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FONAMENT TEÒRIC 

1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1. MOTIVACIÓ 

La motivació d’aquest treball és aprendre coses que fins ara desconeixia sobre 

la contaminació, ajudar als experts a realitzar la part pràctica del treball, la qual 

cosa em sembla molt interessant i alhora entretinguda, i finalment, verificar o 

rebutjar la meva hipòtesi. Un dels motius pels quals em sento molt motivada 

alhora de realitzar aquest projecte és per la part pràctica. He tingut el plaer de 

col·laborar en la investigació d’un centre d’estudis científic, el CSIC (Consell 

Superior d’Investigacions Científiques), en el qual s’estudia la qualitat de l’aire 

dels autobusos de Barcelona. Aquest centre m’ha ofert la oportunitat 

d’acompanyar-los i participar activament en una part del seu projecte, mesurant 

els contaminants dels autobusos amb els seus aparells.   El fet d’anar dins 

l’autobús i treballar amb tots els aparells mesurant la contaminació en primera 

persona és una cosa que em va atraure molt i fins i tot, va ser el motiu de pes 

per a que portés a terme aquest projecte quan me’l va presentar la meva tutora.  

Penso que una bona pràctica és més important que centenars de pàgines 

redactades, així que el fet que pugui participar en aquesta part experimental del 

treball, em motiva molt a seguir investigant sobre aquest tema. 

Un altre motiu pel qual vull investigar entorn a aquesta temàtica és perquè 

cadascú de nosaltres ens veiem afectats pels contaminants del tràfic, i la 

majoria no en som conscients. Aquest fet fa que em sentí més motivada alhora 

de seguir investigant, ja que m’agradaria que en un futur tots estiguéssim 

conscienciats i ens adonéssim de la gravetat de l’assumpte, que és que tots i 

cadascun de nosaltres estem exposats en el nostre dia a dia a una sèrie de 

factors perjudicials per a la nostra salut, i és per aquest motiu que vull afrontar 

aquest projecte, ja que és tracta d’un fet que ens afecta directament a 

nosaltres, i concretament a mi.  
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1.2. JUSTIFICACIÓ 

Aquest treball  consisteix en una investigació i estudi dels contaminants que 

provenen del tràfic, com aquests perjudiquen la salut de les persones, i com 

deterioren el planeta Terra des del punt de vista ambiental. Per aquest motiu, i 

per tal de dur a terme una part pràctica que fos interessant tan per mi com pels 

lectors d’aquest treball, vaig participar en un projecte que dura més d’un any, 

que es tracta  d’ avaluar la qualitat de l’aire que respirem dins dels autobusos 

de Barcelona, en el recorregut que fan dos autobusos sortint i acabant en el 

mateix punt, per tal de comparar la qualitat de l’ aire de diferents autobusos, ja 

siguin diesel, híbrid-diesel, gas natural, híbrid-gas natural o elèctric.  

D’aquesta forma, al final de l’estudi, es conclourà si el tipus de combustible que 

utilitza cada autobús influeix en la qualitat de l’aire que respirem les persones 

que hi viatgem en ell, i també es sabrà quin dels combustibles és el més 

contaminant i per tant, quin té un efecte més negatiu en la salut de les 

persones. El que succeeix és que aquest estudi es realitzarà durant un període 

de temps més llarg del que disposo per a realitzar el meu Treball de Recerca, i 

no podria afirmar o negar una hipòtesi en base a aquest estudi, ja que no seria 

cert. No obstant això, vaig pensar que aquest era un estudi massa interessant 

com per perdre-me'l, i era una experiència única que valia la pena viure, no 

només pel fet de sentir-me com una científica durant el temps que he estat 

realitzant aquest treball, sinó pel fet de poder mostrar-vos un veritable estudi 

portat a terme per investigadors en actiu, en aquest cas, un grup 

d’investigadors del CSIC. És per això que el meu objectiu al finalitzar el treball, 

és saber si els contaminants del trànsit causen danys en la salut de les 

persones, la resposta de la qual trobareu al final del treball.  
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1.3. HIPÒTESI 

Mentre buscava informació sobre la contaminació, se'm venien al cap moltes 

preguntes. Quantes fonts d'emissió de contaminants hi ha avui en dia? Com 

afecta la contaminació a les nostres vides?... I d'aquesta darrera pregunta em 

va sorgir un altre dubte: Repercuteix tota la contaminació que es genera 

actualment en la nostra salut?  

Aquesta pregunta va despertar la meva curiositat, així que vaig decidir centrar 

el meu treball en aquest tema:  la contaminació (concretament, la que prové del 

trànsit rodat, ja que penso que dia a dia ens trobem molt exposats als 

contaminants que tenen el seu origen en el trànsit) en relació amb la salut de 

les persones, i així va ser com vaig elaborar la següent hipòtesi: possiblement, 

els contaminants del trànsit són perjudicials per a la salut de les 

persones, la qual podreu veure si queda rebutjada o afirmada en l'apartat 11 

del treball. 
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2. CONTAMINANTS DE L’AIRE 

Avui en dia l’aire que respirem està contaminat per diferents tipus de gasos que 

tenen el seu origen en diferents fonts. Per aquest motiu he elaborat una mena 

d’eix cronològic (tot i que no hi apareixen dates es pot veure l’evolució dels 

contaminants al llarg de la història, començant pels primers contaminants que 

hi va haver, causats pel desenvolupament humà, i acabant pels contaminants 

que són objecte de preocupació avui dia).  
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La contaminació de l’aire prové, per una part, 

de la combustió de fonts estacionàries, com les 

plantes d’energia, la calefacció, la industria… 

(que originen Ni (Níquel), As (Arsènic), Se 

(Seleni)… que són emesos a l’atmosfera. 

         Fotografia
1 

La contaminació de l’aire també prové de l’agricultura, els focs, la combustió de 

la biomassa, els purins dels porcs… (que generen NH3, K+) 

 

         Fotografia 2                                           Fotografia 3 

Les emissions naturals, com els volcans, els focs, els llampecs etc. també 

contaminen (generen Cl-, Na+), les emissions provinents del transport marítim, 

el transport aeri, la construcció i demolició domèstica i residencial (que emeten 

F-, NH3, As, Pb, Cl-), els processos industrials, com la incineració, la 

metal·lúrgia… Que generen Cu (coure), Zn (zinc), Hg (mercuri) Ni (Níquel)… I 

finalment el transport, ja sigui per carretera (cotxes, autobusos, motos…), aeri... 

Que emeten contaminants com el Sb (Antimoni), el Cl-… Que és la font 

d'emissió dels contaminants en la qual em centraré en aquest treball: la 

contaminació que prové del transport per carretera (tràfic). 

 

                                                           
1
 Planta d’ energia 

Font: https://i2.wp.com/www.fierasdelaingenieria.com/wp-content/uploads/2014/11/geo-
002.jpg?resize=600%2C450&ssl=1 
2
 Camp de conreu  

Font: http://news.berkeley.edu/wp-content/uploads/2015/05/soil-farm750.jpg              
3
 Incendi 

Font: http://static.t13.cl/images/sizes/1200x675/1485260992-auno754377.jpg 
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Totes aquestes fonts de contaminació tenen en comú l’emissió d’una sèrie de 

contaminants, els quals són el CO2, CO, HC, NOx, PM, Corgànic + Celement, SO2 i 

H+.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 
4 

 

 

 

 

  

                                                           
4
 Fonts d’emissió dels contaminants.  

Font: presentació "Contaminación atmosférica  y gestión de la calidad del aire" de Andrés 
Alastuey (CSIC) 
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Fotografia 
5
 

 

 

 

 

 

            

                                                           
5
  Esquema del cicle de la contaminació; com s'origina i la seva repercussió.  

Font: presentació "La contaminació atmosfèrica en entorns urbans" de @liquenspanel 
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3. LA DISPERSIÓ DELS CONTAMINANTS 
 

La dispersió dels contaminants està influïda per tres factors: 

1. El tipus d'emissió:  

Els gasos es dispersen millor que les partícules, les quals tendeixen a dipositar-

se amb facilitat. Si la temperatura de sortida és més alta que la del medi el gas 

tendeix a ascendir. També hi influeix l'alçada del focus emissor, per exemple, 

des d'una xemeneia que està a més alçada els contaminants es poden 

dispersar  millor. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 
6
 

2. Les condicions atmosfèriques:  

Les situacions anticiclòniques (bon temps) dificulten la dispersió de 

contaminants i fan que augmentin els nivells d'immissió d'aquests. En canvi, les 

situacions ciclòniques o de mal temps, faciliten la dispersió de la contaminació. 

La temperatura de l'aire, els vents (quan són turbulents es dificulta la dispersió 

de contaminants), les precipitacions i la insolació ( que afavoreix la producció 

de contaminants com l'Ozó) determinen de manera important el nivell 

d'immissió de contaminants.  

                                                           
6
  Xemeneies de les fabriques, per les quals en surten els fums.  

Font: presentació "la contaminació atmosfèrica en entorns urbans" de @liquenspanel 
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Fotografia 
7
 

 

3. Característiques geogràfiques i topogràfiques:  

En les zones costeres les brises desplacen els contaminants cap a l'interior 

durant el dia, i durant la nit s'inverteixen les brises i es desplacen els 

contaminants cap al mar.  

Fotografia 
8 

 

                                                           
7
  Esquema comparatiu entre la situació normal i quan ens trobem en situació d’inversió 

tèrmica.  
Font: presentació "La contaminació atmosfèrica en entorns urbans" de @liquenspanel 
8
 Dibuix a) actuació de la brisa marina pel matí      Dibuix b) actuació de la brisa marina per la 

nit.  
Font: presentació "La contaminació atmosfèrica en entorns urbans" de @liquenspanel 
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En les valls durant el dia s'acumula el fred en el fons de la vall i es genera una 

situació d'inversió tèrmica (hi ha una capa d'aire calent per sobre la d'aire fred) 

que impedeix que els contaminants es dissipin. Durant la nit les brises de les 

muntanyes donen lloc a una situació similar i de nou es crea un capa d'aire fred 

que no deixa que es dissipin els contaminants. 

