-los és en funció de com es determina el contaminant que dóna lloc a
dos sistemes de captació:

• captació amb lectura directa,

• captació amb presa de mostres i anàlisi.

A més a més, segons la naturalesa de l’agent químic que s’ha d’avaluar, s’ha de
fer servir un tipus de captador o un altre. Els captadors més habituals són:

• Captadors amb un suport:

– filtres amb portafiltres per a partícules sòlides,
– solucions absorbents,
– tubs adsorbents per a vapors i aerosols.

• Captadors directes:

– bosses inertes.

Un exemple per a cadascun d’aquests sistemes de captació és:

• Sistemes de lectura directa amb tubs colorimètrics: anàlisi de la concentra-
ció ambiental de diòxid de carboni.

• Sistemes de presa de mostres i anàlisi:

– Amb filtres com a suport de captació:
∗ de partícules de pols de la fracció inhalable,
∗ de partícules de pols de la fracció respirable.

– Amb tubs adsorbents com a suport de captació: captació de vapors
orgànics a l’aire.

Amb presa de mostra directa amb bosses inertes: anàlisi d’òxid de dinitrogen
(N2O).

2.1 Sistema de lectura directa amb tubs colorimètrics

Al mercat hi ha molts tipus de tubs colorimètrics de curta durada per poder mesurar
un ampli ventall d’agents químics a l’aire, només cal consultar qualsevol catàleg
d’un fabricant per comprovar-ho.

Podeu consultar la
classificació dels sistemes
de mesura en el nucli
d’activitat “Introducció als
sistemes de mesura.
Sistemes de lectura
directa” de la unitat
didàctica “Quantificació
d’agents químics”.

Solucions absorbents

El sistema de captació amb
solucions absorbents és en desús
per la qual cosa no s’explicarà
cap cas pràctic d’aquest tipus de
captació.
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Caducitat dels tubs
colorimètrics

Els tubs colorimètrics són
formats per un suport impregnat
per un reactiu químic posat dins
un tub de vidre. L’agent químic

es pot descompondre amb el
temps o marxar per difusió pels

porus del vidre.

Normalment, els tubs
colorimètrics es

comercialitzen en capses de
deu unitats.

Els tubs colorimètrics s’han de guardar a la nevera i tenen data de caducitat que
s’ha de controlar, ja que si estan caducats poden donar resultats erronis o fins i tot
no reaccionar i no donar cap senyal.

Els tubs colorimètrics permeten mesurar la concentració de diòxid de carboni
(CO2), ja que és un gas que forma part de la composició de l’aire, però que si
hi és en excés pot produir problemes respiratoris per manca d’oxigen.

La tècnica d’anàlisi amb tubs colorimètrics serveix per portar a terme comprova-
cions ràpides i netes de la presència o absència d’un gas concret en una zona de
treball.

Perquè quedi ben definit un mètode de presa de mostra, s’han d’especificar els
equips de mesura, les condicions de mostreig i la descripció dels passos que cal
seguir per mesurar un agent químic.

En el cas de la determinació del diòxid de carboni, tenim:

1. Equips de mesura del diòxid de carboni

La determinació de diòxid de carboni amb tubs colorimètrics requereix la
utilització de l’equip següent:

• Tubs colorimètrics no caducats i que han estat guardats en nevera.

• Bomba d’aspiració manual d’èmbol o de manxa.

• Termòmetre.

• Baròmetre.

• Cronòmetre.

2. Condicions de mostreig del diòxid de carboni

Abans de començar l’anàlisi del diòxid de carboni (CO2), s’ha de llegir el
fulletó que incorpora la capsa on hi ha els tubs colorimètrics. En aquest
fulletó hi ha especificades les condicions de mostreig. Les dades que a
nosaltres ens interessa conèixer són:

• Rang de mesura, és a dir, entre quines concentracions de diòxid de
carboni treballa el tub colorimètric.

• Quantes embolades s’han de fer.

• El volum d’aire que s’ha de posar a l’èmbol (a 100 ml o a 50 ml).

• Durada de l’embolada, és a dir, quants minuts hem de tenir el sistema
captant aire.

• El color del canvi de tub per poder fer la lectura de la concentració.

• Els factors de correcció de la temperatura i la pressió, que cal aplicar
un cop feta la lectura del tub.

• Les interferències, ja que si hi ha certs agents químics a l’aire, es poden
obtenir lectures incorrectes i, per tant, ja no es pot utilitzar aquest tipus
de tub.
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3. Passos que cal seguir per mesurar la concentració del diòxid de carboni

El procediment que cal seguir per a la mesura de CO2 amb tubs colorimè-
trics és el següent:

(a) Llegiu les instruccions d’ús del tub colorimètric de CO2 que es
descriuen en el fulletó que incorpora cada capsa.

(b) Llegiu les instruccions de la bomba d’aspiració manual.

(c) Anoteu la pressió atmosfèrica i la temperatura del lloc on es fa la
mesura.

(d) Seleccioneu el volum d’aire per embolada. Feu la mesura segons les
condicions que heu llegit anteriorment en el fulletó.

(e) Trenqueu els extrems del tub.

(f) Col·loqueu el tub a l’orifici d’aspiració de la bomba (figura 2.1) i
comproveu que el sentit de pas de l’aire coincideix amb el de la fletxa
indicadora del tub.

(g) Feu funcionar la bomba d’aspiració manual segons les instruccions.

(h) Espereu el temps que correspongui.

(i) Llegiu la concentració en la interfase del tub segons el canvi de color
produït.

(j) Apliqueu-hi els factors de correcció que indica el fullet, si escau.

(k) Ja tenim la concentració aproximada de diòxid de carboni en l’ambient
en què s’ha pres la mesura.

Figura 2.1. Bomba d’èmbol

2.2 Presa de mostres de partícules de pols a l’aire

La matèria particulada insoluble o poc soluble, no especificada d’una altra manera,
de pols total (fracció inhalable) i pols respirable (fracció respirable) es troba en
tots els processos de treball amb terra o pedres: pedreres.

Aquest mètode també és vàlid per a la determinació de fums metàl·lics totals, que
hi hagi prou amb la determinació gravimètrica.
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Un sistema de portafiltres
amb tres cossos? Per què?

Els cos intermedi del sistema de
portafiltres serveix perque l’aire
tingui una difusió millor dins el

sistema i les partícules sòlides
que conté es distribueixin de
manera més homogènia per

sobre el filtre i no s’hi aglomerin
al centre.

Tradicionalment, per avaluar les dues fraccions es portaven a terme dos mostrejos
independents amb dos sistemes de captació diferents o el mateix adaptat a la
fracció que es volia avaluar.

En l’actualitat, la manera més pràctica de captar la fracció inhalable de
partícules sòlides a l’aire és amb l’IOM-Sampler i l’esponja corresponent.
La fracció respirable també es pot captar amb l’IOM-Sampler i l’esponja
adequada segons indiqui el fabricant.
El captador que més s’ha utilitzat per mostrejar la fracció inhalable de
partícules sòlides a l’aire consistia en un portafiltres de plàstic en què hi havia
inserit un suport de cel·lulosa i un filtre adequat per al tipus de partícula.
La fracció respirable es pot captar amb un cicló.

Portafiltres de tres cossos

1) Equips per al mostreig de partícules de pols insolubles

Les característiques principals, així com el funcionament i condicions de mostreig
de l’IOM-Sampler estan descrits en la NTP 814 de l’INSHT.

L’equip de mostreig tradicional de la fracció inhalable per a compostos sòlids a
l’aire consta dels components següents:

• El cap del mostreig, és a dir, el captador és format per un casset de plàstic de
tres cossos de 37 mm de diàmetre en què s’insereix un suport de cel·lulosa
i a sobre es posa un filtre de membrana de clorur de polivinil (PVC) de cinc
micròmetres de mida de porus. S’ha de segellar molt bé tot el conjunt per
assegurar-ne l’estanquitat (figura 2.2).

Figura 2.2. Muntatge d’un filtre

• Bomba personal d’alt cabal amb regulador de cabal i capacitat de mantenir
constant el cabal dins un interval del 5% durant tot el temps de mostreig.

• Calibrador. La bomba s’ha de calibrar amb tot el sistema de captació de
portafiltres més suport més filtre, si pot ser de la mateixa sèrie que els que
es faran servir per portar a terme el mostreig, però no poden ser els mateixos.

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/786a820/814%20web.pdf
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• Termòmetre, manòmetre i cronòmetre (si no els incorpora la bomba).

• Tubs de polietilè per connectar el sistema de captació a la bomba.

• Artefacte amb un clip per suportar el sistema de captació al voltant de la
zona de respiració dels treballadors.

2) Equips de mostreig tradicionals per a la fracció respirable de partícules de
pols insolubles

L’equip de mostreig de la fracció respirable per a compostos sòlids a l’aire consta
dels components següents:

• Cicló de niló de 10 mm.

• Cassets per al cicló amb filtres de PVC incorporats en cadascun d’ells.

• Bomba personal d’alt cabal amb regulador de cabal i capacitat de mantenir
constant el cabal dins un interval del 5% durant tot el temps de mostreig.

• Calibrador.

• Termòmetre, manòmetre i cronòmetre (si no els incorpora la bomba).

• Tubs de polietilè per connectar el sistema de captació a la bomba.

Cicló i casset

Condicions de mostreig

S’ha de comprovar que la bomba de mostreig tingui la bateria ben carregada i s’ha de
regular en un cabal en un rang d’1 a 3 l/min en funció de l’estratègia de mostreig i les
circumstàncies del lloc de treball per aconseguir prou mostra (tenint en compte el límit de
detecció del mètode) i sense sobresaturar el filtre, segons les indicacions del seu fabricant.

S’ha de comprovar el cabal abans i després del mostreig per comprovar que la pèrdua de
càrrega no és superior al 5%.

3) El mostreig de partícules de pols insoluble

La manera de mostrejar no varia si es tracta de la captació de pols inhalable o
respirable. Les variacions les dóna el sistema de captació i el cabal de mostreig.

El laboratori que analitza les mostres, normalment subministra el sistema de
captació ja muntat i precintat amb un altre igual que farà de blanc. Aquest
dispositiu ja ha estat prepesat pel laboratori, per la qual cosa s’ha de mantenir
en unes condicions de temperatura i humitat òptimes perquè no hi hagi captació
d’humitat i se’n falsegi la pesada posterior i també per evitar que el captador
acumuli càrrega estàtica que també donaria lloc a una anàlisi errònia.

Per aconseguir no tenir problemes amb la humitat i la càrrega estàtica, el
sistema de captació s’ha de mantenir en un recipient amb un dessecant i un
material no plàstic fins que arribi el moment d’utilitzar-lo.

En cas que no se subministrés el sistema de captació ja muntat, el procediment
que s’ha de seguir és el següent:

Connexió del tub de
polietilè

S’ha de comprovar que el
diàmetre del tub de polietilè és
adequat al diàmetre de l’orifici
de sortida d’aire del cos del
portafiltres, per evitar les
pèrdues d’aire.

Selecció de la bomba de
mostreig

El mostreig de partícules de pols
utilitzant filtres es fa sempre en
un cabal alt. Això s’ha de tenir
en compte a l’hora de seleccionar
la bomba de mostreig.
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Nombre de sistemes de
captació

Per a cada mostreig es necessiten
tres o més sistemes de captació:

• Un per calibrar.

