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Introducció

El treballador, en el desenvolupament de la seva activitat laboral, està exposat a
diferents agents químics, físics i biològics, que, ocasionalment produeixen danys
a la seva salut. Quan els efectes d’aquestes exposicions apareixen a llarg termini,
ens trobem davant d’una malaltia professional.

A través dels mitjans de comunicació hem sentit sovint parlar de malalties relaci-
onades amb diferents exposicions en l’àmbit laboral. S’han produït nombrosos
casos d’asbestosi entre els treballadors que van estar exposats a amiant, per
exemple carregant i descarregant en el moll de Barcelona. També són coneguts
els casos de silicosi apareguts entre els miners. I molts més altres casos, que es
van coneixent.

La higiene industrial és una tècnica preventiva que té per objectiu la prevenció
de les malalties professionals. Per aconseguir-ho, estudia i valora els factors
ambientals (físics, químics i biològics) i actua sobre ells de forma que no danyin
la salut dels treballadors.

La higiene industrial s’estudia en els crèdits Riscos físics ambientals iRiscos
químics i biològics ambientals d’aquest cicle formatiu. El primer se centra en els
agents físics i el crèdit que aquí ens ocupa en els agents químics i biològics. En
aquest crèdit: es tractaran les diferents metodologies que s’utilitzen per identificar,
avaluar i controlar els riscos químics i biològics; s’analitzaran les estratègies de
mostreig, s’aprendrà a calcular la magnitud de les exposicions a diferents agents i
a interpretar els resultats obtinguts; i s’aplicaran els principis de l’acció preventiva
necessaris per controlar els riscos químics i biològics i per reduir les exposicions
laborals.

La unitat didàctica “La higiene industrial. Els contaminants químics” comença
amb una introducció a la higiene industrial, en què es descriu què és, quins són
els seus objectius, etc. A continuació es parla sobre els contaminants químics i
sobre quines són les fonts d’informació principals sobre ells: les fitxes de dades
de seguretat, l’etiquetatge, etc.

En la unitat didàctica “Generació de contaminants químics”, es fa una descripció
de quins són els possibles orígens dels contaminants químics en l’ambient de
treball. Més endavant, hi ha una explicació sobre alguns contaminants que
són regulats per normatives específiques, com és el cas de l’amiant, els agents
cancerígens, etc.

En la unitat didàctica “Avaluació de l’exposició a contaminants químics”, s’estudia
exhaustivament el procediment i els càlculs per avaluar l’exposició, segons l’RD
374/2001 i la guia tècnica corresponent. S’hi expliquen també els criteris de
valoració, necessaris per dur a terme aquesta avaluació.

Les unitats didàctiques “Quantificació d’agents químics” i “Quantificació d’agents
químics: els sistemes de presa de mostres i anàlisi” parlen sobre la quantificació
d’agents químics. La primera d’aquestes unitats didàctiques descriu els principals
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instruments i els mètodes per fer aquesta quantificació: ja sigui amb instruments
de lectura directa, o amb instruments de presa de mostres. La segona descriu els
càlculs que s’han de fer quan s’utilitzen sistemes de presa de mostres i anàlisi
i explica alguns casos pràctics de mostreig. Finalment, fa una descripció dels
principals sistemes d’anàlisi de contaminants químics i dóna recomanacions sobre
com dur a terme el registre de dades i l’informe.

En la unitat didàctica “Prevenció i protecció del risc químic” es fa una descripció
exhaustiva dels principals sistemes de prevenció i de protecció davant el risc
químic.

Les unitats didàctiques “Riscos biològics” i “Prevenció i protecció de riscos
biològics” se centren en els agents biològics. La primera d’aquestes unitats
didàctiques fa una descripció dels agents biològics perjudicials i de quins són els
seus possibles orígens en l’ambient de treball. A continuació, descriu com s’ha
de fer el mesurament i l’avaluació d’aquests agents biològics. La segona unitat
didàctica conté una descripció exhaustiva dels principals sistemes de prevenció i
de protecció davant el risc biològic.

Per seguir aquest crèdit és molt important que realitzeu els exercicis que es
proposen i consulteu els documents bàsics relacionats: les guies tècniques i el
document de valors límits.
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Objectius

En acabar el crèdit heu de ser capaços del següent:

• Identificar els factors de risc derivats del treball amb productes químics i
biològics, segons el tipus d’empresa i de processos.

• Relacionar els contaminants químics i biològics amb els efectes que poden
provocar sobre la salut.

• Classificar els contaminants químics d’acord amb la naturalesa, composició
i efectes sobre l’organisme.

• Diferenciar les activitats professionals que manipulen directament agents
contaminants biològics d’aquelles en les quals s’originen indirectament.

• Interpretar la normativa general, els criteris interns d’empresa i els proce-
diments de treball establerts amb relació al treball amb productes químics i
biològics, a partir de manuals i documents normatius.

• Interpretar la legislació vigent i les normatives internes sobre l’etiquetatge,
manipulació de productes químics i utilització d’equips de protecció indivi-
dual, a partir de manuals i documents normatius.

• Identificar els agents químics perillosos segons els diferents processos
productius.

• Reconèixer les circumstàncies i condicions que afavoreixen la presència
d’agents biològics, segons l’activitat i l’agent.

• Determinar la idoneïtat dels mètodes i procediments de treball amb relació a
les normatives vigents i les normes internes a partir d’informació i manuals
de procediment.

• Identificar les situacions de risc i causes d’exposició als agents químics i
biològics als locals, les instal·lacions i els materials, segons els mètodes i
procediments de treball.

• Identificar l’aparició d’alteracions de la salut relacionades amb l’exposició
a agents químics o biològics a partir de la informació no confidencial del
servei mèdic.

• Relacionar la forma física i les característiques dels diferents tipus de mostra
amb les operacions, les tècniques, els materials i els equips necessaris per
processar-les.

• Processar mostres de partícules, gasos, vapors i microorganismes, a partir
de la seva presa, conservació, etiquetatge i transport, amb aplicació de bones
pràctiques de laboratori (BPL), d’acord amb la normativa i els procediments
establerts i segons les característiques del contaminant, les de l’ambient i la
determinació que calgui fer.
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• Relacionar la forma física i les característiques dels diferents contaminants
químics i biològics amb les operacions, les tècniques, els materials i els
equips necessaris per determinar-los analíticament.

• Posar a punt equips de mostreig, de mesura i d’anàlisi, a partir del calibratge,
la verificació, i el manteniment, d’acord amb les BPL i segons les instrucci-
ons i els procediments establerts.

• Preparar reactius, suports i medis de cultiu per a la presa de mostres
i les anàlisis, segons les BPL, amb fiabilitat i exactitud, a partir dels
procediments establerts.