 

Fotografia 
9
 

En les zones amb massa forestal es redueix molt la contaminació de l'aire per 

l'efecte d'absorció que aquesta té, i perquè la vegetació frena la velocitat del 

vent i afavoreix que la contaminació es dissipi.  

Finalment en les zones urbanes es forma el que es coneix com a illa de calor: 

els edificis frenen els vents i es creen brises internes urbanes que estableixen 

una circulació de masses d'aire provocades per la calor i els contaminats. La 

circulació de masses d'aire consisteix en  masses d'aire calent ascendent en el 

centre de la ciutat i masses d'aire fred descendents en la perifèria de la ciutat, 

originant una cúpula de contaminants sobre una ciutat. 

                                                           
9
 Dibuix de l’esquerra: brisa de muntanya diurna 

   Dibuix de la dreta: brisa de muntanya nocturna.  
   Font: presentació "La contaminació atmosfèrica en entorns urbans" de @liquenspanel 
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Fotografia 
10

  

                                                           
10

 Fenòmen “illa de calor”.  
Font: presentació "La contaminació atmosfèrica en entorns urbans" de @liquenspanel 
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4. ESTUDI DELS CONTAMINANTS DEL TRÀNSIT 

 

Abans de conèixer quins són els contaminants que tenen el seu origen el en 

trànsit, hem de saber quin és el motiu pel qual un cotxe contamina.  

Primer de tot, hem de tenir clar que els motors de combustió (ja siguin gasolina, 

dièsel, gas, etanol, etc.) són petites plantes químiques que transformen 

l'energia d'un combustible en energia cinètica mitjançant la crema d’aquest 

combustible.  

Fotografia 11 

En poques paraules, transformen unes substàncies químiques en d' altres, i 

aquest procés genera moviment. Per extreure l'energia d'un determinat 

combustible, aquest ha de ser cremat dins el motor, la qual cosa genera calor, 

productes químics i moviment.  

El problema apareix quan, d’aquesta combustió, se’n generen certs gasos o 

partícules contaminants com:  

El diòxid de carboni (CO2), el monòxid de carboni (CO), els òxids de nitrogen 

(NOx), els hidrocarburs no cremats (HC), els compostos de plom, l' anhídrid 

sulfurós i les partícules sòlides. 

 

                                                           
11

  Motor de gasolina amb les parts principals.  
Font: http://i.imgur.com/WfZSN.png 
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T'INTERESSARÀ SABER QUE... 

A la Unió Europea, els mitjans de locomoció són responsables del 25% de les 

emissions de diòxid de carboni (CO2), el 87% de les de monòxid de carboni 

(CO) i el 66% de les d'òxids de nitrogen (NOx) . Aquesta contaminació, a més 

de contribuir a l'escalfament global, provoca problemes en la salut dels 

habitants d'algunes ciutats. 

 

4.1. TIPUS DE CONTAMINANTS 

4.1.1. BLACK CARBON (BC) 

El Black Carbon (BC) o carboni negre és considerat el segon major 

contaminant atmosfèric després del diòxid de carboni (CO2). 

El carboni negre es un residu resultant de la combustió incompleta o 

ineficient generada per diverses fonts (combustibles fòssils, transport, 

biomassa, industries del sector energètic, bio combustibles…) que forma 

partícules de diferents mides que, tot i que romanen poc temps en 

l’atmosfera, són responsables en gran part de la mala qualitat de l’aire que 

respirem.  

Del total de Black Carbon provinent de diverses fonts, el 14 % prové dels 

camions de càrrega i els autobusos que utilitzen diesel com a combustible. 

La quantitat de Black Carbon varia segons la regió en la que ens trobem, 

segons la densitat de cotxes en un espai més o  menys obert. Per exemple, 

a l’Europa Occidental, el trànsit és la font més important d’emissió de Black 

Carbon, ja que les zones on es troben les concentracions més altes 

d’aquest contaminant es troben pròximes a les carreteres principals.  
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Barcelona, per exemple, és una de les ciutats amb més emissió de Black 

Carbon, ja que a les hores punta dels dia laborals, hi ha una gran densitat 

de cotxes en un espai més reduït, el que per exemple, a Londres, no 

succeeix, ja que pot ser hi ha el mateix nombre de cotxes o més, però la 

ciutat és més gran, i no hi ha tanta densificació de cotxes en un espai  

reduït. 

 

Fotografia 
12

                                          Fotografia
13

 

 

4.1.2. ÒXIDS DE NITROGEN (NOx)  

Degut a que a Europa la contaminació per NOx es deu fonamentalment al 

trànsit rodat, aquelles poblacions pròximes a carreteres molt transitades 

presenten un major risc de patir els efectes d'aquests contaminants. 

Els òxids de nitrogen són un grup de gasos que, en funció de la valència 

atòmica que utilitzi el nitrogen, reben diferents noms i tenen diferents 

formulacions, els més importants dels quals són l’ òxid nítric (NO) i el diòxid 

de nitrogen (NO2), que poc a poc van destruint la capa d’ozó del planeta.  

 

 

                                                           
12

 Camió de càrrega que, juntament amb el autobús, causa el 14% de les emissions totals de 
Back Carbon. 
Font: http://www.arqhys.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/Fotos-de-camiones-de-
carga2.jpg 
13

 Autobús Diesel.  
Font: http: //i00.i.aliimg.com/img/pb/775/473/471/471473775_300.JPG 
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Aquests compostos constitueixen els dos òxids de nitrogen més importants 

des del punt de vista toxicològic, sent el NO2 el més nociu. Les principals 

fonts antropogèniques d'emissió es produeixen en les fuites dels vehicles 

motoritzats (sobretot de tipus Diesel), en la crema de combustibles fòssils i 

en la combustió del carbó, el petroli i el gas natural. Altres focus de menor 

rellevància, es duen a terme en els processos biològics dels sòls, en els 

quals es produeix l'emissió de nitrits (NO2) per part dels microorganismes. 

 

4.1.3. MONÒXID DE NITROGEN (NO) 

El monòxid de nitrogen o òxid nítric (NO) és un gas incolor i poc soluble en 

aigua present en petites quantitats en els mamífers. 

 

4.1.4. DIÒXID DE NITROGEN (NO2) 

El NO2 és el contaminant principal dels NOx.  

Es tracta d'una substància de color groguenc, que es forma en els 

processos de combustió en els vehicles motoritzats i les plantes elèctriques. 

És un gas tòxic, irritant i precursor de la formació de partícules de nitrat, que 

comporten la producció d'àcids i elevats nivells de PM2.5 en l'ambient. 

Presenta bona solubilitat en l' aigua, reaccionant i formant àcid nítric 

(HNO3). Aquesta substància és un oxidant fort i reacciona violentament amb 

materials combustibles i reductors, podent atacar materials metàl·lics en 

presència d' aigua. 
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     4.1.5. PARTÍCULES PM2,5 

El material particulat respirable present en l'atmosfera de les nostres ciutats 

en forma sòlida o líquida (pols, cendres, sutge, partícules metàl·liques, 

ciment i pol·len, entre d'altres) es pot dividir, segons la seva grandària, en 

dos grups principals. A les partícules de diàmetre aerodinàmic igual o 

inferior a les 10 micres o 10 micròmetres (1 micra correspon a la mil·lèsima 

part d'un mil·límetre) se les anomena PM10 i a la fracció respirable més 

petita, PM2,5. Aquestes últimes estan constituïdes per aquelles partícules de 

diàmetre aerodinàmic inferior o igual als 2,5 micròmetres, és a dir, són 100 

vegades més primes que un cabell humà  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 
14

 

A més, la mida no és l'única diferència. Cada tipus de partícula està 

composta d’un material diferent i pot provenir de diferents fonts. En el cas 

de les PM2,5, el seu origen es troba principalment en fonts de caràcter 

antropogènic, com les emissions dels vehicles diesel (aproximadament un 

50% d’aquestes partícules té el seu origen en el trànsit), però aquesta no 

n’és l’única font d’emissió.  

                                                           
14

 Fotografia que ens mostra el tamany de les partícules PM 2,5 en comparació amb un gra de sorra i un               
cabell humà. Font: presentació "El aire que respiramos: la contaminación atmosférica" 
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Les activitats industrials, l’agricultura o les calefaccions de les llars, també 

es troben involucrades en aquest problema. A més, tot i que en menor 

proporció, hi ha diversos causants naturals, com el pols africà, l’aerosol 

marí, la matèria mineral natural del sòl i les emissions forestals, que són font 

d’emissió de les PM2,5.    

Segons un investigador del CSIC, el Xavier Querol, la situació a Espanya és 

pitjor que la d’altres països, sobretot en les ciutats mediterrànies. Alguns 

factors com la intensitat del vent i de la radiació solar, l’escàs règim de 

precipitacions, el disseny de les ciutats (edificis alts i carrers estrets) o fins i 

tot, la falta de vegetació i zones verdes, provoca l’acumulació dels 

contaminants.  

Les partícules estan compostes de diferent naturalesa amb la característica 

comuna de posseir una grandària inferior a 10 micres, romandre de forma 

estable a l'aire durant llargs períodes de temps, i ser traslladades pel vent a 

distàncies importants. És per això que són de les més perilloses per a la 

salut.  
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  Quadre classificatiu de les partícules (referent a la salut) en funció de la seva mida 
Font: http://www.diariodemallorca.es/noticias-hoy/protocolo-kioto/img/tabla-calidades2.jpg 
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4.1.6. MONÒXID DE CARBONI (CO)  

És un gas verinós cremat. Es produeix una combustió parcial, però la 

molècula de combustible no es crema completament; el CO és mesurat com 

un percentatge del gas a mesurament. 

Les zones urbanes molt poblades mostren les majors concentracions 

ambientals d'aquest gas. En aquestes zones, la concentració de CO 

segueix un model diari regular, clarament relacionat amb les activitats 

humanes. Aquestes concentracions diàries es correlacionen bé amb el 

volum del trànsit: les correlacions més altes i els majors nivells de CO es 

troben en zones de gran trànsit de vehicles.  

Els models de concentració diaris exhibeixen poca variació amb el dia de la 

setmana, excepte els caps de setmana.  

