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1. INTRODUCIÓN
O novo Real Decreto 39/2017 do 27 de
xaneiro modifica o Real Decreto
102/2011 do 28 de xaneiro relativo á
mellora
da
calidade
do
aire,
establecendo
como
método
de
referencia para a determinación de
PM10 e PM2,5 o descrito na norma
UNE-EN 12341:2015 “Aire ambiente.
Método de medición gravimétrico
normalizado para a determinación da
concentración másica PM10 ou PM2,5 da
materia particulada en suspensión”. Na
dita norma establécese o método
gravimétrico aplicado a filtros recollidos
en determinados captadores con
períodos de funcionamento diarios. Polo
tanto, os métodos de medida en
continuo non son métodos de
referencia. Sen embargo, achegan unha
vantaxe adicional posto que posibilitan
a realización dun seguimento en base
horaria dos niveis rexistrados, e con iso
posibilitan establecer relacións dos
niveis de inmisión coas emisións na
contorna
e
os
escenarios
meteorolóxicos. Cando se utiliza o
método de referencia hai que ter en
conta que estes métodos gravimétricos
manuais
proporcionan
información
sobre os niveis de partículas rexistrados
con varios días de atraso respecto ó da
medida en continuo, e ademais a
medida ten unha resolución de 24 h.
Son os métodos de medida en tempo
real os que permiten obter os rexistros
con carácter inmediato, o cal é de vital
importancia á hora de establecer o
correcto diagnóstico e informar á
poboación en caso de necesidade.
Ademais, a resolución horaria da
medida permite a identificación de
procesos e fontes de emisión con

impacto na calidade do aire. Por estes
motivos a maior parte das estacións de
control da calidade do aire na Unión
Europea utilizan técnicas automáticas
de medida de contaminantes.
Tendo en conta a “Guía para a
demostración da equivalencia dos
métodos de monitorización do aire
ambiente” publicada no 2010 e a
Norma UNE-EN 16450 “Aire ambiente.
Sistemas automáticos de medida para a
medición da concentración de materia
particulada (PM10; PM2,5)” publicada
no 2017, avaliouse a equivalencia do
sistema automático de medida (método
candidato) para a medición da
concentración de materia particulada co
método gravimétrico (método de
referencia).
Esta guía máis o test de equivalencia
empregado para o cálculo están
dispoñibles no seguinte enlace:
http://ec.europa.eu/environment/air/qu
ality/legislation/assessment.htm
Para cada un dos períodos (cálido e
frío) é necesario dispoñer como mínimo
de 40 pares de datos validados e
promediados durante un período de 24
horas. Nun principio, os pares de datos
poden quitarse da serie de datos
unicamente por algunha razón técnica.
Non obstante, ó aplicar os métodos de
referencia ocorren erros ó manipular os
filtros.
Adicionalmente,
permítese
eliminar ata o 2,5% dos datos
considerados
como
valor
atípico
(outlier) en tanto que os pares de datos
válidos sexa ≥40. Todos os datos
restantes débense empregar para a
avaliación posterior.
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2. METODOLOXÍA
Para realizar este estudo da función de corrección instalouse en cada estación de
interese un captador gravimétrico de alto volume con cabezal PM10 ou PM2,5 para
realizar a intercomparación co equipo automático de PM10 ou PM2,5. Hai dous tipos de
equipos automáticos: os TEOM baseados na técnica de microbalanza e os equipos de
absorción BETA.
Nas Figuras 1-2 amósanse dous exemplos dos diversos tipos de captadores
gravimétricos empregados.

Figura 2. Captador HVS MCV CAV-A/M

Figura 1. Captador HVS DIGITEL DHA-80.

