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Resum 

 

L’objectiu general d’aquest projecte és la millora del procés de determinació d’aerosols 

radioactius en l’aire de la ciutat de Barcelona que es du a terme en el Laboratori d’Anàlisi 

de Radioactivitat de l’Institut de Tècniques Energètiques.  

 

Primer es farà el tractament i estudi de les dades ja obtingudes en el Laboratori, que forma 

part de la xarxa espaiada d’estacions de mostreig (REM) del “Consejo de Seguridad 

Nuclear”, en el període 2006-2013, gràcies a un mostrejador d’aire d’alt cabal que funciona 

de forma habitual.  

 

Paral·lelament, s’estudiarà la influència de diversos paràmetres en el mostreig, així, s’han 

instal·lat dues bombes més, una de cabal mitjà i una de petit cabal, i es realitzarà la 

comparació dels valors d’activitat obtinguts amb aquestes bombes. 

 

Finalment, es realitzarà l’estudi de la influència dels patrons de calibratge en els resultats 

obtinguts. La comparació entre els diferents mostrejadors i l’estudi de l’efecte dels patrons, 

es farà sobre el 210Pb ja que és l’únic radionúclid que es pot detectar amb els tres 

mostrejadors. 

 

A més del tractament i comparació dels resultats obtinguts, el document també inclou una 

introducció teòrica sobre els aerosols radioactius, els mètodes de mesura emprats durant 

la realització del projecte, l’estudi econòmic del desenvolupament del projecte, i un breu 

comentari sobre l’impacte ambiental que suposa la realització d’aquest projecte. 
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1. Glossari 

 

Activitat beta total: activitat que presenta una mostra deguda a la suma de totes les 

activitats individuals resultants  de les emissions de partícules beta. 

 

BAV: Captador o bomba d’alt volum  

BMV: Captador o bomba de mitjà volum. 

BC: Captador o bomba de petit volum. 

 

Eficiència de detecció: relació entre el numero de comptes que un detector es capaç de 

detectar i el nombre real de desintegracions que hi ha a la mostra en estudi. En el cas de 

mesures d’espectrometria gamma, s’expressa habitualment en comptes per segon entre 

gammes per segon emeses per la mostra (cps/gps). 

 

Criòstat: dispositiu per mantenir les temperatures criogèniques que els aparells o mostres 

que hi conté requereixen. 

 

Dosi efectiva: és una magnitud definida per  la suma de les dosis equivalents rebudes en 

teixits i òrgans, multiplicada cada una per el factor de ponderació per al teixit o òrgan 

corresponent. S’expressa en Sieverts (Sv) que equivalen a 1 (J/kg). 
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2. Introducció 

 

L’exposició de l’home a la radioactivitat i  els seus efectes associats, no és un fenomen nou 

per a l’ésser humà, ja que en el planeta Terra la radioactivitat ha estat present des de la 

seva formació. Per tant, existeix una radioactivitat natural present en tot l’entorn, i fins tot a 

l’interior del cos humà. Però és degut al descobriment de la radioactivitat i les seves 

diverses aplicacions quan es descobreix els efectes nocius d’aquesta sobre els éssers vius.  

 

En condicions habituals les fonts naturals de radiació, excedeixen i per molt, la dosi rebuda 

per les fonts antropogèniques. La radiació deguda per fonts artificials és deguda 

principalment pel seu ús en la ciència mèdica, tant en tractament com en diagnosi; altres 

fonts menors de radiació són les centrals nuclears i les proves atmosfèriques d’armes 

nuclears realitzades en el passat, finalment, també cal considerar l’exposició deguda a 

diverses activitats professionals. No hi ha diferència en l’origen de la font radioactiva amb 

els efectes produïts al cos humà. [1] 

 

En la taula 1 i 2 podem veure les dosis efectives mitjanes rebudes per un individu, segons 

les dades elaborades pel Comitè Científic de les Nacions Unides per a l’Estudi dels Efectes 

de les Radiacions Atòmiques, UNSCEAR.  

 

Fonts naturals Dosi  efectiva mSv/any Rang típic 

Radiació còsmica 0.39 0.3-1 

Radiació terrestre 

externa 
0.48 0.3-1 

Inhalació(gas radó) 1.26 0.2-10 

Ingestió 0.29 0.2-1 

Total fonts naturals 2.4 1-13 

 

 

 

 

Taula 1. Dosis efectiva de radiació degut a les fonts naturals [2]. 
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Fonts artificials Dosi efectiva mSv/any Rang típic 

Diagnosis mèdica 0.6 0-unes quantes desenes 

Proves nuclears 

atmosfèriques 
0.005  

Exposició deguda a 

l’ocupació 
0.005 0-20 

Accident de Txernòbil 0.002  

Cicle combustible 

nuclear 
0.0002  

Total fonts artificials 0.6  

 

2.1.  Origen i motivació del projecte 

 

La necessitat d’elaborar aquest projecte sorgeix de la necessitat de millora contínua del 

procés de determinació dels nivells ambientals de radioactivitat. Una de les vies per les 

quals estem exposats a isòtops radioactius és la presència de radionúclids d’origen 

terrestre i d’origen cosmogènic a l’atmosfera. Addicionalment hi podem trobar radionúclids 

antropogènics, com a conseqüència del seu ús en diferents aplicacions tecnològiques, o 

bé, per ser alliberats en les explosions nuclears, entre d’altres.  

 

En aquest marc, es controla habitualment la presència d’aquests contaminants en 

l’atmosfera en estacions i laboratoris especialitzats. El Laboratori d’Anàlisi de Radioactivitat 

(LARA) de l’Institut de Tècniques Energètiques (INTE) forma part de la xarxa espaiada 

d’estacions de mostreig (REM) del Consejo de Seguridad Nuclear (organisme estatal amb 

competències en aquest àmbit), així com també col·labora en els Programes de Vigilància 

Taula 2. Dosis efectiva de radiació degut a les fonts artificials [2]. 
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de Radiació Ambiental (PVRA) de les centrals nuclears catalanes, i disposa de dades 

històriques relatives als nivells de radioactivitat a l’atmosfera a la ciutat de Barcelona. 

 

2.2.  Objectius del projecte 

 

L’objectiu general d’aquest projecte és la millora del procés de determinació d’aerosols 

radioactius en l’aire de la ciutat de Barcelona que es du a terme al Laboratori LARA, amb 

els següents objectius particulars: 

 

- Analitzar l’evolució temporal de les concentracions a l’atmosfera de diferents isòtops 

en l’aire de la ciutat de Barcelona a través de les dades disponibles al LARA. 

- Estudiar diversos paràmetres d’influència en el mostreig. 

- Analitzar diversos procediments de calibratge de l’equipament de mesura utilitzat 

en la determinació de la concentració d’activitat en l’aire. 

 

2.3.  Abast 

 

Primer de tot es farà un estudi de les dades ja obtingudes de concentracions ambientals 

dels diferents radionúclids en l’aire de la ciutat de  Barcelona durant el període 2006-2013, 

per tal de conèixer els valors habituals dels diferents radionúclids en aquest emplaçament, 

comportaments estacionals, possibles mal funcionaments i així realitzar un estudi de 

l’evolució de la presència d’aerosols. 

 

Per tenir en compte diversos paràmetres d’influència en el mostreig (flux d’aspiració, tipus 

de filtre), es realitzarà una comparació dels resultats obtinguts amb 3 aparells diferents de 

recol·lecció d’aerosols situats en el mateix emplaçament durant el mateix període de 

funcionament, de tal manera que les condicions climàtiques i concentracions ambientals  a 

determinar siguin molt properes.  

 

L’altre factor d’importància en els resultats obtinguts és degut a l’efecte del sistema de 

recompte de l’activitat present a cada mostra. Per tant, s’haurà de veure quin és el patró 



Memòria - Anàlisi i millora de la determinació d’aerosols radioactius a l’aire de la ciutat de 
Barcelona 

 

-10- 

 

de calibratge i detector més adient en cada cas, estudiant-se tres tipus diferents de patrons 

de calibratge. 
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3.  Fonaments teòrics 

3.1.  Aerosols 

 

Els aerosols són una peça clau en la dispersió dels radionúclids per tot el medi ambient. Ja 

que permeten la introducció dels radionúclids no gasosos de l’escorça terrestre a 

l’atmosfera i alhora també fan de medi de transport dels radionúclids generats pels rajos 

còsmics. 

 

Els aerosols són sistemes de dues fases, consistint en les partícules i el gas en el qual 

estan suspeses. Per tant són dispersions de partícules ultramicroscòpiques sòlides o 

líquides en un gas, que tenen una certa estabilitat a l’atmosfera i que romanen en suspensió 

a l’aire [3]. Les partícules líquides sempre solen tenir una forma esfèrica mentre que les 

sòlides prenen formes més complexes, però usualment s’assumeix que són esfèriques 

també fent les correccions apropiades.  

 

La majoria dels aerosols atmosfèrics estan continguts a la troposfera, la regió de 

l’atmosfera pròxima a la superfície terrestre, tot i que també hi ha una petita part a les capes 

baixes de l’estratosfera. Depenent de les condicions atmosfèriques i dels propis aerosols 

el rang d’estabilitat a l’atmosfera pot variar d’uns quants segons fins a un any o més. En 

l’estratosfera a causa de l’estabilitat i la baixa humitat, els temps de residència són de 1 a 

2 anys, en comparació amb les 2 setmanes de mitjana a la troposfera. 

 

El paràmetre més important per caracteritzar el comportament d’aquestes partícules és la 

seva mida, ja que totes les seves propietats depenen de la mida de la partícula [4]. La mida 

de les partícules pot variar entre els 0.002 µm als 100 µm de diàmetre, i aquesta mida ve 

marcada pels processos físics responsables de l’eliminació de les partícules a l’atmosfera. 

El límit superior depèn de la força de gravetat, ja que les més grans sedimenten i precipiten 

i el límit inferior ve marcat pels propis processos de formació dels aerosols. 

 

Segons el seu mecanisme d’introducció a l’atmosfera es parla d’aerosols primaris o 

secundaris. En la figura 1 es mostren de forma breu els mecanismes de formació, 

creixement i eliminació dels aerosols. 
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 En un aerosol primari les partícules han estat introduïdes directament a l’atmosfera, 

l’origen d’aquestes partícules ve de processos fisicoquímics naturals o 

antropogènics de diversos tipus: erosió, activitat volcànica, aerosols marins, 

indústria minera , siderúrgica, etc.  

 

 En un aerosol secundari les partícules s’han format a l’atmosfera a partir de 

reaccions químiques. Aquestes reaccions es poden donar entre dos gasos per 

formar una nova partícula mitjançant conversió gas-partícula,  o bé entre un gas i 

una partícula amb un procés de condensació. 

Els dos processos pels quals les partícules dels aerosols es formen i creixen són la 

condensació i la coagulació. 

 

La coagulació ocorre quan les partícules col·lideixen entre si i a causa d’aquestes 

col·lisions es formen  partícules de major mida. El procés de condensació ocorre quan les 

pressions de vapor dels gasos presents a l’atmosfera són suficientment altes, i llavors pot 

ocórrer la deposició de material en fase gas en el material particulat (condensació 

heterogènia), la condensació també pot ocórrer en l’absència de partícules gràcies  a 

reaccions químiques que donen lloc a partícules en el rang de mida de nucleació o Aitken 

(condensació homogènia o conversió gas-partícula) [5]. 

Figura 1. Mecanismes de formació, creixement i eliminació dels aerosols [4]. 
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L’augment de la mida de partícula ocorre a través dels processos de nucleació, coagulació 

i  condensació heterogènia. En l’atmosfera aquests tres processos ocorren simultàniament. 

 

3.1.1. Mecanismes d’eliminació dels aerosols de l’atmosfera 

 

Els dos mecanismes més importants en l’eliminació dels aerosols de l’atmosfera és la 

deposició seca i la deposició humida. 

 

La deposició seca inclou tant el procés de sedimentació com el d’impacte i és fruit de l’acció 

de la gravetat. Es produeix pel contacte i interacció, dels aerosols en el seu moviment 

brownià amb l’orografia de la zona (terrenys, vegetació, edificis, muntanyes etc.). La 

velocitat de transferència en aquest tipus de deposició serà funció de la composició 

química, la mida de partícula, l’estructura i la rugositat dels aerosols [7]. 

 

La deposició humida està ocasionada per l’arrossegament de les partícules a causa de la 

pluja o les nevades. L’eficàcia d’aquest procés està associada amb la intensitat de la pluja 

i també dependrà de la composició química de l’aerosol. Així alguns aerosols, donat el seu 

caràcter higroscòpic, es veuran molt afectats mentre que d’altres no.  

 

La deposició seca és un procés que es realitza de manera contínua, tot i així a nivell global 

al voltant d’un 80% de la deposició total és causada per via humida, mentre el  20% restant  

correspon a la deposició seca. Però a nivell local la predominança d’un tipus de deposició 

o l’altre vindrà marcat  per les condicions climàtiques concretes de la zona.  