• Un per fer de blanc.

• Un o més d’un per
portar a terme la
captació ambiental.

• El blanc i les mostres
s’enviaran al laboratori
d’anàlisi.

1. Agafeu amb unes pinces netes el suport de cel·lulosa i poseu-lo al cos del
portafiltres que fa de sortida.

2. Amb les pinces i amb molta cura, poseu un filtre a sobre el suport, tenint
cura que no s’arrugui.

3. Acobleu el segon i tercer cossos del portafiltres.

4. Premeu amb fermesa tot el sistema per assegurar que les tres peces són
totalment acoblades.

5. Segelleu immediatament tot el muntatge amb una banda, preferentment de
tefló, i poseu dos taps als dos orificis del portafiltres.

6. Retoleu la cinta perquè es pugui identificar el captador en qualsevol moment
i per qualsevol persona. Convé anotar-hi la data i el tipus de filtre posat.

En general, el procediment que s’ha de seguir per a la captació de les fraccions de
pols insoluble inhalable i respirable és el següent:

a) S’han de muntar o bé demanar al laboratori d’anàlisi tres sistemes de captació
o més, si pot ser del mateix lot tots els portafiltres, tots els suports i tots els filtres
perquè siguin tan similars com es pugui.

En el cas de la fracció respirable, el laboratori també ha de proporcionar tres o
més càpsules segellades amb un filtre prepesat en cadascuna d’elles. Si no és així,
es procedirà de la mateixa manera que la descrita per al muntatge del portafiltres,
però en aquest cas, sense posar-hi el suport.

b) Tant per al mostreig de la fracció inhalable com la respirable, es procedirà de la
següent manera: es calibrarà la bomba amb un dels sistemes de captació muntats
al cabal de mostreig decidit en fer els càlculs de les condicions de mostreig. S’ha
d’anotar la temperatura i la humitat ambientals en aquest moment (figura 2.3 i
figura 2.4).

Figura 2.3. Calibratge amb portafiltres
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Figura 2.4. Calibratge amb cicló

c) Es programarà la bomba perquè estigui funcionant el temps que s’ha decidit
mostrejar.

d) Es retiren els taps del portafiltres si es mostreja la fracció inhalable -o el precinte
de la càpsula quan es tracti del captador de la fracció respirable- i es connecta el
sistema de captació a la bomba amb un tub de polietilè. S’ha de tenir cura de
col·locar el sistema de captació en la direcció correcta. El sistema de suport-filtre
ha d’estar a la zona més allunyada de l’entrada d’aire.

e) Immediatament, es posa tot el sistema de mostreig al cos del treballador (figura
2.5). Se subjecta la bomba a la cintura del treballador, es passa el tub de polietilè
per l’esquena i l’espatlla i es fixa el sistema de captació amb una pinça a l’alçada
de la clavícula. S’ha de tenir cura de no tenir cap objecte davant l’orifici d’entrada
d’aire del portafiltres.

Figura 2.5. Mostreig de partícules de pols inhalable

Ubicació del sistema
suport-filtre

Per què el sistema suport-filtre
ha de ser a la zona més allunyada
de l’entrada d’aire? Perquè així
s’assegura una millor difusió de
l’aire que entra en el sistema i
una millor homogeneïtat de la
distribució del contaminant en el
filtre.
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Per portar a terme l’anàlisi
gravimètrica és necessària

una balança analítica de
sensibilitat de 0,01 mg.

Podeu ampliar la
informació sobre les

tècniques analítiques
d’agents químics en

higiene industrial en el
nucli d’activitat “L’anàlisi

de contaminants químics
al laboratori. El registre de

dades i l’informe. Gestió
dels equips de mesura”

d’aquesta unitat didàctica.

Vapors orgànics més
utilitzats

Els vapors orgànics que més
habitualment ens podem trobar a
l’ambient laboral amb valor límit
ambiental són: benzè, tetraclorur
de carboni, cloroform, toluè, xilè.

f) Es posa en marxa la bomba i s’anota la pressió i temperatura del lloc de treball
al començament del mostreig i quan finalitza. Si els valors obtinguts de pressió i
temperatura durant el calibratge o durant el mostreig són força diferents, a l’hora
d’obtenir el valor final de concentració ambiental, s’hauran de fer les correccions
que indica el mètode de presa de mostres i anàlisi corresponent.

g) Quan s’acabi el període de mostreig, s’ha de desconnectar el conjunt i immedi-
atament tancar amb els taps els orificis d’entrada i sortida d’aire del portafiltres o
de la càpsula del cicló.

4) Consideracions sobre el mostreig, l’emmagatzematge i l’anàlisi de partícu-
les de pols insoluble a l’aire

Quan s’identifiquin o se sospiti l’existència a l’aire de substàncies que puguin do-
nar lloc a interferències, s’han d’anotar en el butlletí d’anàlisi perquè el laboratori
ho tingui en compte a l’hora de portar a terme la identificació i quantificació del/s
agent/s químic/s present/s al filtre.

El sistema de mostreig, amb el seu blanc i amb el butlletí de sol·licitud d’anàlisi
corresponent, en què s’han anotat totes les dades rellevants sobre el mostreig, es
guarden en un contenidor que preserva de la humitat i de la càrrega estàtica i
s’envia al laboratori d’anàlisi tan aviat com es pugui.

La determinació inespecífica de partícules de pols insoluble tant inhalable com
respirable es fa per gravimetria.

Els filtres utilitzats per al mostreig han de ser prèviament pesats i guardats en un
lloc exempts d’humitat i càrrega estàtica.

Un cop utilitzats també s’han d’emmagatzemar i transportar en les mateixes
condicions.

Al laboratori d’anàlisi es tornen a pesar i la diferència de pesada és la quantitat de
matèria particulada captada.

La raó per la qual és tan necessari anotar en el butlletí de sol·licitud d’anàlisi
el nom de tots els contaminants que se sospita que hi poden haver a l’aire, és
que si el laboratori no coneix la presència d’algun dels contaminants, no es
passarà cap patró i no s’identificarà la seva presència ni es podrà quantificar.

2.3 Presa de mostres de vapors orgànics a l’aire

Hi ha molts tipus de tubs adsorbents que capten una àmplia varietat de contami-
nants químics a l’aire i cada cop els fabricants n’ofereixen més.

Els vapors més comuns que podem trobar al món laboral són els vapors de
substàncies orgàniques, per la qual cosa són un bon exemple de captació amb tubs
adsorbents.
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2.3.1 Equips de mostreig per a vapors orgànics

Per portar a terme el mostreig personal de vapors orgànics s’ha de muntar l’equip
que conté els components següents:

• Tub de carbó actiu amb dos taps de plàstic. És un tub de vidre amb els seus
dos extrems tancats a la flama.

• Bomba personal que treballi a baix cabal i que es pugui regular i que es
mantingui constant amb un nivell de confiança del 95%. Si la bomba és
polivalent, generalment farà falta un accessori, anomenat adaptador de tubs
adsorbents i regulador de baix cabal (figura 2.6), per passar la bomba d’alt
cabal a baix cabal.

Figura 2.6. Adaptador de tubs adsorbents i regulador de baix cabal amb
un tub adsorbent acoblat

• Portatubs per protegir el tub de carbó actiu i adaptar el tub de goma. A més
a més, normalment porta un clip per fixar el cap del mostrejador a la zona
de respiració dels treballadors.

• Tub de polietilè per connectar el portatubs que conté el captador (tub
adsorbent) a la bomba. També caldrà abans de mostrejar un altre tub de
goma per connectar el portatubs amb el captador al calibrador de cabal. Es
recomana que el tub no sigui de goma perquè hi ha el risc que adsorbeixi
substàncies que porta l’aire que passarien al seu través, entre d’altres, els
agents químics que estem avaluant, la qual cosa produiria una pèrdua de
contaminants captats.

La longitud dels tubs no ha de superar el metre de longitud, però el que
connecta el portatubs a la bomba hem de comprovar que és prou llarg perquè
el captador arribi a la zona de respiració dels treballadors.

• Termòmetre, per saber la temperatura ambiental en el moment del mostreig
i poder dur a terme després del mostreig els càlculs de correcció de la
concentració.

Agent químic sense valor
límit

Quan les substàncies químiques
no tenen valor límit ambiental,
com per exemple una nova
substància química creada o
apareguda en un procés
industrial, reconegut a l’Estat
espanyol a l’hora de portarne a
terme l’avaluació, aleshores es
pot buscar si en la bibliografia
fiable n’hi ha i utilitzar-lo i fer-ne
referència en l’informe final. Si
no hi ha un criteri de valoració,
no es pot avaluar.

Informació del fabricant

Tots els tubs adsorbents, segons
fixa la Norma UNE-EN 1076 en
la seva comercialització han
d’incloure en l’idioma oficial del
comprador les instruccions d’ús,
i la informació següent: el volum
de ruptura per a cada agent
químic, informació general del
reactiu i de l’adsorbent, les
interferències, l’eficàcia de
desorció, factors de correcció,
instruccions d’emmagatzematge,
transport i mètode de desorció.
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Selecció de la bomba
adient

Quan es mostreja amb tubs
adsorbents, la bomba treballa a

baix cabal, per aquest motiu
s’han de seleccionar bombes

polivalents o de baix cabal.

Càlcul del temps de
mostreig

El temps de mostreig quan el
cabal de mostreig és de 0,1 l/min

i el volum de mostreig és de 10
litres és de 100 minuts, ja que
sabem que: Volum = cabal x

temps.

Testimoni d’un tub
adsorbent

El testimoni d’un tub adsorbent
és la secció del tub amb

adsorbent, separada de la secció
principal que serveix per

comprovar que no hi ha hagut
sobresaturació de la secció

principal i, per tant, no ens hem
passat en la concentració d’agent

químic captada.

2.3.2 El mostreig de vapors orgànics a l’aire

El cabal no ha de sobrepassar el litre per minut. Es recomana utilitzar cabals entre
els 0,1 l/min i 0,2 l/min, quan es disposi d’una bomba que proporcioni aquest
rang de cabals de manera precisa i estable i en absència d’informació sobre la
concentració ambiental de contaminants químics existents.

Es recomana mostrejar un volum de 10 litres per portar a terme l’avaluació de
l’exposició laboral a 8 hores.

Si s’ha de comparar la concentració amb el VLA-EC, el temps de mostreig ha de
ser obligatòriament de 15 minuts, per la qual cosa és millor treballar en el cabal
màxim de 0,2 l/min per així tenir un volum de mostreig de 3 litres.

Qualsevol mètode de presa de mostres segueix unes pautes ben definides, que
són la calibració prèvia, la presa de mostra, l’etiquetatge i emmagatzematge del
captador o captadors i la calibració final per comprovar que no hi ha hagut pèrdua
de càrrega.

1. Es calibra la bomba connectada a un tub de mostreig al qual s’hi han trencat els
dos extrems, net i si pot ser de la mateixa sèrie que el tub amb el qual es farà la
captació d’aire (figura 2.7).