• Determinar analíticament agents químics contaminants, segons la metodolo-
gia adequada i d’acord amb les BPL i els procediments de treball establerts.

• Determinar quan, en l’avaluació de riscos, s’han de sol·licitar anàlisis més
precises de contaminants químics i proves d’identificació d’agents biològics,
en funció dels mitjans disponibles i la complexitat del procés.

• Determinar l’exposició als contaminants, a partir dels procediments de
càlcul establerts i de les variables i els factors que els afecten.

• Seleccionar els criteris de referència establerts a l’empresa, segons el risc
químic o biològic identificat a partir de normatives internes.

• Determinar els riscos existents en un lloc o ambient de treball, a partir dels
resultats obtinguts en les mesures dels riscos, els nivells i límits d’exposició,
la normativa vigent i els criteris de referència establerts.

• Ponderar els riscos en funció de la gravetat de les seves conseqüències per
a la salut de les persones exposades.

• Interpretar les característiques i les condicions d’aplicació de les mesures
de prevenció i protecció i les tècniques preventives aplicables als riscos
derivats dels contaminants químics i biològics ambientals, a partir de
documentació i estudis tècnics.

• Relacionar les mesures de prevenció i protecció i les tècniques preventives
amb els riscos derivats dels contaminants químics i biològics ambientals i
els efectes eliminatoris o reductors del risc que poden originar.

• Seleccionar les mesures de prevenció i les proteccions que es poden aplicar
davant dels riscos derivats dels contaminants químics i biològics ambientals,
a partir de l’avaluació i la ponderació dels riscos, sense que es produeixin
altres riscos i segons criteris de priorització amb relació a l’eliminació o
reducció del risc.

• Identificar noves situacions de risc que resultin de les modificacions pro-
posades en els processos de treball, instal·lacions, equips, substàncies o
preparats, a partir de les propostes de mesures preventives.

• Determinar quan s’ha de sol·licitar la col·laboració d’especialistes, en el
desenvolupament i adopció de mesures preventives, en funció del coneixe-
ment, dels mitjans disponibles i del grau de dificultat de les accions que cal
dur a terme.
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• Identificar les condicions, els requeriments i els procediments per a la
manipulació, l’etiquetatge i l’emmagatzematge de productes químics i
biològics, segons la normativa medioambiental i de seguretat establerta.

• Comprovar l’eficàcia de les mesures preventives, segons els nivells previstos
d’eliminació o reducció del risc d’exposició, a partir de dades dels contami-
nants abans i després de la implantació de les mesures.

• Determinar possibles modificacions de millora de les mesures preventives
implantades, davant les desviacions trobades dels riscos d’exposició.

• Controlar els riscos derivats dels agents ambientals químics i biològics, a
partir d’observacions i mesures sobre la manipulació, l’etiquetatge, l’enva-
sament i l’emmagatzematge dels productes i dels processos de treball.

• Comprovar la idoneïtat i les condicions d’utilització i conservació dels
equips de protecció individual, segons els nivells de protecció davant els
contaminants químics i biològics i les normes establertes.

• Enregistrar avaluacions ambientals, controls d’exposició i mesures preven-
tives dels contaminants, segons la normativa vigent, a partir dels procedi-
ments d’enregistrament establerts.
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Introducció

Els productes químics formen part de la nostra vida diària. El sabó que fem servir
per rentar-nos, els productes de neteja que utilitzem a la llar, el combustible dels
nostres vehicles, etc. són només alguns exemples dels productes químics que ens
envolten.

En l’àmbit laboral també són nombrosos els productes químics que es fan servir
tant a les activitats industrials com a les agrícoles i fins i tot en el sector serveis.

L’experiència ens demostra que aquests productes químics poden produir amb
freqüència danys sobre les persones i el medi ambient.

La prevenció del risc químic als llocs de treball té dos vessants:

• La prevenció dels efectes a llarg termini sobre la salut dels treballadors
exposats a aquests productes, que correspon a la higiene industrial.

• La prevenció d’accidents derivats de la utilització dels productes químics
presents, que correspon a la seguretat en el treball.

En aquest crèdit ens centrarem en la higiene industrial.

En la unitat didàctica “La higiene industrial. Els contaminants químics”, es fa
una aproximació a la higiene industrial i es comença a parlar dels contaminants
químics i les seves fonts d’informació. En les següents unitats s’aprofundirà
en diferents temes de la higiene industrial relacionats amb els contaminants
químics: com s’avalua l’exposició als contaminants químics, com es mesura,
quines mesures de prevenció i protecció s’han d’aplicar, etc. A les últimes
unitats es parla dels contaminants biològics, objecte d’estudi també de la higiene
industrial.

En el nucli d’activitat “Introducció a la higiene industrial”, s’explica que la higiene
industrial se centra en les malalties professionals, i s’estudia com actua, quines
branques té i com es relaciona amb altres disciplines preventives. Finalment,
aquest nucli d’activitat parla de dues eines preventives relacionades també amb
les malalties professionals: l’epidemiologia laboral i la vigilància de la salut.

El nucli d’activitat “Els contaminants químics” comença amb una classificació
general dels contaminants per centrar-se després en els contaminants químics, com
actuen dins l’organisme, quins efectes tenen, com es classifiquen i quins factors
determinen els seus efectes en l’ésser humà.

El nucli d’activitat “Fonts d’informació sobre contaminants químics” conté un
recull de la normativa i documentació de referència relacionada amb els contami-
nants químics. A continuació, explica dues eines fonamentals per donar a conèixer
aquesta informació als usuaris dels productes: l’etiquetatge i les fitxes de dades
de seguretat.
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Per seguir aquesta unitat heu de llegir atentament el material i realitzar els exercicis
d’autoavaluació i les activitats que es proposen.
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Objectius

En acabar la unitat didàctica heu de ser capaços del següent:

• Relacionar els contaminants químics i biològics amb els efectes que poden
provocar sobre la salut.

• Classificar els contaminants químics d’acord amb la naturalesa, composició
i efectes sobre l’organisme.

• Interpretar la normativa general, els criteris interns de l’empresa i els pro-
cediments de treball establerts en relació al treball amb productes químics
i biològics, a partir de manuals i documents normatius.

• Interpretar la legislació vigent i les normatives internes sobre l’etiquetatge,
la manipulació de productes químics i l’utilització d’equips de protecció
individual, a partir de manuals i documents normatius.

• Identificar l’aparició d’alteracions de la salut relacionades amb l’exposició
a agents químics o biològics a partir de la informació no confidencial del
servei mèdic.

• Ponderar els riscos en funció de la gravetat de les seves conseqüències per
a la salut de les persones exposades.