As estacións de calidade do aire e o seu tipo de analizador automático de partículas
obxecto de estudo son as que se describen a continuación:
 Torre de Hércules
A estación de Torre de Hércules é unha estación de fondo en área urbana situada na
contorna do C.I.F.P. Ánxel Casal de Monte Alto, a carón do Paseo Marítimo e da Torre
de Hércules, localizada nas coordenadas: 43.382786, -8.409211. Dispón dun equipo de
PM10 de absorción beta para o cal se calculou a función de corrección. Na Figura 3
amósase esta estación de Calidade do Aire. 


6








Figura 3. Estación Torre de Hércules (A Coruña).


 Riazor
A estación de Riazor é unha estación de tráfico en área urbana situada na antiga
Delegación de Sanidade, na rúa Gregorio Hernández. Localizada nas coordenadas
43.367091, -8.4205599. Estudiouse a función de corrección para o seu equipo de PM10,
o cal é de absorción beta. Na Figura 4 amósase esta estación de Calidade do Aire.










Figura 4. Estación Riazor (A Coruña).

 Gómez Franqueira
A estación de Gómez Franqueira é unha estación de tráfico en área urbana situada na
rúa Eulogio Gómez Franqueira, en Ourense, a carón das estacións de autobús e de
ferrocarril, nunha praza á beira da estrada N-120. As súas coordenadas son
42.353033, -7.877667. Tívose en conta o seu analizador automático de PM10 para o
estudo das funcións de corrección. Na Figura 5 amósase esta estación de Calidade do
Aire.
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Figura 5. Estación Gómez Franqueira (Ourense).

 Lugo-Fingoy
A estación Lugo-Fingoy é unha estación de tráfico en área urbana situada na Avenida
Fingoy en Lugo nas coordenadas 42.997922, -7.550728. Realizouse o estudo da
función de corrección para o seu analizador automático de PM10 de absorción beta. Na
Figura 6 amósase esta estación de Calidade do Aire.

Figura 6. Estación Lugo-Fingoy.

 A Grela
Estación de tipo industrial localizada no Polígono de A Grela (A Coruña), no recinto do
LMAG, nas coordenadas 43.354172, -8.424946. Atópase aproximadamente a 1 km do
complexo industrial de SGL Carbon e posúe un analizador TEOM de PM10. Está
localizada ó nordeste da Central Térmica de Sabón e dispón dun analizador TEOM de
PM2,5. Realizouse o estudo da función de corrección para ambos analizadores. Na
Figura 7 amósase esta estación de Calidade do Aire.

Figura 7. Estación de A Grela pertencente á
subrede industrial.
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 Xove
A estación de Xove é unha estación industrial situada cara o suroeste do complexo
industrial de Alcoa Inexpal en San Cibrao, a unha distancia aproximada de 4 km.
Atópase a carón dun parque do concello lucense de Xove, preto dunha zona residencial
de escaso tráfico e dun pavillón polideportivo. As súas coordenadas son
43.685662, -7.507667. Ten un analizador automático TEOM para PM10 que se utilizou
no estudo da función de corrección das microbalanzas. Na Figura 8 amósase esta
estación de Calidade do Aire.

Figura 8. Estación de Xove pertencente á subrede industrial.

 Pastoriza
Estación de tipo industrial localizada no Concello de Arteixo, en concreto, na parroquia
de Santa María de Pastoriza. Atópase nunha zona de pastos, vivendas e tráfico
reducido, a uns 3 km do complexo industrial de Repsol en A Coruña. As súas
coordenadas son 43.335241, -8.472004. Para a medición de partículas de PM10 está
equipada cun analizador TEOM para cal se realizou o estudo da función de corrección.
Na Figura 9 amósase esta estación de Calidade do Aire.

Figura 9. Estación de Pastoriza pertencente á subrede industrial.

 Centro Cívico
A estación Centro Cívico é unha estación de tipo industrial que se atopa cara o
suroeste do complexo industrial de Repsol en A Coruña, a uns 7,5 km do mesmo.
Localízase nun pequeno parque a carón do Centro Cívico do Concello de Arteixo, preto
do Paseo do Balneario, nun espazo de tráfico reducido con vivendas de tipo residencial.
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As súas coordenadas son 43.302295, -8.505986. Estudouse a función de corrección
para o TEOM de PM2,5 que posúe esta estación. Na Figura 10 amósase esta estación de
Calidade do Aire.