 

Així, depenent de les variacions d’humitat relativa, temperatura, quantitat de precipitació i 

freqüència, hi haurà una distribució desigual en les concentracions dels aerosols al llarg de 

les diferents estacions. 

 

3.1.2. Mode dels aerosols 

 

La mida de partícula és el paràmetre físic més important per la caracterització del 

comportament d’un aerosol. La distribució de mides és molt variable i pot ser representada 

com una superposició de diferents modes. 
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La distribució per mides més usada habitualment és la realitzada per Whitby [8]. 

 

 El mode de nucleació o partícules Aitken està format per les partícules que tenen 

un diàmetre inferior a 0.1 µm. En aquest mode l’origen principal de les partícules és 

el secundari i provenen bàsicament dels processos de condensació de vapors 

calents durant els processos de combustió, i a partir de la nucleació de gasos 

atmosfèrics. Aquestes partícules s’eliminen a través de processos de condensació, 

o bé per coagulació amb altres partícules formant aerosols de majors mida. 

 

Tot i que aquest mode representa una gran facció del nombre total de partícules de 

l’aerosol, pràcticament no contribueix a la massa total de l’aerosol a causa del reduït 

diàmetre de les partícules. No té importància des del punt de vista de contaminació 

ambiental ja que el temps de residència en l’atmosfera de les partícules en aquest 

mode és molt breu. 

 

 El mode d’acumulació està format per les partícules que tenen un diàmetre entre 

0.1 µm i 1 µm. Aquest mode representa una gran fracció tant com del nombre de 

partícules de l’aerosol com de la massa total de l’aerosol.  Està format per les 

partícules que es creen per la coagulació de partícules més petites i a partir de la 

condensació de vapors sobre partícules existents , fent que aquestes augmentin de 

mida.  

 

També formen part d’aquest mode els aerosols primaris d’origen antropogènic com 

el sutge i els sulfats. El fet d’actuar com a nuclis de condensació del vapor d’aigua 

present en l’atmosfera, els dóna un caràcter hidrofílic que afavoreix que siguin 

eliminats pels processos de deposició humida, gràcies a l’elevat temps de 

residència i a la gran superfície específica per unitat de volum, el mode 

d’acumulació resulta ser el major reservori de contaminació ambiental.  

 

 El mode de partícules grosses està format per les partícules que van des de 1 µm 

a 100 µm, que es formen principalment a través de processos mecànics d’origen 

natural ( erosió de la superfície terrestre , pols arrossegada pel vent, erupcions 

volcàniques...). Aquest mode és eliminat gràcies a l’acció de la gravetat. Presenta 

un número petit de partícules, però representa la major fracció de la massa total. 
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Tot i que l’origen principal de les partícules en el mode de partícules grosses és el 

primari, també n’hi ha d’origen secundari. 

 

En la figura 2 podem observar la distribució típica de mides en un aerosol i exemples de la 

gran heterogeneïtat de partícules presents en un aerosol típic. 

 

 

3.1.3.  Aerosols radioactius  

 
Els radionúclids d’origen natural presents a l’atmosfera provenen principalment de l’escorça 

terrestre (emanació i transport dels isòtops de radó i els seus descendents), de les 

erupcions volcàniques i d’origen cosmogènic. A més, no s’ha d’oblidar, que a aquesta 

radioactivitat natural se li afegeix la produïda per la presència de radionúclids 

Figura 2. Exemples de partícules típiques d’aerosols segons 

la seva mida [9]. 
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antropogènics, com  a conseqüència del seu ús en diferents aplicacions tecnològiques, o 

bé, per ser alliberats en les explosions nuclears, entre d’altres. 

 

Els mecanismes d’incorporació dels isòtops radioactius als aerosols són diversos i segons 

la bibliografia consisteix en el fet que, un cop es troba el radionúclid a l’atmosfera, aquests 

s’adhereixen ràpidament als aerosols, com a àtoms lliures, òxids o sals sobre la seva 

superfície, participant així en la formació i el creixement dels mateixos aerosols.  

 

A totes aquestes partícules se les anomena aerosols radioactius, i presenten un 

comportament similar als aerosols no radioactius, comentats anteriorment. Atenent als 

radionúclids que transporten es poden classificar en el següents grups [11]. 

 

 Associats als radionúclids d’origen cosmogènic 7Be, 22Na, 32P, 35S, etc. 

 Productes de desintegració del radó (222Rn) i toró(220Rn), els elements gasosos de 

les  sèries radioactives de l’urani (238U) i el tori (232Th). Els descendents del radó es 

poden dividir en dos grups segons el seu període de semidesintegració. Els de 

període curt estan formats pels isòtops radioactius: 218Po, 214Pb, 214Bi, 214Po i els 

descendents de vida llarga són: 210Pb, 210Bi, 210Po. Pel que fa als descendents del 

toró només existeixen isòtops de període curt, sent el de vida més llarga el 212Pb 

amb un període de 10.6 hores. 

 Productes de fissió nuclear; 89Sr, 90Sr, 137Cs, 103Ru, 131I, 132Te, 140Ba. 

 Aerosols radioactius associats als acceleradors d’alta energia; 7Be, 22Na, 24Na, i 

52Mn. 

 Aerosols de plutoni procedents dels assajos nuclears o dels accidents dels reactors 

nuclears. 

 Aerosols procedents de les explotacions mineres: 238U, 218Po, 214Pb, 214Bi, 210Pb, 

210Po. 

 

Un altre dels mecanismes d’incorporació als aerosols, consisteix que quan un àtom 

radioactiu es desintegra, es forma un element radioactiu carregat, el qual té una gran 

capacitat per interaccionar amb els gasos o vapors presents a l’atmosfera molt elevada i 

en temps menors a un segon es formen agregats d’àtoms anomenats clústers. La gran 

majoria d’aquests clústers serviran com a nuclis de condensació o bé s’adheriran per 
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coagulació a alguna partícula d’aerosol ja existent, però una petita part romandrà com a 

clústers lliures. 

 

Aquest és el mecanisme d’incorporació seguit pels descendents del radó i el toró, on els 

clústers formats són ions positius, amb una mida que va entre els 0.0001 a 0.01 µm. 

 

La probabilitat d’adhesió dels clústers als aerosols atmosfèrics està regida per la mida 

d’aquests últims. En el cas que es tracti d’aerosols de gran diàmetre  (ø > 1µm), l’adhesió 

es regeix principalment per les lleis de la difusió. De forma contrària, quan es tracta 

d’aerosols de petit diàmetre (ø < 0.1 µm), l’adhesió als aerosols està controlada per les lleis 

de la teoria cinètica dels gasos , i és proporcional a la superfície de la partícula de l’ aerosol, 

per tant, trobarem que la gran majoria d’aquests s’adheriran a les partícules situades dins 

del mode d’acumulació ja que és el que presenta una superfície específica més gran.  

 

La concentració dels diferents radionúclids a l’atmosfera dependrà per una part dels 

paràmetres propis dels radionúclids, és a dir, taxes de producció, lloc de producció, 

mecanismes de transport, temps de semidesintegració i per als que tinguin un període de 

semidesintegració de l’ordre de magnitud del temps de residència de l’aerosol a 

l’atmosfera, també per la deposició seca i humida. D’una altra banda, la seva concentració 

també dependrà de condicions meteorològiques com, temperatura , corrents de convecció 

en la troposfera i direcció dominant del vents entre d’altres. 

 

Un dels problemes que poden presentar aquests radionúclids és que  els aerosols a  causa 

dels seus mecanismes d’eliminació de l’atmosfera, es depositen sobre els camps, els 

boscos, el sòl, o van a parar als aqüífers i llavors poden entrar a la cadena tròfica, formant 

part dels éssers vius, inclòs l’home, essent motiu d’exposició externa i interna. 

3.2 Radionúclids terrestres  

 

La radioactivitat terrestre està formada pels radionúclids primordials, i els seus 

descendents. En la taula 3 es representen els principals radionúclids terrestres que no 

formen sèries radioactives. 
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Els núclids  primordials són aquells que són presents a la Terra des de la seva formació. 

Van ser formats al Big Bang, per nucleosíntesis i durant l’explosió de supernoves. A la Terra 

actualment hi ha 288 núclids primordials dels quals 34 són radioactius. Són difícils de 

detectar a la Terra aquells  radionúclids que tenen un període de semidesintegració  inferior 

a  un 10% de l’edat de la Terra, és a dir 460 milions d’anys, ja que hauran transcorregut 

com a mínim 10 períodes de semidesintegració disminuint la seva concentració inicial 

210cops. 

 

Núclid 
Mode de 

desintegració 

Període 

(anys) 

Abundància 

isotòpica(%) 

40K CE(10.7), β- 1.3·109 0.0118 

50V CE, β- 6.0·1014 0.25 

87Rb β- 4.7·1010 27.83 

115In β- 6.0·1014 95.7 

138La β- 1.1·1011 0.09 

144Nd α 5.0·1015 23.9 

147Sm α 1.0·1011 15.0 

176Lu β- 3.6·1010 2.6 

187Re β- 6.7·1010 62.5 

 

De tots els radionúclids naturals primordials que no formen part de les sèries radioactives 

naturals, el més important a nivell de dosi i concentracions és el potassi-40, els altres tenen 

períodes de semidesintegració massa grans i concentracions massa petites per ser 

d’importància. 

 

El 40K té una especial importància en aquest projecte pel fet que es troba habitualment en 

els filtres d’aire emprats en el control rutinari dels radionúclids presents en l’atmosfera. 

Aquest arriba a l’atmosfera gràcies als processos de resuspensió de la pols present en el 

sòl, i els seus nivells estan molt influenciats per la direcció prominent del vent, ja que pot 

portar vent provenint de regions amb sòls molt rics de potassi.  

 

Taula 3. Principals radionúclids terrestres que no formen 

sèries. 
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El seu període de  semidesintegració és  de 1.3·109 anys i té una abundància isotòpica de 

0.0118% en el potassi natural. El 40K és fàcilment identificable mitjançant espectrometria 

gamma ja que emet fotons amb una energia de 1460.83 keV, amb una abundància del 

11%.  

 

El potassi és un element imprescindible per a la vida i es troba en tot els organismes vius. 

i constitueix la font interior més gran de radioactivitat natural en els éssers vius. El potassi 

natural té una activitat de 31 Bq/g i l’ésser humà conté  al voltant d’uns 2.7 g de potassi  per 

kg de massa corporal. Per tant, un adult de 70 kg de pes tindria una activitat d’uns  5800 

Bq.  

 

3.2.1 Radionúclids pertanyents a les sèries radioactives naturals 

 

Els radionúclids primordials urani-238, urani-235 i tori-232 encapçalen les  sèries o cadenes 

naturals de desintegració que es poden veure en les figures 3, 4 i 5. La desintegració 

radioactiva d’aquests tres isòtops, dóna lloc a descendents radioactius que continuen la 

cadena de desintegració fins a arribar a un isòtop estable diferent de Pb en cada cas. 

 

Aquestes  3 sèries  donen lloc a la majoria de radionúclids presents a l’escorça terrestre. A 

més d’encapçalar una de les sèries radioactives, el 238U dóna lloc a molts radioisòtops per 

fissió espontània (per exemple el 90Sr).  

 

En cada una de les tres sèries hi ha un isòtop gasós del radó diferent , el 222Rn per al 238U, 

el 220Rn per al 232Th i el 219Rn per al 235U. Aquests isòtops gasosos tenen la capacitat de 

difondre’s a través de les roques presents arreu de l’escorça terrestre i arribar a l’atmosfera 

on poden ser inhalats directament en forma gasosa o els seus descendents en forma 

d’aerosols. Per tant, les  concentracions de radó a l’interior dels edificis són molt més altes 

degudes als processos de difusió i convecció. Hi hauria una quarta sèrie natural 

encapçalada pel Neptuni-237, però aquesta ja està exhaurida pel fet que el període de 

semidesintegració del 237Np(2.14·106 a) és molt petit en comparació a l’edat de la Terra. 
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Figura 3. Cadena de desintegracio del 238U, on es presenten les diferentes vies 

de desintegració, la seva probabilitat i el temps de semidesintegració. 
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Figura 4. Cadena de desintegracio del 235U, on es presenten les diferentes vies de 

desintegració, la seva probabilitat i el temps de semidesintegració. 
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Figura 5. Cadena de desintegracio del 232Th, on es presenten les diferentes vies 

de desintegració, la seva probabilitat i el temps de semidesintegració. 



   Víctor Cabello Ortiga 

 

-23- 

 

La gran majoria de radionúclids naturals presents a l’escorça terrestre són descendents de 

les sèries del 238U, 235U i 232Th, tot i que cal considerar que a causa de l’abundància isotòpica 

del 235U (0.007%), la radioactivitat deguda als radionúclids terrestres vindrà pràcticament 

de les cadenes del 232Th, 238U i el 40K. A nivell de detecció atmosfèrica el 208Tl, el 210Pb, el 

212Pb, el 214Bi, el 214Pb,i el 228Ac són habitualment detectats en els mostrejos d’aerosols. 

