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Sistemul de prevenire a bolilor profesionale cauzate de inhalarea agenţilor 
chimici se bazează în mare parte pe respectarea valorilor limită de expunere 
profesională. 
Măsurarea expunerii pune o serie de probleme de eşantionare legate în 
special de variaţiile temporale şi spaţiale ale concentraţiilor de poluanţi. 
Aceste variaţii depind, printre altele, de fluctuaţiile intensităţii surselor de 
emisie, de ventilaţie, etc. Toate aceste variaţii vor fi numite în continuare 
variaţii de mediu. 
Reprezentativitatea unei serii de măsurări ale expunerii trebuie asigurată prin 
aplicarea unei strategii de măsurare definite în funcţie de obiectivele urmărite 
şi de mijloacele disponibile. 
Strategia măsurării constă în stabilirea unei liste de agenţi chimici de măsurat 
şi în determinarea grupurilor de expunere omogenă (GEO) care vor face 
obiectul verificărilor. Vor trebui, de asemenea, stabilite toate aspectele legate 
de reproductibilitatea şi specificitatea metodei. Vor fi stabilite tot în această 
fază tipul de prelevare, numărul de măsurări ce se vor efectua, durata 
prelevărilor, numărul de salariaţi a căror expunere va fi controlată. 
 
1. Identificarea noxelor chimice 
 
Prima etapă esenţială constă în stabilirea listei de  agenţi chimici utilizaţi în 
întreprindere, într-un atelier sau la un anumit loc de muncă. 
Pe această listă se vor trece nu doar materia primă de bază ci şi impurităţile 
pe care aceasta le poate conţine, precum şi produşii de reacţie sau de 
degradare ce pot rezulta. Pentru fiecare agent chimic se va stabili pericolul 
asociat şi existenţa valorii limită de expunere profesională.  
Adesea, este necesară o ierarhizare a riscurilor şi o prioritizare a măsurărilor 
în funcţie de aceasta. 
 
2. Studiul locurilor de muncă 
 
În această fază vor fi studiate : 
-    procedurile de lucru; 
- tehnologiile şi agenţii chimici utilizaţi; 
- configuraţia postului de lucru; 
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- numărul de salariaţi expuşi; 
- măsurile şi mijloacele de securitate; 
- măsurile de protecţie individuală; 
- dispozitivele de ventilaţie; 
- frecvenţa de expunere; 
- căile de pătrundere a noxelor în organism; 
- influenţa prezenţei prelevatorilor/sistemului de prelevare. 
 
În cadrul acestor studii se poate observa existenţa unor grupuri de angajaţi 
care au sarcini de muncă identice sau similare, pe care le realizează în 
condiţii identice sau similare şi care sunt expuşi la aceleaşi tipuri şi 
concentraţii de noxe. Ei pot fi incluşi într-un grup de expunere omogenă 
(GEO). 
Trebuie menţionat că este necesară şi o supraveghere medicală a celor 
expuşi, în special când agenţii chimici sunt din categoria celor care 
penetrează uşor prin piele.   
 
 
3. Evaluarea expunerii 
 
3.1.Prelevarea 
 
 Prelevarea individuală 

Prelevarea individuală permite captarea aerului din zona respiratorie a 
operatorului, oricare ar fi gradul de mobilitate al acestuia la locul de muncă. 
Acest tip de prelevare care are în vedere deplasările şi mişcările executate, 
permite obţinerea unei bune reprezentativităţi a expunerii determinate.  

 
 Prelevarea în punct fix 

Prelevarea în punct fix, numită şi prelevare de ambient, este în general 
realizată tot la înălţimea nivelului respirator, dar nu este sensibilă la 
eventualele mişcări şi deplasări ale angajatului. Este, în general, utilizată 
pentru a determina poluarea ambiantă/de fond la locul de muncă. Dacă locul 
de muncă al angajatului este fix şi bine delimitat (fără deplasări importante) 
acest tip de prelevare o poate înlocui pe cea individuală. 
 
