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INTRODUCCIO

En aquests darters anys, en una fabrica de cotxes de Barcelona es pro-
dueix, d'una forma aleatoria, l'aparlc16 d'un estrany fenomen de formac16
de porus durant el pintat de les carrosseries. Hom hi inicia una investigacio
per tal de trobar la seva causa i, aixi, poder resoldre el problema.

Eliminades les primeres possibilitats: humitat, neteja, control dels pro-
ccssos anteriors al pintat (fosfatacio i imprimacio), etc., hom endega 1'estudl*
cap a una possible contaminacio ambiental.

Hom efectua 1'estudi per Microscopia Electronica de Rastreig (SEM,
Scanning Electron Microscopy) 1 Microanalisi de Raigs X Dispersiva en Ener-
gia (EDXA, Energy Dispersive X-ray Analysis), d'aerosols ambientals per si
la contaminacio fos produ'ida per particular en suspensio a l'aire. La utilitza-
cio d'aquestes tecniques fisiques de microanalisi en problemes de contamina-
cio atmosferica ha estat emprada recentment per diversos autors.'

MATERIAL I METODES

Per a la presa de mostres , hom escolli dos punts de la cadena de pintu-
ra: COMPONENTS, on hom agafa faire de 1 ' exterior de la fabrica per a ali-
mentar la cadena , i CABINA, on hom duu a terme el pintat dels cotxes. La
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cabina es a sobrepressio per tal d'evitar l'entrada de qualsevol cos estrany,

i l'aire procedeix de components despres de passar per una bateria de filtres.

El mostreig fou dut a terme dues vegades: una mentre succeia el feno-

men de formacio de porus i l'altra, quan no n'hi havia, i aixi hom podria

disposar de mostres de referencia; consisti a filtrar uns 5 m` aproximada-

ment d'aire a traves d'un filtre de fibra de vidre, mitjancant una bomba de

baix volum (30 I/min). En tot moment, els filtres foren emmagatzemats en

dessecadors de silicagel per tal de protegir-los de la humitat. De cada mostra

foren retallats discs de 12 mm de diametre i foren muntats sobre els porta-

mostres del microscopi electronic amb cinta adhesiva de doble cara. Seguida-

ment foren recoberts d'una fina capa d'or per a llur estudi morfologic per

SEM.
Per a l'estudi de la composicio elemental de les particules per Microana-

lisi de Raigs X Dispersiva en Energia, el mostreig fou dut a terme de la ma-
teixa manera i amb les mateixes conditions, pero amb filtres d'acetat de

cel-lulosa, perque no donen resposta EDXA, i les mostres foren estudiades
directament sense metal .litzar-les amb or.

RESULTATS

Les particules recollides a COMPONENTS, Cant als filtres de fibra de
vidre com als d'acetat de cel-lulosa (fig. 1) presentaren una morfologia carac-
teristica d'aerosols tipics de contaminacio atmosferica (natural i antropogeni-
ca), els quals practicament no aparegueren a CABINA (fig. 2).

La microanalisi EDX de les particules presents a CABINA (fig. 3) posa
de manifest una gran abundancia de clor, procedent dels dissolvents de la

pintura, i de titani, corresponent a particules de TiO,, un pigment molt
usual en pintures. A la fig. 4 hom pot veure amb mes detail boles de 0,5
mitres de diametre d'aquest TiO, sobre el filtre de fibra de vidre. Altres
elements aixi detectats han estat Na, Si, S, K i Ca. Un estudi mes detingut,
particula a particula, ha posat de manifest la presencia de particules de Fe
i V, segurament procedents de les carrosseries, i de Cr i Pb probablement

corresponents a particules de pintura.
D'altra banda, hom ha dut a terme tambe l'estudi EDX de la zona de

porus sobre un tros de capot de cotxe. La zona central del crater dona respos-
ta de S i Ba, corresponent al BaSO4 de la capa d'1mpr1maci6 de la planxa,
mentre que als voltants del crater hom detecta S, Ba, Fe, Ti, Cr 1 Pb, consti-
tuents de la planxa, capa d'imprimacio i pintura.

CONCLUSIONS

Del resultat de les analisis de les mostres de components i cabina, hom
dedueix que les particules presents a components son caracteristiques d'aero-
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Fgura 3: Resposta EDX de les particules recollides a CABINA, sobre un filtre d'acetat de

cel lulosa . Analisi a x 40 , i feix d ' electrons primaris de 20 kV. Senyals corresponents a Na,

Si, S, Cl, K, Ca i Ti.

Figura 4: Boles de TiO2 presents al filtre de fibra de vidre de CABINA i corresponents a

pigments de la pintura blanca dels cotxes (x650). Marques de 10 µm.
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sols atmosferics , i el fet que a CABINA no apareguin vol dir que el sistema
de filtratge de faire es eficac . Quant a CABINA , presenta un ambient propi
de la pintura dels cotxes.

D'altra banda, no ha estat trobada cap relaci6 significativa entre 1'am-
bient de cabina i components amb fenomen i sense fenomen , per tal corn
les analisis de totes les mostres ha donat resultats totalment equivalents.

Una investigaci6 posterior realitzada amb un acoblament Cromatografia
de Gasos - Espectrometria de Masses , posy de manifest que la presencia
dels craters podria esser deguda a una contaminaci6 intermitent d'acids gras-
sos en el circuit d ' aire de les pistoles de pintura de les carrosseries.1

Els compostos identificats per CG-EM foren : la familia constituida per
benzaldehid, 2-hidroxi benzaldehid , isopropilbenze i acid benzoic (m/e =
71; 95; 102 i 153, respectivament), aixi com I'acid ftalic, el ftalat de dimetil
butil i el ftalat de dioctil (m/e = 187 ; 375 i 504, respectivament ); l'acid
gras identificat fou l'adipat benzilic (m/e = 488).

La deposici6 simultania de la pintura i de les microgotes de greix da-
munt la planxa metal•lica , devia presentar un aspecte macroscopic de super-
ficie uniforme a temperatura ambient, durant el proces de pintura amb pis-
tola; en passar al pas seguent , assecat de la carrosseria en una cambra a alta
temperatura , degueren apareixer els craters -tal com es produeix a la
practica- a causa de 1'evaporac16 diferenciada dels greixos. En un proces
d'aquestes caracteristiques nomes degueren romandre a la zona del crater
traces d'elements organics -no detectables amb EDXA- i els elements de
Z >, 11 propis de la pintura, que si que hi foren detectats per aquesta tec-
nica.

Volem fer notar un aspecte additional al resultat d'aquesta investigaci6,
relacionat amb les conditions de seguretat en els processor de pintura amb
pistola a les grans factories de fabricaci6 de cotxes : la indispensable necessitat
que els obrers que duen a terme aquestes tasques usin en tot moment caretes
protectores. Horn pot observar a les figures 2 i 4 que la grandaria de la majo-
ria de les particules o microgotes de pintura presents a l'atmosfera de la cabi-
na oscil-la entre 2 i 10 µm de diametre . Aquestes reduIdes dimensions fan
que les microgotes siguin inhalades amb facilitat i retingudes en els alveols
pulmonars , ja que precisament aquestes dimensions han estat determinades
en casos de silicosi i altres tipus de patogenia pulmonar ." 10' 11
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