 

D’aquests, cal mencionar el 210Pb el qual es troba pràcticament sempre en els mostrejos 

amb unes activitats molt superiors a la resta de radionúclids d’aquest grup. Aquestes 

activitats més elevades s’expliquen per la formació i transport d’aquest. El 210Pb és format 

a l’atmosfera com a producte de desintegració del 222Rn exhalat pel sòl, i un cop incorporat 

als aerosols i pel seu elevat període de semidesintegració (22.1 anys), és capaç de 

difondre’s per tota l’atmosfera, havent-hi reservoris de 210Pb tant a la troposfera com a 

l’estratosfera. 

3.3 Radiació còsmica 

 

La Terra rep de forma contínua una radiació d’origen extraterrestre, en forma de partícules 

altament energètiques i ionitzants, anomenada  radiació còsmica o rajos còsmics. Aquesta 

radiació exterior engloba tant a la radicació d’alta energia que penetra l’atmosfera terrestre 

procedent dels espai exterior, com a les partícules secundàries. Aquestes partícules 

secundàries són creades pels rajos còsmics primaris en interactuar amb els elements que 

forment part de l’atmosfera. Per tant, podrem fer distinció entre rajos còsmics primaris i 

secundaris. 

 

L’origen dels rajos còsmics primaris té diverses hipòtesis, sent les erupcions estel·lars, 

l’acceleració de partícules per ones de xoc creades en l’explosió de supernoves, els púlsars 

i les explosions de nuclis galàctics són les més comunes. 

 

Els rajos còsmics primaris poden classificar-se, segons el seu origen , en rajos còsmics 

galàctics primaris, que s’han originat fora del sistema solar, i rajos còsmics solars primaris, 

que són emesos pel Sol. 

 

Els rajos còsmics galàctics primaris estant constituïts principalment per protons d’alta 

energia (90%), partícules alfa (6.5%-11%), una petita fracció de nuclis atòmics amb número 
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atòmic major que dos (≈1% ) i electrons (≈1%) [11] .Es caracteritzen per posseir energies 

elevades i un alt poder de penetració.  Tenen una energia que va dels 108 eV fins a més 

de 1020 eV i es creu que excepte les més energètiques s’han originat dins de la Via Làctia. 

La intensitat mitjana dels rajos còsmics s’ha mantingut constant al llarg de milions d’anys. 

 

Els rajos còsmics solars, provenen de les erupcions solars, durant una erupció solar són 

emeses a l’espai partícules carregades, principalment protons, i en menor proporció: 

electrons, partícules alfa i nuclis més pesats. La freqüència en què ocorren pot anar de   

menys de 1 cop a la setmana fins a unes quantes cada dia, depenent de l’activitat solar. 

Les partícules emeses tenen una energia inferior a 100 MeV, per tant, posseeixen energies 

relativament baixes en relació a les que posseeixen els rajos còsmics galàctics,  a més per  

la seva poca quantitat no solen causar augments significatius de la dosi de radiació 

mesurada a nivell de superfície terrestre. 

 

El camp de radiació còsmica és aproximadament constant fora del sistema solar.  Però 

només una petita part de la radiació còsmica arriba a la Terra ja que l’efecte del camp 

magnètic del Sol, el vent solar (plasma altament ionitzat amb un camp magnètic associat) 

i el propi camp magnètic de la Terra, desvien gran part de la radiació especialment la de 

baixa energia.  

 

També cal considerar que el Sol té variacions periòdiques de la seva activitat en uns cicles 

d’aproximadament onze anys. Durant aquestes variacions de l’activitat, augmenta la 

intensitat del camp magnètic produït pel Sol, per tant, disminueix la intensitat dels rajos 

còsmics rebuts a la Terra. És a dir, hi ha una correlació negativa entre l’activitat solar i la 

radiació còsmica que rep la Terra.  

 

A l’hora de seguir i estudiar les variacions de l’activitat solar, el mètode més emprat és 

registrar la variació diària de les taques que hi ha la superfície del Sol. S’empra aquest 

mètode tot i disposar de tècniques més avançades en l’actualitat, pel fet que hi ha registres 

des de 1749 i es poden observar amb facilitat a través d’un telescopi. 

 

Les taques solars són regions de la superfície del sol on l’alta intensitat del camp magnètic 

inhibeix la convecció i per tant resulta en una regió d’una temperatura sensiblement inferior 
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(3000-4500K) que La resta de la fotosfera que està a 5780K i en comparació les taques 

solars semblen més fosques. 

El nombre de taques solars augmenta i disminueix en cicles d’aproximadament 11.1 anys 

amb una desviació estàndard de 14 mesos, durant els quals tarda 4.8 anys en anar d’un 

mínim d’activitat solar fins a un màxim i 6.2 per disminuir fins al següent mínim. 

Per a fer aquest projecte s’usaran els valors de taques solars proporcionats pel Solar 

Influences Data Analysis Center (SIDC) del Royal Observatory of Belgium. 

 

3.3.1.  Radionúclids cosmogènics 

 

Quan els rajos còsmics penetren a les capes altes de l’atmosfera, poden interaccionar  

mitjançant reaccions nuclears amb els nuclis dels àtoms presents, principalment O, N, Ar i 

C. Aquestes reaccions d’espal·lació produeixen elements de menor massa atòmica que 

l’original, els més importants són llistats en la  taula 4. 

 

Taula 4. Principals radionúclids cosmogènics.  

Núclid Mode de desintegració
Període de 

semidesintegració

3H beta 12.33 anys

7Be CE 53.29 dies

10Be beta 1.51·106 anys
14C beta 5730 anys

22Na CE 2.602 anys

26Al CE 7.4·105 anys
32Si beta 172 anys

32P beta 14.26 dies

33P beta 25.34 dies

35S beta 87.51 dies

36Cl beta (98.1%), CE (1.9%) 3.01·105 anys
37Ar CE 35.04 anys

39Ar beta 269 anys

81Kr CE 2.29·105 anys
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La taxa de producció d’aquests radionúclids està bàsicament controlada per l’activitat solar 

amb una relació proporcionalment inversa, és a dir, una activitat solar major resulta en una 

taxa de producció menor de radionúclids. Aquesta relació inversa s’explica per 

l’apantallament addicional que generen les partícules carregades del vent solar atrapades 

a la magnetosfera durant els períodes de més activitat solar.  

 

L’altitud juga un paper clau en la taxa de producció ja que a altituds baixes pràcticament no 

hi arriben els rajos còsmics. La producció de radionúclids no depèn només de l’altitud sinó 

que també hi està involucrada la latitud, ja que els rajos còsmics penetren més a dins de 

l’atmosfera a les zones polars que a l‘equador, a causa de la pròpia configuració del camp 

magnètic de la Terra. 

 

Els radionúclids més importants tant  a nivell de dosi efectiva sobre la població com a nivell 

de concentracions ambientals són el 3H, el 22Na, el 7Be i el 14C, d’aquests només el 7Be i el 

22Na es troben en forma d’aerosols a l’atmosfera. 

 

El sodi-22 és un emissor beta i gamma, que es pot arribar a detectar mitjançant tècniques 

d’espectrometria gamma, tot i que usualment no és detectat degut als seus baixos nivells 

d’activitat. 

 

En aquest projecte, és d’especial interès el 7Be per la seva presència contínua en els equips 

de recol·lecció d’aerosols atmosfèrics. El 7Be el qual té un període de semidesintegració 

de 53.3 dies es desintegra per captura electrònica donant lloc a 7Li i en aquesta 

desintegració hi ha una probabilitat del 10.42% d’emetre un raig gamma amb una energia 

de 477.6 keV. 

 

El beril·li-7 és produït principalment segons les següents reaccions d’espal·lació [12]. 

Aproximadament un 70% d’aquest es produeix a l’estratosfera, i el  30% restant es produeix 

a les capes altes de la troposfera [13]. 
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El procés d’incorporació  i transferència del 7Be a l’atmosfera ocorre del següent mode.  Un 

cop el 7Be s’ha format ja sigui en forma d’àtoms o com a molècules com BeO i/o Be(OH)2, 

s’adhereix ràpidament a les partícules primàries en suspensió a l’atmosfera preferentment 

en el mode d’acumulació. Un cop el beril·li-7 s’ha adherit als aerosols, és transportat  per 

aquests per l’atmosfera mitjançant processos de difusió des de les capes altes de 

l’estratosfera fins a  la troposfera, per a ser finalment dipositats a la superfície terrestre per 

l’acció  de la deposició seca i humida. Cal considerar que una part important del 7Be es 

desintegrarà abans d’arribar a la superfície terrestre, ja que el seu temps de 

semidesintegració és de només 53.3 dies. 
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4. Instrumentació i metodologia  

 

Donat que l'estudi de l'evolució temporal de les concentracions en aire de diferents 

radionúclids en el període 2006-2013 es realitzarà a partir de dades ja disponibles, aquest 

capítol està focalitzat en detallar la instrumentació i metodologia emprada en l'estudi de 

diversos paràmetres d'influència en el mostreig i l'anàlisi de diverses metodologies de 

calibratge. En particular, per tenir en compte diversos paràmetres d’influència en el 

mostreig (flux d’aspiració, tipus de filtre), es realitzarà una comparació dels resultats 

obtinguts amb 3 aparells diferents de recol·lecció d’aerosols situats en el mateix 

emplaçament durant el mateix període de funcionament, de tal manera que les condicions 

climàtiques i concentracions ambientals a determinar siguin molt properes. Les 

característiques de l'emplaçament es detallen a l'apartat 4.1, així com les dels captadors 

en l’apartat 4.2. 

 

En l'apartat 4.3 es detallen els equips i procediments emprats per a la determinació 

d'activitat recollida en els filtres. Cal tenir en compte que donat que els captadors estudiats 

tenen unes capacitats força diferents: 700 m3/h, 70 m3/h, i 2 m3/h, i tenint en compte que 

els períodes de mostreig han estat d'una setmana (veure detalls a l'apartat 4.4), la quantitat 

de material recollit en els filtres en el cas de filtres de bombes de volum mitjà i alt és suficient 

com per poder utilitzar sistemes d'espectrometria gamma (veure detalls a l'apartat 4.3.2), 

però en el cas dels filtres de bombes de baix volum, la quantitat és insuficient per a ser 

detectada per un sistema d'espectrometria gamma i s'opta habitualment per fer la mesura 

de l'activitat beta total en detectors proporcionals (veure apartat 4.3.3).  

4.1 Punt de mostreig  

 

La ciutat de Barcelona està ubicada a la costa mediterrània a uns 120 km al sud de la 

cadena muntanyosa dels Pirineus, el relleu de la ciutat de Barcelona està caracteritzat per 

les quatre grans barreres geogràfiques que l’envolten, els deltes fluvials dels rius Llobregat, 

al sud-oest, i Besòs al nord-est, la línia de la costa al sud-est i  per la serralada de Collserola 

al nord-oest, la qual és paral·lela a la línia de la costa. 
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La presa de mostres s’ha realitzat al terrat de les instal·lacions del INTE, el qual  es troba 

situat en el pavelló C de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 

(ETSEIB) situat a 79 m per damunt del nivell del mar i que té les coordenades latitud 

41.383883 i longitud 2.115993. 

 

En les figues 6 i 7 es mostra la ubicació del punt de mostreig, la bomba de baix volum s’ha 

instal·lat a l’interior del sopluig mostrat a la figura 7 i la bomba de mitjà volum al costat 

esquerre d’aquest sopluig, la bomba d’alt volum està situada a uns 25 metres davant de la 

de mitjà volum. 

   

 

Figura 6. Vista aèria de la distribució de les bombes. 

Figura 7. Zona d’instal·lació  de les bombes mitjana i petita. 
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4.1.1 Característiques climàtiques 

 

El coneixement de la climatologia en la regió d’estudi és un paràmetre important per a 

caracteritzar el comportament dels aerosols radioactius. Barcelona té un clima mediterrani 

humit, la irregularitat i la intensitat de les precipitacions al llarg de l’any són clarament  una 

de les principals característiques del clima de la costa catalana. Les temperatures són 

càlides a l’estiu i suaus, a l’hivern; amb una escassa oscil·lació tèrmica. La temperatura 

màxima registrada va ser de 39.3 °C al centre de la ciutat el 27 d’agost de 2010, mentre 

que la mínima va ser de -10 °C a l’Observatori Fabra l’11 de febrer de 1956.  

 

Les dades meteorològiques emprades s’han obtingut d’una estació automàtica propietat 

del Servei de Meteorològic de Catalunya situada en el recinte d’Esports UB. Aquesta 

estació està situada a uns 500 metres aproximadament del punt de mostreig  i té les 

següents coordenades: latitud 41.38104329 i longitud 2.10649614. 