• Enregistrar avaluacions ambientals, controls d’exposició i mesures preven-
tives dels contaminants, segons la normativa vigent, a partir dels procedi-
ments d’enregistrament establerts.
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1. Introducció a la higiene industrial

La higiene industrial s’encarrega de la prevenció de les malalties professionals
causades pels contaminants presents al lloc de treball. Per desenvolupar aquesta
tasca, la higiene, amb les seves àrees o branques, utilitza una metodologia
d’actuació específica.

La higiene guarda relació amb disciplines com la seguretat, l’ergonomia o la
medicina del treball i es fonamenta en altres com l’epidemiologia laboral. Com a
disciplina preventiva independent és relativament recent.

1.1 Antecedents i evolució històrica

Els riscos associats a les activitats laborals sorgeixen amb les primeres eines. Es
pot dir que el risc és inherent al treball.

En l’antiguitat, el valor que es conferia a la vida humana en l’àmbit laboral era
escàs i, sovint, les obres monumentals es construïen a costa d’ella. L’evolució de
les normes laborals ha estat lenta, i tan sols en les últimes dècades han reflectit
una preocupació per la prevenció de riscos laborals.

La higiene industrial és una tècnica relativament moderna, que s’ha desenvolupat
paral·lelament als avenços de la medicina del treball i al desenvolupament del dret
del treball.

Els efectes nocius de certes activitats laborals sobre la salut de les persones que
les desenvolupen són coneguts des de l’antiguitat. Hi ha dades des de fa molts
segles, com les descripcions d’algunes malalties professionals que van fer Plató i
Lucreci.

Hipòcrates, al segle IV aC, parla en el seu jurament hipocràtic de diferents
malalties causades per intoxicació i en el seu llibre Morbus Vulgaris descriu les
malalties que patien els qui treballaven en l’extracció del plom.

Bernardino Ramazzini va estudiar les
patologies de nombroses
professions.

Al segle XVI, Paracels va elaborar tractats sobre les malalties que patien els miners
i els treballadors de les foses.

A principis del segle XVIII, el metge italià Bernardino Ramazzini, en la seva obra
De Morbis Artificum Diatriba (Tractat de les malalties dels artesans) proposa el
terme higiene, i hi descriu els riscos de més de 50 professions diferents de l’època.
Fins aleshores no es comença a tractar la medicina del treball com una ciència
nova.

Totes les activitats laborals
porten associades uns
riscos per als treballadors.

Lucreci en el seu poema
filosòfic “De Rerum Natura”
parla sobre algunes
malalties professionals
produïdes en mineria,
obtenció del sofre i altres.
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La higiene industrial neix
com una tècnica

independent al final del
segle XIX i principi del segle

XX.

Desplegament de l’LPRL

L’LPRL s’ha desplegat
posteriorment en nombrosos

reials decrets, entre els que cal
destacar l’RD 39/1997

(Reglament dels serveis de
prevenció), que aborda entre
d’altres qüestions, com s’ha

d’organitzar l’activitat preventiva
a les empreses.

Ramazzini és considerat el “pare” de la medicina del treball i precursor de
la higiene industrial.

Amb la industrialització, el nombre de treballadors que pateixen malalties profes-
sionals i accidents de treball assoleix nivells molt elevats i obliga a actuar per
millorar-ne la situació. Al final del segle XIX i principi del segleXX es van
promulgar, a diferents països, les primeres lleis sobre prevenció de riscos laborals.
És aleshores quan neix la higiene industrial, com una tècnica independent de la
medicina preventiva.

A Espanya es fa el primer pas el 1873, amb la regulació del treball de dones i
menors. I des d’aleshores, la normativa sobre la prevenció de riscos laborals ha
anat augmentant.

El 1940 es desenvolupa a Espanya el Reglament general d’higiene en el treball,
sobre les condicions de seguretat i les mesures de seguretat i higiene laboral que
cal adoptar en determinades activitats laborals. Aquest reglament va ser derogat
el 1971 per l’Ordenança general de seguretat i higiene en el treball.

D’altra banda, al principi de la dècada de 1970, s’estableix el Pla nacional de
seguretat i higiene en el treball, que finalment es transformaria en l’actual Institut
Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT).

Cal remarcar que la Constitució espanyola (1978) parla de l’obligació de vetllar
per la seguretat i higiene en el treball. I l’Estatut dels treballadors (1980) parla del
dret dels treballadors d’una protecció eficaç en matèria de seguretat i higiene i del
conseqüent deure dels empresaris.

El 1995 s’aprova la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (LPRL).

L’LPRL és la primera llei bàsica i específica sobre la seguretat i la salut en
el treball promulgada a Espanya.

Avui en dia, tots els països de la Unió Europea posseeixen una legislació, més o
menys completa, sobre seguretat i salut en el treball. Aquestes legislacions són
objecte d’harmonització i hi ha un gran nombre de disposicions mínimes.

Actualment a Espanya, els higienistes treballen principalment a les administraci-
ons publiques, mútues d’accidents de treball, i últimament, des de l’LPRL i el
Reglament dels serveis de prevenció (RSP), als serveis de prevenció i en pocs
casos són contractats directament per les empreses.
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1.2 Concepte d’higiene industrial

La higiene industrial és una tècnica, no mèdica, de prevenció de
les malalties professionals causades pels contaminants físics, químics o
biològics que actuen sobre els treballadors, mitjançant l’actuació al medi
ambient de treball.

Una de les definicions més amplament acceptada de la higiene industrial és la que
proposa l’American Industrial Hygienst Association (AIHA).

L’AIHA (1959) va definir la higiene industrial com la ciència i l’art de la
identificació, avaluació i control dels factors ambientals originats pel lloc
de treball o que hi són presents que poden causar malalties, disminució
de la salut o el benestar, o incomoditat o ineficiència significatius entre els
treballadors o els ciutadans de la comunitat.

D’aquestes definicions s’extreuen les conclusions següents:

• L’objectiu de la higiene industrial és la prevenció de malalties professionals.

• La higiene industrial estudia l’ambient que envolta el treballador (no el
treballador) i es planteja la modificació d’aquest ambient (el control).

• La metodologia de la higiene industrial es basa en la identificació, avaluació
i control dels contaminants.

• La definició de l’AIHA amplia l’abast de la higiene industrial, i inclou a
més dels factors que causen malalties professionals, tots aquells que poden
produir una disminució de la salut o el benestar, incomoditat o ineficiència.

• D’altra banda, la definició de l’AIHA parla no solament de treballadors, sinó
de tots els ciutadans de la comunitat.

• Les malalties professionals són causades no sols pels contaminants originats
al lloc de treball, sinó per tots els que hi siguin presents, sigui quin sigui el
seu origen.