Figura 2.7. Calibratge amb un tub adsorvent

2. Immediatament abans del mostreig es trenquen els dos extrems d’un altre tub
adsorbent i s’intenta que les obertures tinguin un diàmetre aproximadament igual
que la meitat del diàmetre interior del tub o superior a la meitat del diàmetre de
cada extrem.

3. El tub adsorbent s’ha de posar dins el portatubs i comprovar que la fletxa que té
dibuixada segueixi la direcció de l’aire. La secció més petita del carbó s’utilitza
com a testimoni i, per tant, sempre ha de ser tan a prop de la bomba com es pugui.

4. El sistema de portatubs amb el captador adsorbent es connecta a la bomba
mitjançant un tub de plàstic flexible. Tot aquest sistema es col·loca a la solapa
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de la roba dels treballadors en posició vertical, per evitar efectes d’acanalament i
saturació prematura (figura 2.8).

Figura 2.8. Mostreig de vapors orgànics

La bomba s’ha de subjectar al cinturó dels treballadors o en un altre lloc de la roba
de l’operari a l’alçada de la cintura on li molesti el mínim possible per treballar.

El tub flexible de connexió de la bomba amb el portatubs i el tub adsorbent es
passa per l’esquena i espatlla dels treballadors. Una altra possibilitat és passar-li
el tub per davant. Es fixa el clip a la roba de treball, a l’alçada de la clavícula i a
prop del rostre.

L’aire mostrejat no passarà per cap altre tub o element abans d’entrar al captador
adsorbent.

5. S’ha de comprovar l’estanquitat del muntatge abans de començar el mostreig.

6. S’ha d’anotar la pressió atmosfèrica i la temperatura del lloc de treball on s’està
mostrejant, ja que una pressió elevada i/o una temperatura excessiva modifiquen
l’eficàcia del sistema de manera considerable. També s’han d’anotar totes les
dades rellevants i registrar-les en un document de registre de dades.

7. Un cop acabat el mostreig, es treu immediatament el tub adsorbent i es tapen els
dos extrems oberts amb uns tapets de plàstic que subministra el mateix fabricant
dels tubs adsorbents. El taps s’han de pressionar bé perquè no caiguin.

8. Es marca el tub de mostreig i el tub blanc amb tinta indeleble i s’hi adjunta el
full de registre de dades.
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Els tubs adsorbents de
carbó actiu són els més
genèrics i, per tant, els

menys específics.

S’hauria de tenir un blanc per a cada mostreig, i com a mínim un per a cada
cinc mostres d’una mateixa jornada laboral.

S’empaquetaran adequadament tots els tubs adsorbents, sense barrejar-hi els que
corresponen a captacions d’aire diferents i es transportaran tan aviat com es pugui
al laboratori d’anàlisi especialitzat.

2.3.3 Consideracions sobre el mostreig, l’emmagatzematge el
transport i l’anàlisi de vapors orgànics

Per les característiques intrínseques dels tubs adsorbents com són la seva estruc-
tura física i el material que els conforma, s’ha de treballar a uns certs valors
de cabal, més baixos que amb altres captadors. Com són tubs de vidre, també
s’ha de tenir especial cura en la seva manipulació i prendre precaucions en el seu
emmagatzematge i transport. Respecte a l’anàlisi al laboratori, també comporta
certes dificultats per poder extreure d’un recipient tan petit el seu contingut.

S’ha de tenir en compte que en el cas de l’obtenció de mostres de vaporsorgànics,
la bomba ha de treballar a baix cabal.

La humitat ambiental molt elevada, fins al 95%, no dóna problemes a l’hora de
mostrejar però sí que hi interfereixen les gotetes d’aigua que es puguin formar a
l’aire.

És un mètode relativament inespecífic, en el carbó actiu es poden quedar adsorbi-
des molts tipus de molècules; per la qual cosa s’han d’anotar tots els agents químics
que se sospita que poden ser presents a l’aire perquè el laboratori d’anàlisi estigui
preparat per detectar-los tots.

Atès que el tub adsorbent ofereix molta resistència al pas d’aire, perquè té un
diàmetre molt petit i el carbó actiu està molt compacte, la bomba ha de treballar
molt, per la qual cosa la bateria s’ha de carregar força sovint. S’ha de tenir la
precaució de no mostrejar més de deu tubs sense carregar la bateria perquè es
podria esgotar a mig mostreig.

En el cas de les mostres de vapor orgànic, s’ha d’acompanyar una mostra en
blanc per cada cinc tubs de la mateixa sèrie perquè el laboratori pugui contrastar
l’eficàcia de la desorció i el lot de fabricació.

Els tubs s’han d’identificar correctament, s’hi ha d’adjuntar un full de sol·licitud
d’anàlisi en què s’anotin totes les substàncies que se sospita que puguin haver estat
adsorbides. També s’hi ha d’anotar la data, el cabal i tota la informació sobre el
mostreig que es cregui que pot ser útil per al laboratori d’anàlisi.

Tot el conjunt s’ha d’enviar tan aviat com es pugui i en les condicions indicades en
el fulletó que el fabricant adjunta amb els tubs, al laboratori d’anàlisi que es tingui
contractat i que sabem que està preparat per analitzar les mostres que li enviem.
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El recipient on s’envien els tubs adsorbents els ha de protegir dels possibles cops,
ja que com són de vidre, són molt fràgils. Aquest recipient ha de mantenir la
temperatura interior on són els tubs adsorbents al voltant dels 4 ºC, ja que si no hi
ha risc que les substàncies adsorbides en el carbó actiu puguin migrar.

També s’ha d’evitar que els tubs entrin en contacte amb productes que continguin
components orgànics volàtils, ja que podrien ser adsorbits pel carbó actiu.

Les mostres s’han d’analitzar abans de quinze dies de la seva captació.

Als tubs de carbó actiu, se’ls fa una desorció amb sulfur de carboni, al laboratori
d’anàlisi. Es fa una desorció per a cada secció del tub, per comprovar que no s’ha
produït sobresaturació del tub.

La dissolució de sulfur de carboni amb els vapors orgànics dissolts procedents del
carbó actiu s’analitza per cromatografia de gasos amb un detector d’ionització de
flama.

Si no se sap quins agents químics conté la mostra, s’analitza per espectrografia de
masses.

2.4 Presa de mostres i anàlisi de gasos a l’aire

L’ús més freqüent de la presa de mostres de gasos és per captar una mostra directa
de l’aire i detectar-ne tots els components. És a dir, que es fa servir per conèixer
quins contaminants químics hi ha.

Una de les utilitzacions específiques és la captació d’aire per a la determinació
d’òxid de dinitrogen.

2.4.1 Equip de mostreig de gasos a l’aire

El sistema de presa de mostres de gas amb una bossa inerta és format pels
components següents:

• Una bossa de mostreig de cinc capes i cinc litres de capacitat. Ha de tenir
una vàlvula de tancament i obertura, així com un septe per poder prendre
parts alíquotes amb una xeringa i injectar-ho en un cromatògraf.

• Una bomba personal capaç de mantenir un funcionament continu durant tot
el temps de mostreig.

• Calibrador. La bomba s’ha de calibrar abans i després del mostreig.

• Tub de polietilè per connectar la bomba i el calibrador durant el procés de
calibratge i posteriorment la bossa i la bomba.

• Termòmetre i baròmetre.

Septe i alíquota

Un septe és un tap d’una resina
especial que permet que es punxi
sense deixar de perdre
l’estanquitat que produeix, és a
dir, no es deteriora si es punxa
amb una agulla fina. Una
alíquota és una porció d’una
mostra.
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Precaució d’ús de bosses
inertes

En la captació de mostres d’aire
directa amb bosses inertes, la

bomba i la bossa s’han de
connectar a l’orifici de la bomba

per on expulsa aire i noper on
l’aspira.

2.4.2 El mostreig de gasos a l’aire

La presa de mostres consisteix simplement a omplir la bossa preparada amb l’aire
del lloc de treball que cal avaluar.

En la captació directa es calibra la bomba directament connectada al
calibrador, sense acoblar-hi el captador, en aquest cas la bossa.

Els passos que cal seguir per a la captació d’aire amb una bossa inerta són els
següents:

1. Connecteu la bomba i el calibrador amb un tub de polietilè a l’orifici que té
la bomba per on expulsa aire.

2. Calibreu la bomba al cabal decidit en la determinació de les condicions de
mostreig i que depèn de les característiques i les condicions del local que
s’ha de mostrejar.

3. Anoteu la temperatura i la pressió ambiental.

4. Desconnecteu la bomba i el calibrador i connecteu la bomba i la bossa inerta.

5. Obriu la vàlvula de la bossa perquè hi pugi entrar l’aire i posar la bomba en
marxa.

6. Un cop s’ha acabat la presa de mostres, es desconnecta la bossa del tub i es
tanca immediatament la vàlvula.

7. Rotuleu la bossa i emmagatzemeu-la.

8. Envieu-la ràpidament al laboratori d’anàlisi.

2.4.3 Consideracions especials sobre el mostreig,
l’emmagatzenatge, el transport i l’anàlisi de gasos

L’interval de concentracions per al qual és vàlid el mètode de mesura és de 10
ml/m3 a 1.200 ml/m3. El límit superior és determinat pel nivell de saturació del
detector del cromatògraf de gasos i el valor inferior és el límit de detecció del
mètode.

Quan se sospiti l’existència d’altres substàncies a l’aire, s’han d’anotar en el full
que s’enviarà al laboratori d’anàlisi.

En el cas de les mostres de gasos, les bosses s’han d’emmagatzemar a temperatures
inferiors a 20 ºC.
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S’ha de fer servir un recipient adequat perquè no pateixi cap pèrdua i perquè no li
arribi cap radiació electromagnètica durant el temps que triga a transportar-se al
laboratori d’anàlisi i el temps que s’està al laboratori abans de ser analitzada.

Les mostres s’han d’analitzar dins les tres setmanes següents a la captació, ja que
si no es poden produir pèrdues de gas per difusió pels porus del material de la
bossa.

Per detectar l’òxid de dinitrogen en una mostra de gasos, amb una xeringa es punxa
el septe de la vàlvula de la bossa i s’introdueix la mostra en un cromatògraf de
gasos equipat amb un detector de captura d’electrons.
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3. L’anàlisi de contaminants químics al laboratori. El registre de
dades i l’informe. Gestió dels equips de mesura

S’anomena higiene analítica la branca de la higiene industrial que té com a finalitat
la determinació dels contaminants químics a l’ambient de treball i en els fluids
biològics dels treballadors exposats.

Per poder fer aquesta determinació, el personal tècnic de camp haurà de proporci-
onar prèviament tota la informació de què disposi. Com més informació es tingui,
més potent serà la tècnica analítica que es podrà utilitzar al laboratori.

L’anàlisi química d’una mostra té per objecte donar resposta a dues preguntes:

• Anàlisi qualitativa: Què hi ha a la mostra?

• Anàlisi quantitativa: Quina quantitat de l’agent químic detectat hi ha?

Per respondre aquestes qüestions, la higiene analítica disposa d’una sèrie de
tècniques analítiques.

3.1 Classificació de les tècniques utilitzades en higiene industrial

Una manera de classificar les tècniques analítiques és per la complexitat de la
instrumentació utilitzada. Així es classifiquen en dos grans grups:

1. Tècniques clàssiques d’anàlisi:

(a) volumetries,

(b) gravimetries,

(c) potenciometries.