 

4.2.   Descripció dels captadors d’aerosols 

 

4.2.1. Estació de captació d’aerosols radioactius d’alt volum 

 

L’Estació de captació d’aerosols radioactius d’alt volum model ASS-500 desenvolupat pel 

Central Laboratory for Radiological Protection (CLOR) de Varsòvia es mostra en la figura 

10, aquesta estació és usada per al control rutinari, per part del INTE, dels nivells de 

radionúclids presents en l’aire de Barcelona. 

 

Aquest equip recull de manera constant els aerosols atmosfèrics  fent passar un flux  d’aire, 

gràcies a una bomba d’aspiració, a través d’un filtre de polipropilè G3 de superfície 44 x 44 

cm2. L’eficiència de retenció d’aerosols és d’entre un 93 i un 99 %. Una vegada posat el 

filtre en el portafiltres la superfície activa es redueix a  42 x 42 cm2, resultant així 1764 cm2 

en total de superfície. Els filtres tenen una densitat de 140 g/m2.  

 

Els filtres són recollits de manera setmanal i són posteriorment analitzats en les 

instal·lacions del INTE. Per a realitzar l’anàlisi, els filtres són plegats seguint sempre el 

mateix procediment i són premsats amb una premsa per a obtenir una geometria de mesura 
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de 7.5 x 7.5 i 1.7 cm d’altura. El flux màxim de la bomba és 800 m3/h i setmanalment aspira 

entre 80.000 i 100.000 m3. Els filtres són pesats i assecats abans i després de la seva 

col·locació per tal de poder determinar el pes de les partícules retingudes. L’assecatge es 

fa posant els filtres a una  estufa a 105 °C durant 1 hora.  

 

Els nivells de radioactivitat dels filtres són mesurats amb un detector d’ alta puresa de 

germani intrínsec (HPGe), les seves característiques es detallaran en l’apartat 4.3.2. El 

temps de recompte dels filtres pot anar entre els 2 dies fins als 4 dies, segons la 

disponibilitat dels detectors. Aquesta estació de mesura està preparada a fi de mesurar i 

comunicar els següents aerosols radioactius al CSN: 7Be, 40K, 210Pb, 208Tl, 212Pb,214Pb entre 

d’altres. L’estació està equipada amb una làmpada d’infrarojos a fi d’assecar la humitat que 

s’acumula al filtre. 

 

 

4.2.2. Equip de captació d’aerosols radioactius de mitjà volum 

 

L’equip captador d’aerosols radioactius de mitjà volum marca MCV es mostra en la figura 

9, aquest equip empra els mateixos filtres de propilè  que l’estació de captació d’aerosols 

d’alt volum. Aquests filtres són tallats per a obtenir una superfície de 21 x 26 cm2 . Una 

vegada posat el filtre en el portafiltres la superfície activa es redueix a  20 x 25 cm2, resultant 

així 500 cm2 en total de superfície. Se segueix el mateix procediment d’assecatge i pesatge 

que en la bomba d’alt volum. Un cop assecats, els filtres són plegats sempre de la mateixa 

Figura 8. Captador d’alt volum. 
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manera a fi d’obtenir una geometria de recompte de  7.5 x 7.5 cm amb una altura de 0.5cm. 

El flux d’aire màxim de la bomba és de 90 m3/h i és autoregulat per a mantenir-se constant. 

El mètode de mesura és el mateix que en la bomba d’alt volum. 

 

4.2.3. Equip de captació d’aerosols radioactius de baix volum 

 

L’equip captador d’aerosols radioactius de baix volum model  LV-1E desenvolupat per  la 

empresa F&J SPECIALTY PRODUCTS, INC es mostra en la figura 10, aquest empra uns 

filtres de fibra de vidre GF/A Whatman de 47 mm de diàmetre, aquests filtres tenen una 

superfície activa de 17.3cm2. El filtre és recollit de manera setmanal i és posteriorment 

analitzat en les instal·lacions del INTE. Com aquest aparell  no disposa d’un cabalímetre  

incorporat es realitzarà un registre del cabal aspirat amb un cabalímetre portàtil. Aquests 

filtres ja tenen la forma de la  geometria de recompte i per tant, després d’introduir-se en 

una planxeta són recomptats de forma directa, en comptador proporcional per determinar 

l’activitat beta total.. Aquesta bomba compta amb un sistema per a l’autoregulació del seu 

flux d’aspiració. 

Figura 9. Captador de mitjà volum. 

 



   Víctor Cabello Ortiga 

 

-33- 

 

 

4.3. Equips i procediments emprats per a la determinació 

d'activitat 

 

4.3.1. Laboratori radioquímic i d'Anàlisi de Radioactivitat 

 

Les anàlisis dels filtres obtinguts pels diferents captadors d’aire s’han realitzat al  Laboratori 

radioquímic i d'Anàlisi de Radioactivitat (LARA) situat a l’Institut de Tècniques Energètiques 

(INTE). El LARA compagina la seva activitat de recerca amb la determinació dels continguts 

radioactius en mostres ambientals com ara  aigua, aire , aliments, etc. Aquest laboratori 

està acreditat per la “Entidad Nacional de Acreditación” (ENAC) conforme als criteris 

recollits en la norma “UNE-EN ISO/IEC 17025:2005. Evaluación de la conformidad. 

Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”, 

per a la realització d'assaigs en l'àrea de radiacions ionitzants, la mesura d’emissors 

gamma en filtres d'alt volum i beta total en filtres de baix volum estan dintre d'aquest abast 

d'acreditació.  

 

En el laboratori radioquímic mostrat en la figura 11 es realitza la preparació física de les 

mostres, separació química de diferents radioisòtops i la preparació de mostres patró. 

Figura 10. Captador de baix volum. 
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Aquest laboratori disposa de les estufes i bàscules necessàries per a l’assecatge i pesatge 

dels filtres. 

 

 

En el laboratori de baix fons mostrat en la figura 12, es realitza la mesura de les activitats 

de mostres de sòl, aigua i aire. Aquesta sala té un sistema de ventilació forçada a fi de 

mantenir unes condicions adequades de temperatura i humitat, evitant així l’ acumulació 

de gas radó a l’ambient.  El laboratori compta  amb els  següents detectors: 4 detectors de 

germani per a  espectrometria gamma d'alta resolució, 1 detector d'espectrometria gamma 

de NaI per a mesures de radó, 1 detector de centelleig líquid de baix fons, 5 detectors per 

a espectrometria alfa, 4 detectors de SZn i 20 detectors de baix fons per a la determinació 

d'emissors alfa i beta. 

 

Figura 11. Visió general del laboratori general del LARA. 
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4.3.2. Detectors d’espectrometria gamma d’alta resolució 

 

Els  detectors emprats  per a  fer l’espectrometria gamma en aquest projecte són dos 

detectors de germani intrínsec model Canberra HPGe GX3020, un té un criòstat amb 

finestra de Be model GX4020 mentre que l’altre té un criòstat amb finestra de carboni 

epòxid. Els detectors estan situats en una sala amb parets de 1m de gruix, i estan blindats 

amb 10 cm de plom més 2mm de coure,  i 14.4 cm de ferro respectivament. Les seves 

eficiències nominals de detecció són de 33% i 41% respectivament, les resolucions són 

1.77 i 1.86 keV per als 1.33 MeV del 60Co. L’eficiència de detecció és el paràmetre que 

indica la relació entre el nombre d’emissions gamma que té la mostra i les que detecta el 

detector. 

 

El detector és l’element fonamental del sistema de detecció, ja que és l’element sensible a 

la radiació i presenta com a característica fonamental, que l’energia dipositada en ell pels 

fotons gamma és proporcional a l’altura dels impulsos elèctrics que subministra com a 

resposta. 

 

La detecció de la radiació mitjançant semiconductors es basa en la detecció dels portadors 

de càrrega(electrons i forats), generats al semiconductor a causa de l’energia dipositada 

Figura 12. Visió general del laboratori de baix fons del LARA. 
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pel fotó d’un raig gamma. Els electrons del semiconductor  es troben a la banda de valència 

del cristall, fins que la interacció amb un raig gamma aporta l’energia suficient per desplaçar 

aquests electrons a la banda de conducció. 

 

Gràcies a l’acció d’un camp elèctric exterior, els electrons que es troben en la banda de 

conducció es desplacen del cristall fins a l’elèctrode positiu també anomenat contacte-p. El 

desplaçament d’un electró ha provocat un forat que serà cobert per un electró pròxim. Els 

forats d’aquesta manera es mouen com si fossin un catió, cap a l’elèctrode negatiu també 

anomenat contacte-n. L’arribada de l’electró i el forat, als elèctrodes negatius i positius 

respectivament produiran un senyal elèctric que és enviat a un preamplicador on seguirà 

tota una cadena electrònica fins a ser processat. 

 

En la figura 13 es detalla l’esquema dels components que tenen els detectors emprats. La 

geometria dels detectors del laboratori és de tipus coaxial, amb el contacte n a la part 

exterior i el contacte p en l’interior. En la part frontal del criòstat se situa una finestra 

d’entrada, aquesta normalment està construïda d’un material que minimitza l’atenuació de 

la radiació gamma que entra al detector.  

 

A la part interior del cristall de germani se situa l’anomenat “dit fred”, que baixa per tot el 

criòstat fins al dipòsit de nitrogen líquid, tot i que com es mostra en la figura 14 els detectors  

emprats tenen el “dit fred” instal·lat de forma horitzontal. El criòstat on es troba el detector 

ha d’estar en el buit per a evitar crear una conductivitat tèrmica entre el cristall i l’aire que 

l’envolta.  

 

El preamplificador es situa al voltant del “dit fred” de la càmera del detector. La necessitat 

de refredar el detector fins als 77K amb nitrogen líquid , es fa per reduir considerablement 

els nivells de soroll associats als impulsos elèctrics generats en el detector i així facilitar la 

detecció dels rajos gamma. A més, així s’evita la creació de pars electró-forat per agitació 

tèrmica. El dipòsit de nitrogen líquid té una capacitat d’ uns 30L i s’ha de reomplir cada 

setmana aproximadament. 
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4.3.3. Calibratge dels detectors d’espectrometria gamma d’alta  resolució 

 

Un cop els impulsos elèctrics generats pel detector són amplificats, processats i analitzats 

per la cadena electrònica associada al detector, obtindrem un espectre com el de la figura 

15 amb diversos pics. L’altura d’aquests pics vindrà donada pel nombre o comptes de rajos 

Figura 14. Components detectors d’espectrometria gamma. 

Figura 13. Detector d’espectrometria gamma amb el seu contenidor “Dewar” 

de Nitrogen líquid. 
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gamma detectats, aquests pics es classificaran amb un canal el qual es representarà en 

l’eix x i serà funció de  l’energia dels rajos gamma incidents. 

 

  

Per tant, es requerirà un programa d’anàlisis d’espectres a fi de convertir aquests pics i el 

canal on es troben, en els radionúclids presents i la seva activitat. El programa d’anàlisis 

que s’ha emprat en aquest projecte és el Genie-2000, el qual permet el calibratge de la 

cadena d’espectrometria gamma per a múltiples energies, a més d’obtenir tota la informació 

necessària per a la identificació i quantificació dels emissors gamma presents en la mostra 

analitzada. 

 

El calibratge d’un detector és un procediment que consta de dues fases: calibratge en 

eficiències i calibratge en energies. Els resultats d’aquests calibratges estan detallats en 

l’annex A. 

 

 

El calibratge en energies té com a objectiu establir una relació entre els canals de l’espectre 

i l’energia d’emissió dels rajos gamma. Per a realitzar això s’ha d’utilitzar una  sèrie de fonts  

patró que tenen radionúclids que emeten rajos gamma amb una energia entre els 46.54 

keV del 210Pb i els 1332.49 keV del 60Co. En l’annex A es mostren, els patrons i els  

Figura 15. Exemple del espectre gamma al 60Co en un 

detector d’espectrometria gamma. 
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calibratges obtinguts en energies per als detectors. Aquest calibratge s’ha de repetir amb 

una certa periodicitat, ja que es produeix un cert desplaçament en la posició dels fotòpics 

amb el temps. 

 

El calibratge en eficiències té com a objectiu conèixer l’eficiència de detecció que posseeix 

el detector de germani, en el rang energètic de treball. Un cop aquesta eficiència és 

coneguda es podrà relacionar l’activitat mesurada amb l’activitat real de la mostra. Per al 

calibratge en eficiències dels detectors de Germani s’utilitzen patrons gamma  amb una 

geometria d’igual forma i densitat que la pròpia mostra que es pretén analitzar.  

 

L’elaboració d’aquests tipus de patrons es realitza utilitzant una mescla d’emissors gamma 

de diferents energies, seguint els procediments de l’informe tècnic del CSN “Selección, 

preparación y uso de patrones para espectrometría gamma” (CSN,2004). Aquests patrons 

estan constituïts per una mescla de radionúclids que posseeixen períodes de 

semidesintegració relativament llargs, i en la seva desintegració originen emissions 

gamma, que produeixen fotòpics ben diferenciats entre si i repartits en tot el rang d’energies 

de l’espectre. El patró usat en aquest projecte és un còctel gamma i el seu rang d’energies 

va dels 59.54 keV del 241Am als 1332.49 keV del 60Co. 