 Durata prelevării 

Durata unei prelevări este stabilită în funcţie de VLEP, cu care va fi comparat 
rezultatul determinării şi de specificaţiile metodei de analiză. 
VLEP pe termen scurt:  pentru acest tip de determinări prelevarea nu trebuie 
să depăşească 15 minute. Pentru unii agenţi, de exemplu izocianaţii, această 
durată se reduce la 5 minute. Pe cât posibil, durata prelevării va fi egală cu 
durata emisiei noxei respective, pentru a nu dilua artificial rezultatul 
determinării. 
VLEP medie: reprezintă o valoare medie, corespunzătoare  expunerii pe 
parcursul a 8 ore. Ea se obţine prin prelevări realizate pe toată această durată 
sau pe cel puţin 4-6 ore. Se poate realiza o prelevare unică sau o serie de 
prelevări consecutive. În cazul prelevărilor consecutive se pot pune în 
evidenţă eventualele variaţii ale expunerii în timpul programului de lucru şi se 
pot propune măsuri corective specifice. 



Se poate, de asemenea, alege realizarea unei serii de determinări scurte dar 
nu consecutive. Şi acest tip de prelevare poate evidenţia eventualele variaţii 
ale expunerii dar, faţă de prelevările consecutive, incertitudinea este mai 
mare. 
 
 Numărul de prelevări 

Sursa majoră de incertitudine în cazul interpretării rezultatelor măsurării/ 
expunerii este cel mai adesea legată de faza de eşantionare şi are ca 
principală cauză fluctuaţiile în timp şi spaţiu ale concentraţiei noxei. Obiectivul 
urmărit în realizarea măsurării este decisiv în stabilirea strategiei de evaluare. 
De exemplu, responsabilul cu protecţia muncii poate prefera evidenţierea 
variaţiilor expunerii unui grup de angajaţi, în cursul unei zile de lucru. 
Specialistul în medicina muncii poate fi interesat de evaluarea unui singur 
angajat, pe durata unui an întreg.  
 
Prin diluarea aleatorie a emisiei unei surse de noxe chimice, distribuţia 
concentraţiilor rezultate este, în general, de tip logaritmic, reprezentarea 
grafică a acesteia evidenţiind un maxim. Pentru ca rezultatele determinărilor 
să fie relevante trebuie un număr de măsurări cu atât mai mare cu cât distanţa 
de la VLEP la zona de maxim a distribuţiei amintite este mai mare. 
În cazurile extreme în care expunerea se situează la un nivel net superior sau 
inferior VLEP, numărul de determinări poate fi redus. În caz contrar poate fi 
necesar un număr mai mare de 10 determinări pentru a stabili dacă VLEP a 
fost depăşită. 
 
3.2. Calculul concentraţiei corespunzătoare expunerii profesionale 
 
Formula de mai jos nu se aplică decât atunci când valoarea limită a fost 
stabilită pentru o durată medie de 8 ore, ponderată cu timpul. 
Expunerea medie ponderată cu timpul pentru 8 ore se calculează astfel: 
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 unde: Ci=concentraţia determinată la momentul i 
            ti =timpul de prelevare sau durata expunerii la Ci. 
 
4. Compararea cu valoarea limită  
 
4.1. Evaluarea punctuală 
În absenţa unui număr suficient de determinări care să permită luarea în 
considerare a fluctuaţiilor de mediu se pot introduce o serie de ipoteze 
derivate din distribuţia valorilor şi din abaterea standard. 
Pe baza unor studii bazate pe elemente statistice s-a stabilit că, atunci când 
rezultatul determinărilor depăşeşte 0,3 VLEP, există o mare probabilitate ca o 
măsurare suplimentară să indice o depăşire a VLEP. Această evaluare  
permite luarea în considerare a incertitudinilor aferente fluctuaţiilor de mediu, 
chiar când nu există un număr suficient de determinări. 

 
 



 4.2. Abordarea probabilistică simplificată 
Presupunând o distribuţie logaritmică a valorilor de expunere, se poate 
recurge la o abordare probabilistică pentru a determina probabilitatea de 
depăşire a valorii limită, printr-un calcul bazat pe abaterea medie pătratică şi 
pe media geometrică. Acest calcul se poate face începând de la un număr de 
două determinări. 
 Fie o serie X1, X2,…, Xn de n măsurări ale expunerii. 
 
 
 
Media geometrică MG se poate determina prin relaţia: 
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Abaterea pătratică medie SG se poate exprima  prin relaţia: 
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Plecând de la aceste valori şi de la logaritmul VLEP se poate calcula factorul 
U. 
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În funcţie de situarea valorii lui U în raport cu VLEP se pot face următoarele 
evaluări: 
- U<1,645 – diagnostic: VLEP este depăşită (cod roşu); 
- 1,645<U<3,1 – diagnostic: nedepăşirea VLEP este incertă (cod 

portocaliu); 
- 3,1<U  – diagnostic: VLEP nu este depăşită (cod verde). 
 