2. Tècniques instrumentals d’anàlisi:

(a) tècniques microscòpiques,

(b) tècniques cromatogràfiques,

(c) tècniques espectroscòpiques.

En la taula 3.1 es mostren les anàlisis que es presenten amb més freqüència a la
higiene industrial, agrupades segons les tècniques utilitzades.

Sol·licitud d’anàlisi

Perquè la comunicació entre el
tècnic de prevenció i l’analista
que ha portat a terme la
identificació i quantificació de la
mostra al laboratori sigui fluïda i
amb dades inequívoques, s’han
de dissenyar uns fulls o butlletins
de sol·licitud d’anàlisi que
coneguin el contingut i el
funcionament d’ambdues parts.
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Aplicacions de les
volumetries

El mètode volumètric s’aplica en
higiene industrial per a la

determinació de boires alcalines
de sossa o potassa. Les mostres

es capten a impingers o
borbolladors que contenen una

solució d’àcid clorhídric i
posteriorment es valora al

laboratori per retrocés l’àcid no
consumit amb una solució

d’hidròxid de sodi normalitzada.
Aquest mètode no és específic, ja
que la presència d’altres àcids o
bases pot interferir en el resultat.

Taula 3.1. Agents químics i les tècniques analítiques que els analitzen

Tècnica analítica Agent químic

Volumetries Biòxid de sofre Hidròxid de sodi

Gravimetries Pols inhalable Volàtils en quitrà Fums d’asfalt

Potenciometries Cianurs Fluorurs Altres anions

Microscòpia de contrast de fases Amiant Altres fibres

Espectrofluorimetria Boires d’olis minerals

Espectrofotometria UV-Visible Formaldehid Boires àcid cròmic Amoníac

Espectrofotometria d’absorció atòmica Metalls

Cromatografia de gasos Gasos i vapors

Cromatografia d’intercanvi iònic Anions d’àcids inorgànics

Cromatografia de líquids Isocianats

3.1.1 Anàlisis clàssiques

Les tècniques que s’han fet servir tradicionalment per a l’anàlisi són les volume-
tries, les gravimetries i els mètodes potenciomètrics amb elèctrodes específics.

Les volumetries fa segles que es van inventar i segueixen en vigor gràcies al fet
que són relativament precisos amb poc instrumental, barates i relativament ràpides
de portar a terme.

La gravimetria també és una tècnica centenària i l’única diferència amb els seus
orígens és l’ús de balances electròniques molt més precises que poden detectar
fins a micrograms.

Les tècniques potenciomètriques es van desenvolupar després de la invenció de
l’electricitat i es basen en la diferent conductivitat de les substàncies químiques.

A causa de l’aparició de tècniques totalment instrumentalitzades i amb una gran
exactitud, amb un límit de detecció molt més petit i en les quals l’error humà
s’ha minimitzat molt, les tècniques clàssiques ja només es fan servir per a la
determinació de molt poques substàncies químiques.

Mètodes d’anàlisi volumètrics

Es mesura bàsicament el volum d’una dissolució de concentració coneguda
necessari per reaccionar amb la substància que es determina. Així es valoren,
per exemple, els àcids absorbits en solucions alcalines i les bases absorbides en
solucions àcides. La dissolució en la qual s’absorbeix l’àcid o la base prèviament
preparada i de contingut en l’àlcali o àcid respectivament conegut, es valora
volumètricament després de la presa de mostres.

Els tipus de reaccions que podem trobar en una anàlisi volumètrica són:
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• de neutralització,

• de precipitació,

• d’oxidació-reducció.

Gravimetria

En les tècniques gravimètriques l’anàlisi s’elabora per diferència de pesada del
filtre abans i després de la presa de mostres.

Les anàlisis gravimètriques determinen el pes de qualsevol aerosol (pols, fum o
boira) retingut als filtres; per tant, són inespecífics sempre que es conservin les
mostres adequadament i es disposi d’una balança analítica amb prou precisió.

Entre els diferents factors que poden afectar la precisió de la pesada, se’n poden
destacar com a principals els següents:

• Vibracions. Les vibracions poden afectar la precisió de la pesada; per evitar-
les es col·loca la balança en taules antivibratòries.

• Humitat ambiental. El diferent grau d’humitat al qual es pot sotmetre el
filtre entre la prepesada i la pesada posterior del filtre-mostra, pot afectar el
valor real de les dues pesades, a causa de la diferent absorció d’humitat; per
evitar-ho es condiciona el filtre abans de pesar-lo en una cambra d’humitat
controlada durant un mínim de 24 hores, amb la finalitat de reproduir les
mateixes condicions ambientals, aquesta operació es fa tant en la pesada
prèvia a la presa de mostres, com en la posterior.

• Forces electrostàtiques. Els filtres tendeixen a carregar-se electrostàtica-
ment, aquestes forces poden afectar la reproductibilitat de les pesades. Per
eliminar aquestes forces, es pot passar el filtre per damunt d’una barra
d’ionització radioactiva, durant uns segons, abans de la pesada.

• Funcionament de la pròpia balança. Calibratge de la balança.

• Errors personals.

Les característiques principals que hauran de reunir els filtres utilitzats en les
determinacions gravimètriques són:

• poder hidròfob elevat,

• forces electrostàtiques mínimes,

• eficàcia de captació alta,

• poca pèrdua de càrrega,

• pes relativament petit.

Aplicacions de la
gravimetria

Les gravimetries s’usen per
quantificar el que anomenem
“pols molestes”. Alguns
exemples serien partícules
provinents del midó, carbonat
càlcic, ciment pòrtland, fibres de
llana mineral, marbre, guix, etc.

Balança analítica

La magnitud de pes, que s’ha
d’avaluar normalment per
diferència de pesada del filtre, és
de l’ordre dels micrograms fins
als mil·ligrams. Això fa
necessari utilitzar com a
instrumentació analítica una
balança analítica que aprecïi com
a mínim 0,01 mg (balança de
cinc xifres decimals).

Filtres de PVC

Els filtres de clorur de polivinil
(PVC) són els més utilitzats per a
les determinacions
gravimètriques, ja que
compleixen totes les
característiques exigides.
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Aplicacions de la
potenciometria

Entre els compostos que es
determinen per potenciometria

tenim:

• àcid nítric o nitrats,

• àcid clorhídric o
clorurs,

• àcid fluorhídric i/o
fluorurs,

• àcid cianhídric o
cianurs.

Aplicacions de la
microscòpia òptica

La microscòpia òptica serveix
per a la determinació d’amiant,

però també per a la determinació
d’altres fibres, per exemple fibres
de llana de vidre i fibres de llana

mineral.

Mètodes potenciomètrics amb elèctrodes específics

Un potenciòmetre mesura la força electromotriu d’una pila formada per un elèc-
trode indicador sensible a l’element que volem determinar i un altre de referència,
que presenta un potencial constant, submergits en una solució.

E = [Eind − Eref ]

El potencial de referència (Eref) roman constant. La mesura permet, per tant,
determinar el potencial induït (Esub), que és funció dels ions presents a la solució
de la mostra, que depèn del nivell de concentració de l’ió actiu en particular.

La manera de captar els compostos és amb un tren d’impingers i posteriorment
s’analitzen al laboratori per potenciometria d’elèctrodes específics, però estan
sorgint tubs adsorbents més o menys específics que fan més fàcil la captació, tot
i que impedeixen que es puguin analitzar directament per potenciometria, havent
de portar a terme una desorció prèvia amb un disolvent.

3.1.2 Anàlisi instrumental

Les tècniques analítiques instrumentals necessiten aparells molt més sofisticats
i cars que les clàssiques i una formació específica per part de l’analista. Però,
d’altra banda, s’aconsegueix tenir límits de detecció força més baixos i anàlisis
més exactes.

Mètodes d’anàlisi microscòpics

Actualment el valor límit d’exposició per fibres no s’expressa en mg/m3 sinó
en fibres/cm3. Per això, la determinació ja no es fa per gravimetria sinó per
microscòpia òptica de contrast de fases, amb una presa de mostres i anàlisi similar
a la de l’amiant.

Quan es necessita saber el tipus de fibres que formen la mostra, es necessita un
microscopi electrònic que molts pocs laboratoris d’anàlisi tenen.

Els principals mètodes d’anàlisi microscòpica són els següents:

1. Microscòpia òptica de contrast de fases

És la tècnica més utilitzada per a la determinació quantitativa de fibres
d’amiant en mostres ambientals, pel seu baix cost. Consisteix a comptar
les fibres que compleixin que Φ < 3 µm, L > 5 µm i L/Φ > 3.

La captació es fa amb un filtre d’èsters de cel·lulosa de 25 mm de diàmetre
i d’1,2 µm de mida de porus, amb una quadrícula impresa, en un casset de
tres cossos, amb el cos superior retirat i amb un protector cilíndric adaptat
al casset.
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Abans de comptar les fibres, el filtre es transparenta amb vapors d’acetona
i unes gotes de triacetina, es cobreix amb un portaobjectes i es deixa vint-
i-quatre hores en repòs abans d’analitzar-lo. Per al comptatge s’utilitza la
retícula de Wallen Becket, que ens permet anar veient les mides. Es compten
100 camps del filtre i després es fa una mitjana. El comptatge l’ha de fer una
persona experta en comptatge de fibres d’amiant (preparada i amb el títol
corresponent).

La microscòpia òptica té el gran inconvenient de ser un mètode visual, ma-
nual i estadístic en què es requereix una gran habilitat i un bon entrenament
de l’operador.

2. Microscòpia electrònica

Permet identificar les diferents espècies d’amiant i els diferents tipus de
fibres minerals. S’usa també en el comptatge de fibres d’amiant quan són
molt petites.

Tècniques espectroscòpiques

Les tècniques espectroscòpiques inclouen tots aquells sistemes d’anàlisi que
utilitzen un espectroscopi.

Un espectroscopi és un aparell que permet determinar la freqüència o la longitud
d’ona de les radiacions dispersades.

Les tècniques espectroscòpiques es basen en les interaccions de la radiació
electromagnètica amb la matèria, que pot donar lloc al fet que la llum que
arriba a la matèria sigui absorbida, difractada, polaritzada, etc.

Les tècniques espectroscòpiques d’utilitat en higiene analítica són:

• Espectrofluorometria

• Espectrofotometria d’absorció ultraviolada-visible

• Espectrofotometria d’infrarojos

• Difracció de rajos X

• Espectrometria de masses

• Espectrofotometria d’absorció atòmica (ICP)

En les espectrofotometries d’absorció la font de radiació produeix una radiació
característica en funció de la mostra que s’ha d’analitzar, posteriorment el mono-
cromador selecciona una banda de llum monocromàtica estreta que passarà per la
cel·la que conté la mostra, part d’aquesta radiació serà absorbida per la mostra, la
resta arribarà al detector que genera un senyal elèctric proporcional a la llum que
rep; aquest senyal es recull en un registrador.

Limitacions de la
microscòpia òptica

La microscòpia òptica no pot
detectar fibres de diàmetre molt
fi i és difícil diferenciar les
diferents espècies d’amiant entre
elles.