 

 El programa fa l’ajust de les corbes d’eficiències  mitjançant un ajust de mínims quadrats, 

normalment aquest ajust es fa amb dues corbes, una per a la zona d’altes i mitges energies 

i, l’altra, per a la zona de baixes. El punt que marca el pas d’una corba a l’altra es diu 

“Crossover”. 

 

A més a més dels calibratges en energies i en eficiències dels detectors , s’ha de tenir en 

compte la contribució a l’activitat causada pel fons, és a dir, els radioisòtops presents en 

l’ambient, i restar-la a l’activitat de la mostra, a fi d’obtenir l’activitat real. 

 

Cal considerar que tant la bomba d’alt volum i la de mitjà volum empren el mateix patró de 

calibratge, encara que la seva geometria és diferent, i per tant, caldrà fer una correcció de 

les eficiències per als filtres de la bomba de mitjà volum. No s’ha considerat l’opció 

d’elaborar un patró de calibratge nou per als filtres mitjans donat que el patró emprat per 

als filtres grans presenta una qualitat molt bona, amb unes incerteses molt petites, i també 
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pel fet que l’elaboració d’un patró propi per a la BMV tindria poca utilitat pel poc ús que es 

fa d’aquesta. 

 

4.3.4. Comptadors proporcionals alfa i beta de baix fons a flux de gas 

 

El comptador proporcional Berthold LB 770-2 existent en el LARA mesura simultàniament 

activitat alfa i beta en 10 planxetes, cada una d’elles de 60mm de diàmetre. Per a cada 

mostra existeixen dos canals, un per a la mesura de l’activitat alfa i un altre per a l’activitat 

beta. Els funcionament d’aquests detectors es basa en la ionització produïda per les 

partícules alfa i beta en l’interior del volum de detecció. Aquest tipus de detectors no 

discriminen segons l’energia de la partícula alfa o beta i per tant, només obtindrem valors 

d’activitat total alfa o beta. 

 

En la figura 16 hi ha una visió general de l’aparell. El temps de detecció que s’empra és de 

1400 minuts. Els comptadors proporcionals estan situats directament damunt de les 

planxetes, i es troben coberts per una barrera de plom de 10mm d’espessor, mentre que 

l’amplificador es troba situat fora d’aquesta barrera de plom. El calibratge dels detectors 

alfa d’aquest equip es realitza mitjançant un patró de 241Am. Per al calibratge dels detectors 

beta s’utilitza un patró en equilibri de 90Sr/90Y.  

 

4.3.5.  Incertesa 

 

En l’expressió del valor d’una mesura sempre ha d’haver-hi un indicador de la fiabilitat del 

valor trobat. La mesura d’aquesta fiabilitat s’expressa com a incertesa, aquesta incertesa 

Figura 16. Detector proporcional alfa i beta. 
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caracteritza la dispersió que té el valor de mesura donat. Un valor que no tingui valor 

d’incertesa no té utilitat, ja que no es pot comparar amb altres valors o amb la referència. 

En l’àmbit de la radioactivitat ambiental, les incerteses tenen un paper clau ja que la seva 

absència impossibilitarien el coneixement de l’adequació o no dels resultats d’una mostra 

a les normes corresponents [14].  

 

El terme error  pot comportar confusions  amb la incertesa , però no s’han de confondre, ja 

que l’error avalua la diferència que hi ha entre un valor real i el valor obtingut en la mesura, 

i en el cas de la incertesa,  es desconeix el  valor real de la mesura. 

 

Les incerteses presents en les mesures consten de diversos termes: incerteses associades 

a l’àrea neta del pic, incerteses de la probabilitat d’emissió, incerteses en l’eficiència del 

detector, incerteses de la determinació del volum de la mostra i incerteses del temps de 

mesura. 

 

La incertesa resultant es representa amb una k=2, que equival a un interval de confiança 

del 95%. 

4.4.  Procediment experimental  

 

El procediment experimental seguit  per a les bombes de mitjà volum i petit volum ha estat 

el següent: a principis de setmana es procedeix a pesar i assecar  els filtres amb una  estufa 

a 105 °C durant 1 hora. Cada dimecres a les 10 del matí es procedia a la instal·lació dels 

filtres per a la recol·lecció d’aerosols atmosfèrics, en la bomba de mitjà volum i la de petit 

volum. Un cop el període de mostreig d’una setmana finalitza, els filtres són recollits i 

pesats, llavors són assecats i pesats un últim cop.  

 

Per a la bomba d’alt volum el personal del LARA, realitza un procediment  similar d’acord 

amb les normes del CSN. 

 

Després els filtres són introduïts dins de les seves geometries de recompte i s’espera un 

mínim de 25 dies  des de la fi del mostreig, abans de realitzar el recompte a fi d’evitar la 

influència dels descendents de vida curta del radó. Aquests 25 dies són crucials en la 

detecció del 210Pb mitjançant els comptadors proporcionals alfa i beta, ja que aquest és el 
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període que hi ha que esperar per a que s’estabilitzin els valors del 210Bi, el qual és el 

descendent directe del 210Pb i és l’emissor beta que realment detecta l’aparell, ja que el 

210Pb no es detecta directament a causa de la poca energia que te la partícula beta que 

emet. 

 

El flux d’aire nominal per a cada bomba ha estat de 700m3/h per la bomba d’alt volum, 60 

m3/h  per la de mitjà i 2 m3/h per la de baix volum. El volum mitjà mostrejat setmanalment 

ha variat dels 70000 m3 a 120000 m3, 8000 m3 a 12000 m3, i 300 m3 a 400 m3, per a la 

bomba d’alt, mitjà i baix volum respectivament. 
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5.  Resultats  

5.1 Evolució temporal durant el període 2006-2013 dels 

principals radionúclids naturals presents en mostres d’aerosols i 

factors que influeixen en les seves concentracions 

 

Durant el període 2006-2013 es van recollir i analitzar un total de 424 filtres: 52 del mostreig 

setmanal corresponent a l’any 2006, 52 el 2007, 53 el 2008, 51 el 2009, 52 el 2010, 52 el 

2012 i 52 el 2013. 

 

L’any 2011 va ser una situació especial ja que com a conseqüència del terratrèmol de l’11 

de març al Japó i posterior tsunami va haver-hi una sèrie de fallades en la refrigeració en 

la central nuclear de Fukushima I que van portar a la fusió de 3 reactors nuclears, amb  

l’alliberació a l’exterior de material radioactiu, per tant, a raó d’aquest incident es va 

modificar la pauta de recol·lecció setmanal d’aerosols; passant-se a mostrejos d’una 

durada menor a fi de tenir un control més precís sobre les concentracions detectades, i 

també, pel fet que el 131I és un radionúclid amb un període molt curt i volàtil, així per a poder 

ser detectat precisa de mostrejos més curts. 

 

Per aquestes raons durant l’any 2011 es van realitzar un total de 60 anàlisis, 12 de forma 

setmanal abans de l’accident, 13 durant els dies posteriors a aquest amb unes duracions 

de mostreig de 2 a 3 dies, després es va continuar amb el mostreig setmanal amb 35 

setmanes més.  

 

Les anàlisis espectromètriques gamma efectuades  a les mostres d’aerosols van detectar 

activitats de 7Be i 210Pb en un 100% de les mostres, mentre que el 40K va presentar activitat 

en un 93% de les mostres. Tots els radionúclids detectats són d’origen natural, a excepció 

del 131I el 134Cs i el 137Cs. Totes les deteccions de 131I i 134Cs es van produir durant els dies 

posteriors a l’accident nuclear de Fukushima. En la taula 5 es mostren les deteccions per 

a cada radionúclid i els valors màxims i mínims detectats. 
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Núclid Deteccions 

Activitat 

mitjana 

(Bq/m3) 

Activitat 

màxima 

(Bq/m3) 

Activitat 

mínima 

(Bq/m3) 

Mitjana 

AMD 

(Bq/m3) 

7Be 424/424 3.89E-03 8.52E-03 1.24E-03 6.59E-06 

40K 394 /424 2.29E-05 1.53E-04 5.05E-06 9.82E-06 

131I 13/424 1.19E-04 3.60E-04 3.46E-06 4.02E-05 

134Cs 16/424 1.44E-05 4.84E-05 3.37E-07 5.92E-07 

137Cs 52/424 1.77E-05 6.12E-04 1.94E-07 5.40E-07 

208Tl 144/424 1.30E-04 3.66E-03 3.16E-07 7.42E-07 

210Pb 424/424 4.64E-04 1.66E-03 9.80E-05 1.05E-05 

212Pb 135/424 4.08E-04 1.10E-02 6.87E-07 1.54E-06 

214Bi 174/424 2.79E-05 1.85E-03 7.10E-07 1.53E-06 

214Pb 123/424 1.76E-05 8.31E-04 1.01E-06 1.93E-06 

228Ac 140/424 2.95E-06 8.37E-06 1.16E-06 2.40E-06 

 

Els radionúclids que presenten un especial interès en la realització d’aquest projecte són 

el 7Be, 40K i 210Pb , això és degut al fet que són detectats pràcticament sempre en els equips 

de mostreig d’aerosols atmosfèrics, per tant, resulten útils per a estudiar els fenòmens que 

intervenen en la dispersió de la radioactivitat per l’atmosfera. Aquests tres radionúclids 

presenten orígens i mecanismes d’incorporació a l’atmosfera diferents.   

5.2  Evolució temporal del 7Be 

 

El gràfic 1 mostra  l’evolució mensual de l’activitat detectada de 7Be al llarg dels 8 anys de 

mostreig.  

 

El Berili-7 presenta dues grans fonts de variació en els seus nivells d’activitat, una 

estacional que afecta als valors d’activitat detectats de forma cíclica, aquesta font de 

Taula 5. Resum dels resultats dels anàlisis de la concentració de 

radionúclids en les mostres d’aerosols obtingudes en el període 2006-2013. 
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variació ve regulada per les condicions climàtiques pròpies de la zona estudiada. L’altra 

font de variabilitat que hi ha, ve donada per la disminució de la producció del radionúclid o 

augment segons l’activitat del Sol, aquesta font actua a llarg termini i és més difícil d’avaluar 

el seu efecte.   

 

El valor més alt  d’activitat mensual mitjana de 7Be  va ser de  6.39 mBq/m3  el setembre 

del 2008, mentre que la més baixa correspon al novembre del 2013 amb 1.90 mBq/m3.  

L’ activitat  mitjana de 7Be durant el període va ser de 3.89 ± 0.961 mBq/m3 la qual és 

comparable amb altres mesures de 7Be obtingudes a Espanya. 

 

S’observa una lleugera tendència a obtenir valors més baixos d’activitat a mesura que 

passa el temps, tendència que a priori, pot estar deguda a l’augment d’activitat del cicle 

solar 24. 

 

 

En la figura anterior es veuen que els mesos més càlids  presenten valors superiors als 

mesos més freds, per tant, es realitza el gràfic 2 de caixes i barres per veure les diferències 

estacionals que hi ha. 
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Gràfic 1. Evolució temporal de l’activitat de 7Be. 
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S’obtenen uns valor d’activitat de 3.00±0.69 Bq/m3 per a l’hivern, 3.84±0.84 per a la 

primavera Bq/m3, 4.52±0.76 Bq/m3 per a l’estiu i 3.69 ±0.99Bq/m3 per a la tardor.  

 

5.2.1  Anàlisis dels factors que influeixen en l’activitat de 7Be en l’aire 

 

S’han examinat els efectes de les taques solars, humitat relativa , quantitat de precipitació, 

residu humit obtingut en el filtre que reté els aerosols atmosfèrics , temperatura i pressió 

atmosfèrica sobre l’activitat detectada de 7Be. Els resultats obtinguts es presenten en la 

taula 6. Hi ha una correlació estadísticament significativa al 95% amb la temperatura, les 

taques solars i el residu humit. 

 

  

Gràfic 2. Gràfic de Caixes i barres de l’activitat estacional del 7Be. 

Taula 6. Correlacions entre 7Be i les diverses variables estudiades. 
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Com s’observa, l’elevada correlació (r=0.632, p-valor=0) entre l’activitat de 7Be i la 

temperatura, ens permet afirmar que aquesta variable és la que  té més influència amb el 

comportament estacional dels nivells de 7Be. 

 

Així, podem afirmar que els nivells de 7Be varien de forma més o menys regular sobre 

períodes d’un any seguint la temperatura atmosfèrica, presentant-se els màxims de 

concentració durant els mesos d’estiu i en menor mesura la primavera, mentre que els 

mínims es presenten a l’hivern.  