Les concentracions en dies laborables són majors que les registrades en 

dissabtes, que al seu torn són més elevades que les dels diumenges, 

comportament que constitueix el denominat  "efecte cap de setmana". 
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 El tràfic rodat és una de les principals fonts d’emissió de CO. 
Font: https://ecologismos.com/wp-content/2017/01/Trafico-rodado-2.jpg 
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4.1.7.  DIÒXID DE CARBONI (CO2)  

És més contaminant en els cotxes de  combustible completament cremat, i 

és un resultant inofensiu de la combustió completa; es mesura en grams per 

quilòmetre (g / km). 

La millor manera de saber les emissions 

d'un automòbil és fixar-nos en la informació 

d'emissions de CO2 que dóna el fabricant.  

Cal tenir en compte que el rang 

d'emissions és molt ampli i va des de 

cotxes que emeten per sota dels 100 

grams de CO2 per quilòmetre fins als que 

emeten més de 400 g / km. La mitjana en 

els automòbils espanyols el 2008 va ser de 

148 g / km.                                                                                                       

           

              Fotografia 
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Cotxes convencionals: 

Un vehicle convencional adquireix l'energia que es troba emmagatzemada 

en un combustible fòssil que, com he explicat en el punt 3, s'allibera 

mitjançant la combustió a l'interior 

d'un motor tèrmic convencional. 

Aquests combustibles fòssils són 

primordialment derivats del petroli: 

benzina i dièsel, tot i que també 

podrien ser bio combustibles, dels 

quals en parlo més endavant.                                                

              Fotografia
18 
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 Taula que mostra el grau de contaminació del CO2 en funció dels quilòmetres que se’n facin 
Font: https://www.ecologistasenaccion.org/article16233.html 
18

 Cotxe convencional 
Font: http://www.cosasdecoches.com/wp-content/uploads/2016/04/nissan-pulsar-1.jpg 
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Les emissions de CO2 es produeixen per la crema del combustible i són 

expulsades a través del tub d'escapament. La quantitat de CO2 emesa, si 

atenem únicament al tipus del vehicle (i no a la forma de conducció), depèn 

de la quantitat d'energia necessària per a circular i de l'eficiència del motor. 

La quantitat d'energia necessària depèn del pes del vehicle i de la seva 

potència. Per tant, a major potència i major pes, major consum de 

combustible i majors emissions de CO2.  

Cotxes híbrids: 

Els cotxes híbrids són automòbils amb un doble motor: de combustió interna 

i elèctric. Són cotxes que utilitzen el motor elèctric però que disposen del 

motor convencional per complementar les mancances, de potència i 

d'autonomia, del motor elèctric, per a aconseguir unes prestacions similars a 

la d'un cotxe convencional. Existeixen diferents tipus de cotxes híbrids en 

funció de com es recarrega la bateria i del paper desenvolupat per cada un 

dels motors. En qualsevol cas, 

són, en general, cotxes que 

aprofiten bastant millor l'energia 

que els convencionals i que, per 

tant, presenten unes menors 

emissions de CO2.                                                                

          Fotografia 19    
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 Cotxe híbrid 
Font: http://www.autorenting.info/wp-content/uploads/2011/11/coche-hibrido.jpg 
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Finalment, convé tenir present que l'automòbil és el mitjà de transport amb 

majors emissions per viatger transportat. És a dir, que l'automòbil és el mitjà 

de transport menys eficient, i que qualsevol viatge realitzat en transport 

públic suposarà unes emissions de CO2 inferiors que si es realitzessin amb 

cotxe. Així mateix, com menys ocupat vagi l'automòbil, més ineficient 

resultarà. 

 

Fotografia 
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 Gràfica que mostra els quilograms de CO2 per pers. i km en funció del tipus de transport que 
s’utilitzi. Font: Cos Pés na Terra: 
http://www.verdegaia.org/cospesnaterra/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Ite
mid=3&ed=3 

 
 

http://www.verdegaia.org/cospesnaterra/index.php
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4.1.8. HIDROCARBURS NO CREMATS (HC) 

Els Hidrocarburs no cremats són gasos verinosos que surten de la cambra 

de combustió interna del motor a través de la fuita sense cremar 

correctament. Són combustibles en el seu estat pur, i es mesuren en 

partícules per milió (ppm). El valor normal dels hidrocarburs està comprès 

entre 100 i 400 ppm. 

Motius pels quals hi ha un alt valor d'Hidrocarburs no cremats: 

 L'aparició de partícules d'hidrocarburs sense cremar està causada 

per un excés de gasolina a la barreja. 

 La manca d'oxigen impedeix que la totalitat de la gasolina es cremi, 

resultant una combustió incompleta i donant lloc a emissions de 

partícules de combustible (hidrocarburs) per la fuita. 

 Deficiències en el sistema d'encesa: una espurna elèctrica pobre no 

és capaç d'assegurar la completa combustió de la mescla. 

Altres probables causes de la presència dels HC: 

 Bugies en mal estat o mal calibrades. 

 Utilització de bugies amb resistència interna. 

 Resistència massa elevada dels cables de les bugies i / o de la 

bobina o danyats físicament. 

 Tapa del distribuïdor en mal estat (en el cas de vehicles equipats 

amb aquesta). 

 Rotor o Escombreta del distribuïdor en mal estat (en vehicles 

equipats amb aquesta). 

 Platins mal calibrats o en mal estat físicament (en vehicles equipats 

amb aquests). 

 Porta-platins en mal estat físicament (en vehicles equipats amb 

aquest). 

 Temps bàsic d' encesa mal ajustat.  

 Avanç de buit o centrífug funcionant incorrectament (en vehicles 

equipats amb algun d'aquests o amb tots dos)  
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 Bobina o bobines d’ encesa amb resistència massa alta al circuit 

primari i / o secundari o a terra. 

 El Motor encara no ha arribat a la temperatura normal de 

funcionament. 

 Motor funcionant sense el termòstat d'aigua, o termòstat d'aigua amb 

una temperatura inferior a la requerida (en vehicles equipats amb 

aquest). 

Hi ha dos tipus d’hidrocarburs:  

 els alifàtics (alcans, alquens i alquins) (L’ hidrocarbur alifàtic més 

comú és el Metà (CH4)). 

 els aromàtics (benzè, benzopirens)  
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 Esquema de la classificació dels hidrocarburs 
Font: http://cuadrocomparativo.org/cuadros-sinopticos-sobre-hidrocarburos-ejemplos-y-
clasificacion/) 
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 EL BENZÈ 

Com acabo de referir, el Benzè és un tipus d’hidrocarbur aromàtic. És 

verinós per si mateix, i l'exposició a aquest gas provoca irritacions de pell, 

ulls i conductes respiratoris. Si el nivell és molt alt, provocarà depressions, 

marejos, mals de cap i nàusees. El Benzè és un dels múltiples causants de 

càncer. La seva presència es deu als components incombustibles de la 

barreja o a les reaccions intermèdies del procés de combustió, les quals són 

també responsables de la producció d' aldehids i fenols. 

 

4.1.9. ÒXIDS DE SOFRE (SOx) 

El diòxid de sofre procedeix de la combustió de carbó i derivats del petroli 

que contenen sofre en la seva composició, sent les principals fonts les 

centrals tèrmiques, refineries de petroli, processos d'obtenció de sulfúric i, 

per descomptat, els automòbils i les calefaccions a nivell urbà. 

Els SOx es formen degut al contingut en sofre del combustible utilitzat. Quan 

es produeix la combustió dins del cilindre, el sofre reacciona amb l'oxigen 

formant òxid de sofre, que es descarrega en l’atmosfera amb els gasos 

d’escapament. Quan entra en contacte amb l’aigua existent en la mateixa 

en forma d’humitat o de pluja, forma àcid sulfúric.  

Aleshores es forma la pluja àcida, que té un efecte negatiu tan en la salut de 

les persones com en els camps de conreu, boscos etc. 
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 Refineria del petroli.  
Font: http://expresocampeche.com/wp-content/uploads/2015/06/Refineria.jpg 
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4.1.10. COMPOSTOS DE PLOM 

El Plom és el metall més perillós contingut en els additius del combustible. 

Es troba present en les gasolines en forma de tetra-etil de Plom, i s'utilitza 

en la seva producció per elevar el seu índex d'octà, així com també en 

motoritzacions antigues i com a lubricant dels seients de vàlvules.  

    

 

 

 

 

 

 

 

  



- Treball de Recerca - 

32 
Abril Galiot 

5. EFECTES NEGATIUS DELS CONTAMINANTS 

DEL TRÀNSIT 
 

Els contaminants que provenen del trànsit poden afectar tan a l’atmosfera com 

a la salut de les persones.  

 

5.1. EFECTES EN L’ATMOSFERA 

EFECTE HIVERNACLE 

Determinats gasos que componen l’atmosfera planetària retenen una part de 

l’energia que el sòl emet, és a dir, la radiació solar entra a la Terra, escalfa el 

sòl, i torna a sortir en forma de radiacions infraroges, però no en surt tota la 

radiació que entra, sinó que una part queda retinguda per uns certs gasos que 

es troben en l’atmosfera, els anomenats gasos d'efecte hivernacle.  

 

Fotografia 23 
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  Esquema de l’efecte d’hivernacle. 
Font: https://www.teleobjetivo.org/wp-content/uploads/2009/02/efecto-invernadero.jpg 



- Treball de Recerca - 

33 
Abril Galiot 

Aquest procés, tot i que un gran nombre de persones en tenen una idea errònia 

i es pensen que es dolent, és totalment necessari per a que es doni la vida a la 

Terra, ja que l’efecte d’hivernacle permet que la Terra és mantingui a una 

temperatura constant per a que hi pugui haver vida en el planeta. El problema 

sorgeix quan, degut a uns determinats gasos com el CO2 i el metà, es reté dins 

del planeta més radiació de la necessària, i la temperatura del planeta 

augmenta; aleshores, la Terra assoleix una temperatura superior a la que 

hauria de tenir.  

PLUJA ÀCIDA 

Aquest fenomen atmosfèric engloba qualsevol tipus de precipitació que presenti 

elevades concentracions d’àcid sulfúric i nítric. També pot donar-se en forma 

de neu, boira i partícules de material sec que es dipositen sobre la superfície 

terrestre.  