4.3. Abordarea probabilistică (număr de măsurări mai mare de 6) 
Această abordare se bazează pe principii statistice şi este recomandabilă,  în 
special, în cazul situaţiilor stabile, repetitive. 
Este necesară existenţa a cel puţin 6 măsurări pentru a putea stabili un 
diagnostic referitor la respectarea sau nu a VLEP (de scurtă durată sau media 
pe 8 ore). 
Metoda implică parcurgerea următoarelor etape: 

 
 Stabilirea şi revizuirea unui model de distribuţie aplicabil rezultatelor. 

Distribuţia logaritmică este modelul cel mai des utilizat. Ipoteza distribuţiei 
logaritmice poate fi confirmată utilizând un grafic de probabilităţi cumulate 
(dreapta lui Henry) sau un test statistic de tipul ShapiroWilk. Examinarea 
dreptei lui Henry permite confirmarea constituirii unui GEO. Rezultatele prea 
îndepărtate de această dreaptă nu aparţin de GEO considerat. 



 Calculul parametrilor seriei de rezultate, luând în considerare tipul de 
distribuţie: media aritmetică, cea geometrică şi abaterea standard 
geometrică SG. Valoarea SG permite şi confirmarea ipotezei GEO. O 
valoare sG mai mare de 3 indică, în general, că rezultatele măsurate nu 
aparţin aceluiaşi GEO. 

 Calculul probabilităţii de depăşire a VLEP (de scurtă durată sau media pe 
8 ore). 

Pot fi adoptate prevederile, cu ordin indicativ, ale normei franceze EN689 
pentru interpretarea probabilităţii P calculate: 
- P ≤0,1% - cod verde : nivelul de expunere este net inferior VLEP; 
- 0,1%< P ≤ 5% - cod portocaliu: nivelul de expunere pare a fi  inferior 

VLEP, dar, pentru a confima acest diagnostic, sunt necesare măsurări 
periodice de verificare; 

- 5%< P-cod roşu:  probabilitatea ca nivelul de expunere să depăşească 
VLEP, este foarte mare. Este necesară luarea de măsuri imediate de 
reducere a expunerii, urmate de o altă serie de măsurări care să 
stabilească eficienţa acestora. 

Trebuie menţionat că acestă grilă de evaluare este convenţională şi poate fi, 
eventual, modificată pentru a o adapta necesităţilor/exigenţelor specifice. 
Acest tip de abordare este, totuşi, cel mai fiabil în materie de diagnostic, 
deoarece ea combină distribuţia rezultatelor cu probabilitatea ca o situaţie de 
depăşire a VLEP să apară. 
 
4.4. Comparaţia cu VLEP: cazul determinării unui indice de expunere 

Indicele de expunere ∑=
i

i

VLEP
x

I  unde xi desemnează concentraţia fiecărei 

substanţe ce are VLEPI, trebuie comparat cu o valoare limită, care în acest 
caz -(de sinergism)- este 1 . 
Compararea valorilor limită şi diagnosticul privind expunerea se fac în 
conformitate cu capitolele precedente. 
În cazul în care valoarea lui xi este inferioară limitei de detecţie LD şi dacă nu 
există decât această valoare privind expunerea (sau mai multe valori, dar 
insuficiente) se va lua în considerare limita de detecţie, deoarece nu există 
date care să permită situarea concentraţiei reale la valori mult sub cele ce pot 
fi detectate. 
În cazul în care există  date suficiente se poate substitui valoarea LD cu LD/2 
(deşi această substituire trebuie aplicată cu prudenţă). 
Utilizarea indicelui de expunere în cazul expunerii la mai multe noxe care se 
manifestă asupra aceloraşi organe ţintă este un mod util de evaluare a 
expunerii. 
Există şi dezavantaje ale utilizării sale, în cazul în care metoda de măsurare 
are un interval de încredere prea mare, din cauza cumulului de erori 
corespunzătoare fiecărei noxe în parte. Există şi posibilitatea ca LD să fie 
foarte aproape de VLEP, caz în care creşte semnificativ valoarea indicelui I. 
Pentru a evita aceasta, se recomandă utilizarea unor metode care să aibă LD 
suficient de mic faţă de VLEP (de cca 10 ori mai mic). 
 