 

L’existència d’aquest patró estacional està reforçat per les hipòtesis de diversos autors, a 

destacar la tesi doctoral de Miguel Ánguel González [5] i la de Francisco Piñero[15], de la 

intrusió de masses d’aire riques en 7Be procedents de l’estratosfera a les capes altes de la 

troposfera. Aquest fenomen és  conseqüència de l’augment de la circulació convectiva de 

la troposfera, ja que en els mesos càlids l’aire superficial s’escalfa més, produint un cicle 

de circulació convectiva, desplaçant aire calent de la superfície terrestre cap amunt i 

arrossegant l’aire fred, ric en 7Be  ,de la zona alta de la troposfera  cap avall.  

 

En el gràfic 3 es mostra l’evolució de les taques solars, valors de 7Be i temperatura al llarg 

del període estudiat. La correlació r=-0.268 obtinguda amb les taques solars ens confirma 

la tendència de la disminució de les activitats de 7Be a mesura que augmenta l’activitat del 

cicle solar, a causa del blindatge addicional creat sobre els rajos còsmics. Tot i que aquest 

valor ens indica que hi ha una baixa correlació entre les dues variables, cal tenir en compte 

que l’augment de l’activitat solar on afecta directament és a la producció dels núclids 

cosmogènics; els quals són transportats pels aerosols que al tenir un temps variable de 

permanència a l’atmosfera i veure’s afectat pels corrents  atmosfèrics, introdueixen un 

desfàs i variació entre  la producció i la detecció. 

 

No s’ha observat una correlació estadísticament significativa ni amb la precipitació ni amb 

la humitat relativa. Això es pot explicar pel fet que Barcelona com és una ciutat costera, 

presenta uns  nivells d’humitat força constants. A causa de la situació geogràfica, les pluges 

solen ser irregulars però abundants i així no es crea un fenomen d’estació humida, amb el 

seu conseqüent rentat dels aerosols atmosfèrics, sinó que es tracta d’un fenomen irregular 

difícilment avaluable. 
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Per finalitzar, l’anàlisi del 7Be , obtenim una  correlació mitjana (r=0.430) amb la quantitat 

d’aerosols presents a l’aire i el 7Be, fet raonable, en ser el vector que transporta aquest 

radionúclid, el gràfic 4 mostra els valors d’activitat i el residu humit al llarg del període. 
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Mitjana mensual activitat Temperatura Taques solars

Gràfic 3. Representació gràfic de les tendències entre les taques solars, temperatura i 

valors de 7Be. 
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Gràfic 4. Valors d’activitat de 7Be i pes humit al llarg del període estudiat.  



   Víctor Cabello Ortiga 

 

-49- 

 

5.3  Evolució temporal del 40K 

 

El gràfic 5 mostra l’evolució mensual de l’activitat detectada de 40K al llarg dels 8 anys de 

mostreig.  

 

El valor més alt  d’activitat mensual mitjana de 40K va ser de 9.76E-5 ± 3.85E-5 Bq/m3 , 

durant el febrer de 2008. Durant aquestes dates es van realitzar unes obres al pàrquing de 

la Bederrida, el qual està situat molt a prop al punt de mostreig, en aquestes dates va haver-

hi una quantitat de pols major a l’habitual [17]. 

 

El valor més baix correspon a l’agost de 2010 amb una activitat de 6.84E-6±7.78E-7 Bq/m3. 

L’activitat  mitjana del  40K  durant el període va ser de 2.16E-5 ± 1.26E-5 Bq/m3. 

 

A priori no s’observa una tendència estacional clara en els nivells detectats de 40K, en canvi 

sí que s’observa una petita disminució gradual de l’activitat de 40K  a mesura que passen 

els anys. 
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Gràfic 5. Evolució temporal de la activitat de 40K 
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5.3.1.  Anàlisi dels factors que influeixen en l’ activitat de 40K en l’aire 

 

S’han examinat els efectes de les taques solars, humitat relativa , quantitat de precipitació, 

residu humit obtingut en el filtre que reté els aerosols atmosfèrics, temperatura i pressió 

atmosfèrica sobre l’activitat detectada de 40K. Els resultats obtinguts es presenten en la 

taula 7. 

 

 

El paràmetre que presenta la correlació més elevada (r=0.632) amb  l’activitat de 40K és el 

residu humit, fet que era d’esperar ja que el 40K està fortament relacionat amb els fenòmens 

de resuspensió local. Aquesta correlació també ens ajuda a explicar l’alt valor detectat 

durant el febrer de 2008 que hem comentat abans, ja que en el gràfic 6 podem veure com 

coincideix l’augment de pols a causa de les obres, en l’augment de l’activitat detectada. 

 

 

 

Taula 7. Correlacions  entre 40K i les diverses variables estudiades. 

 

0

2

4

6

8

10

12

0.00E+00

2.00E-05

4.00E-05

6.00E-05

8.00E-05

1.00E-04

1.20E-04

ge
n

.  
2

0
0

6

ju
l. 

 2
0

0
6

ge
n

.  
2

0
0

7

ju
l. 

 2
0

0
7

ge
n

.  
2

0
0

8

ju
l. 

 2
0

0
8

ge
n

.  
2

0
0

9

ju
l. 

 2
0

0
9

ge
n

.  
2

0
1

0

ju
l. 

 2
0

1
0

ge
n

.  
2

0
1

1

ju
l. 

 2
0

1
1

ge
n

.  
2

0
1

2

ju
l. 

 2
0

1
2

ge
n

.  
2

0
1

3

ju
l. 

 2
0

1
3

A
u

gm
e

n
t 

p
e

s 
fi

lt
re

 h
u

m
it

 [
g]

A
ct

iv
it

at
 [

B
q

/m
3

]

Mitjana mensual Activitat Residu Humit

Gràfic 6. Valors d’activitat de 40K i pes humit al llarg del període estudiat. 
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Un valor que sorprèn una mica és la correlació significativa (r=-0.559) obtinguda  entre les 

taques solars i els valors de 40K. Ja que el 40K no té un origen cosmogènic i per tant, no 

s’ha de veure afectat per la disminució o augment de l’activitat solar. Observant la taula 8 

es veu que durant aquest període l’activitat de 40K ha tingut una tendència a disminuir, 

mentre que durant el mateix període les taques solars han anat augmentant. Aquest fet ens 

dóna l’explicació de la correlació obtinguda amb les taques solars. Una hipòtesi pel que fa 

a la baixa correlació (r=0.279) obtinguda amb la temperatura s’extreu de la taula 9, on es 

veu l’existència  d’una correlació (r=0.457) entre la temperatura i el residu obtingut als 

filtres, per tant, l’existència d’una correlació entre la temperatura i l’activitat de 40K no implica 

que realment estiguin correlacionades sinó que durant aquest període les dues s’han 

incrementat de forma similar. 

 

 

 

5.4.  Evolució temporal 210Pb 

 

El gràfic 7 mostra l’evolució mensual de l’activitat detectada de 210Pb al llarg dels 8 anys de 

mostreig.  

Any 

Mitjana anual 

activitat 40K 

(Bq/m3) 

Mitjana anual 

taques 

solars 

2006 2.28E-05 15.2 

2007 2.63E-05 7.5 

2008 4.24E-05 2.9 

2009 2.43E-05 3.1 

2010 1.84E-05 16.5 

2011 1.42E-05 55.7 

2012 1.47E-05 57.7 

2013 1.00E-05 64.9 

Taula 8. Valors de les taques solars i 

activitat de 40K al llarg del 

període. 

 

Estadístic 

residu 

humit 

Temperatura 
Taques 

solars 

r 0.457 -0.476 

p-valor 

95% 
0.000 0.000 

Taula 9. Correlacions obtingudes per al 

residu humit. 
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El valor més alt d’activitat mensual mitjana de 210Pb va ser de 9.86E-4±3.32E-4 Bq/m3  el 

setembre de 2008, mentre que la més baixa correspon al gener de 2010 amb 2.20E-

4±9.15E-5 Bq/m3. L’activitat mitjana de 210Pb durant el període va ser de 4.67E-4±1.57E-4 

Bq/m3.  

 

 

En no observar una clara tendència estacional  en els valors  detectats segons les 

estacions, es realitza el gràfic 8 de caixes i barres per veure-ho en detall. 
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Gràfic 7. Evolució temporal de la activitat de 210Pb 

Gràfic 8. Gràfic de caixes i barres de l’activitat estacional del 210Pb. 
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S’obtenen uns valors d’activitat mitjana de 4.18E-4±1.14E-4 Bq/m3 a l’hivern, 3.75e-

4±1.08E-4 Bq/m3 a la primavera, 4.43E-4±1.60E-4 Bq/m3 a l’estiu i finalment de 5.37E-

4±1.69E-4 Bq/m3 a la tardor. 

 

5.4.1.  Anàlisi dels factors que influeixen en l’activitat de 210Pb en l’aire 

 

S’han examinat els efectes de les taques solars, humitat relativa , quantitat de precipitació, 

residu humit obtingut en el filtre que reté els aerosols atmosfèrics, temperatura i pressió 

atmosfèrica sobre l’activitat detectada de 210Pb. Els resultats obtinguts es mostren en la 

taula 10. 

En el gràfic 9 hi ha la representació de  la quantitat de residu humit obtingut  enfront dels 

valors d’activitat 210Pb obtingut. Veurem que hi ha una gran variabilitat temporal. Però sí 

que hi ha una certa correlació amb la temperatura ( r=0.536), i amb el residu humit dipositats 

en el filtre(r=0.311). L’explicació que hi ha de la relació que té amb la temperatura és 

deguda com en el cas del 7Be a l’augment de la circulació convectiva en l’atmosfera durant 

els mesos més càlids. Tot i que també s’ha de tenir en compte que durant els mesos més 

càlids, les temperatures elevades afavoreixen la exhalació del radó ( 222Rn) del sòl, mentre 

que les temperatures més baixes de l’hivern i la major probabilitat de tenir el sòl mullat ho 

empitjoren.  

 

Com era d’esperar, en no tenir un origen cosmogènic no hi ha una correlació amb les 

taques solars. 

Taula 10. Correlacions entre 210Pb i les diverses variables estudiades. 
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5.5. Estudi dels paràmetres d’influència en el mostreig 

 

Com s’ha mencionat amb anterioritat hem instal·lat els aparells en el mateix emplaçament 

per tant estant sotmesos a les mateixes condicions climàtiques i corrents atmosfèrics, i per 

tant nomes hi quedarà l’efecte de l’ajust de les calibratges, la diferent capacitat de captació 

dels filtres i la possible inexactitud de la mesura del volum mostrejat. 

 

5.5.1. Control flux d’aspiració dels captadors d’aerosols 

 

Un dels dos factors que necessitem controlar per estar segurs dels valors de concentració 

d’activitat detectats en l’aire de Barcelona és el volum d’aire mostrejat per cada aparell. Així 

haurem de comprovar que els volums aspirats siguin els correctes. 

 

Com la bomba de baix volum (BC) no disposa d’un cabalímetre o un comptador del volum 

aspirat total, s’haurà de controlar quin és el cabal que passa amb un cabalímetre extern, el 

qual es situa en el punt de sortida de l’aire. Aquest control es va realitzar dos cops al dia 

durant les 4 primeres setmanes de mostreig, i com es va veure que la bomba autoregulava 

el seu cabal, no va ser necessari continuar amb el control. Els resultats obtinguts es detallen 

a la taula 11. 
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Gràfic 9. Valors d’activitat de 210Pb, Temperatura i pes humit al llarg del període 

estudiat. 
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Cabal bomba baix caudal (BC) BC1 BC2 BC3 BC4 

Cabal màxim (L/min) 37.2 36.6 36.5 36.4 

Cabal mínim (L/min) 34.5 34.90 35.3 34.3 

Cabal mitjà  (L/min) 35.5 35.9 35.8 35.5 

 

Per tant, per als càlculs  d’activitat que farem, s’usarà que el cabal de la bomba és la mitjana 

d’aquests 4 valors mitjans.  

 

En el cas de la bomba de mitjà volum (BMV), la bomba disposa de cabalímetre i la mateixa 

bomba autoregula la seva potència per mantenir el flux d’aspiració constant. Així, un cop 

comprovat el correcte funcionament d’aquesta bomba, no ha estat necessari efectuar cap 

més operació. 

 

El cas de la bomba d’alt volum és diferent ja  que el cabal d’aspiració de la bomba no és fix 

en no presentar una autoregulació, per aquest motiu el flux disminueix de forma 

considerable al llarg de la setmana. Aquest fet no comporta cap problema perquè la bomba 

disposa d’un comptador del volum aspirat.  

 

Com es vol intentar esbrinar la causa d’aquest descens en el flux d’aspiració, durant 18 

setmanes s’ha realitzat un control del cabal que aspirava la bomba d’alt volum, dos cops al 

dia, usualment al matí. En el gràfic 10 es mostra el decreixement dels fluxos d’aires aspirats 

durant les 18 setmanes estudiades. 

Taula 11. Resultats control rutinari cabal bomba petita durant les 

quatre setmanes controlades. 
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No s’ha observat que hi hagi cap relació regular entre l’aspecte exterior del filtre i el cabal 

inicial d’aspiració de la bomba. Sí que s’ha observat que durant la pluja el cabal d’aspiració 

disminueix una mica per l’augment de la humitat atmosfèrica, però com la bomba porta 

instal·lada una làmpada d’infrarojos per a assecar el filtre, un cop la pluja para , es 

recuperen els valors previs de cabal. 