Espectroscopi

Un espectroscopi és un
instrument capaç de dispersar la
llum policromàtica en les seves
monocromàtiques. L’espectre
electromagnètic comprèn el
conjunt de radiacions de
diferents longituds d’ona: raigs
gamma, raigs X, ultraviolats,
visibles, infrarojos, microones i
ones radioelèctriques.

Llei de Lambert-Beer

Des d’un punt de vista pràctic la
llei de Lambert-Beer ens diu que
si es representa l’absorbància
corresponent respecte a la
concentració d’una sèrie de
patrons de concentració
coneguda, s’obté una recta que es
pot utilitzar com a calibratge per
a una anàlisi quantitativa; en
interpolar en la recta el valor de
l’absorbància de la mostra que
volem determinar obtindrem la
seva concentració.
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Classificació dels fluids de
tall

Podem classificar els fluids de
tall en fluids oliosos i fluids

aquosos. Els fluids oliosos, o olis
de tall, poden ser constituïts

exclusivament per oli mineral i
es coneixen com a olis minerals

o lubricants, ja que s’utilitzen en
les operacions de mecanitzat en

què la lubricació és més
important que la refrigeració.

Els fluids aquosos, o emulsions
de tall, són fluids aquosos de

composició variada, que poden
contenir oli mineral o no

conternir-ne. La seva utilització
està indicada quan la refrigeració

és més important que la
lubricació.

Anàlisis més freqüents

Les boires d’àcid cròmic són
captades en filtres de PVC que

s’extreuen amb àcid sulfúric i es
fa reaccionar amb difenil

carbacida per llegir-ne
posteriorment l’absorbància a

540 nm. L’amoníac es recull en
flascons borbolladors amb una

dissolució d’àcid sulfúric i es fa
reaccionar amb el reactiu de

Nessler, la presència d’amoníac
produirà una coloració groga que

es quantifica a 415 nm. El
formaldehid es recull en flascons
borbolladors amb una dissolució
de sulfit sòdic que després es fa

reaccionar amb àcid cromotròpic
i sulfúric concentrat, a 580 nm.

El fenomen de l’absorció de la llum s’explica mitjançant la llei de Lambert-
Beer, que estableix que la fracció de la llum monocromàtica incident que és
absorbida per una mostra és proporcional al nombre de molècules o d’àtoms
que es troba pel camí.

La relació lineal entre absorbància i concentració és general i no se’n coneixen
excepcions. A mesura que aumenta la concentració, la linealitat es va perdent, per
comportaments no ideals dels processos d’absorció. Per aplicar aquesta llei, per
tant, haurem de ser sempre dins el rang lineal.

Vegem a continuació amb una mica més de detall algunes d’aquestes tècniques
espectroscòpiques:

1) Espectrofluorimetria

L’espectrofluorimetria és una tècnica que fonamentalment consisteix en l’excitació
d’unes sustàncies per mitjà d’una radiació ultraviolada i posteriorment part
d’aquesta energia l’emeten com una radiació de longitud d’ona més gran. Aquesta
emissió rep el nom de fluorescència i depèn del tipus de molècula excitada.

La intensitat de la fluorescència és proporcional a la concentració: compleix la
llei de Lambert-Beer.

Les mostres es capten en filtres d’acetat de cel·lulosa i s’extreuen amb cloroform,
posteriorment s’avalua el contingut en oli de la solució clorofòrmica. És impres-
cindible acompanyar les mostres d’uns mil·lilitres de l’oli utilitzat al lloc de treball
per determinar-ne l’espectre de fluorescència i fer-ne el calibratge corresponent.

L’anàlisi més freqüent que es fa per espectrofluorimetria és el de boires d’olis
minerals, produïdes bàsicament per fluids de tall (emulsió de tall).

Un fluid de tall és un producte líquid que s’addiciona al sistema peça-eina d’una
operació de mecanitzat per eliminar la calor que s’allibera en l’activitat. Aquesta
dissipació de calor, es pot dur a terme de dues maneres, actuant pròpiament com
a refrigerants i/o reduint el fregament, és adir, lubricant.

2) Espectrofotometria d’absorció ultraviolada-visible

Aquesta tècnica analítica es basa en el desenvolupament d’un complex colorat
a partir del compost que es vol mesurar. En l’espectrofotometria d’absorció
ultraviolada-visible es compara la intensitat de la radiació que és absorbida quan
passa a través de la dissolució de la mostra, amb els valors d’absorció obtinguts
amb unes solucions patró. Posteriorment, s’interpola en la recta de calibratge el
valor de l’absorbància de la mostra i s’obté la seva concentració.

En aquesta tècnica s’utilitza una font de radiació monocromàtica que es troba dins
l’espectre ultraviolat o visible.

L’absorció de llum es regula per la llei de Lambert-Beer.



Riscos químics i biològics ambientals 45
Quantificació d’agents químics: els sistemes de presa de mostres i

anàlisi

S’anomena llum ultraviolada la zona de l’espectre electromagnètic
compresa entre els 185 nm i els 380 nm. Les radiacions de longitud d’ona
entre 380 nm i 780 nm constitueixen la llum visible. La llum UV i la visible,
per la seva energia elevada, poden provocar transicions electròniques des
dels estats fonamentals a diversos estats excitats.

Les anàlisis més freqüents que es fan amb una espectrometria UV-visible són la
determinació de formaldehid, amoníac i boires d’àcid cròmic.

3) Espectrofotometria d’infrarojos

Aquesta tècnica es basa en l’absorció de la radiació infraroja. De totes les
propietats que podem obtenir d’un compost, el seu espectre d’infraroig és el que
més informació ens donarà de la seva estructura.

En problemes d’identificació, és una tècnica útil en higiene industrial. També es
pot fer una anàlisi quantitativa.

L’aplicació principal de l’espectrofotometria d’infrarojos en higiene industrial és
per a la determinació de sílice lliure cristal·lina.

4) Difracció de raigs X

En fer incidir un feix de raigs X sobre una sustància cristal·lina s’obté una sèrie de
feixos de difracció que donaran lloc a l’espectre de difracció.

D’aquesta manera, es pot identificar qualsevol de les matèries cristal·lines de què
es tracti, a partir del seu espectre de difracció.

5) Espectrometria de masses

Un compost es pot identificar qualitativament pel seu espectre de masses, és a dir
l’espectre de masses és com “l’emprempta dactilar” del compost.

En l’espectrometria de masses, el compost que s’ha d’analitzar se sotmet al buit, es
vaporitza, s’ionitza i s’hi subministra energia extra. D’aquesta manera, el compost
es fragmenta i surten pics que representen les masses relatives de cada fragment.

És una técnica específica i molt sensible.

6) Espectrofotometria d’absorció atòmica

El mètode es basa en la mesura de la quantitat d’energia lluminosa, d’una longitud
d’ona determinada, absorbida pels àtoms quan són en estat fonamental. Es
necessita, per tant, una font que aporti radiacions característiques de l’element
que cal analitzar i que els àtoms siguin en estat fonamental.

Els dos components bàsics d’un espectrofotòmetre d’absorció atòmica són:

• font de llum, làmpades;

• la cel·la de mostreig, en què es generen els àtoms en estat fonamental.

Aplicacions de la difracció
de raigs X

En higiene industrial la difracció
de raigs X és la tècnica més
utilitzada per a la determinació
de sílice lliure. Permet la
diferenciació qualitativa i
quantitativa de les diferents
espècies polimòrfiques de sílice:
quars, cristobalita i tridimita.

Aplicacions de
l’espectrometria de masses

El principal camp d’aplicació de
l’espectrometria de masses en la
higiene industrial es troba en
l’anàlisi qualitativa de barreges
complexes de compostos. Un
espectròmetre de masses acoblat
a un cromatògraf de gasos
permet la identificació dels
diferents compostos orgànics.

Espectrofotòmetre

L’espectrofotòmetre és un
espectroscopi que a més de
determinar la freqüència o la
longitud d’ona de la radiació és
capaç de determinar-ne la
intensitat.
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Certs metalls necessiten
tractaments particulars

Els metalls Sn, Ti, W, Se, Zr i
aerosols de mercuri s’agafen en

filtre a part, ja que la seva
detecció necessita tractaments

particulars i individuals.

Atomització

L’obtenció dels àtoms en estat fonamental s’aconsegueix aportant energia a la mostra
mitjançant un sistema d’atomització que pot ser:

• De flama: normalment s’aconsegueixen temperatures de 1.800-2.000ºC mitjançant flama
d’aire/ acetilè; quan calen temperatures superiors, s’hi fa passar una barreja de N2O/acetilè.

• Amb cambra de grafit, amb què s’obtenen sensibilitats de l’ordre de 200 a 1.000 cops
superiors a la flama.

• Mitjançant la generació d’hidrurs o vapor fred, per alguns elements volàtils determinats (As,
Se, Sb, Sn...).

Tots els metalls es capten en filtre excepte el vapor de mercuri elemental, que es
recull en tubs adsorbents que contenen hopcalita.

Els metalls s’agafen en filtres d’acetat de cel·lulosa de 37 mm de diàmetre i 0,8
µm de mida de porus en un casset de tres cossos. El cabal d’aire recomanat és
entre 1,5 i 2 lpm.

La tècnica d’absorció atòmica és juntament amb la tècnica d’emissió
atòmica per plasma acoblat inductivament (ICP), la més habitual per a la
determinació de metalls.

L’ICP permet una anàlisi multielemental i seqüencial, la seva sensibilitat sol ser
semblant a la d’absorció atòmica de flama.

L’espectrofotometria d’absorció atòmica és molt específica, però, a vegades, es
generen interferències que poden afectar els resultats si no es tenen en compte.

Tècniques cromatogràfiques

La cromatografia és un mètode físic de separació que permet analitzar barreges
complexes.

El principi comú de totes les tècniques cromatogràfiques és el següent: un fluid
(fase mòbil) circula per una fase estacionària (sòlida o líquida); quan la barreja
de substàncies s’introdueix en el sistema, es produeix una sèrie d’equilibris de
distribució entre les dues fases, generalment de diferent magnitud per a cada
component de la barreja. Això fa que cadascun d’ells es desplaci pel sistema amb
una velocitat diferent. Hi ha una partició de la mostra entre la fase estacionària i
la mòbil, fins que la mòbil acaba arrossegant tota la mostra fins al detector.

La cromatografia és una tècnica separativa, que amb l’ajut de patrons, ens
permetrà separar i quantificar els compostos d’una barreja.

Quan s’introdueix en el sistema una barreja de substàncies, si al final de la columna
cromatogràfica es troba un detector que mesuri una propietat dels compostos a
mesura que van arribant, i mitjançant un registrador es representa gràficamente
respecte del temps, s’obtindrà un cromatograma.
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Els valors del cromatograma permeten dur a terme:

Cromatograma

• L’anàlisi qualitativa: la identificació dels compostos es produeix pel temps
de retenció, per tant produiran interferències tots aquells compostos que
surtin al mateix temps de retenció que el compost objecte d’estudi.

• L’anàlisi quantitativa: segons l’àrea del pic del compost, que depèn directa-
ment de la quantitat del compost.