1.3 Malalties professionals

La higiene industrial té per objectiu prevenir les malalties professionals. El
concepte de malaltia professional es pot definir des de diferents perspectives.

L’AIHA

L’AIHA és una associació
americana de professionals en el
camp de la salut i la seguretat
ocupacional i ambiental, sense
afany de lucre i fundada l’any
1939. Els membres de l’AIHA,
al voltant de 13.000, provenen
del govern americà, els sindicats,
les indústries, les institucions
acadèmiques i diferents negocis i
juguen un paper important
especialment en els assumptes
relacionats amb la seguretat i
salut laboral.
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El quadre de malalties
professionals es recull en

l’RD 1299/2006.

Des d’un punt de vista tècnic, s’entén que una malaltia professional és
el deteriorament lent i gradual de la salut del treballador produït per una
exposició crònica a situacions adverses a l’ambient de treball.
Des d’un punt de vista legal, una malaltia professional és aquella malaltia
contreta a conseqüència del treball per compte aliena i que està reconeguda
com a tal a la legislació.

El concepte legal de malaltia professional és més restrictiu, ja que només preveu
les que estan incloses en el quadre de malalties professionals.

La resta de malalties produïdes a conseqüència del treball, sempre que es comprovi
que es van desenvolupar exclusivament pel treball, es defineixen com a malalties
del treball i es tracten legalment com a accidents de treball.

El tècnic d’higiene estudia les malalties professionals, enteses des d’un punt de
vista tècnic. És a dir, no es limita tan sols a les malalties professionals, recollides
com a tal en el quadre corresponent, sinó a qualsevol deteriorament lent i gradual
de la salut del treballador, produït a conseqüència del treball.

Les malalties professionals es caracteritzen per ser irreversibles, de manera que,
un cop es contrauen, tot i que el treballador no torni a estar exposat a l’agent
agressiu, la malaltia no desapareixerà i, en el millor dels casos, es mantindrà sense
augmentar la seva gravetat.

1.4 Metodologia d’actuació en higiene industrial

Per aconseguir el seu objectiu, la higiene industrial segueix una metodologia que
comprèn quatre fases ben diferenciades (figura 1.1).

Les fases del procediment d’actuació en higiene industrial són:

1. Identificació i localització

2. Quantificació o mesura

3. Avaluació o valoració

4. Control
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Figura 1.1. Esquema de la metodologia d’actuació en higiene industrial

1.4.1 Identificació i localització dels riscos

La primera actuació de la higiene industrial és identificar els contaminants als
quals es troben exposats els treballadors.

L’objectiu de la identificació dels riscos és determinar els factors de risc
presents a l’ambient que poden tenir conseqüències patològiques a llarg
termini, és a dir, conèixer quins són els riscos i com es presenten.

Identificar els riscos no sempre és fàcil. Hi ha factors ambientals que no presenten
dubtes en la seva identificació, com per exemple el soroll o la temperatura.

En altres casos, els factors ambientals no són fàcilment perceptibles pels sentits
humans. És el cas d’alguns contaminants físics, com les radiacions.

Per a molts agents químics la identificació és especialment complicada, en uns
casos perquè no es disposa de la composició del producte utilitzat, en d’altres
perquè es desconeixen els productes intermedis o els subproductes dels processos.

Per dur a terme la identificació dels riscos, es recomana analitzar seqüencialment:

1. les matèries primeres utilitzades,

2. els processos tecnològics emprats,

3. els mètodes de treball i les instal·lacions,

La difícil identificació dels
riscos

Sovint, percepcions molt
desagradables (amoníac, per
exemple), no es corresponen amb
uns riscos elevats i a l’inrevés,
percepcions agradables (benzè i
altres substàncies aromàtiques),
poden ser perilloses en
concentracions molt baixes.
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Per aprofundir sobre la
identificació dels riscos

consulteu la secció
“Annexos” del web del

crèdit.

4. les energies alliberades, i

5. els productes, subproductes i residus.

Una eina útil per identificar els riscos és el Manual per a la identificació i
avaluació dels riscos laborals publicat per la Generalitat de Catalunya.

Aquest manual conté una sèrie de fitxes i qüestionaris que faciliten i sistematitzen
la tasca alhora d’estudiar els riscos en un lloc de treball determinat.

La localització consisteix a situar el contaminant temporalment i
espacialment, és a dir, conèixer quan i on es presenta.

L’enquesta higiènica és l’instrument utilitzat pels higienistes per a la identificació
i la localització del risc, ja que permet conèixer amb profunditat el problema que
s’estudia.

1.4.2 Quantificació o mesura dels riscos

La mesura dels riscos consisteix a determinar la quantitat de contaminant present
a l’ambient de treball. Aquesta quantitat es mesura en concentració en el cas de
contaminants químics o biològics o amb alguna magnitud energètica en el cas de
contaminants físics.

Per mesurar cal disposar dels
instruments adients.

Per fer aquestes mesures, cal:

• Utilitzar un mètode analític, capaç de garantir que els resultats obtinguts
són fiables.

• Disposar dels instruments idonis per fer les mesures necessàries.

Els resultats de la mesura poden ser immediats o requerir una presa de mostres
prèvia i una anàlisi posterior. D’altra banda, segons el tipus de mesura i els
resultats obtinguts, el mesurament pot ser únic o múltiple.

1.4.3 Avaluació o valoració del risc

Un cop s’ha obtingut la informació qualitativa i quantitativa necessària per definir
el factor de risc amb el màxim grau possible d’exactitud, és necessari avaluar-lo, és
a dir, estudiar la probabilitat que aparegui un efecte perjudicial per a les persones
que es troben a l’ambient estudiat.
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Per poder treure conclusions són necessaris uns criteris d’avaluació que s’elaboren
estudiant les accions que els contaminants exerceixen sobre els individus. Els
valors límit proposats per l’INSHT són els criteris d’avaluació que s’han de fer
servir a Espanya.

L’avaluació consisteix a comparar la situació ambiental estudiada amb uns
criteris prèviament definits, per determinar la necessitat d’intervenir-hi per
evitar un dany a la salut.

Per poder avaluar és necessari que cada agent higiènic tingui un valor de referència.
Si no és així, en la major part dels casos, té poc sentit fer mesures.

Amb el resultat de la comparació es decideix si la situació és admissible o si, pel
contrari, és necessari corregir-la per reduir o eliminar els nivells de contaminació:

• Si la situació avaluada es considera segura, és necessari verificar peri-
òdicament, mitjançant controls ambientals, biològics o mèdics, que les
condicions de treball es mantenen inalterables i continua sent segura.

• Si la situació és de risc, s’hauran d’introduir les accions de control necessà-
ries per corregir l’exposició.