Figura 10. Estación de Centro Cívico pertencente á subrede industrial.

 Paiosaco
É unha estación industrial situada na contorna de Paiosaco, no concello coruñés de A
Laracha. Atópase a uns 9 km cara o suroeste da Central Térmica de Sabón, nunha
finca preto da autovía AG-55, que une Carballo e A Coruña. Localizada nas
coordenadas 43.259747, -8.554653. Ten un analizador TEOM para PM10. Na Figura 11
amósase esta estación de Calidade do Aire.

Figura 11. Estación de Pastoriza pertencente á subrede industrial.

 Magdalena
A estación de Magdalena é unha estación industrial da central térmica e central de
ciclo combinado de As Pontes, e está situada a uns 2 km ó nordeste de dita
instalación. Atópase no núcleo urbano do concello de As Pontes de García Rodríguez,
arrodeada de vivendas residenciais, coordenadas 43.450000, -7.847222. Realizouse o
estudo da función de corrección para os seus analizadores TEOM de PM10 e de PM2,5.
Na Figura 12 amósase esta estación de Calidade do Aire.

.

Figura 12. Estación de Magdalena pertencente
á subrede industrial.
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 Louseiras
Estación industrial situada a uns 14 km cara o nordeste de UPT As Pontes, e ó sur da
parroquia de Santa María de Ambosores, no concello lucense de Muras. A estación
atópase nun alto, a carón dun parque eólico e a escasos metros dunha estrada moi
pouco transcorrida. As súas coordenadas son 43.536111, -7.740278. Ten un analizador
TEOM para PM10 para o cal se calculou a función de corrección. Na Figura 13 amósase
esta estación de Calidade do Aire.

Figura 13. Estación Louseiras pertencente á subrede industrial.

 Fraga Redonda
Fraga Redonda é unha estación industrial situada a 11 km ó oeste de UPT As Pontes,
moi preto do Encoro da Ribeira. Atópase nunha zona de tipo rural e de tráfico moi
reducido, con vivendas de tipo residencial, pastos e campos de cultivo. As súas
coordenadas son 43.405399, -7.988619. Ten un analizador TEOM de PM10 e un TEOM
de PM2,5 para os cales se realizou o estudo da función de corrección. Na Figura 14
amósase esta estación de Calidade do Aire.

Figura 14. Estación Fraga Redonda pertencente á subrede industrial.
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O Laboratorio de Medio Ambiente de
Galicia realizou o pretratamento dos
filtros e a Rede de Calidade do Aire
encargouse
da
mostraxe.
Posteriormente, o LMAG realizou o
tratamento
dos
filtros
e
a
determinación gravimétrica. Cos datos
obtidos, a Rede de Calidade do Aire de
Galicia realizou os cálculos necesarios
para
a
intercomparación
e
a
interpretración dos resultados.

as tarefas de limpeza adecuadas. Unha
mostra considérase válida se o tempo
de mostraxe é superior a 23 horas. De
xeito contrario, a mostra desbótase.
Como
elemento
de
retención
empregáronse filtros de fibra de cuarzo
Munktell MK360 de 150 mm de
diámetro, acondicionados durante 48
horas antes da pesada na sala de
balanzas (amosada na Figura 15), a
20±1ºC de temperatura e 50±5% de
humidade relativa. O tratamento dos
filtros realizouno o LMAG, laboratorio
acreditado por ENAC para este
procedemento segundo a norma UNE
EN 12341:2015.