La quantificació es fa construint una recta de calibratge amb patrons. La
concentració és proporcional a l’àrea sota la corba del pic que s’ha d’avaluar.
Mesurem aquesta àrea i hi construïm una recta de calibratge amb patrons. Amb la
comparació amb patrons es pot saber quina quantitat d’anàlisi es té. El pic només
em diu què tinc. Un pic més gran que un altre no vol dir que hi hagi més quantitat
d’una de les substàncies. Per exemple, si sospito que hi ha toluè, el pic del patró
haurà de coincidir amb el de la mostra. Si és així, hi pot haver toluè, si no, segur
que no hi ha toluè.

La fase estacionària pot ser un sòlid o un líquid que impregni un suport inert (es
pot trobar en columna, paper, capa fina, etc.). El més freqüent és la utilització de
fase estacionària en columna. La fase mòbil pot ser un líquid o un gas.

Les tècniques cromatogràfiques es poden classificar segons les fases utilitzades:

• Fases de cromatografia de gasos.

– Fase estacionària sòlida: cromatografia gas-sòlid (CGS).

– Fase estacionària líquida suportada sobre un sòlid inert: cromatografia
gas-líquid (CGL).

– La fase mòbil és un gas.

• Fases de cromatografia líquida.

– Fase estacionària sòlida: cromatografia líquid-sòlid (CLS).

– Fase estacionària líquida suportada sobre un sòlid inert: cromatografia
líquid-líquid (CLL, HPLC).

– La fase mòbil és un líquid.

Vegem a continuació amb una mica més de detall aquestes tècniques cromatogrà-
fiques:

1) Cromatografia de gasos

El terme cromatografia de gasos inclou tots els mètodes cromatogràfics en els
quals la fase mòbil és un gas. Amb aquesta tècnica, per poder-ne portar a terme
la separació, els compostos d’una mostra han de tenir certa pressió de vapor a la
temperatura de l’anàlisi.

La cromatografia de gasos és una tècnica que destaca per la seva eficàcia separa-
dora, la seva rapidesa i la sensibilitat de detecció. El principal inconvenient és que

Aplicacions de la
cromatografia

Per cromatografia de gasos se
separen gasos o compostos
volàtils, quan augmenta el seu
caràcter iònic disminueix la seva
volatilitat, i per tant, les
posibilitats de separació. Al
contrari, en cromatografia de
líquids se separen compostos
polars o no polars en els quals la
poca volatilitat no és un
inconvenient limitatiu.

Aplicacions de la
cromatografia de gasos

Les substàncies analitzades per
cromatografia de gasos abracen
tot tipus de compostos volàtils.
Les principals aplicacions són:

• Determinació de
contaminants en
matèries primeres.
Aquesta determinació
qualitativa prèvia pot
ser de gran ajuda en cas
que es desconegui la
identitat dels
contaminants.

• Determinació de
contaminants en aire:
fraccions
d’hidrocarburs,
hidrocarburs aromàtics,
hidrocarburs alifàtics,
cetones, èters, alcohols,
èsters, amines, etc.

• Anàlisi de gasos, com
el SO2, el SH2, el CO,
hidrocarburs lleugers
C1-C4, etc.
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Aplicacions de la
cromatografia líquida HPLC

La cromatografia líquida d’alta
resolució (HPLC) s’utilitza en

l’estudi de contaminants com per
exemple: hidrocarburs aromàtics

policíclics, plaguicides,
N-nitrosamines, fenols,

formaldehid, acetaldehid i
isocianats. L’anàlisi de

plaguicides per HPLC presenta
l’avantatge de poder analitzar els

nous tipus de plaguicides,
termolàbils i per tant impossible
d’analitzar per cromatografia de

gasos. La cromatografia d’HPLC
també permet l’anàlisi de

metabòlits d’alguns
contaminants com els metabòlits
de paratió, toluè, xilè, estirè, etc.

el seu camp d’aplicació es limita a gasos o compostos volàtils i que siguin estables
a la temperatura de treball.

La cromatografia gas-líquid (CGL) s’ha estès més que la gas-sòlid (CGS). La
cromatografia gas-sòlid se segueix fent servir principalment per a determinacions
de gasos permanents i compostos molt volàtils, com per exemple, monòxid de
carboni, metà, etc.

Els cromatògrafs de gasos contenen essencialment:

• Una font de gas comprimit. Proporciona la fase mòbil, amb un regulador de
cabal. El gas sol ser N2, H2, He o una barreja Ar/CH4.

• Un injector. És un dispositiu que permet vaporitzar la mostra i introduir-la
en el camí del gas portador.

• Una columna cromatogràfica. És on es produeix la separació. És dins
un forn que permet fer-ne la separació a temperatura constant o amb
programació de temperatura.

• Un detector. És un dispositiu capaç de mesurar de manera contínua una
propietat del gas portador, que es modifica àmpliament amb la presència
de petites concentracions de la substància que s’ha d’analitzar. Alguns dels
detectors més comuns són: d’ionització de flama, de captura d’electrons i
de conductivitat tèrmica.

El sistemes de captació de les mostres més habituals són els mostrejadors passius,
els tubs amb adsorbents sòlids de carbó actiu o de gel de sílice, els polímers
porosos, etc.

En general, els tubs de carbó actiu són aplicables a l’anàlisi de dissolvents no
polars o poc polars. Els tubs de gel de sílice es fan servir principalment per a
amines, derivats nitrats i metanol.

2) Cromatografia de líquids

La característica diferenciadora de la cromatografia de líquids és que la fase mòbil
és un líquid i segons com es disposi la fase estacionària tenim:

• Cromatografia en columna:

– cromatografia en columna clàssica,

– cromatografia en columna d’alta resolució (HPLC).

• Cromatografia plana:

– cromatografia en paper,

– cromatografia en capa fina.

La cromatografia líquida d’alta resolució (HPLC) presenta avantatges davant
les altres tècniques en l’anàlisi d’alguns compostos, quant a límits de detecció,
especificitat, interferències i possibilitats de separació d’isòmers.
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Aquesta alta resolució (gran poder de separació) s’aconsegueix en fer servir
columnes plenes de partícules d’un diàmetre molt petit, cosa que porta associat
un gran augment de la pèrdua de càrrega, per la qual cosa és necessari l’ús d’una
bomba per fer una aportació de pressió externa sobre el líquid eluent o fase mòbil.

Les parts d’un equip d’HPLC són:

• bomba per impulsar la fase mòbil,

• injector,

• precolumna,

• columna,

• detector,

• registrador.

Un cas particular de la cromatografia líquida és la cromatografia d’intercavi iònic.
En la cromatografia d’intercanvi iònic la separació té lloc entre una fase mòbil
polar líquida i una fase estacionària que és una reïna sòlida d’intercanvi iònic que
pot ser aniònica o catiònica. La fase estacionària pot ser sòlida o també una resina
líquida que cobreixi una superfície sòlida. Les mostres que s’han de separar per
aquest tipus de cromatogria han de ser ions.

El procés que té lloc dins la columna cromatogràfica és el següent: quan la mostra
que conté ions de càrrega elèctrica diferent es col·loquen al començament de la
columna cromatogràfica, els ions s’intercanvien ràpidamente amb els de la resina.
La fase mòbil de la columna desplaça els ions de la mostra per sobre de la fase
estacionària i es tornaran a intercanviar amb la resina, i així s’anirà repetint el
procés fins que la mostra arribi a la sortida de la columna cromatogràfica.

3.2 El registre de dades i l’informe

Tota l’estratègia de mostreig que cal seguir i la recollida de dades posterior quan
s’acaba de mostrejar s’ha de recopilar en únic document o fitxa, ja que s’eviten els
problemes de pèrdua de dades imprescindibles per portar a terme l’avaluació i no
es corre el risc d’anotar malament les dades.

Els càlculs de resultats també s’haurien de portar a terme en el mateix document
per tenir tota la informació en un mateix espai i recollir tota la informació en un
únic espai.

El full de mostreig ha d’estar concebut per poder valorar l’exposició mitjana diària
d’un treballador en un lloc de treball, amb espai per anotar l’estratègia de mostreig
amb la possibilitat de mostrejar mostres diferents.

El full també ha d’estar pensat per recollir les dades experimentals de treball, el
temps de mostreig, els resultats d’anàlisi i els càlculs per obtenir el valor de la

Aplicacions de la
cromatografia d’intercanvi
iònic

La cromatografia d’intercanvi
iònic es fa servir en la
determinació de compostos
iònics, solubles en aigua i
fàcilment ionitzables en el
tractament de la mostra, per a
modificacions del pH. Les
aplicacions més usuals de la
cromatografia d’intercanvi iònic
són: la determinació d’ions
inorgànics com són els sulfats,
els fosfats, els nitrats, els clorurs,
els fluorurs, els bromurs, els
cianurs. També es fa servir per a
la determinació d’ions orgànics
como l’àcid fòrmic.
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concentració ambiental dels contaminants en cada mostra i el valor mitjà diari
(exposició diària).

Finalment, el full també ha de tenir un apartat d’observacions en què el mostreja-
dor i l’analista puguin formular tots aquells comentaris que creguin convenients
posar per escrit perquè s’assabenti tot el personal implicat en el procediment de
presa de mostres i anàlisi posterior i les persones que posteriorment el vulguin
consultar o inspeccionar.

3.2.1 Butlletí de sol·licitud d’anàlisi

L’enviament de les mostres al laboratori s’haurà de portar a terme considerant les
precaucions de transport que s’especifiquen en el mètode de presa de mostres i
anàlisi.

Les mostres s’han d’identificar de manera clara i inequívoca amb signes alfanumè-
rics, per la qual cosa, s’ha d’elaborar una referència tan simple com sigui possible
inserida en la pròpia mostra, mitjançant la inscripció o etiqueta que no es pugui
desprendre amb facilitat.

Per a cada partida de mostres o conjunt homogeni de mostres s’ha d’adjuntar un
butlletí o sol·licitud d’anàlisi en què es faci referència a les mostres i la petició
analítica per a cadascuna d’elles, així com totes les ressenyes complementàries
que siguin pertinents amb l’objectiu d’aconseguir la major informació o registre
fefaent de l’anàlisi.

El butlletí d’anàlisi s’ha de confeccionar per duplicat, en original i còpia. El
laboratori d’anàlisi rebrà els dos exemplars juntament amb la mostra o mostres
llistades en el paper. Un cop portades a terme les anàlisis, s’expediran els resultats
obtinguts així com les seves referències particulars en el full original i es farà
arribar a la persona sol·licitant de l’anàlisi. El laboratori d’anàlisi ha d’arxivar la
còpia del butlletí d’anàlisi rebuda.

Les normes bàsiques sobre el contingut d’un model de sol·licitud d’anàlisi són les
següents:

• El butlletí ha d’especificar al màxim el tipus d’anàlisi que se sol·licita, si
és qualitativa o també quantitativa, i els contaminants que es creu que pot
contenir la mostra.

• Ha de contenir tota la informació disponible sobre l’activitat i el procés
industrial, si escau, així com totes les dades auxiliars o observacions que
puguin servir de guia per a l’anàlisi posterior.