Aquest fenomen pot estar causat per la descomposició de la capa vegetal i les 

erupcions dels volcans que alliberen alguns productes químics a l'atmosfera 

que originen la pluja àcida. No obstant això, la principal causant d’aquesta pluja 

és l’activitat humana, amb la crema de combustibles fòssils procedents de les 

plantes del carbó (generadores d’electricitat), les fàbriques i les fuites dels 

automòbils.  

Quan l’ésser humà crema combustibles fòssils, s’allibera diòxid de sofre (SO2) i 

òxids de nitrogen (NOx) a l’atmosfera. Aquests gasos reaccionen amb l’aigua, 

l'oxigen i altres substàncies per a formar solucions diluïdes d’àcid nítric i àcid 

sulfúric, que són propagades per l’atmosfera al llarg de centenars de 

quilòmetres per l’acció del vent. Finalment, quan la pluja àcida entra en 

contacte amb el sòl, flueix a través de la 

superfície barrejada amb l’aigua residual, i 

entra als aqüífers i sòls destinats al cultiu.  

             Fotografia 
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 Efecte de la pluja àcida. Font: 
http://www.nationalgeographic.es/sites/spain/files/styles/image_885/public/2449.600x450.jpg 
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5.2. EFECTES EN LA SALUT 

Algun cop us heu parat a pensar en tots els riscos als quals esteu exposats 

quan sortiu de casa? Probablement ho hagueu fet, però, en sou conscients que 

la contaminació dels vehicles que circulen pel vostre carrer en són un d'aquests 

riscos? A continuació us presento els principals efectes dels contaminants del 

trànsit sobre la salut dels humans, que depèn d’una sèrie de factors que 

inclouen la concentració de partícules que es troben en l’aire, la mida, la 

composició, la distribució dels contaminants en un espai i temps concret, i la 

condició física de la persona. 

Fotografia 
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Els efectes que les partícules causen en la salut de les persones han estat 

sempre associats a malalties de tipus respiratori, com ara la bronquitis, però fa 

relativament poc, s'han analitzat i demostrat els seus efectes sobre malalties de 

tipus cardiovascular. Els últims treballs científics suggereixen que aquest tipus 

de contaminació, i particularment les partícules procedents del trànsit urbà, són 

una causa  de mortalitat de la població exposada a aquests agents 

contaminants i de l’aparició de nous i cada cop més freqüent casos d’asma i 

al·lèrgies entre la població infantil. 
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 Esquema on es representen els danys que els contaminants causen en la salut 
Font: https://i.pinimg.com/originals/12/f9/8d/12f98d09ee54c1128183f383868318e8.png 
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A continuació veureu quins són els efectes que tenen en la salut de les 

persones cadascun dels contaminants que provenen del trànsit urbà, que han 

aparegut anteriorment en el treball.  

 

5.2.1.  BLACK CARBON 

Té un gran impacte sobre la salut humana, ja que només a Europa, provoca 

unes 600.000 morts a l'any, moltes més que les que causen els accidents de 

trànsit. Concretament, el 80% de les partícules contaminants més petites 

s'adhereixen als pulmons i són cancerígenes (causen càncer de pulmó, i són 

les denominades partícules PM2,5, que són les més perjudicials per a la salut i 

que estan conformades per Black Carbon). Aquestes partícules són molt 

perilloses ja que es colen directament a la sang.  

Els humans estan exposats al carboni negre per inhalació d'aire a les zones 

pròximes a les fonts locals, on hi circulen molts vehicles. Per aquest motiu, les 

altes concentracions de carboni negre s'han associat a la conducció durant les 

hores punta, a les carreteres i al trànsit dens.  

A nivell més petit, fins  i tot les concentracions més petites de Black Carbon 

provoquen una inflamació en el sistema respiratori dels nens.                
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 Principals grups vulnerables a la contaminació atmosfèrica 
Font: presentació "La contaminació atmosfèrica en entorns urbans" de Líquens Panell 
ambiental (@liquenspanel) 
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T'INTERESSARÀ SABER QUE... 

Es calcula que entre 640.000 i 4.900.000 morts humanes prematures es 

podrien prevenir cada any mitjançant la utilització de les mesures 

disponibles per reduir el Carboni Negre a l'atmosfera.  

Segons l'estudi ESCALA, si a Mèxic es seguissin els paràmetres de l' OMS 

per als contaminants de l'aire, s'evitarien 800 mil casos d'infecció pulmonar 

infantil al llarg dels propers 15 anys. 

A continuació us plantejo dues preguntes amb la seva resposta per a que 

en sigueu conscients dels danys més mínims i fins i tot, desapercebuts, que 

causa el Black Carbon a les persones: 

 Què passa si el Black Carbon entra en contacte amb la pell? 

El carboni negre no irrita la pell. No obstant això, les partícules més fines 

poden quedar adherides a la pell o bé atrapades en els fol·licles del cabell, 

provocant així la decoloració del cabell.  

 Pot danyar els ulls? 

La pols del Carboni Negre no irrita els ulls, però si que pot causar llagrimeig, 

parpelleig i dolor temporal lleu. 

 

 

 

                   

 

Fotografia 
27
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 Irritació als ulls, dany causat pel Black Carbon 
Font: http://3.bp.blogspot.com/-PxaiGk0vCss/VIEy-
4w7cpI/AAAAAAAABAQ/p1ijt9morhc/s1600/consejos-para-los-ojos-irritados.jpg 
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   5.2.2. DIÒXID DE NITROGEN 

És una substància corrosiva per a la pell, provocant enrogiment i cremades 

cutànies greus. També provoca irritació als ulls, problemes al fetge, la melsa 

i la sang, tos, refredats, grips i bronquitis. 

La inhalació en elevades concentracions i durant un curt període de temps, 

pot originar un edema pulmonar, els efectes del qual no s'observen fins 

passades unes hores, agreujant-se amb l'esforç físic.  

Una exposició perllongada pot afectar el sistema immune i causar danys 

irreversibles en l’estructura i funcionament dels pulmons, especialment en 

els nens i en les persones que pateixen alguna patologia respiratòria, com 

ara les persones asmàtiques.  A més a més, quest gas pot donar lloc a una 

menor resistència davant de determinades infeccions. 
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 Esquema dels efectes negatius del NO2 en la salut 
Font: presentació "La ocntaminació atmosfèrica en entorns urbans" de Liquens Panell 
ambiental (@liquenspanel) 
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      5.2.3. PARTÍCULES PM2, 5 

La seva mida fa que siguin 100% respirables ja que penetren fins arribar als 

pulmons, concretament, als alvèols pulmonars. Poden arribar fins i tot al 

torrent sanguini. 

Tot i que les partícules PM2,5 són més petites que les de PM10, són més 

perjudicials que les darreres, ja que la seva mida fa que siguin més 

lleugeres i per tant, que puguin romandre més temps en l'aire, cosa que no 

només perllonga els seus efectes, sinó que facilita el seu transport pel vent 

a grans distàncies.  

Els grups de gent més sensibles, com els infants, la gent gran i persones 

amb patiments respiratoris i del cor, corren més risc de patir els efectes 

negatius d'aquestes partícules.  
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 Exposició a través de la inhalació de partícules fines i ultrafines. Font: presentació 
"Contaminación atmosférica y gestión de la calidad del aire"de Andrés Alastuey 
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Aquestes partícules són de particular rellevància en els viatgers regulars i 

permanents, que rebran una dosi més àmplia d’aire contaminat. No obstant 

això, també en depèn del tipus de transport que utilitzin per anar de casa a 

la feina i a l' inrevés, i la zona de la ciutat per la qual es moguin.                           
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 Esquema dels efectes negatius de les partícules PM 2,5 en la salut. 
Font: presentació " La contaminació atmosfèrica en entorns urbans" de Líquens Panell 
ambiental (@liquenspanel) 
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5.2.4. MONÒXID DE CARBONI 

Aquest gas presenta una gran afinitat amb l'hemoglobina (una proteïna present 

en els glòbuls vermells de la sang) donant lloc a la carboxihemoglobina, que en 

desplaçar l'oxigen de l'hemoglobina, provoca isquèmia i hipòxia, situacions a 

les que el cor i el cervell són especialment sensibles. 

A baixes concentracions, el monòxid de carboni causa fatiga en persones 

sanes, i dolor al pit en pacients que pateixen malalties cardíaques. A 

concentracions més altes, provoca problemes de visió i coordinació, cefalees, 

marejos, confusió i nàusees. Quan les concentracions són molt elevades, els 

efectes que causa el CO poden ser letals, ocasionant la mort als pocs minuts. 

Referent a això, alguns estudis indiquen que més del 50% dels enverinaments 

per CO són deguts als vehicles de motor i d'aquests, més del 80% correspon a 

vehicles aparcats en garatges. Els garatges subterranis s'han convertit en un 

embornal de CO (tot i que disposin de portes o finestres obertes), ja que la 

ventilació passiva no és suficient per reduir el risc en espais semitancats. La 

inhalació de fums de tot tipus de focs és la segona causa d'enverinament per 

CO; els bombers constitueixen el col·lectiu que pateix un major risc 

d'intoxicació a causa d’aquest contaminant. 

 

5.2.5. DIÒXID DE CARBONI 

L'exposició a curt termini al CO2 a nivells per sota del 2%, no ha reportat que 

provoqui efectes nocius en la salut. Les concentracions més altes poden 

afectar la funció respiratòria i provocar excitació, seguida d’una depressió del 

sistema nerviós central.  

Els treballadors exposats breument a concentracions molt altes van mostrar 

danys a la retina, sensibilitat a la llum (fotofòbia), moviments oculars anormals, 

constricció dels camps visuals, i engrandiment de punts cecs. 
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5.2.6.  HIDROCARBURS NO CREMATS 

Aquests compostos estan relacionats amb problemes congènits (problemes 

físics que es desenvolupen durant la gestació), i amb el càncer i altres malalties 

greus.  També estan relacionats amb irritació dels ulls, tos, insuficiència 

respiratòria i trastorns pulmonars permanents. 