1.4.4 Control

L’última fase de la metodologia d’actuació aplicada en higiene industrial és el
control. L’autèntica acció preventiva realment es desenvolupa quan es duu a terme
el control de riscos. Però aquest no es pot dur a terme si abans no s’han completat
totes les fases anteriors.

Un cop coneguda l’existència d’una situació de risc per als treballadors, s’ha
d’eliminar o, quan això no sigui possible, reduir-lo fins a uns valors acceptables.

Per disminuir l’exposició als contaminants químics s’hauran de desenvolupar
accions per reduir la concentració del contaminant o el temps d’exposició dels
treballadors. Això es pot fer amb dos tipus d’accions de control.

Les mesures de control poden ser de dos tipus:

1. Mesures tècniques. Són les que actuen reduint la concentració
del contaminant present a l’ambient de treball, i d’aquesta manera,
disminueixen l’exposició del treballador.

2. Mesures organitzatives. Són les que intenten reduir el temps
d’exposició dels treballadors als contaminants.

Per veure on podeu
consultar els criteris
d’avaluació publicats per
l’INSHT aneu a la secció
“Bibliografia” o “Adreces
d’interès” que trobareu al
web d’aquest crèdit.

Casos on val la pena fer
mesures descontaminats

Hi ha casos que pot ser útil fer
mesures encara que no es disposi
d’un valor de referència: per
conèixer l’evolució dels valors
en el temps, per contrastar el
grau d’exposició entre diferents
llocs de treball o per establir
relacions entre el nivell
d’exposició i els efectes sobre la
salut dels treballadors.

Las accions de control són
imprescindibles

No té sentit fer la identificació,
quantificació i valoració dels
riscos, si després no s’implanten
les accions de control
necessàries.



Riscos químics i biològics ambientals 16 La higiene industrial. Els contaminants químics

La higiene teòrica
s’encarrega de l’establiment
dels valors límit ambientals.

Les mesures de control poden actuar sobre el focus contaminant, sobre el medi
de propagació o sobre el treballador. En la taula 1.1 podeu veure un resum de les
principals mesures de control.

Taula 1.1. Sistemes de control del risc higiènic

Focus contaminant Medi de difusió Treballadors exposats

Substitució total o parcial de l’agent químic
Canvi de forma o estat físic
Modificació del procés
Tancament o aïllament del procés
Selecció d’equips adients

Ordre i neteja
Extracció localitzada
Ventilació per dilució
Augment de la distància entre el focus emissor i
el treballador
Manteniment

Formació i informació
Rotació de personal
Tancament del treballador
Equips de protecció individual

Com a norma general, per eliminar o reduir l’exposició, s’ha d’actuar sempre en
primer lloc sobre el focus emissor del contaminant: canviant el producte utilitzat,
canviant el procés, etc. Si això no és suficient, s’ha d’actuar sobre el medi
de propagació, per exemple amb un sistema d’extracció localitzada, ventilació
general, etc. I com a últim recurs, si amb les actuacions sobre el contaminant
i sobre el medi no s’ha aconseguit una reducció del risc suficient, s’ha d’actuar
sobre el treballador, amb formació, informació, equips de protecció individual,
etc.

La taula 1.2 és un resum de les qüestions que s’haurien de respondre en cadascuna
de les etapes del procés d’actuació en higiene industrial.

Taula 1.2. Resum de la metodologia d’actuació en higiene industrial

Identificació i localització Quin és el contaminant?
Com es presenta?
Quan es presenta?
On es presenta?

Quantificació o mesura Quant n’hi ha?

Avaluació o valoració Se supera el valor límit establert?
Hi ha una situació de risc?

Control S’han d’introduir modificacions per eliminar o reduir
el risc?
Es mantenen les condicions segures?

1.5 Àrees de la higiene industrial

La higiene industrial es desenvolupa mitjançant quatre àrees fonamentals: la
higiene teòrica, la higiene de camp, la higiene analítica i la higiene operativa.

1) Higiene teòrica

Lahigiene teòrica es dedica a estudiar els contaminants i la seva relació amb les
persones, i analitza les relacions entre la dosi rebuda per l’organisme i la seva
resposta, amb la finalitat d’establir uns valors estàndards de concentracions de
contaminants admissibles a l’ambient.
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Aquesta àrea constitueix la base de tota la higiene industrial, ja que estableix els
valors de concentració als quals la majoria dels treballadors poden estar exposats
sense risc per a la seva salut.

Per desenvolupar la seva tasca, la higiene teòrica es basa en estudis epidemiològics
i en experiments.

2) Higiene de camp

La higiene de camp estudia la situació higiènica en un lloc de treball concret, recull
dades i mostres que permeten identificar i avaluar els riscos higiènics i les seves
possibles causes.

La higiene de camp detecta els contaminants que poden ser presents al lloc de
treball, determina els temps d’exposició, pren mostres, les compara amb els valors
límit i determina el grau de risc per al treballador.

Per desenvolupar aquesta funció la higiene de camp utilitza com a element de
treball l’enquesta higiènica.

Les dades proporcionades per l’enquesta higiènica, juntament amb els valors
ambientals subministrats per la higiene analítica i els valors de referència de la
higiene teòrica, permeten valorar el risc higiènic i, en conseqüència, estudiar i
proposar les mesures de control adients.

3) Higiene analítica

La higiene analíticaduu a terme la recerca i la determinació qualitativa i quanti-
tativa de les concentracions, dels contaminants químics presents, a partir de les
mostres preses al lloc de treball.

Algunes de les tasques que desenvolupa la higiene analítica són la identificació de
possibles contaminants, l’anàlisi dels components químics presents a l’ambient
de treball, l’anàlisi dels components químics presents en fluids biològics dels
treballadors, l’elaboració de mètodes d’anàlisi i mostreig i la investigació de
possibles millores de les tècniques analítiques existents i de noves tècniques
analítiques.

La higiene analítica determina els
contaminants presents al lloc de
treball.

La higiene analítica és una aplicació de l’anàlisi química, però té unes peculiaritats
determinades:

• Les tècniques utilitzades han de ser molt sensibles, atès que les quantitats
de contaminants a l’ambient laboral són petites.

• S’analitza un ampli ventall de contaminants, de naturalesa química molt
variada. A més, les anàlisis es duen a terme sobre matèries primeres o
productes industrials molt diversos.

• Els contaminants s’analitzen a partir de mostres preses d’aire ambiental, de
fluids biològics dels treballadors o de teixits animals.

• Es fan sempre anàlisis quantitatives, i en molts casos es requereix prèvia-
ment l’anàlisi qualitativa de la mostra.