• S’hi han d’adjuntar les dades vinculades a la presa de mostres, com per
exemple, el temps de mostreig, el cabal de la bomba, el volum d’aire
mostrejat. També s’hi han d’anotar totes les observacions i aclariments
sobre la presa de mostres executada.
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• Si en un mateix butlletí es fa referència a més d’una mostra, aquestes han
de ser homogènies respecte al tipus de contaminant o al tipus d’anàlisi
demanat.

• Cada mostra ha de tenir una referència clara i inequívoca escrita sobre ella
mateixa i en el butlletí adjunt ha de figurar exactament la mateixa referència,
per assegurar que no hi ha equivocacions sobre la identificació de cada
mostra.

• El blanc també s’ha de descriure perfectament sobre ell mateix i sobre el
butlletí d’anàlisi que li correspon.

Per resumir-ho tot, els apartats que ha de contenir un butlletí de sol·licitud d’anàlisi
són:

1. Apartat sobre les dades generals de l’empresa i el lloc de treball que s’ha
d’avaluar. Ha de contenir:

• nom de l’empresa,
• dades del lloc de treball per avaluar,
• dades del treballador,
• temps d’exposició del treballador als agents químics perillosos,
• data i hores d’execució del mostreig,
• nombre de treballadors afectats i característiques específiques de ca-

dascun d’ells (per exemple si són treballadors especialment sensibles),
• dades sobre el tècnic de prevenció que porta a terme el mostreig,
• data de petició de l’anàlisi al laboratori.

2. Apartat sobre les dades del mostreig. Ha de contenir:

• referència del butlletí;
• referència de la bomba utilitzada;
• cabal, volum i temps de mostreig;
• referència del suport de captació;
• dades del calibratge de la bomba;
• nombre de mostrejos.

3. Apartat sobre el laboratori. Ha de contenir:

• data d’eleboració de l’anàlisi,
• quantitats trobades,
• dades sobre el blanc,
• aplicabilitat de la norma, mètode aplicat.

4. Apartat sobre els resultats finals. Ha de contenir:

• concentracions mitjanes,
• exposició diària,
• observacions.

Per aprofundir sobre el
butlletí de sol·licitud
d’anàlisi consulteu la
secció “Annexos” que
trobareu al web d’aquest
crèdit.
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3.2.2 L’informe analític

De vegades el laboratori d’anàlisi en lloc d’emplenar el butlletí, o de vegades a
més a més d’emplenar-lo, elabora un full anomenat informe analític.

L’informe analític és la plasmació dels resultats de les anàlisis elaborades al
laboratori.

En l’informe analític s’han de plasmar amb claredat, fiabilitat, rigor i escrupo-
lositat els resultats i les tècniques utilitzades que s’han portat a terme per a la
identificació i quantificació de les substàncies químiques presents en la mostra
rebuda.

La informació que hi ha d’haver en un informe analític hauria de seguir el que
disposa la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025: “Requisits generals relatius a la
competència dels laboratoris d’assaig i calibratge”. Aquesta norma diu, de manera
resumida, que el document que s’emeti ha de tenir, com a mínim la informació
següent:

• Un títol que indiqui quin tipus de document és; per exemple, “Informe
analític”.

• El nom, l’adreça i un telèfon de contacte del laboratori.

• Referència identificativa i distintiva de l’informe analític (un codi numèric
correlatiu, per exemple).

• El nom, l’adreça i el telèfon del client o persona que ha demanat l’anàlisi.

• La identitat del mètode de mesurament portat a terme.

• La descripció, estat o identificació distintiva de la mostra analitzada.

• La data d’admissió de la mostra.

• Tècniques analítiques emprades per a la determinació de la mostra.

• Els resultats de l’anàlisi i les unitats en què s’expressen els valors numèrics.

• El nom o els noms i els càrrecs i signatures de les persones implicades en
el procés d’anàlisi i en l’elaboració de l’informe analític.

També seria bo que s’inclogués en l’informe els límits de detecció de les tècniques
aplicades, condicions particulars de l’anàlisi portat a terme, qualsevol problema
trobat i tot allò que es cregui rellevant per a la interpretació dels valors obtinguts.

Tots els informes analítics emesos s’hauran d’arxivar juntament amb tota la
documentació que s’hagi originat sobre el risc que s’ha avaluat.
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3.2.3 Informes d’higiene industrial

L’informe d’higiene industrial és el resultat de l’enquesta higiènica.

Una enquesta higiènica és un procediment que té com a objectiu obtenir tota la
informació necessària per poder emetre un judici sobre algun aspecte relacionat
amb l’exposició a agents contaminants al lloc de treball.

Les raons més habituals per portar a terme una enquesta higiènica són:

• Identificació i quantificació dels contaminants presents al lloc de treball.

• Avaluació del compliment de normes legals o internes de l’empresa.

• Determinació d’exposicions per respondre queixes o denúncies dels treba-
lladors.

• Obtenció de dades ambientals per a usos epidemiològics.

• Avaluació de l’eficàcia de mètodes de control.

• Avaluació de riscos causats per l’exposició a agents químics i/o físics i/o
biològics. Quan es fa una enquesta higiènica per avaluar l’exposició a un
agent químic el que es pretén és arribar a fer un judici sobre el risc per a la
salut que implica l’exposició laboral a un o més d’un agents químics com
es produeix al lloc de treball.

Perquè una enquesta higiènica sigui eficaç es requereix, en la majoria de casos,
seguir un procediment sistemàtic que permeti obtenir tota la informació rellevant
tant per portar a terme l’avaluació en ella mateixa, com per proposar les mesures
adequades per evitar o reduir els riscos presents.

La sistemàtica que cal seguir és la següent:

1. Conèixer i familiaritzar-se amb el procés productiu.

2. Identificar els possibles riscos en cada lloc de treball.

3. Seleccionar els criteris de valoració aplicables.

4. Avaluar els riscos de manera qualitativa i quantitativa quan escaigui.

5. Elaborar l’informe d’avaluació que ha d’incloure la proposta de mesures de
control proporcionades a la magnitud dels riscos.

Coneixement del procés productiu

Conèixer el procés productiu implica recopilar i comprendre la informació relativa
a tots els aspectes del procés que poden tenir incidència en l’exposició dels
treballadors implicats. Aquesta informació inclou:

Lloc de treball

El lloc de treball és el conjunt de
tasques i activitats
desenvolupades per un
treballador durant la seva
jornada, en el context d’una
activitat laboral. Per exemple, és
vàlid parlar de risc higiènic del
conductor d’un carretó (individu)
i no del risc higiènic de conduir
un carretó (activitat). Si
l’individu durant la seva jornada
laboral només es dedica a
conduir, ambdós riscos
coincidiran, però si l’individu, a
més, fa tasques de preparació de
càrregues, en l’avaluació del risc
s’hauran d’incloure ambdues
tasques. A més s’ha de tenir en
compte que un lloc de treball no
ha de ser sempre un lloc fix.
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Reglament dels serveis de
prevenció

El Reglament dels serveis de
prevenció obliga a consultar amb

els representants dels
treballadors el procediment

d’avaluació, a tenir en compte la
informació rebuda pels

treballadors, i fins i tot preveu la
possibilitat que es puguin

consensuar amb ells els criteris.

• L’esquema funcional del procés productiu.

• L’inventari de les substàncies químiques utilitzades en el procés o que s’hi
associen.

• Les fitxes de seguretat dels productes utilitzats.

• L’entorn físic en el qual es troben els llocs de treball.

• Els riscos per a la salut causats per les substàncies químiques associades al
procés.

• Les mesures de control implantades en cadascun dels llocs de treball.

• L’estat de salut dels treballadors.

• Els resultats de les avaluacions anteriors si n’hi ha hagut.

Identificació dels riscos a cada lloc de treball

S’ha d’intentar fer una llista de riscos associats als llocs de treball que es pretenen
avaluar. El resultat final ha de tenir forma de llista o taula en què per a cada lloc
de treball es relacionin els riscos que s’han d’avaluar, els treballadors que ocupen
cada lloc de treball i el perfil temporal de l’exposició.

En la llista de treballadors que ocupen un lloc de treball hi ha implícit el concepte
de grup homogeni d’exposició (GHE), en el qual s’inclouen tots els treballadors
que tenen una exposició similar, per tant, no cal, almenys en teoria, avaluar
l’exposició de tots els membres del grup.

També és molt útil per a la identificació de riscos, consultar els responsables del
taller, els càrrecs intermedis i els propis treballadors quines són les seves opinions
tant com una dada, com per confirmar o matisar les opinions del tècnic que està
planificant l’avaluació. S’ha de deixar ben clar a totes les persones involucrades
que no s’està prejutjant cap situació i que l’únic objectiu és elaborar una llista tan
exhaustiva com sigui possible per intentar millorar, si escau, les condicions de
treball.

Selecció dels criteris de valoració

Un cop es disposa de tota la informació prèvia, se selecciona el criteri de valoració
per a cada risc que s’ha d’avaluar. En la majoria de casos el criteri és un valor límit
ambiental (VLA), que es pot complimentat amb un valor límit biològic.

Què fer quan no es disposa d’un VLA? I quan se’n disposa d’un, fins a quin punt
és fiable? És a dir, en quina mesura es pot afirmar què si es compleix el VLA,
s’assegura que no apareixeran danys en la salut?

És clar que si un contaminant té un VLA d’obligat compliment, és imperatiu
mesurar la seva concentració i comprovar que es compleix l’obligació de no
superar el seu VLA.



Riscos químics i biològics ambientals 55
Quantificació d’agents químics: els sistemes de presa de mostres i

anàlisi

Avaluació quantitativa dels riscos

L’exposició causada per la presència de contaminants químics al medi ambient
laboral s’expressa quantitativament mitjançant el valor de les concentracions
d’aquestes substàncies a l’ambient durant el temps d’exposició.

Com que aquestes concentracions no són constants en el temps, els valors que es
determinin seran, en general, concentracions mitjanes referides a un període de
temps definit.

Els passos que cal seguir són els següents:

1. Elecció de l’estratègia de mostreig.

2. Selecció dels treballadors que s’han de mesurar.

3. Selecció de les condicions de mesura.

4. Mesura i anàlisi de la mostra.

5. Procediment d’avaluació: comparació del valor de concentració trobada
amb el seu VLA (si en té).

6. Conclusió de l’avaluació de l’exposició laboral.

Elaboració de l’informe d’avaluació

L’avaluació de l’exposició laboral acaba quan es redacta un informe amb
els resultats de l’avaluació. S’ha de redactar tant si el resultat indica una
exposició tolerable com no tolerable.

Un informe d’avaluació és un document amb una finalitat doble: en primer lloc,
és el suport per a la comunicació a les persones interessades dels resultats de
l’avaluació de riscos i, en segon lloc, ha de servir a la resta per deixar constància
de totes les dades rellevats que s’han utilitzat per emetre les conclusions de
l’avaluació, de manera que les puguin comprendre o utilitzar en el futur persones
diferents de les que van portar a terme l’avaluació.

D’acord amb el disposa la Llei de prevenció de riscos laborals i el Reglament dels
serveis de prevenció, l’informe d’avaluació ha de contenir com a mínim:

• Identificació del lloc de treball.

• Relació nominal de treballadors que ocupen el lloc.

• Risc o riscos existents. Ha d’incloure la relació d’agents químics que els
originen.