Als Estats Units, estimen que els benzens estan relacionats amb el 50% dels 

casos de càncer que, al seu torn, estan provocats per la pol·lució de l'ambient.  

 

5.2.7.  ÒXIDS DE SOFRE 

Resulta irritant en elevades concentracions, ja que es transforma en àcid 

sulfúric quan entra en contacte amb els òrgans respiratoris interns, afectant 

principalment al sistema respiratori i el sistema conjuntiu. 

 

5.2.8.  COMPOSTOS DE PLOM 

Quan són inhalats, poden provocar la formació de coàguls o trombes en la 

sang, de gravíssimes conseqüències patològiques. 
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  Coàgul sanguini 
Font: http://reidhosp.adam.com/graphics/images/es/8984.jpg 
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T'INTERESSARÀ SABER QUE... 

La contaminació del trànsit també redueix la capacitat infantil d'aprenentatge, ja 

que els nens que estudien en zones amb una alta contaminació, experimenten 

un retràs en el seu desenvolupament cognitiu i presenten una disminució de la 

capacitat d' atenció a curt termini. 
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 Article del diari el Periòdico sobre la contaminació del trànsit i els efectes en l'aprenentatge 
Font: presentació "El aire que respiramos: la contaminación atmosférica" 
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6. ORIGEN DELS CONTAMINANTS DEL TRÀNSIT 
 

Els contaminants causats pel tràfic rodat tenen el seu origen en la crema dels 

combustibles dels automòbils. Segons quin tipus de combustible utilitzi el mitjà 

de transport, els contaminants que es generaran seran uns o uns altres, i 

tindran un impacte més o menys negatiu en l’atmosfera i en la salut de les 

persones. Per això, primer de tot cal distingir els diferents tipus de combustibles 

que utilitzen els transports, i són els següents: 

 Gasolina (únicament en el cas dels cotxes) 

 Diesel 

 Gas natural 

 Etanol 

 Electricitat 

Aquests són els possibles combustibles que poden se utilitzats pels mitjans  de 

transport, però jo em centraré únicament en la gasolina (utilitzada només pels 

cotxes), i el diesel, ja que són els combustibles més utilitzats avui en dia, i que 

més problemes generen a nivell de contaminació. Per aquesta raó, podeu 

veure seguidament les diferències més bàsiques entre la gasolina i el diesel: 

MOTOR DIESEL VS GASOLINA 

Depenent del tipus de combustible que cremem, es generen una sèrie de 

productes químics o uns altres. Simplificant molt totes les reaccions químiques 

que tenen lloc en el motor, podríem dir que un cotxe dièsel genera menys 

quantitat de productes químics que un de gasolina. La raó és molt senzilla, i es 

deu al fet que el dièsel crema menys combustible (per això el seu consum és 

menor) ja que sempre funcionen amb excés d'aire en la reacció de combustió. 

El problema és que, malgrat que el nombre de molècules que emeten és 

menor, són més perilloses, i causen quatre vegades més contaminació 

atmosfèrica al emetre nivells molt superiors de diòxid de nitrogen (NO2) i 

partícules en suspensió, dos dels principals contaminants de l'aire. Amb tot 

això, la seva pol·lució, encara més nociva, també és més pesada i cau abans a 

terra. 
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No tots els vehicles emeten els diferents tipus de contaminants en la mateixa 

proporció, dependrà del tipus de motor que s'utilitzi i si fan servir gasolina o 

dièsel. Els vehicles de gasolina emeten principalment monòxid de carboni, 

òxids de nitrogen, hidrocarburs i compostos de plom. Mentrestant, els vehicles 

que utilitzen dièsel, emeten partícules sòlides en forma de sutge, que dóna lloc 

als fums negres, hidrocarburs no cremats, òxids de nitrogen i anhídrid sulfurós 

procedent del sofre contingut en el combustible. 

No obstant això, tot i que el problema dels gasos NOx ha saltat les alarmes amb 

les mecàniques dièsel (que fins ara són les que més NOx produïen), els motors 

de gasolina d'injecció directa també comencen a generar aquest tipus de gasos 

tan perillosos en augmentar la compressió i l'excés d'aire en el procés químic, 

de manera que no només els cotxes que funcionen amb Diesel són els més 

contaminants. 
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7. COMPARANT LES DIFERENTS CIUTATS 

EUROPEES 
 

Avui dia, més de 220 ciutats europees han delimitat zones de baixa emissió en 

les quals, l’accés dels no residents hi està prohibit, o bé només se’n permet 

l’entrada als vehicles amb menys emissió de partícules contaminants. Aquest 

és el cas de ciutats com Atenes, París, Oslo, Estocolm, Hèlsinki, Londres, 

Viena, Budapest, Lisboa o Dublín, entre d’altres. Una altra solució per tal de 

disminuir la contaminació causada pels cotxes ha estat la imposició de peatges 

per circular pel casc urbà i, per regla general, ni els autobusos ni els camions 

de més de 3,5 tones hi poden entrar.  

Ara us explico breument la normativa europea pel que fa a la contaminació 

causada pel tràfic: 

La Agencia Europea del Medi Ambient afirma que reduir la velocitat i restringir 

el tràfic en el centre de les ciutats ajuda a reduir les emissions de contaminants. 

Segons aquest organisme, les limitacions de 80 km/h ajuden a baixar els nivells 

d’ òxid de nitrogen dels motors dièsel i les partícules en suspensió. 

A continuació us mostro en detall la normativa que presenten algunes de les 

ciutats europees que he nombrat anteriorment: 

 Berlín 

La capital alemanya prohibeix des de 2008 l’entrada a la zona centre a tots 

els vehicles que no tinguin el certificat de vehicles de baixes emissions. A 

aquest distintiu se’l coneix amb el nom "d’ adhesiu verd”. 

  Londres 

S' a aplicat una tassa de congestió que consisteix en un càrrec als vehicles 

que es mouen en la zona de peatge de dilluns a divendres en horari laboral, 

és a dir, entre les 7:00 i les 18:00 hores. No obstant això, no es paga ni els 

caps de setmana, ni el dia de Nadal ni el d’Any Nou. La resta de dies la 

tassa és de 12 libres per accedir al centre.  
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  Roma 

Només es deixa accedir al centre de la ciutat als residents i treballadors si 

paguen una quota anual, i a persones que presenten alguna discapacitat. 

Només se’ls deixa circular gratuïtament si es amb motos o ciclomotors.  

 París 

Tan residents com visitants han de pagar per aparcar a qualsevol zona de la 

ciutat. Això ha provocat que el preu de les places del pàrquing s’hagi 

incrementat en el centre de la ciutat fins a un 75%. 

A més a més, l’ajuntament de París ha destinat carrils especials per a que hi 

circulin autobusos amb la fi de que aquests augmentin la velocitat fins a un 

15%. 

 Estocolm 

Aquesta capital va ser la primera que va limitar el tràfic rodat al 1996. Des 

de 2007, totes les entrades i sortides del centre de la ciutat estaven 

vigilades per punts de control automàtics que funcionen amb un sistema de 

reconeixement de la matrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Treball de Recerca - 

47 
Abril Galiot 

8. LEGISLACIÓ DELS CONTAMINANTS DE 

L’AIRE 
 

En aquest apartat us mostraré els antecedents legals de la normativa europea i 

espanyola actual sobre la qualitat de l’aire, que es troben en el Capítol II de la 

publicació “Anàlisi de la Qualitat de l’Aire a Espanya. Evolució 2001 – 2012" 

(Marc Legal de la qualitat de l’aire) 

 

8.1. NORMATIVA EUROPEA 

La normativa europea sobre la qualitat de l’aire actualment en vigor ve 

representada per les següents Directives: 

5. Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 21 de 

maig del 2008, relativa a la qualitat de l'aire i a una atmosfera més neta a 

Europa.  

 

6. Directiva 2004/107/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de 

desembre del 2004, relativa al arsènic, el cadmi, el mercuri, el níquel y 

els hidrocarburs aromàtics policíclics en l’aire. 

Directiva 2008/50/CE: 

La Directiva 2008/50 / CE del Parlament Europeu i del Consell, del 21 de maig 

del 2008, relativa a la qualitat de l'aire ambiental i a una atmosfera més neta a 

Europa, va ser publicada en el Diari Oficial de la Unió Europea nº 152, de l’ 11 

de juny del 2008. S'aprova amb l'objecte d'establir mesures destinades a: 

• Definir i establir objectius de la qualitat de l'aire ambient per evitar, prevenir 

o reduir els efectes nocius per a la salut humana i el medi ambient en el seu 

conjunt; 

• Avaluar la qualitat de l'aire ambient als Estats membres basant-se en 

mètodes i criteris comuns; 
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• Obtenir informació sobre la qualitat de l'aire ambient per tal d'ajudar a 

combatre la contaminació atmosfèrica i altres perjudicis i controlar l'evolució 

a llarg termini i les millores resultants de les mesures nacionals i 

comunitàries; 

• Assegurar que aquesta informació sobre qualitat de l'aire ambient es troba 

a disposició dels ciutadans; 

• Mantenir la qualitat de l'aire, quan sigui bona, i millorar-la en els altres 

casos 

• Fomentar l' increment de la cooperació entre els estats membres per 

reduir la contaminació atmosfèrica. 

Directiva 2004/107/CE: 

La Directiva 2004/107 / CE del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de 

desembre del 2004, relativa a l'arsènic, el cadmi, el mercuri, el níquel i els 

hidrocarburs aromàtics policíclics en l'aire ambiental, va ser publicada en el 

Diari Oficial de la Unió Europea nº 23, del 26 de gener del 2005. 

Aquesta Directiva va ser aprovada amb els següents objectius: 

 Establir un valor objectiu de concentració d'arsènic, cadmi, níquel i 

benzopirè en l'aire ambient a fi d'evitar, prevenir o reduir els efectes 

perjudicials de l'arsènic, el cadmi, el níquel i els hidrocarburs aromàtics 

policíclics en la salut humana i en el medi ambient en el seu conjunt. 

 

 Garantir, pel que fa a l'arsènic, el cadmi, el níquel i els hidrocarburs 

aromàtics policíclics, el manteniment de la qualitat de l'aire ambient on 

és bona i la millora en altres casos. 