L’àmbit d’actuació del
tècnic en higiene

La higiene de camp juntament
amb la higiene operativa
constitueixen el veritable camp
d’actuació del tècnic en higiene.
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Importància de l’enquesta
higiènica

L’enquesta higiènica és el punt
més específic de la higiene

industrial: només una enquesta
correctament efectuada és capaç
d’aportar les dades necessàries

per a una mesura ambiental i una
avaluació correctes i permet fer
les correccions més adequades.

4) Higiene operativa

La higiene operativa s’encarrega de corregir les situacions de risc detectades,
mitjançant l’elecció i la implantació de mesures de control als ambients de treball,
que permetin eliminar o reduir l’exposició dels treballadors als contaminants.

Per desenvolupar la seva tasca, la higiene operativa haurà d’actuar en primer lloc
sobre el focus emissor del contaminant, en segon lloc sobre el mitjà de transmissió
i finalment sobre els treballadors exposats.

Com es pot deduir del que s’ha explicat fins ara, aquestes quatre àrees estan
profundament relacionades entre elles i cal l’actuació conjunta de totes elles, a
l’hora de tractar un problema higiènic.

En el procediment habitual d’actuació de la higiene industrial, les quatre àrees
estan implicades en diferents fases. La higiene de camp s’encarrega de localitzar,
identificar i quantificar en alguns casos el contaminant. En altres casos, la
quantificació requerirà portar la mostra al laboratori i per tant hi haurà d’intervenir
la higiene analítica. La higiene teòrica proporciona els valors límit per fer-ne la
valoració. Una vegada avaluat el risc higiènic, el control d’aquest risc el duu a
terme la higiene operativa.

En la figura 1.2 podeu veure la relació entre les àrees de la higiene industrial i la
metodologia que utilitza.

Figura 1.2. Relació entre la metodologia d’actuació i les àrees de la higiene industrial

1.6 L’enquesta higiènica

L’enquesta higiènica constitueix la tècnica d’actuació més important de la higiene
industrial en general, i de la higiene de camp en particular.

Els objectius d’una enquesta higiènica són la determinació de quin o quins són els
agents agressius presents a l’ambient, les causes que els generen i qualsevol altra



Riscos químics i biològics ambientals 19 La higiene industrial. Els contaminants químics

circumstància que incideixi sobre la intensitat o la freqüència de l’exposició i, per
tant, sobre la magnitud dels efectes patològics que es puguin produir.

En concret, l’enquesta higiènica recopila informació sobre els contaminants, el
moment i durada de l’emissió dels contaminants, el nombre de persones afectades,
la continuïtat de l’exposició, els procediments de treball, etc.

Per dur a terme l’enquesta higiènica és necessària la informació subministrada per
la pròpia empresa i els treballadors afectats, documentació adient, instrumental de
camp prèviament calibrat i una gran experiència.

Les enquestes higièniques es poden classificar segons criteris diferents:

• Segons la seva aplicació:

– Enquestes d’higiene analítica: permeten confirmar malalties professi-
onals, estudiar nous riscos, etc.

– Enquestes d’higiene teòrica: permeten fixar i actualitzar els valors
límit de concentració.

– Enquestes d’higiene operativa: permeten implantar mesures de con-
trol i fer un seguiment de la seva efectivitat.

– Enquestes d’higiene de camp: permeten analitzar i valorar els riscos.

• Segons la seva repetitivitat, les enquestes higièniques poden ser:

– Esporàdiques: quan es fan puntualment.

– Periòdiques o successives: quan es fan cada cert temps.

• Segons el seu abast, les enquestes higièniques poden ser:

– Específiques o concretes: referides a un risc determinat.

– Inespecífiques o generals: referides a qualsevol tipus de risc higiènic
existent.

• Segons la seva amplitud, les enquestes higièniques poden ser:

– Completes: aplicades a tota l’empresa.

– Parcials: aplicada a un procés o lloc de treball determinats.

1.7 Relació de la higiene industrial amb altres disciplines

La higiene industrial es relaciona i té certes similituds amb altres disciplines, ja
sigui perquè l’entorn en què s’aplica és el mateix (l’entorn laboral), o perquè
les tècniques que utilitza són similars. No obstant això, es tracta de disciplines
independents amb relacions, semblances i diferències entre elles.

En primer lloc, la higiene industrial es relaciona amb altres tècniques preventives.
Les especialitats preventives que recull el Reglament del serveis de prevenció són:

Per fer l’enquesta higiènica
és tan important
l’experiència de l’equip
tècnic com la col·laboració
dels treballadors.
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La higiene industrial, de la
mateixa manera que la

seguretat, l’ergonomia i la
medicina del treball, s’aplica

a l’entorn laboral.

Cooperació imprescindible

L’intercanvi d’informació entre
la higiene industrial i la
medicina del treball és

imprescindible per desenvolupar
una tasca preventiva eficaç.

la medicina del treball, la seguretat en el treball, la higiene industrial i l’ergonomia
i la psicosociologia. La higiene es relaciona també amb les ciències ambientals,
ja que és una disciplina que té molts elements en comú amb la higiene.

1.7.1 Relació de la higiene industrial amb la medicina del treball

Els professionals de la medicina del
treball realitzen la vigilància de la

salut dels treballadors.

La medicina del treball és aquella part de la medicina que, a partir del
coneixement del cos humà i de l’entorn laboral en el qual desenvolupa la
seva activitat, es dedica a la vigilància i prevenció dels efectes dels diferents
factors de risc sobre l’home i a la curació i rehabilitació un cop s’han
desenvolupat les malalties.

La higiene industrial i la medicina del treball són dues disciplines que s’apliquen
a l’entorn laboral i tenen com a finalitat vetllar per la salut dels treballadors. Per
desenvolupar aquest objectiu, la higiene estudia l’ambient de treball, mentre que
la medicina es fixa en els efectes d’aquest ambient sobre el treballador de manera
individual.

Es tracta de dues disciplines preventives complementàries. Les informacions
intercanviades entre la higiene industrial i la medicina del treball permeten:

• Que la higiene industrial millori l’avaluació de riscos a partir de la vigilància
de la salut duta a terme per la medicina del treball.

• Que la medicina del treball planifiqui la vigilància de la salut a partir de
l’avaluació de riscos duta a terme per la higiene industrial.

Per tant, la higiene ha de subministrar dades de com és l’exposició dels treballadors
als contaminants presents a l’entorn laboral i aquestes dades poden orientar el
metge sobre els possibles efectes que el treballador pot patir i fer que la vigilància
de la salut sigui més eficaç. De la mateixa manera, un diagnòstic mèdic pot
alertar l’higienista sobre l’exposició dels treballadors a diferents contaminants, i
fer millorar així l’avaluació i el control dels riscos presents.