• Referència dels criteris i procediments d’avaluació:
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Importància de l’informe
d’avaluació

L’informe és un document oficial
que pot consultar qualsevol

persona o representant legal que
estiguin relacionats amb el lloc

de treball que apareix. Les
inspeccions per part del

Departament de Treball es basen
en la revisió d’aquests informes i

es poden portar com a prova en
un judici. Per la qual cosa, s’ha

de tenir molta cura a l’hora
d’anotar tota la informació que

es pugui sobre el procés
d’avaluació portat a terme i l’ha
de signar el tècnic de prevenció

responsable.

– Per als criteris i procediments normalitzats n’hi ha prou amb
referenciar-los. Per exemple, Norma UNE 689, o valors límits am-
bientals de l’INSHT.

– Si el procediment és propi de l’empresa o d’una font d’accés restringit
s’ha d’incloure en la documentació la descripció del procediment com-
plet, a més de la informació complementària necessària per avaluar la
seva idoneïtat.

• Referència dels mètodes de mesura, anàlisi o assaig utilitzats, si escau:

– Per als mètodes de mesura o anàlisi normalitzats n’hi ha prou amb
referenciar-los. Per exemple, mètode MTM/xxx de l’INSHT, o mètode
ABC/xx de NIOSH.

– Si el mètode és propi de l’empresa o d’una font d’accés restringit, s’ha
d’incloure en la documentació una còpia del mètode complet, a més
de la informació complementària de la seva validació.

• Equips de lectura directa o presa de mostres utilitzats i laboratoris que han
participat en l’anàlisi de les mostres.

• Resultat de l’avaluació de cada risc i mesures preventives que cal aplicar,
que han d’incloure els controls periòdics aconsellats, si escau.

• La necessitat d’aplicar una mesura de prevenció requereix una justificació
basada en els resultats de l’avaluació, excepte si es tracta de mesures de
prevenció elementals o òbvies.

• Si no s’han fet mesures s’ha de justificar o bé perquè es demostra que el
risc és nul o gairebé nul, o bé perquè es conclou que, abans de fer qualsevol
mesura és imprescindible aplicar alguna mesura de prevenció.

• Identificació i qualificació dels tècnics de prevenció que han efectuat l’ava-
luació i data d’execució.

A més a més d’aquests mínims reglamentaris és convenient que s’inclogui en
l’informe:

• Característiques del lloc de treball, en què s’expliquin les condicions de
treball quan es va fer el mostreig.

• Data i horari dels mostrejos.

• Concentracions ambientals trobades.

• Tots els factors que hagin pogut afectar apreciablement els resultats.

Cada servei de prevenció té el seu model d’informe d’higiene i molts cops és una
part de l’informe global en què hi ha totes les avaluacions de riscos d’aquell lloc
de treball, és a dir, a més a més de l’avaluació de riscos químics, els altres riscos
higiènics, com són el riscos físics i biològics, a més dels altres tipus de riscos:
riscos de seguretat, riscos ergonòmics i riscos psicosocials.
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3.3 Gestió dels equips de mesura. Apèndix VI de la guia tècnica del
Reial decret 374/2001

En higiene industrial, per exigències en el sistema de qualitat del laboratori i davant
els requeriments en l’avaluació de riscos químics i físics, els equips de mesura
conformen l’eina primordial en el treball de camp. Per tant, tot el que estigui
relacionat amb la gestió i control dels equips de mesura, ja sigui la compra i admis-
sió d’equips, mètodes de posada en marxa i ús, pla de manteniment i calibratge,
registres, etc., tenen una transcendència capital no sols per al desenvolupament
adequat dels assaigs i/o calibratges, sinó també per disposar de resultats fiables i
precisos.

3.3.1 Gestió dels equips de mesura

Els punts més importants en la gestió dels equips de mesura són:

• Adquisició i recepció d’equips.

• Inventari, etiqueta identificativa de cada element i les fitxes de registre.

• Procediments de posada en marxa i ús: manteniment, calibratge, verificació.

• Diaris d’ús.

• Implantació d’un pla de manteniment i calibratge o verificació dels equips.

Adquisició d’equips

La política de selecció i compra d’equips de mesura s’ha de centrar en:

• Les necessitats de tolerància i incertesa que es necessiti.

• Elecció i valoració dels diferents proveïdors:

– Si tenen homologacions i/o són dins de sistemes de qualitat.

– Documentació que presenten: certificats de calibratge o verificació,
període de garantia, termini d’entrega, manual d’instruccions fàcil
d’entendre.

– Preu.

Quan es rep el material, s’ha de verificar que es correspon amb la sol·licitud de
compra i que és acompanyat de la documentació necessària.

Un cop feta la comprovació i es consideri que tot és correcte, el nou material s’ha
de codificar dins l’inventari, s’ha d’etiquetar i s’ha de donar d’alta per al seu ús.

Norma UNE-EN ISO/IEC
17025

En la Norma UNE-EN ISO/IEC
17025 es descriuen els requisits
generals relatius a la
competència dels laboratoris
d’assaig i calibratge per mitjà
dels quals un laboratori pot
demostrar que és tècnicament
competent i que reprodueix
resultats tècnicament vàlids. En
aquesta norma, entre d’altres
coses, es reflecteix que en cada
equip de mostreig s’ha de
disposar d’una identificació
única, que els laboratoris han de
disposar de procediments i que
han de fixar programes de
calibratge.
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L’etiqueta dels equips de
mesura s’ha de col·locar en
una zona visible de l’equip.

Inventari i codificació d’equips

La base de dades o llista dels equips de mesura han d’incloure, com a mínim,
els equips d’assaig i/o calibratges, així com aquells auxiliars que necessitin algun
tipus de control, manteniment, verificació o calibratge. També hi hauria d’haver
un apartat per donar les altes, les baixes i trasllats.

En la base de dades també s’ha d’anotar la data de l’alta de cada peça de l’equip,
el seu codi, nom, marca, model, número de sèrie.

Els equips de mesura han de tenir un sistema d’identificació o etiquetatge de
material resistent a l’aigua. Han de contenir com a mínim, el codi, la denominació
de l’equip, el número de sèrie i la data d’alta. En els equips que calgui fer
un calibratge intern, l’etiqueta a més a més haurà d’incloure la data de l’últim
calibratge i la data del proper.

La fitxa de registre dels equips, que figuren en l’inventari, ha de contenir la
informació següent:

• nom de l’equip, codi, marca, model i número de sèrie;

• nom del fabricant i distribuïdor;

• data de compra i preu, data de recepció i de posada en servei;

• estat de l’equip i ubicació actual;

• instruccions de posada en marxa i funcionament en castellà;

• programa de manteniment i calibratge o verificació;

• historial de l’equip, incidències.

Procediments de posada en marxa i funcionament

Els procediments de posada en marxa i funcionament i els procediments de
calibratge i verificació han de ser en castellà, i opcionalment en català, i han de
seguir una seqüència clara i precisa. Si és possible és positiu incorporar-hi algun
dibuix explicatiu o esquema o fotografia de l’equip.

Convé que els equips adjuntin una breu descripció de les seves parts i del
funcionament bàsic, com són la posada en marxa i el funcionament.

Diari d’ús

El diari d’ús és un document normalitzat i registrat que ha de contenir el temps d’ús
de l’equip, els usuaris, els motius de la seva utilització, les incidències aparegudes
i tota aquella informació sobre la vida de l’equip.
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Pla de manteniment, calibratge o verificació dels equips

Es defineix calibratge com el conjunt d’operacions que estableixen, en condicions
especificades, la relació que hi ha entre els valors d’una magnitud indicats per a
l’instrument de mesura o un sistema de mesura i els valors corresponents d’aquesta
magnitud per als patrons.

S’entén per manteniment el conjunt d’operacions que permeten que un equip o
sistema de mesura es trobi en perfectes condicions d’ús.

El manteniment pot ser correctiu, quan s’han de corregir avaries o mals funciona-
ments, o també pot ser un manteniment preventiu.

La verificació és la confirmació, per examen i recollida d’evidències, que els
requisits especificats per l’equip són acomplerts.

Els equips de presa de mostres i els equips d’anàlisi posterior han de
concordar amb les indicacions que especifiquen els mètodes de mesura i han
d’estar calibrats i han de tenir un programa de manteniment per assegurar
que sempre que es facin servir, funcionin de manera adequada.
Els equips de lectura directa també han de tenir un pla de manteniment i de
calibratge intern idonis.

El pla de manteniment el formen tots els equips i ha d’establir les activitats que
cal dur a terme i la seva periodicitat.

L’objectiu del pla de manteniment és prevenir i, si escau, corregir les errades,
deterioraments, avaries o mal funcionament dels equips.

Tots els plans de manteniment han de contenir un manteniment intern i un d’extern,
que haurà de portar a terme el fabricant o empresa autoritzada. Les operacions de
manteniment que es portin a terme sobre l’equip, com poden ser, neteja, revisions,
comprovacions, substitucions de peces, reposicions de material fungible, etc.,
s’han d’anotar en un diari o fitxa de registre de manteniment que s’haurà dissenyat
per a aquesta finalitat. El pla de calibratge ha de definir els equips que han de
ser calibrats i qui ha d’executar aquest calibratge. El pla de calibratge també ha
d’incloure la periodicitat amb què s’ha de calibrar cada equip i el procediment
que cal seguir. També s’ha d’indicar quan el calibratge ha de ser intern i quan s’ha
d’enviar a una empresa de calibratge acreditada (calibratge extern).

Els calibratges que es portin a terme, tant si són interns com externs, han de
quedar documentats i han d’incloure: la denominació i codi identificatiu de
l’equip calibrat, la data del calibratge, persona que l’ha portat a terme, condicions
ambientals en el moment del calibratge, els patrons de calibratge, el mètode de
calibratge que s’ha fet servir, quins controls s’han efectuat, notes aclaridores i els
resultats del calibratge, propera data de calibratge.

Responsable de l’equip

Seria recomanable que tots els
equips tinguessin un responsable
que supervisés el seu ús i el seu
estat de bon funcionament,
sobretot quan l’equip el fan
servir més d’un usuari.

Calibratge per empresa
externa

Si el calibratge el porta a terme
una empresa externa, aquesta
emet un certificat de calibratge
que ha d’incloure totes les dades
necessàries.
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Podeu consultar l’apèndix
VI de la guia tècnica

d’agents químics en la
secció “Annexos” que

trobareu al web d’aquest
crèdit.

3.3.2 Apèndix VI de la guia tècnica del Reial decret 374/2001

El títol de l’apèndix VI de la guia tècnica d’agents químics és “Qualitat en les
mesures d’agents químics”.

Pel títol ja deduïm que tracta sobre la gestió de la qualitat de les activitats que
s’inclouen en el procés de mesura, és a dir: presa de mostres, emmagatzematge i
transport i anàlisi.

L’apèndix VI, inclou una llista de paraules clau que es fan servir en la gestió de la
qualitat, com per exemple, sistema, gestió i assegurament de la qualitat, calibratge
i verificació.

En un altre apartat de l’apèndix, fa referència a la qualitat de les mesures d’agents
químics.

I en l’últim apartat, i més llarg, fa recomanacions per a la gestió de la qualitat de
les activitats de mesura d’agents químics.
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