O tempo de mostraxe é de 24 horas.
Cada día de retirada dos filtros e
posterior programación dunha nova
mostra
compróbase
o
correcto
funcionamento do equipo e realízanse

Figura 15. Sala de balanzas do LMAG con temperatura e humidade controladas (exterior e interior).
En
cada
sesión
de
pesada,
compróbanse e documéntanse as
condicións da sala de balanzas onde se
atopa a balanza empregada para a
pesada destes filtros. Todos os rexistros
cumpren as condicións descritas na
guía anteriormente citada.

Ó comezo de cada sesión de pesada
verifícase o correcto funcionamento da
balanza con pesas de referencia, de
masas
similares
ós
filtros,
concretamente coa de 1 g. Ademais, na
sala de balanzas mantéñense filtros
brancos de referencia do mesmo
tamaño e material que os que se usan
para a mostraxe. O seu peso rexístrase
en cada sesión de pesada. Se as masas
dos filtros brancos de referencia
cambiaron menos de 500 µg desde a
última sesión de pesada, a súa masa
media rexístrase e procédese á pesada
dos filtros coa mostra. No caso

Os filtros manéxanse con pinzas de
teflón. Antes de usalos compróbanse,
empregando unha lámpada de luz
visible, para detectar defectos tales
como buratos ou perdas de material
que ocasionarían erros na recolección
da mostra de PM.
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contrario, non se pesan filtros coas
mostras ata que a diferenza de pesada
dos brancos de referencia sexa menor
de 500 µg.

balanzas durante un mínimo de 48 h
antes da primeira pesada. Tras 24 a 72
horas despois, realízase unha segunda
pesada e se a diferenza entre ámbalas
dúas pesadas non é superior a 800 µg
calcúlase a media, e o valor obtido será
o peso do filtro contendo a mostra.

Os filtros brancos para a mostraxe
pésanse dúas veces cun intervalo de 24
horas. Se a diferenza entre ámbalas
dúas pesadas non é superior a 500 µg
o filtro é estable, polo que se calcula a
media e o valor obtido tómase como a
masa do filtro branco. Despois da
mostraxe da materia particulada PM
mantéñense os filtros na sala de

A masa de PM calcúlase por diferenza
entre o filtro branco e o filtro da
mostraxe. A continuación créase unha
base de datos cos valores de PM
referidos
ó
volume
de
3
mostraxe (µg PM/m ).

3. CÁLCULO DA FUNCIÓN DE CORRECCIÓN E A INCERTEZA
Realízase o cálculo da función de corrección e da incerteza do equipo candidato
(equipo de medición en continuo).
A relación de ambos métodos pódese describir mediante unha relación lineal da forma:
𝑦𝑖 = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑥𝑖
onde:
yi é o resultado dun equipo de medición en continuo para un período i individual de
24 h (en µg/m3 en condicións ambientais).
xi é o resultado do método de referencia para un período i individual de 24 h (en
µg/m3 en condicións ambientais).
No Anexo A están dispoñibles os algoritmos para o cálculo de a, b e as súas varianzas
u(a) e u(b).
En función de que a pendente (b) difira ou non significativamente de 1 e de que a
ordenada na orixe (a) difira ou non significativamente de 0 preséntanse 4 ecuacións
posibles da función de corrección.
Caso
Caso 1

Condición
│b-1│≤ 2.u(b) y │a│≤ 2.u(a)

Función de corrección
𝑦𝑖,𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑦𝑖

Caso 2

│b-1│≤ 2.u(b) y │a│> 2.u(a)

𝑦𝑖,𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑦𝑖 − 𝑎

Caso 3

│b-1│> 2.u(b) y │a│≤ 2.u(a)

Caso 4

│b-1│> 2.u(b) y │a│> 2.u(a)