 

5.5.2. Model teòric flux d’aspiració captador d’alt volum 

 

A efectes de millora i verificació s’ha vist necessari el desenvolupament d’un mètode per a 

l’estimació del flux d’aspiració de la bomba en qualsevol instant de temps a partir del flux 

inicial d’aquesta. 

 

Aprofitant l’existència de les dades de cabals de la bomba i el temps transcorregut, s’ha 

ajustat un model matemàtic per a estimar el cabal final que hi haurà al final del mostreig o 

en qualsevol moment. 

 

Aquest model pot ser d’utilitat per detectar problemes de funcionament en l’aparell i també 

en cas de contaminació ambiental es podrà fer una estimació de la quantitat d’aire que ha 

circulat pel filtre entre el moment de l’arribada de la contaminació radiològica a la zona i el 
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Gràfic 10. Descens flux d’aspiració bomba d’alt volum al llarg del temps de mostreig. 
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moment d’aturament de l’aparell. Això permetria obtenir uns valors més acurats de l’activitat 

dels radionúclids alliberats durant aquest període de mostreig. 

 

El flux d’aire φ (L3T-1)  a través d’un filtre, que és un medi porós, dependrà del número  de 

canals porosos lliures a través d’ell [18]. D’aquesta manera, quan l’aire que conté aerosols 

flueixi a través del filtre, alguns porus quedaran obstruïts i per tant disminuiran la zona 

permeable a l’aire. Si assumim que la velocitat de disminució del flux d’aire és proporcional 

a aquest mateix flux, obtenim: 

𝑑𝛷

𝑑𝑡
= −𝑘𝛷                                                 Equació 1 

Amb k constant, 

𝛷 = 𝛷0𝑒−𝑘𝑡                                               Equació 2 

 

k (T-1) és un coeficient que dependrà de diversos factors com la temperatura, humitat, 

concentració d’aerosols, tipus de filtre, etc. Per tant, per a cada mostreig setmanal hi hauria 

un valor de k diferent. Però, per a poder resoldre-ho assumirem que k és una constant, i  

per obtenir el seu valor ajustarem les dades experimentals obtingudes amb la funció de 

decreixement exponencial. 

 

El flux d’aire inicial és φ0 i el temps transcorregut des de l’inici és t. Amb l’ eina Solver del 

EXCEL, s’ha calculat el valor de la k alhora que s’ha minimitzant l’error comès. Aquest error 

el calculem entre el cabal real mesurat i el que ens indica la funció. Només acceptem com 

a correctes les setmanes en què el cabal final és almenys un 70% de l’inicial. Usant aquest 

criteri obtenim que de les 18 setmanes estudiades 16 compleixen aquest criteri. 

 

D’aquesta manera s’obté una k=1.58E-5. 
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5.6. Estudi de patrons de calibratge 

 

5.6.1. Validació calibratge per a filtres de mida petita 

 

A fi d’assegurar la validesa dels valors d’activitat beta total obtinguts per la bomba de baix 

cabal, es preparen dos filtres petits, impregnant-los de manera uniforme amb una dissolució 

traçable de 210Pb. L’activitat amb què s’impregna cada filtre és de 4,68 ± 0,098 Bq prenent 

una k=2 per a la incertesa. Els filtres són recomptats tres vegades cada un en el comptador 

proporcional i el valor obtingut és comparat amb el valor que tenim com a referència . Els 

resultats obtinguts es mostren en la taula 12 i 13.  

 

 

Filtre petit 

1 

Activitat 

mesurada 

(Bq/filtre) 

Incertesa 

(K=2) 

(Bq/filtre) 

Incertesa 

(K=2) (%) 

AMD 

(Bq/filtre) 

Desviació 

respecte 

referència 

(%) 

1 4.54 1.87E-01 4.11 5.72E-02 -2.96 

2 4.62 1.89E-01 4.09 5.64E-02 -1.23 

3 4.57 1.88E-01 4.11 5.71E-02 -2.39 

Mitjana 4.58 1.88E-01 4.10 5.69E-02 -2.17 

Taula 12. Resultats recompte filtre petit 1 marcat amb 210Pb . 

Filtre petit 

2 

Activitat 

mesurada 

(Bq/filtre) 

Incertesa 

(K=2) 

(Bq/filtre) 

Incertesa 

(K=2) (%) 

AMD 

(Bq/filtre) 

Desviació 

respecte 

referència 

(%) 

1 4.88 2.01E-01 4.11 6.27E-02 4.35 

2 4.96 2.04E-01 4.11 6.35E-02 6.04 

3 4.96 2.04E-01 4.11 6.26E-02 6.03 

Mitjana 4.94 2.03E-01 4.11 6.29E-02 5.50 

Taula 13. Resultats recompte filtre petit 2 marcat amb 210Pb. 
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La desviació mitjana respecte a l’activitat de referència és d’un 3.66 %, d’aquesta manera 

aquesta desviació queda per sota de les incerteses pròpies al recompte i per tant podem 

afirmar la validesa del calibratge basat en un patró de Sr-90/Y-90. 

 

5.6.2.  Calibratge filtres de mida mitjana i gran 

 

5.6.2.1. Preparació de patrons específics de 210Pb 

 

Amb l’objectiu de millorar les corbes de calibratge emprades en el recompte de la geometria 

d’alt volum, especialment en la zona de baixes energies on es situa el 210Pb, ja que en els 

patrons usats el plom-210 queda fora de rang i al ser interpolat, els resultats són millorables, 

es va fer un estudi de diversos mètodes de calibratge 

 

El procediment seguit es mostra en la figura 17 i ha estat el següent, en dos filtres grans 

s’ha realitzat una quadrícula uniforme amb quadrats de 1 cm de costat. Aquesta quadrícula 

té com a objectiu marcar els punts on es dipositaran les gotes d’una dissolució traçable de 

210Pb. Després els filtres són subjectats pels quatre costats amb pinces amb l’objectiu 

d’evitar que les gotes dipositades puguin traspassar el filtre i mullar el material de sota, 

d’aquesta manera s’intenta assegurar la retenció de tot el 210Pb en el filtre. Aquestes gotes 

són distribuïdes per zones i són assecades amb l’ajuda d’una làmpada d’alta potència. Una 

vegada tota la superfície del filtre està marcada i les gotes estan seques, es podrà fer el 

recompte del filtre un cop passin els 25 dies. D’aquesta manera obtindrem l’eficiència dels 

detectors per al 210Pb, els resultats es mostren en la taula 14. 

 

 

 

Figura 17. Procediment elaboració patró 210Pb filtre gran. 
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Patró Detector 

Eficiència 

Mesurada 

(Experimental)                       

(cps/gps) 

Error 

mesurat 

(%) (k=1) 

1296/246 1 0.11 1.32 

1297/246 2 0.11 1.31 

1296/246 2 0.11 1.91 

5.6.2.2.  Determinació del factor de correcció per a filtres de mida mitjana 

 

Abans de realitzar les intercomparacions entre els valors obtinguts amb les diferents 

bombes s’ha de fer un ajust previ als valors calculats per a la BMV, a causa de l’ús del 

mateix patró de calibratge com s’ha indicat en l’apartat 4.4.3. 

 

Per elaborar aquest ajust s’ha emprat un patró, que consistia en un filtre gran que en el seu 

moment es va marcar homogèniament amb Cobalt-60, Cesi-137 i Americi-241. En la taula 

15 es veu l’energia dels rajos gamma que emeten aquests radionúclids. Les energies 

d’aquests tres radionúclids ens serviran per ajustar la desviació que ja tindrem. La desviació 

trobada per a la zona d’energies del 137Cs ens servirà per ajustar el 7Be,  amb el 60Co 

ajustarem el 40K i amb el 241Am ajustarem el 210Pb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 14. Eficiències trobades per al 210Pb. 

Núclid Energia(keV) 

7Be 477.60 

40K 1460.83 

210Pb 46.54 

137Cs 661.66 

60Co 1332.00 

241Am 59.54 

Taula 15. Energies (keV) dels diferents 

radionúclids. 
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Un cop s’ha aplicat el decaïment de l’activitat del patró des del període en què es va fer,  

es va comprovar que aquesta activitat teòrica fos correcta i el patró continuï sent vàlid, ja 

que durant el seu emmagatzematge es podria haver deteriorat. Els resultats d’aquest 

recompte són correctes  i es mostren en la taula 16. 

 

 

El següent pas a seguir ha estat agafar el filtre i dividir-lo com s’observa en la figura 18 en 

4 parts iguals. D’aquesta manera obtenim la geometria usada en els filtres mitjans. Després 

les 4 parts  resultants es pleguen i posen en caixes petri quadrades per al seu posterior 

recompte.  

 

 

Taula 16. Resultats recompte comprovació activitat patró. 

Figura 18. Divisió del patró en 4 parts iguals. 
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Finalment es realitza el recompte de les 4 parts, els resultats obtinguts es mostren en la 

taula 17, els valors d’activitat mesurada han estat multiplicats per 4 per comparar-los amb 

l’activitat real. Els valors d’activitat mesurada són superiors a l’activitat real, això passa 

perquè l’eficiència real de recompte que té el detector per al cas dels filtres mitjans es 

superior a l’eficiència de recompte per a un filtre gran. 

 

 Aquesta eficiència més gran és causada pel següent motiu; un filtre mitjà plegat, ocupa 

menys espai que un filtre gran, i per tant, sofreix menys autoabsorció; tanmateix, cal 

considerar que el fet d’estar més pròxim al detector també augmenta l’eficiència de 

detecció. 

  

En la taula 17  es mostra la desviació mitjana que tenen aquests tres radionúclids, per tant 

haurem d’ajustar l’activitat detectada per als filtres de la BMV amb aquests valors. 

 

 

Núclid 

Desviació mitjana 

respecte referència 

(%) 

Núclid a 

ajustar 

60Co 14.7 40K 

137Cs 16.6 7Be 

241Am 17.7 210Pb 

 

5.6.2.3.  Anàlisi i validació de l'eficiència determinada de 210Pb i el factor de correcció 

per als filtres mitjans 

 

S’ha fet una prova de validació dels diferents procediments de calibratge a fi de trobar el 

més adequat. S’han comparat els valors d’activitat obtinguts amb el calibratge original amb 

els que obtindríem amb l’ús d’únicament l’eficiència trobada per al 210Pb.  

 

El mètode emprat ha estat el següent, s’ha dispersat un material de referència que 

consisteix en un fosfoguix en forma de pols que té una activitat coneguda de 210Pb, 214Pb i 

Taula 17. Desviació a ajustar per als valors d’activitat 

BMV. 
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214Bi, en filtres que prèviament han estat ruixats amb un aerosol adhesiu. Emprant aquest 

procediment s’han elaborat 1 filtre gran i 2 mitjans.  

 

Després s’ha fet el recompte dels filtres impregnats amb el fosfoguix i els filtres preparats 

en l’apartat anterior, emprant el calibrat original i els valors d’eficiència del 210Pb. Els 

resultats obtinguts per als filtres grans es mostren en la taula 18 i per als filtre mitjans en la 

taula 19. 

 

 

 

La comparació dels diferents procediments de calibratge per a l’espectrometria gamma dels 

filtres ens dona unes diferències mitjanes d’un 23.2% per als filtres grans i de 17.7% per 

als mitjans, entre les activitats calculades usant una corba de calibratge polinomial i 

l’activitat de referència que hi ha en els filtres.  

 

Les desviacions per al cas de l’ús de l’eficiència del 210Pb són de un 1.7% per als grans i 

de 1.7% per als mitjans. Per tant l’ús de l’eficiència del 210Pb respecte a l’ús de la corba de 

calibratge millora considerablement la precisió dels valors d’activitat obtinguts. 

 

Taula 18. Resultats comparació calibratges filtres grans. 

Taula 19. Resultats comparació calibratges filtres mitjans. 
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Addicionalment, durant el període d'aquest projecte es va participar en una intercomparació 

organitzada pel CSN que va permetre aportar una validació addicional, especialment en 

relació a la correcció per geometria pels filtres mitjans. 

 

El mètode d’avaluació emprat permet estimar l’exactitud d’un mètode analític determinat i 

detectar possibles errors en l’execució rutinària del mateix (precisió, càlcul de incerteses , 

canvi d’operador, etc.).  

 

L’exercici intercomparatiu avalua la idoneïtat d’un mètode o d’una tècnica instrumental 

enfront d’altres per a un mateix tipus d’anàlisi i de nivell de concentració d’activitat. 

L’objectiu d’aquest exercici és avaluar els diversos laboratoris en la determinació de 

radionúclids  tant d’origen natural com artificial en els filtres i estimar la comparabilitat dels 

resultats que produeixen rutinàriament els diferents laboratoris per als programes de 

vigilància radiològica ambiental.  