 

 Establir mètodes i criteris comuns d'avaluació de les concentracions 

d'arsènic, cadmi, mercuri, níquel i hidrocarburs aromàtics policíclics en 

l'aire ambient, així com dels dipòsits d'arsènic, cadmi, mercuri, níquel i 

hidrocarburs aromàtics policíclics. 
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 Garantir l'obtenció i la posada a disposició pública d'informació 

adequada sobre les concentracions d'arsènic, cadmi, mercuri, níquel i 

hidrocarburs aromàtics policíclics, així com sobre els dipòsits d'arsènic, 

cadmi, mercuri, níquel i hidrocarburs aromàtics policíclics. 

 

8.2. NORMATIVA ESPANYOLA 

La legislació espanyola sobre la qualitat de l'aire actualment en vigor ve 

representada per les següents normes: 

• Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de 

l'atmosfera. 

• Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de 

l'aire. 

Llei 34/2007: 

Aquesta Llei actualitza la base legal per als desenvolupaments relacionats 

amb l'avaluació i la gestió de la qualitat de l'aire a Espanya, i té com a fi 

últim el d'aconseguir uns nivells òptims de qualitat de l'aire per evitar, 

prevenir o reduir riscos o efectes negatius sobre la salut humana, el medi 

ambient i altres béns de qualsevol naturalesa.  

Mitjançant la mateixa s'habilita el Govern a definir i establir els objectius de 

qualitat de l'aire i els requisits mínims dels sistemes d'avaluació de la 

qualitat de l'aire, i serveix de marc regulador per a l'elaboració dels plans 

nacionals, autonòmics i locals per a la millora de la qualitat de l'aire. 

Reial Decret 102/2011: 

Es va a prestar una especial atenció a aquesta norma, ja que resulta 

essencial en l'avaluació i gestió de la qualitat de l'aire a Espanya.  

S'aprova amb la finalitat d'evitar, prevenir i reduir els efectes nocius de les 

substàncies esmentades sobre la salut humana, el medi ambient en el seu 

conjunt i altres béns de qualsevol naturalesa. 
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9. ALTERNATIVES PER MILLORAR LA QUALITAT 

DE L'AIRE 
 

Tots i cadascun de nosaltres podem fer diverses coses per evitar empitjorar la 

qualitat de l'aire que respirem. Segurament, moltes persones pensen que amb 

la seva acció no es podria canviar la situació, però si uníssim les petites 

accions de tots i cada un dels habitants del planeta, podríem marcar una 

diferència, i contribuir en la millora de la situació que estem vivint avui dia pel 

que fa a la contaminació. 
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 Font: presentació "La contaminació atmosfèrica en entorns urbans" de Líquens Panell 
ambiental (@liquenspanel) 

En els desplaçaments 

 

Prioritza els desplaçaments a peu o e bicicleta. 

 

Utilitza sempre que puguis el transport públic 

 

 

 

Si has de fer servir el cotxe: opta per vehicles elèctrics o d'alta eficiència. 

Condueix eficientment: sense frenades ni accelerades brusques. 

 

 

 

Comparteix el trajecte amb altres persones. 

 

 

Utilitza al màxim els serveis del teu barri per evitar desplaçaments innecessaris. 

En general: 

 

Cuida de l'entorn: les plantes capturen molts contaminants presents en l'aire. 

No fumis: el tabac també produeix emissions atmosfèriques que afecten la teva salut i la dels més propers. 
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9.1. COM REDUIR LES EMISSIONS DE BC? 

En la majoria dels països desenvolupats ja s'han establert regulacions sobre 

aquest tipus d'emissions, i hi ha mesures de baix cost, com utilitzar filtres en els 

motors dièsel, o apostar pel transport públic o per mitjans no motoritzats com la 

bicicleta per als desplaçaments a la ciutat. 

Pel que fa als països en vies de desenvolupament, que en els últims anys s'han 

convertit en els principals emissors d'aquest contaminant, és fonamental 

implementar sistemes eficients d'ús de la biomassa, o substituir-los per 

recursos energètics, la combustió de la qual emeti menys quantitat de carboni 

negre. 

 

9.2. COM REDUIR LES EMISSIONS DE NOx? 

Les tècniques desenvolupades per controlar les emissions dels NOx es poden 

classificar en dos grups: aquelles que consisteixen en les modificacions de la 

combustió per tal reduir la formació dels NOx (mesures primàries), o aquelles 

consistents en el tractament dels efluents per eliminar els NOx (mesures 

secundàries). 

Modificacions en la combustió, com ara cremadors de baixa producció del NOx, 

en la recirculació del gas, injecció d'aigua o vapor entre d'altres, s'han aplicat 

d'una manera generalitzada en nombroses centrals tèrmiques. No obstant això, 

la reducció del NOx aconseguida no sobrepassa el 50-60%. 

Quan les tècniques emprades per a evitar la formació dels NOx no són prou 

eficaces, és necessari adoptar mesures secundàries, que es basen en la 

retenció dels NOx o en la seva transformació en compostos o elements no 

nocius. 
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Els NOx presents en els gasos de sortida d'una central tèrmica o qualsevol altre 

tipus de font fixa d'emissió, poden ser eliminats per una sèrie de mètodes o 

mesures secundàries que poden estar basats en l'absorció, l'adsorció34 i en la 

reducció dels NOx utilitzant diferents agents reductors, en presència o no d'un 

catalitzador. 

Entre els diferents mètodes de tractament dels gasos de combustió (mesures 

secundàries), la tecnologia de catàlisi ha demostrat ser una arma de gran 

utilitat en la preservació del medi ambient, especialment en l'eliminació dels 

NOx, ja que aporta solucions eficaces per transformar-los en substàncies 

innòcues.  

Així, el procés de la reducció catalítica selectiva (SCR), que utilitza amoníac 

com a agent reductor, és avui dia la tecnologia més utilitzada i desenvolupada 

en el món, ja que permet eliminar de forma eficaç, selectiva i econòmicament 

no molt cara, els NOx presents en efluents industrials tant de les centrals 

tèrmiques com de les fàbriques d'àcid nítric o altres fonts fixes. 

En el cas de les fonts mòbils, la principal estratègia per reduir les emissions de 

NOx consisteix en l'ocupació dels catalitzadors de tres vies. Com el seu nom 

indica, el catalitzador de tres vies converteix els hidrocarburs no cremats, el 

monòxid de carboni i els òxids de nitrogen en gasos menys nocius. El 

catalitzador està format per un material de substrat metàl·lic o ceràmic recobert 

per un metall preciós (platí, rodi, iridi) que converteix al voltant del 90 per cent 

dels contaminants en diòxid de carboni (, nitrogen (N2) i aigua (H2O ). 

 

9.3. COM REDUIR LES EMISSIONS DE LES 

PARTÍCULES PM2,5? 

No obrir la calefacció de casa sempre que sigui possible, ajuda a reduir les 

emissions de les PM2,5. 

                                                           
34

 Adsorció: fenomen físic o químic que consisteix en la formació d'una capa de gas, de líquid o 
de sòlid sobre la superfície d'una substància sòlida (tot i que a vegades també es pot produir 
sobre una superfície líquida) 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Gas
https://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquid
https://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%B2lid
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9.4. COM REDUIR LES EMISSIONS DE CO? 

Passar pel taller per a que connectin el cotxe a un aparell anomenat estació de 

diagnòstic que, col·locant una sonda al tub d’escapament, mesura els nivells de 

CO dels gasos d’escapament entre d’altres coses. 

 

 9.5. COM REDUIR LES EMISSIONS DE CO2? 

 El primer que podríem fer és canviar les lleis per a que els cotxes que 

emeten més CO2 del que és acceptable, fossin retirats i desballestats.  

 

 La funció del catalitzador és molt important per a reduir el CO2, ja que en 

realitat, es tracta d'una espècie de "filtre" entre la combustió interna del 

vehicle (barreja de gasoil i aire) i el gas que surt pel tub d'escapament. 

Hem de saber que el catalitzador, igual que la resta de components, es 

va deteriorant amb el temps i empitjora la seva funcionalitat, pel que la 

seva eficàcia es va perdent amb el pas del temps, de tal manera que als 

cent mil quilòmetres aproximadament acaba la seva vida útil i ha de ser 

substituït per un de nou. 

 

 Un altre factor important per reduir l'emissió de CO2 és el pes del 

vehicle. Les emissions de CO2 d'un camió són més grans que les d'un 

cotxe convencional, ja que a major demanda de potència per moure i 

major pes, més consum de combustible i més emissions. 

 

 La velocitat és un altre factor vital per a reduir les emissions de CO2. Un 

cop es traspassa la barrera dels 120 quilòmetres, el CO2 que s'emet és 

exponencial i proporcionalment superior a una velocitat moderada. Així 

doncs, als conductors que no els agrada la velocitat, ni córrer a l'hora de 

conduir, ja saben que d'una manera més o menys inconscient, estan 

contribuint a reduir el CO2 que s'emet a l'atmosfera. 
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 Les grans marques fabricants de vehicles porten anys innovant i 

investigant en nous i alternatius productes als derivats del petroli. 

Mesures tan senzilles com substituir la flota de camions que transporten 

les seves peces de recanvi d'una planta a una altra per mitjans de 

transport més ràpids i eficients com els trens (la qual cosa està suposant 

una mitjana de 50.000 viatges menys de vehicles pesats per les 

carreteres espanyoles) i el desenvolupament de cotxes híbrids o 

elèctrics, que tenen zero emissions de CO2. 

 

 Un altre factor que influeix en la combustió és la temperatura ambient i la 

del propi motor. Quan el motor està fred o fa molt fred ambiental, les 

emissions de diòxid de carboni són més grans. Ara que ja sabem això, 

no estaria de més optar pel transport públic a l' hivern.  

 

9.6. COM REDUIR LES EMISSIONS DE HC? 

Per evitar les emissions d’hidrocarburs no cremats, serà necessari reduir la 

quantitat de gasolina que s’introdueix al motor, i fer una visita a un taller 

especialitzat (revisió, calibració i proba del sistema d’injecció de combustible) 

 

9.7. COM REDUIR LES EMISSIONS DE SOx? 

 Utilitzar combustibles destil·lats de baix contingut en sofre, el preu dels 

quals és un 55% superior al de fuel.  