1.7.2 Relació de la higiene industrial amb la seguretat

La seguretat és el conjunt de tècniques i procediments que tenen per
objecte eliminar o reduir els riscos inherents al treball, evitar que aquests
es materialitzin en accidents i, si això no és possible, suprimir o minimitzar
les conseqüències dels accidents.
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La seguretat, a l’igual que la higiene industrial, s’aplica a l’entorn laboral. A
més, tant la higiene industrial com la seguretat estudien els factors de risc que
provoquen dany a la salut dels treballadors.

La diferència entre les dues tècniques rau en el temps durant el qual té lloc l’acció
que origina el dany:

Els accidents es produeixen de
manera sobtada; les malalties de
manera gradual.

• La higiene industrial estudia les exposicions que provoquen danys a la salut
dels treballadors a llarg termini (malalties professionals).

• La seguretat estudia els factors de risc que provoquen danys a la salut de
manera immediata (accidents).

Aquesta diferència afecta sobretot les metodologies utilitzades per avaluar els
riscos en cada cas.

1.7.3 Relació de la higiene industrial amb l’ergonomia i la
psicosociologia

L’ergonomia i la psicosociologia engloben un conjunt de tècniques que
tenen per objectiu adequar el lloc de treball i el seu entorn físic/ mental/social
a les característiques i capacitats dels treballadors.

L’ergonomia i la psicosociologia s’apliquen també a l’entorn laboral. L’ergonomia
se centra en les condicions de l’ambient (l’entorn físic) i la psicosociologia en les
condicions psíquiques (en l’entorn mental i social) dels treballadors.

De la definició es pot deduir que l’ergonomia i psicosociologia no tracten només
d’evitar efectes negatius sobre la salut sinó de millorar les condicions de treball
i incidir en l’equilibri de la persona, considerada com una totalitat, amb l’entorn
que l’envolta. Són considerades com a ciències del benestar i el confort.

L’ergonomia té molts punts en comú amb la higiene, en particular la branca que
es dedica a l’estudi de l’ambient físic. Les tècniques, metodologies i aparells que
s’utilitzen són en molts casos equivalents.

La diferència fonamental entre aquestes dues tècniques rau en l’objectiu que
persegueixen:

• La finalitat de la higiene industrial és la prevenció de les malalties professi-
onals.

• La finalitat de l’ergonomia és aconseguir el confort.

El fet que els seus objectius no siguin iguals es tradueix a la pràctica en el fet que
els criteris d’avaluació que s’han d’aplicar són diferents. Lògicament, en el cas de
l’ergonomia, aquests criteris són més exigents.
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L’epidemiologia laboral és la
base per a la prevenció i el
tractament de les malalties

professionals.

1.7.4 Relació de la higiene industrial amb les ciències ambientals

La higiene industrial té molts elements comuns amb les ciències ambientals. Es
tracta de dues disciplines que estudien l’entorn o medi ambient i, per tant, tenen
en comú tècniques de mesura i observació de l’ambient.

La contaminació atmosfèrica és
objecte d’estudi de les ciències

ambientals.

Però hi ha diferències entre les dues disciplines:

• Les ciències ambientals estudien el medi ambient des d’un punt de vista
general. La higiene, en canvi, se centra en el medi ambient laboral.

• La higiene industrial estudia exposicions limitades a la jornada laboral i
que afecten només uns treballadors determinats. En el cas de les ciències
ambientals, l’exposició no té limitació horària i pot afectar també infants,
gent gran i malalts, que són els que requereixen més protecció.

• En el cas de la higiene industrial, el medi ambient de treball es pot modificar
tecnològicament. En el cas de les ciències ambientals, la capacitat de
manipular tecnològicament el medi ambient és molt reduïda.

Aquestes diferències donen lloc a criteris d’avaluació i valoració diferents.

1.8 Epidemiologia laboral

L’epidemiologia laboral és una tècnica preventiva que estudia les malalties
relacionades amb el treball i com es distribueixen entre els treballadors.

La importància de l’epidemiologia laboral ha anat en augment amb el temps,
ja que, per desgràcia, durant els primers anys de la revolució industrial la
relació causa-efecte entre el treball i la malaltia eren tan evidents que els estudis
epidemiològics eren innecessaris. Alguns exemples d’això són la sordesa que
patien els treballadors de la forja, la silicosi pròpia dels miners, etc.

En l’actualitat l’origen de determinades malalties professionals no és tan clar, les
causes no sempre són úniques i la seva diagnosi es basa tant en manifestacions
subjectives com en manifestacions objectives. Això fa que l’aportació epidemio-
lògica sigui absolutament imprescindible.

1.8.1 Els estudis epidemiològics

Algunes de les tasques concretes que desenvolupa l’epidemiologia laboral són:
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• Tractar d’esbrinar les causes directes (contaminants) i indirectes (edat,
nutrició, etc.) que produeixen les alteracions de la salut.

• Intentar determinar les fonts de producció de l’agent causal.

• Estudiar la distribució de les malalties professionals.

• Analitzar les condicions de la població.

• Estudiar les vies de transmissió.

• Avaluar els resultats de les mesures aplicades.

Els estudis epidemiològics es desenvolupen en tres fases:

1. Identificar els problemes de salut i malalties d’un col·lectiu
determinat.

2. Conèixer l’associació existent entre l’aparició de malalties i problemes
de salut i la presència de certs factors a l’ambient.

3. Dur a terme investigacions en condicions experimentals i avaluarne
els resultats, per establir relacions causa-efecte.

En l’epidemiologia laboral podem distingir dos tipus d’estudis:

1. Els estudis descriptius. Estudien com es distribueixen les malalties
professionals entre els treballadors, i busquen possibles associacions entre
les malalties i el treball que permetin formular hipòtesis. Serveixen per
veure la situació epidemiològica d’un col·lectiu en un moment concret

2. Els estudis analítics. Són els estudis epidemiològics que permeten, amb
l’ajut de l’estadística, comprovar les hipòtesis formulades en els estudis
descriptius. Aquest tipus d’estudi permet identificar les causes de les
malalties professionals.

1.8.2 Aplicacions de l’epidemiologia laboral

L’epidemiologia laboral té nombroses aplicacions per a la prevenció i tractament
de malalties professionals. Algunes de les aplicacions de l’epidemiologia laboral
són:

• La identificació dels riscos presents al lloc de treball. Conèixer les
malalties que s’han desenvolupat en una ocupació o en un tipus d’indústria
determinat és una font d’informació important, que s’ha de tenir en compte
a l’hora de dur a terme l’avaluació de riscos d’un lloc de treball concret.
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La identificació dels riscos
presents en un lloc de

treball és una de les
aplicacions més importants
de l’epidemiologia laboral.

Amiant i tabac

L’estudi dels factors que envolten
els treballadors permet

demostrar, per exemple, que el
percentatge de treballadors

exposats a amiant que contrauen
asbestosi és més gran entre els

treballadors que a més són
fumadors.