 

Amb aquest fi el CSN elabora uns filtres mitjans i grans amb una activitat de referència 

coneguda. El filtre mitjà té una activitat de 0.654 ± 0.020 Bq/filtre de 57Co, 0.863 ± 0.018 

Bq/filtre de  60Co i 0.758 ± 0.012 Bq/filtre  de 137Cs. Els resultats dels recomptes es mostren 

en la taula 20. Els valors d’activitat obtinguts per al filtre mitjà han estat corregits per a la 

seva geometria amb els valors trobats al apartat 5.6.2.2. 

 

L’ús d’aquest exercici intercomparatiu ens serviran per validar l’adequació de la correcció 

per geometria feta per als filtres mitjans. 

 

 

 

Taula 20. Recomptes exercici intecomparació CSN filtre mitjà. 
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Els resultats obtinguts amb aquesta intercomparacio ens permeten afirmar que tant per a 

la regió d’energies pròxima al 7Be(477.6 keV) i la regió pròxima al 40K(1460.8 keV) les 

desviacions trobades són petites i concorden amb els resultats obtinguts. Respecte a 

l’activitat del 57Co no ens serveix com  a validació dels resultats del  210Pb ja que l’eficiència 

de detecció per al  210Pb (46.5 keV) difereix molt a la del 57Co. Per tant podem validar la 

correcció deguda a la geometria feta al calibratge. 

5.7.  Intercomparació resultats obtinguts 

La planificació inicial era realitzar l’estudi durant 20 setmanes dels valors d’activitat a partir 

dels filtres mostrejats per les 3 bombes. Però a causa de les avaries de la bomba de mitjà 

volum, això no ha estat possible. Així l’estudi ha durat 24 setmanes, i de les 20 mostres 

inicials previstes per a la BMV s’ha passat a només 12 setmanes i de forma no consecutiva. 

Les altres dues bombes no han presentat cap problema i han seguit la planificació inicial 

del projecte. La comparació dels resultats s’ha fet respecte al 210Pb ja que és l’únic 

radionúclid que és detectat amb els tres mostrejadors. S’han corregits les activitats 

detectades amb els paràmetres de correcció determinats en l’apartat 5.6. 

 

5.7.1. Comparació activitat del 210Pb  de la BAV respecte a l’activitat del 

210Pb de la BMV 

 

Els valors d’activitat obtinguts es presenten en l’annex B. En el gràfic 11 es mostra la 

representació dels valors d’activitat de 210Pb obtinguts en la bomba d’alt volum enfront dels 

valors d’activitat de 210Pb obtinguts en la bomba de mitjà volum.  
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La correlació entre els valors de les activitats de 210Pb de les dues bombes mostren una 

correlació gairebé perfecta (r=0.976, p-valor=0.000). Aquests resultats queden 

pràcticament sempre dins de les incerteses mitjanes (20%, k=2) que resulten de la suma 

de les incerteses per a cada mostrejador, les diferències entre els valors d’activitat 

detectats es poden explicar en part a les petites variacions que hi ha en l’eficiència de 

recol·lecció d’aerosols que experimenten aquest tipus de filtre a diferents fluxos d’aspiració.  

 

5.7.2. Comparació activitat del 210Pb de la BAV respecte a l’activitat beta 

total de la BC 

 

Els valors d’activitat obtinguts es presenten en l’annex B.2. En el gràfic 12 es veu la 

representació dels valors d’activitat de 210Pb obtinguts en la bomba d’alt volum enfront dels 

valors d’activitat de beta total obtinguts en la bomba de baix volum. 
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Gràfic 11. Activitat 210Pb BAV enfront activat 210Pb BMV 
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S’ha trobat una forta correlació estadísticament significativa (r= 0.977  p-valor=0.000) entre 

els dos valors, per tant podem afirmar que tot i que es tracti de filtres diferents , les activitats 

mesurades amb la bomba petita són un bon indicador de les activitats de la bomba gran. 

Cal considerar que en el cas de la bomba petita el que s’ha determinat és l’activitat beta 

total, que és deguda majoritàriament al 210Pb i 210Bi, i a altres emissors beta a l’atmosfera 

com el 22Na, 40K i 137Cs, tot i que en quantitats molt menors. 
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Gràfic 12. Activitat 210Pb BAV enfront activat beta total BC. 
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6.  Estudi econòmic  

 

El present pressupost fa referència al cost atribuïble al desenvolupament del projecte. En 

la realització d’aquest projecte, la primera part  ha consistit en la recopilació i el tractament 

de les dades ja obtingudes durant el període 2006-2013, lògicament aquesta part no ha 

comportat cap cost a nivell de material. Per a la realització de la resta del projecte s’ha 

emprat material consumible i immobilitzat. A més, caldrà comptabilitzar el temps del 

personal emprat. S’ha requerit l’ús del personal del INTE per a l’ús dels detectors de mesura 

i per a l’elaboració de patrons. 

 

Així, els costos econòmics derivats de la realització del projecte queden dividits en els 

següents  conceptes: hores de personal, amortització de l’immobilitzat, cost del material 

fungible, consum elèctric de les bombes. A aquests costos directes s’ha d’afegir un cost 

indirecte, aquest s’estimarà com un 5% dels costos directes. 

 

Les hores de personal comprenen els següents conceptes: 

 Recopilació de les dades obtingudes durant el període 2006-2013, dels valors 

d’activitat de la bomba d’alt volum i estudi estadístic d’aquestes. 

 Preparació setmanal dels filtres incloent l’assecatge, el pesat i la col·locació 

d’aquests. 

 Control dels cabals de funcionament de les bombes.  

 Marcatge filtres grans per a l’elaboració dels patrons. 

Les hores del personal del INTE comprenen els següents conceptes; 

 Elaboració patrons. 

 Gestió del detector. 

El cost del personal qualificat del INTE és de 30€/hora, i el cost considerat per a l’estudiant 

és de 12€/hora. 

Els costos del material consumible emprat s’han calculat segons els preus proporcionats 

pel laboratori.  

Els costos d’amortització de l’immobilitzat han tingut en compte la vida útil dels aparells que 

el laboratori considera i la capacitat anual mitjana que poden suportar.  
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6.1.  Costos directes 

6.1.1  Temps 

 

S’han realitzat un total de 520 hores al laboratori del INTE: 6.5 mesos amb una dedicació 

setmanal de 20 h/setmana, amb 4 setmanes/mes. Addicionalment s’han dedicat 150 hores 

més a fi de completar la redacció de la memòria. Per part del personal del INTE s’han 

emprat 53 hores. El desglossament del temps emprat es troba en l’Annex C1. 

 

 

 

6.1.2  Material consumible 

 

 

Operari 
Temps 

(hores)

Preu  

(€/hora)

Quantitat 

(Euros)

Estudiant 670 12 8040

Personal INTE 53 30 1590

Total  9,630.00 €

Taula 21. Cost associat al temps emprat. 

Descripció Quantitat 

Preu  

unitari 

(€/unitat)

Total 

(Euros)

Usos bombona gas detector proporcional 80 0.96 76.8

Planxetes 22 1.06 23.32

Nitrogen refrigeració detectors gamma 24 13.5 324

Patró plom 2 700 1400

Caixes filtres recompte 36 0.2 7.2

Consum elèctric bomba gran 1612.34

Consum elèctric bomba petita 268.72

Consum elèctric bomba mitjana 295.59

Filtre bomba alt volum 24 13 312

Filtre Bomba mitjà volum 12 5 60

Filtre Bomba baix volum 20 0.2 4

Consum elèctric  estufa 48 0.11 5.28

Potència elèctrica contractada 360

Total 4,749.25 €

Taula 22. Cost material consumible emprat. 
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6.1.3  Amortitzacions dels equips 

 

 

6.2  Cost total 

 

Concepte Import (€) 

Temps 9630 

Material 4749.25 

Immobilitzat 2469.65 

Total Costos directes                                                                                     16848.9 

5% Costos Indirectes 842.45 

Subtotal 17691.35 

IVA 21% 3715.18 

TOTAL 21,406.53 € 

Taula 24. Cost total elaboració del projecte. 

Descripció
Capacitat 

anual

Amortització 

anual (€)

Amortització 

per ús (€/us)
Usos Total(€)

Detector proporcional 220 3000 13.64 80 1090.91

Detectors gamma 240 9000 37.5 36 1350

Balança 3300 750 0.23 120 27.27

Estufa 880 27 0.03 48 1.47

Total 2,469.65 €

Taula 23. Cost associat a les amortitzacions dels equips. 
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7. Estudi  de l’impacte ambiental 

7.1. Consideracions 

 

Tenint en compte que  el context del projecte es centra en l’estudi de dades existents i en 

la influència dels paràmetres de mostreig en els valors d’activitat detectada, el potencial 

impacte ambiental es considera lleu, degut a les seves característiques intrínseques: 

 

 L’activitat desenvolupada no ha utilitzat processos de transformació de matèries 

primes. 

 El consum d’aigua durant la realització ha esta negligible. 

 Bona part del desenvolupament del projecte ha estat tècnica i de metodologia. 

 Els patrons emprats per a l’estudi de la influència dels paràmetres de mostreig seran 

emmagatzemats per l’INTE a fi de poder realitzar les tasques periòdiques de 

calibratge. 

 Desprès de la realització del projecte no hi haurà una afectació en l’impacte 

ambiental degut  a que el procediment de funcionament de la bomba gran resulta 

inalterat. 

 

Per tant l’impacte ambiental resultant d’aquest projecte vindrà únicament del propi procés 

d’elaboració. 

 

7.1.1. Residus sòlids 

 

Seguint el protocol existent en el laboratori els filtres resultants de la recol·lecció setmanal 

de aerosols per part de les bombes seran emmagatzemats per part de l’INTE. La resta de 

residus generats són emmagatzemats fins a la recollida semestral per part de EcoCat 

l’empresa de gestió de residus químics amb la qual treballa el laboratori. 

 

7.1.2. Emissions de gasos 

 

Com les bombes tenen un elevat consum elèctric hi haurà una emissió no menyspreable 

de CO2 associada al mostreig realitzat. El factor que recomana emprar a març de 2014 
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l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic [19] per comptabilitzar les emissions de CO2  és de  

248 g CO2/kWh. 

 

0.248 kg CO2

kWh
∗ 16368.48 𝑘𝑊ℎ = 4059.38 𝑘𝑔 CO2 

 

7.1.3. Emissió de soroll 

 

Tot i que les bombes generen contaminació sonora, degut a la seva ubicació en el terrat 

d’un edifici pròxim a una avinguda amb molt de tràfic, es considera que el impacte generat 

per aquestes es lleu. 

 

7.1.4. Residus especials 

 

Tot i que els filtres contenen una activitat radiològica, aquesta és molt baixa deguda al seu 

origen i no es considera residu radioactiu.  
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Conclusions 

 

S’han trobat fortes correlacions amb els paràmetres que tenen més influència en les 

variacions de les activitats en l’atmosfera dels principals radionúclids. En el cas  del 7Be i 

el del 210Pb  la correlació ha sigut alta amb la temperatura com era d’esperar per les seves 

distribucions estacionals, el 40K ha tingut una forta correlació amb el residu humit. La 

correlació de  7Be amb les taques solars ha estat baixa; per tant, en estudis successius 

s’haurien d’estudiar les dades de com a mínim 1 cicle solar sencer. També seria interessant 

tant com per al 7Be però especialment per al 210Pb observar si hi ha variació amb els valors 

detectats segons els desplaçaments de les grans masses d’aire en l’atmosfera, que 

provenen de llocs amb concentracions més elevades. Malauradament no s’ha trobat cap 

correlació amb els paràmetres que regulen la deposició humida. 

 

Respecte a l’estudi de diversos paràmetres d’influència, s’ha comprovat que els tres tipus 

de mostrejadors estudiats proporcionen una adequada informació sobre el volum total 

d’aire mostrejat, així com s’ha determinat per a la bomba d’alt volum el valor de la constant 

que, a través d’una relació exponencial decreixent, permet calcular a priori el volum final 

mostrejat a partir del valor inicial. 

 

En relació a l’impacte dels mètodes de calibratge, s’ha pogut establir que en el cas de la 

determinació del 210Pb, és necessari disposar d’un patró que permeti estimar 

adequadament l’activitat d’emissors de baixa energia, essent possible establir l’eficiència 

del sistema bé amb una solució patró de 210Pb, o bé amb materials de referència que el 

continguin.  

 

L’ús de la comparació efectuada per el CSN ens ha permès validar l’adequació dels 

resultats obtinguts per al 7Be i 40K per al filtre mitjà, validant així l’ajust per geometria 

efectuat. 

 

Respecte a la comparació dels valors d’activitats obtinguts a partir dels tres mostrejadors 

diferents, les correlacions obtingudes han estat molt altes i les desviacions dels valors han 

estat gairebé sempre dins de les incerteses associades als recomptes, 20% k=2. A efectes 

de millora del present estudi cal destacar que l’efecte associat a les diferents eficiències 

entre els filtres no s’ha tingut en compte.  
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