  Instal·lar depuradores de gasos d'escapament: aquesta depuració 

curtcircuita tot el cicle dels SOx i retorna el sofre al mar d'una manera 

segura, ràpida i no nociva. Aquesta és la principal avantatge 

mediambiental d'aquest sistema de depuració. 

 Utilitzar GNL (Gas Natural Liquat) com a combustible. 

 Utilitzar gas com a combustible 
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FONAMENT PRÀCTIC 
 

Com heu pogut veure al llarg del treball, el meu projecte estudia els diferents 

contaminants que predominen avui en dia i que repercuteixen en el medi 

ambient i en les persones, concretament els contaminants del trànsit, i heu 

pogut observar que, efectivament, aquests comporten una sèrie de greus 

conseqüències per a la salut de les persones.  

Si ara mateix un grup de científics s'interessessin pel tema i volguessin 

comprovar si realment els contaminants del trànsit repercuteixen negativament 

en la salut de les persones, haurien de dur a terme un estudi científic. Amb 

aquest fi, he dut a terme el treball de camp per al meu treball de recerca: com 

es realitzaria un estudi per esbrinar si els contaminants del trànsit causen 

danys en la salut de les persones. Com que hi ha diversos tipus de transports, 

m'he centrat només en un: l'autobús. 

Per aquest raó, he participat en la primera part d' una investigació realitzada pel 

CSIC, la qual es du a terme al carrer, estudiant la contaminació que hi ha en els 

autobusos de Barcelona.  

La finalitat d'aquest estudi és esbrinar quin autobús, dels quatre tipus que hi ha 

(diesel, híbrid-diesel, gas natural o híbrid-gas natural) és el més contaminant de 

la ciutat, i si aquests afecten o no en la salut dels humans (les pràctiques a 

l'autobús van començar l'estiu del 2017, i estan pensades per a que acabin al 

2018, ja que volen realitzar l'estudi en diverses estacions de l'any per veure si 

els resultats són diferents en funció de l'estació) 

Amb motiu d'aquest estudi, he realitzat un vídeo per al meu treball de recerca 

sobre l'experiència que he viscut de la mà del CSIC. 
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COM REALITZAR UN ESTUDI SOBRE LA 

QUALITAT DE L'AIRE DELS AUTOBUSOS 
 

Variable dependent: qualitat de l'aire dels autobusos de Barcelona. 

Variable independent: tipus de combustible de l'autobús, finestres obertes o 

tancades, aire condicionat obert o tancat, estació de l'any. 

Variables controlades: hores a les qual es fan els registres dels contaminants, 

durada dels registres, ciutat a la qual es du a terme l'estudi. 

PART 1: al carrer 
Durant un mes es comparen dos autobusos amb combustible diferents, per 

exemple, el bus diesel i el híbrid-diesel. El mes següent, es compara el bus de 

gas natural amb el bus híbrid-gas natural. Per a dur a terme aquesta part del 

projecte s'han d'utilitzar uns equipaments portables que registren els 

contaminants de l’aire, portats per dos viatgers, cada un en un autobús diferent, 

de manera que cada viatger estudiarà els mateixos aspectes dins el bus per tal 

de què, al final de l'estudi, es vegi quin bus és el més contaminant i perjudicial 

per a nosaltres.   

Les consideracions que s'han de tenir en compte dins 

el bus són les següents: 

1. Les parades que fa el bus 

2. Les hores a les quals para 

3. Si obre o no les portes 

4. Si l'aire condicionat està obert o apagat 

 

        Fotografia 
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 Jo mateixa en la pràctica al bus (es pot apreciar el carro, que conté tots els aparells de 
mesura) 
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Totes aquestes consideracions són anotades en una fitxa de seguiment, la qual 

teniu a continuació: 

Fitxa del trajecte del 20 de juliol de 2017: 
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 Mapa de línea H12 de Barcelona (Gornal – Besòs Verneda) Imatge agafada de TMB: 
https://www.tmb.cat/es/barcelona/autobuses/lineas  

https://www.tmb.cat/es/barcelona/autobuses/lineas
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Fitxa del trajecte del 28 de setembre de 2017: 
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  Mapa de la línea V11 ( Bonanova – Estació Marítima (WTC)) Imatge agafada de TMB : 
https://www.tmb.cat/es/barcelona/autobuses/lineas  

https://www.tmb.cat/es/barcelona/autobuses/lineas
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PART 2: al laboratori 
 

Un cop acabades les pràctiques als autobusos es passa al laboratori, on es du 

a terme el procés següent: 

1) Tractament i pes dels filtres 

2) anàlisi químic del filtre de les partícules PM2.5 que es portava en la medició 

3) tractament de dades de tots els equips que es portaven en el carro 

4) Elaboració de les conclusions: en base a les dades recollides, quin és 

l’autobús més contaminant, quins tipus de contaminants emet, com afecten 

aquests a les persones… 

5) Contactar amb l'empresa que ens ha permès realitzar l'estudi en els seus 

autobusos, en aquest cas l’empresa TMB, per tal de mostrar-li l’estudi realitzat. 

D'aquesta forma prendran mesures per a millorar la qualitat de l’aire que es 

respira en els seus autobusos.  

 

1) TRACTAMENT I PES DELS FILTRES 

Abans del mostreig, els filtres de microfibra de quars són pesats en una 

microbalança (Model XP105DR, Mettler Toledo) i  s'escalfen en un forn a 200 ° 

C durant un mínim de 4 h per eliminar les impureses volàtils. Els filtres s'han d' 

equilibrar almenys durant 48 hores en una habitació condicionada (20 ° C i 50% 

d'humitat relativa) i posteriorment, es tornen a pesar en la mateixa balança. Els 

filtres es conserven individualment en paper d'alumini dins de caixes segellades 

a l'aire i s' emmagatzemen a temperatura ambient i en condicions seques fins a 

la mostra o anàlisi, en cas que els filtres siguin en blanc i mostrats. Les 

concentracions de massa gravimètrica PM2.5 es determinen dividint la 

diferència de pes entre el filtre en blanc i mostrat pel volum d'aire mostrat. 
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2) ANÀLISI QUÍMIC 

Un cop realitzada la determinació gravimètrica, els filtres es tallen en diverses 

seccions per a les anàlisis químiques posteriors. 

Les concentracions ambientals finals es calculen després de la resta de valors 

en blanc analítics a partir de les concentracions de mostra corresponents. Els 

límits de detecció de les tècniques d'anàlisi es calculen a partir de les 

desviacions estàndard de les anàlisis de filtres en blanc juntament amb les 

incerteses analítiques.  

 Elements principals i traça: 

Una secció de filtre és digerida amb àcid utilitzant una barreja de HF: HNO3  i 

després, es va manté en un reactor de Teflon a 90 ° C durant almenys 6h. 

Després del refredament, s'obre el reactor de Teflon i s'afegeixen 2,5 ml 

d'HClO4. Les solucions àcides són evaporades completament col·locant els 

reactors oberts en una planxa de calefacció a 230-240 ° C. El residu sec es 

tornar a dissoldre amb 2,5 ml d'HNO3 per formar un volum de 50 ml amb aigua 

de grau Milli-Q, resultant en una solució del 5% HNO3. Aquesta solució s' 

analitza químicament mitjançant espectrometria d'emissió atòmica de plasma 

(ICP-AES: IRIS Advantage TJA Solutions, THERMO) i espectrometria massiva 

(ICP-MS: X Series II, THERMO) per determinar la major part (com Al, Ca , K, 

Na, Mg, Fe, P, S) i els elements de seguiment (Li, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, 

Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Y, Zr , Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Hf, W, 

Pb, Bi, Th, U, entre d'altres). Per a cada lot de mostres digerides d'àcid, es van 

digerir els espais en blanc seguint els mateixos procediments analítics. 

Per al control de qualitat del procediment analític es va analitzar també una 

petita quantitat (aproximadament 10 mg) del Material de Referència Estàndard 

1633b (Carbó Volàmic Ash) carregat sobre una fracció similar d'un filtre de 

microfibra de quars en blanc. L'anàlisi del material de referència assegura la 

qualitat dels resultats que permeten identificar possibles errors analítics o de 

calibratge. Els errors analítics relatius van ser d'entre 3 i 10% per als elements 

estudiats. 
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 Ions solubles en aigua 

Una segona secció de cada filtre es posat en un recipient de PVC i es filtra 

usant aigua desionitzada (30 g d'aigua de grau Milli-Q). Per obtenir una millor 

extracció de la fracció soluble, la solució liquada és col·locada en un bany 

d'ultrasons durant 15-20 minuts, i després s' escalfa a 60 ° C durant almenys 6 

hores. La solució obtinguda es filtra i s' analitza per cromatografia iònica per 

determinar anions solubles en aigua (Cl-, SO42- i NO3-) i per elèctrode 

selectiu, per obtenir les concentracions d'amoni (NH4 +). 

 Carbó total 

Una petita porció del filtre es utilitzada per determinar les concentracions totals 

de carboni (TC). La presència de certs minerals en mostres d'aerosols pot 

complicar la correcció òptica de la piròlisi requerida en els mètodes tèrmics 

òptics per a la determinació de CE i OC. El Fe actua com a catalitzador de 

l'oxidació de la CE durant l'anàlisi tèrmic-òptic. Per tant, per a mostres on 

s'espera un alt contingut de Fe, la divisió entre OC i EC s'ha d'examinar amb 

atenció. Les altes concentracions de Fe en l'entorn del metro condueixen a 

elevades proporcions de OC / EC. Per tant, només es van mesurar les 

concentracions de TC en el present estudi, tot i que alguns estudis han reportat 

concentracions de EC i OC en entorns de metro. Les concentracions de TC a 

les mostres de metro de Barcelona es van determinar mitjançant una tècnica 

tèrmica òptica mitjançant un Analitzador d'Aerosol Laboratori OC-EC amb un 

protocol simplificat de TC.  
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3) TRACTAMENT DE DADES DE TOTS ELS EQUIPS QUE ES PORTAVEN 

EN EL CARRO DURANT LES MEDICIONS 

S'ha de fer una correcció de la concentració en massa de partícules a temps 

real: les concentracions de PM2.5 proporcionades pel monitor DustTrack es 

van corregir contra el PM2.5 gravimètric in situ i simultani per a cada estació. 