𝑦𝑖
𝑏
𝑦𝑖 − 𝑎 1
𝑎
=
= 𝑦𝑖 −
𝑏
𝑏
𝑏
𝑦𝑖,𝑐𝑜𝑟𝑟 =

𝑦𝑖,𝑐𝑜𝑟𝑟

No caso de que sexa necesario realizar corrección, os valores resultantes de yi,corr
utilízanse para calcular mediante regresión ortogonal unha nova relación yi,corr = c + dxi
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así como os seus parámetros asociados (RSS, ua, ub), que son necesarios para o
cálculo da incerteza.
No Anexo B están dispoñibles as ecuacións para o cálculo das incertezas nos resultados
do método candidato (equipo de medición en continuo, é dicir, o sistema automático
de medida) por comparación co método de referencia, para os catro casos anteriores.
Calcúlase a incerteza combinada relativa do sistema automático de medida (SAM) no
valor límite pertinente:
2
𝑤𝑆𝐴𝑀
=

2
𝑢𝑦𝑖=𝐿

𝐿2

onde,

uyi=L
L

é a incerteza do valor límite pertinente de PM (µg/m3)
é o valor límite pertinente de PM (µg/m3)

O valor apropiado de uyi=L depende do requisito para a aplicación das correccións para
valores de pendente e/ou ordenada na orixe que son diferentes significativamente de 1
ou 0, respectivamente.
A incerteza expandida relativa calcúlase multiplicando wSAM por un factor de cobertura
k=2.
𝑊𝑆𝐴𝑀 = 𝑘 ∙ 𝑤𝑆𝐴𝑀
Para que a función de corrección sexa válida, a incerteza calculada WSAM deberá ser
inferior á incerteza relativa expandida baseada nos obxectivos de calidade dos datos
para o método de referencia Wocd.
Esta incerteza está establecida no apartado 1 do Anexo V do RD 102/2011, do 28 de
xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire, sendo de 25% tanto para PM10 como
para PM2,5.

4. RESULTADOS
O test de equivalencia foi aplicado con referencia ó valor límite diario de 50 µg/m3 para
PM10 e 30 µg/m3 para PM2,5, tal e como indica a Norma UNE-EN 16450:2017.
A continuación, na Táboa 1 móstranse as funcións de corrección aplicadas ós datos
obtidos polos equipos automáticos e a incerteza de cada caso a cal debe ser menor ó
25% para que a función de corrección sexa considerada válida. Tras os estudos
levados a cabo considerouse aplicar unha función común para os equipos automáticos
de absorción beta de PM10, unha función común para os equipos automáticos de
microbalanza (TEOM) de PM10, unha función común para os equipos automáticos de
microbalanza de PM2,5 e no caso das estacións de Torre de Hércules e de Riazor aplicar
a función de corrección individual.
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Táboa 1. Funcións de corrección aplicadas ós datos obtidos polos equipos automáticos de PM.

Función de Corrección

Incerteza

Absorción Beta PM10

1,253y + 0,413

23,7 %

Microbalanza PM10

1,118y – 3,991

12,0 %

Microbalanza PM2,5

0,890y + 2,731

15,3 %

Torre PM10

0,872y + 0,048

16,4 %

Riazor PM10

1,101y + 2,31

19,1 %
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ANEXO A: Algoritmos para o cálculo dos parámetros da regresión
ortogonal
Ecuación de regresión:
𝑦 =𝑎+ 𝑏∙𝑥
Pendente b:
2

𝑏=

𝑆𝑦𝑦 − 𝑆𝑥𝑥 + √(𝑆𝑦𝑦 − 𝑆𝑥𝑥 ) + 4(𝑆𝑥𝑥 )2
2𝑆𝑥𝑦

Onde:
𝑆𝑥𝑥 = ∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑆𝑦𝑦 = ∑(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2
𝑆𝑥𝑦 = ∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ ) (𝑦𝑖 − 𝑦̅)
𝑥̅ =

1
∑ 𝑥𝑖
𝑛

𝑦̅ =

1
∑ 𝑦𝑖
𝑛

Ordenada na orixe a:
𝑎 = 𝑦̅ − 𝑏 ∙ 𝑥̅
Varianzas da pendente e a ordenada na orixe:
2

𝑢𝑏2 =

𝑆𝑦𝑦 − ((𝑆𝑥𝑦 ) ⁄𝑆𝑥𝑥 )
(𝑛 − 2)𝑆𝑥𝑥

𝑢𝑎2 = 𝑢𝑏2
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∑ 𝑥𝑖2
𝑛

ANEXO B: Función de corrección e incerteza nos resultados do
sistema automático de medida
Caso 1. Ningunha corrección para a pendente e a ordenada na orixe
Úsase a seguinte relación para a avaliación da incerteza dos resultados do SAM:
2
𝑢𝑦𝑖
=

𝑅𝑆𝑆
2
− 𝑢𝑅𝑀
+ [𝑎 + (𝑏 − 1)𝐿]2
(𝑛 − 2)

Onde:
uyi
é a incerteza do resultado de medición do SAM yi
RSS é a suma dos residuos dos cadrados resultante da regresión ortogonal
𝑛

𝑅𝑆𝑆 = ∑(𝑦𝑖 − 𝑎 − 𝑏𝑥𝑖 )2
𝑖=1

n
a
b
uRM
L

é o número de pares de datos usados para a regresión
ordenada na orixe
pendente da regresión ortogonal
é a incerteza aleatoria do método de referencia
é o valor límite diario para PM

Caso 2. Corrección para a ordenada na orixe requirida
Cando a función de calibración necesita ser corrixida para a ordenada na orixe sendo
significativamente diferente de 0, úsase a seguinte relación para a avaliación da
incerteza dos resultados do SAM:
2
𝑢𝑦𝑖,𝑐𝑜𝑟𝑟
=

𝑅𝑆𝑆
2
− 𝑢𝑅𝑀
+ [𝑐 + (𝑑 − 1)𝐿]2 + 𝑢𝑎2
(𝑛 − 2)

Onde:
uyi,corr
é a incerteza do resultado yi de medición do SAM obtida despois da corrección
c,d
son os novos coeficientes de regresión obtidos tras a corrección
RSS é a suma dos residuos dos cadrados resultante da regresión ortogonal dos datos
calibrados
𝑛

𝑅𝑆𝑆 = ∑(𝑦𝑖 − 𝑐 − 𝑑𝑥𝑖 )2
𝑖=1

Caso 3. Corrección para a pendente requirida
Cando a función de calibración necesita ser corrixida para unha pendente que é
significativamente diferente a 1, úsase a seguinte relación para a avaliación da
incerteza dos resultados do SAM:
2
𝑢𝑦𝑖,𝑐𝑜𝑟𝑟
=

𝑅𝑆𝑆
2
− 𝑢𝑅𝑀
+ [𝑐 + (𝑑 − 1)𝐿]2 + 𝐿2 𝑢𝑏2
(𝑛 − 2)
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Con RSSS calculado como:
𝑛

𝑅𝑆𝑆 = ∑(𝑦𝑖 − 𝑐 − 𝑑𝑥𝑖 )2
𝑖=1

Caso 4. Corrección para a pendente e a ordenada na orixe requiridas
Cando a función de calibración necesita ser corrixida para a pendente que é
significativamente distinta de 1 e unha ordenada na orixe que é significativamente
diferente de 0, úsase a seguinte relación para a avaliación da incerteza dos resultados
do SAM:
2
𝑢𝑦𝑖,𝑐𝑜𝑟𝑟
=

𝑅𝑆𝑆
2
− 𝑢𝑅𝑀
+ [𝑐 + (𝑑 − 1)𝐿]2 + 𝑢𝑎2 + 𝐿2 𝑢𝑏2
(𝑛 − 2)

Con RSS sendo calculada usando a ecuación:
𝑛

𝑅𝑆𝑆 = ∑(𝑦𝑖 − 𝑐 − 𝑑𝑥𝑖 )2
𝑖=1
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