Les concentracions de PM1 i PM10 es van corregir utilitzant els mateixos 

factors de correcció obtinguts per PM2.5.  

Atès que les propietats d'aerosols del metro són diferents de l'aerosol a l'aire 

lliure, les correlacions determinades anteriorment no són adequades per a 

corregir els mesuraments del metro. Per tant, en aquest estudi només s'utilitzen 

les concentracions PM2.5 en termes absoluts, mentre que les concentracions 

PM1 i PM10 només s'utilitzen per avaluar variacions relatives. 

A l'estació de fons urbà de Palau Reial, es van corregir les concentracions 

contínues de PM2.5 proporcionades per l'espectròmetre d'aerosol làser 

(Grimm) amb concentracions gravimètriques PM2.5 in situ i simultània 

determinades en mostres recollides per una mostra de volum elevat (HVS, 

MCV). 
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10. APARELLS DE MESURA 
 

Per enregistrar el BC: MicroAeth® / AE51: 

El microAeth® AE51 és un monitor d'aerosol de Black Carbon de temps real, 

de butxaca. Aquest instrument proporciona la concentració d'aerosols de 

carboni negre en temps real. El microAeth incorpora la mateixa tecnologia de 

mesurament Aethalometer ® que s'ha utilitzat a tot el món durant més de 30 

anys.  

El dispositiu és un instrument autònom amb una bomba incorporada, el control 

de flux, l'emmagatzematge de dades i la bateria dissenyada per a la 

monitorització de l'exposició personal. 

L' instrument pot funcionar de manera 

contínua fins a 24 hores amb una única 

càrrega de bateria. La mostra d'aire es recull 

en els mitjans de filtre T60 (fibra de vidre 

recobert de tefló).                                                                                              

Fotografia 38 

Per enregistrar el nombre de partícules: Testo DiSCmini:  

El nou testo DiSCmini és un sensor portàtil per a la mesura del nombre de 

partícules i el diàmetre mitjà, basat en la càrrega elèctrica dels aerosols. La 

petita grandària de la màquina de prova de DiSCmini fa que l' instrument sigui 

especialment adequat per a campanyes de mesura personal. 

El test DiSCmini és particularment eficient per a la monitorització de l'exposició 

personal en un espai de treball carregat de partícules amb contaminants de l’ 

aire tòxic com el sutge dièsel, els vapors de soldadura o els nanomaterials 

industrials. 
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 MicroAeth 
Font: https://www.testo.com/en/flue-gas-gas-and-
particle/nanoparticles/c/parameters_fluegas_particle_nano 



- Treball de Recerca - 

68 
Abril Galiot 

Les partícules carregades es detecten en dues etapes per electròmetres. La 

primera etapa del detector és una pila de reixes d' acer. Les petites partícules 

preferentment es dipositaran per difusió. La segona etapa és un filtre de 

partícules d'alta eficiència que captura totes les altres partícules. La mida 

mitjana de les partícules es pot obtenir mitjançant l'anàlisi dels dos corrents 

mesurats en les etapes. El recompte de partícules es 

determina amb la corrent total. El testo DiSCmini detecta 

partícules que varien entre 10 i 700 nm, mentre que el 

valor modal hauria de ser inferior a 300 nm. El rang de 

concentració és d' aproximadament 1'000 a més de 

1'000'000 partícules per centímetre cúbic. La precisió de 

la mesura depèn de la forma de distribució de la 

grandària de les partícules i la concentració de nombres, 

i generalment és del 15-20% en comparació amb un 

CPC de referència. La unitat ha de ser revisada i 

calibrada un cop l'any. 

        Fotografia 39 

 

Per enregistrar les PM10: MICRO PEM 

El dispositiu MicroPEM supervisa les exposicions individuals a partícules 

aerotransportades o partícules molt fines en dues mides. El PM10 té un 

diàmetre de menys de 10 micròmetres (PM10), que és d' 

aproximadament 1/30 de la grandària d'un cabell humà, i 

PM2.5, menys de 2,5 micres, és a dir, encara més petit.                                      

Fotografia 
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 Testo DiscMini. Font: https://media.testo.com/media/ef/95/b846b1e8469e/testo-6042-testo-
disc-mini-frontal_master.jpg 
40

 MicroPem. Font: https://abm-website-assets.s3.amazonaws.com/rdmag.com/s3fs-
public/legacyimages/RD/Awards/RD_100_Awards/2012/07/SS512_RTI_MicroPEM.jpg 
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Per registrar la concentració de PM2,5: POM 

• Monitorització d'exposició personal per a estudis d'efectes sobre la salut dels 

contaminants de l'aire 

• Vigilància de la salut i la seguretat en els llocs 

industrials que utilitzen ozó 

• Perfils verticals amb globus, cometes, RPVs i 

avions lleugers on l'espai i el pes són molt 

limitats 

• Monitorització a llarg termini en llocs remots on 

la potència és molt limitada 

• Matrius urbanes de detectors terrestres 

                                                                                                                       Fotografia 
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Per enregistrar la concentració de PM2,5: DUST TRACK 

• Analitza simultàniament les concentracions de fraccions de massa 

segregades a mida, corresponents a les fraccions de mida PM1, PM2,5, 

Respirable, PM 10 i Total PM 

• Punt de consigna d'alarma STEL 

• Realitza anàlisis gravimètriques en línia per a calibracions de referència 

personalitzades 

• Funcions de registre de dades manuals i programables 

• Rang de concentració d'aerosol de 0,001 a 150 mg / m 3 

• Medi ambient protegit i a prova de manipulacions amb el recinte ambiental 

• Sistema de gestió de dades en núvol per a una monitorització remota eficient 

• Condicionador de mostres d'entrada calenta per reduir els efectes d'humitat 

• Unitat d'escriptori 
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 POM. Font: http://www.twobtech.com/pom-personal-ozone-monitor.html 
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APLICACIONS: 

• Enquestes d'higiene industrial / ocupacional 

• Investigacions sobre la qualitat de l'aire interior 

• Monitorització ambiental exterior 

• Tendències i projeccions de referència 

• Valoracions de control d'enginyeria 

• Monitoratge remot 

• Seguiment de processos 

• Seguiment d'emissions 

• Estudis de recerca d'aerosols  

                                                                                                                             Fotografia 42 

Per enregistrar la composició química de PM2,5: PEM 

Dispositiu de impacció lleugera i inert per a enregistrar PM10 i PM2,5 en 

ambients interns. Els models PEM per a PM10 i PM2,5 estan disponibles en 

tres rangs de flux (2, 4 i 10 L/min). Es recomana el seu ús amb bombes Airchek 

XR5000 per a 2 i 4 L/min i Leland Legacy per a 10 L/min. El seu anàlisi 

posterior serà per gravimetria. 
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 Dust Track. Font: http://www.kenelec.com.au/ken/wp-content/uploads/2016/08/8530.jpg 
43

  PEM. Font: http://www.skcinc.com/catalog/images/761-203-PEM.jpg 
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Per enregistrar el NO2: AEROQUAL 

Aplicacions: 

 Enquestes de qualitat de l’aire de gran superfície 

 Comprovació de l’exposició personal 

 Xarxes de monitorització fixa a curt termini 

 

                                                                                                                                   Fotografia 
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 Aeroqual. Font: https://www.aeroqual.com/wp-content/uploads/HHS200L.jpg 
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11. CONCLUSIONS DEL TREBALL 
 

Tal i com heu pogut veure al llarg del treball, els vehicles emeten una sèrie de 

contaminants, els quals repercuteixen negativament en la salut de les 

persones, excepte el NO, que no és perjudicial per a la salut. 

Tots i cadascun de nosaltres ens veiem afectats en major o menor proporció 

pels contaminants del trànsit rodat, i segons quin sigui el contaminant i el temps 

que ens trobem exposats, els problemes en la salut seran més o menys greus. 

És per tots els punts que teniu a continuació que puc afirmar que, efectivament, 

els contaminants del trànsit rodat són perjudicials per a la salut de les 

persones.  

 Els efectes que les partícules causen en la salut de les persones han 

estat sempre associats a malalties de tipus respiratori, com ara la 

bronquitis, però fa relativament poc, s'han analitzat i demostrat els seus 

efectes sobre malalties de tipus cardiovascular 

 Els últims treballs científics suggereixen que aquest tipus de 

contaminació són una causa  de mortalitat de la població exposada a 

aquests agents contaminants i de l’aparició de nous casos d’asma i 

al·lèrgies entre la població infantil. 

 El Black Carbon, només a Europa provoca unes 600.000 morts a l'any. 

Concretament, el 80% de les partícules contaminants més petites 

s'adhereixen als pulmons i són cancerígenes. 

 Una exposició perllongada pot afectar el sistema immune i causar danys 

irreversibles en l’estructura i funcionament dels pulmons 

 Les PM2,5 causen danys en el desenvolupament cerebral i nerviós, 

infeccions respiratòries i càncer, malalties respiratòries cròniques, 

malalties cardiovasculars, impacte en els fetus i els nounats, i morts 

prematures 

 El CO provoca isquèmia i hipòxia, situacions a les que el cor i el cervell 

són especialment sensibles. 

 Les concentracions més altes de CO2 poden afectar la funció respiratòria 

i provocar excitació, seguida d’una depressió del sistema nerviós central.  
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 Els HC causen problemes congènits, càncer,  irritació dels ulls, tos, 

insuficiència respiratòria i trastorns pulmonars permanents. 

 Els òxids de sofre afecten al sistema respiratori i conjuntiu. 

 Els compostos de plom provoquen la formació de coàguls o trombes en 

la sang, de gravíssimes conseqüències patològiques. 

 A més a més, la contaminació redueix la capacitat infantil d'aprenentatge 
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  Font: http://www.oogazone.com/wp-content/uploads/hd-clip-art-clipart-panda-free-images-
conclusions-file.jpg 
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