Mesura de freqüència d’una
malaltia

La manera més senzilla de
mesurar la freqüència de la

bronquitis crònica o d’un tipus
de càncer determinat és

comprovar el nombre de
persones que pateixen aquestes

malalties.

• El control dels riscos laborals. L’epidemiologia laboral permet conèixer
l’eficàcia de les mesures preventives aplicades i, per tant, establir-ne les més
adients en cada cas.

• L’establiment de nivells permissibles d’exposició. L’epidemiologia labo-
ral permet establir aquests nivells, ja que ens proporciona el percentatge de
treballadors afectats per una malaltia concreta a diferents concentracions
d’un contaminant i amb diferents temps d’exposició.

• L’establiment de prioritats. A l’hora d’establir prioritats en l’acció
preventiva, la informació sobre la gravetat dels efectes de determinats
factors pot ser de gran ajuda.

• Conèixer la relació entre els diferents factors que envolten els treballadors.

1.8.3 Indicadors de freqüència d’una malaltia

L’epidemiologia laboral estudia les exposicions als llocs de treball i la seva relació
amb la freqüència i distribució de les malalties en la població.

La mesura més elemental de freqüència d’una malaltia és el nombre de persones
que la pateixen. Aquesta mesura, però, no fa referència a la grandària de la
població de la qual provenen els casos ni al període de temps en què s’han detectat,
i no ofereix, per tant, informació sobre la importància d’un problema de salut
determinat; és a dir, no és el mateix dir que s’han presentat cinc casos de silicosi
en una població de 5.000.000 de persones, que haver-los detectat en un grup de 50
treballadors. Ni és el mateix haver detectat els cinc casos en 20 anys, que haver-los
detectat en tres anys.

Per aquest motiu, en epidemiologia es treballa amb diferents variables que
permeten quantificar l’impacte d’una malaltia determinada.

Les variables més utilitzades en epidemiologia són la prevalença i la
incidència.

Prevalença

La prevalença (P) d’una malaltia és la proporció d’individus d’una població que
estan afectats per la malaltia en un moment o període de temps determinat.

P =
casos de malaltia

nombre de persones

Exemple de càlcul de la prevalença

En una mostra de 500 persones, escollides aleatòriament d’una població, es va veure que
37 presentaven obesitat. La prevalença de l’obesitat en aquesta població seria de:
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P =
37

500
= 0, 074 → 7, 4%

Incidència

La incidència correspon als nous casos de malaltia que apareixen en una població
en un període de temps determinat. Es pot mesurar de dues maneres, amb la
incidència acumulada i amb la taxa d’incidència.

La incidència acumulada (I) és la proporció d’individus sans que desenvolu-A
pen la malaltia al llarg d’un període de temps concret. Es calcula com a:

IA =
casos nous d′una malaltia durant el seguiment

total de poblaci en risc a l′inici del seguiment

La incidència acumulada proporciona una estimació de la probabilitat que un
individu desenvolupi una malaltia durant un període de temps determinat.

S’expressa generalment en tant per cent amb una indicació del període en el qual
s’ha fet el seguiment.

Exemple de càlcul de la incidència acumulada

Durant un període de 10 anys es van estudiar 650 homes que no patien cap malaltia
determinada. Al final del període es van registrar 15 casos de la malaltia. La incidència
acumulada en aquest cas seria:

IA =
15

650
= 0, 023 => 2, 3% en 10 anys

Aquesta variable presenta algunes dificultats pràctiques a l’hora de calcular-la,
ja que el seguiment dels individus estudiats en molts casos no és uniforme:
s’incorporen a l’estudi en moments diferents, amb alguns no s’acaba l’estudi i
no se n’obté tota la informació, etc.

La taxa d’incidència(TI) és el quocient entre el nombre de casos nous durant el
període de seguiment i la suma de tots els temps individuals d’observació. Es
calcula com a:

TI =
casos nous d′una malaltia durant el periode de seguiment

temps en risc

El temps en risc es mesura en anys i es calcula com la suma dels temps individuals
d’observació.

Exemple de càlcul de la taxa d’incidència

Es fa un seguiment durant 15 anys d’una malaltia en un grup de 10 persones. En finalitzar
es registren tres casos de la malaltia. El temps de seguiment no és el mateix per a tots
els individus: tres s’incorporen a l’estudi cinc anys més tard, i un només és vuit anys en
observació.

Amb aquestes dades es calcula el temps de risc:

Temps de risc = (15 anys · 6) + (10 anys · 3) + (8 anys · 1) = 128

La taxa d’incidència és per tant:

TI =
3

128
= 0, 023 persones/any →
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Incidència o prevalença?

La incidència és una mesura
millor que la prevalença per a la

prevenció de malalties
professionals, però la prevalença

pot ser una mesura millor en
altres aplicacions, com per

exemple a l’hora d’avaluar la
magnitud global d’un problema

sanitari.

→ 2, 3 nous casos per cada 100 persones/any de seguiment

En general, es fa servir la incidència acumulada quan es tracta de malalties
amb períodes de latència curts i la taxa d’incidència quan es tracta de malalties
cròniques amb períodes de latència més llargs.

En la figura 1.3 podeu veure un resum de les principals variables utilitzades per
l’epidemiologia.

Figura 1.3. Variables utilitzades per l’epidemiologia laboral

Relació entre incidència i prevalença

La prevalença i la incidència són dos conceptes relacionats. La prevalença depèn
de la incidència i de la durada de la malaltia:

• Si la incidència és baixa, però la durada de la malaltia és alta, la prevalença
pot ser alta amb relació a la incidència.

• Si la incidència és alta i la durada de la malaltia és curta (per recuperació o
defunció), la prevalença pot ser baixa amb relació a la incidència.

Des del punt de vista de la prevenció de malalties professionals, és més adient
treballar amb la incidència. La prevalença no és útil per confirmar hipòtesis, i
pot conduir a conclusions errònies. Malgrat això, atesa la seva relació amb la
incidència, en alguns casos és una bona aproximació del risc i es pot fer servir per
avaluar les relacions entre les malalties i les seves causes.

1.9 La vigilància de la salut

L’RD 374/2001 defineix la vigilància de la salut com l’examen de cada
treballador per determinar-ne l’estat de salut amb relació a l’exposició a
agents químics específics en el treball.
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La vigilància de la salut implica l’execució periòdica de diferents tipus de
proves per verificar la incidència que els riscos laborals tenen sobre la salut dels
treballadors.

Així doncs, no es tracta d’una comprovació genèrica de l’estat de salut dels
treballadors, sinó d’una valoració específica, centrada en els riscos a què són
sotmesos en el desenvolupament de la seva activitat laboral. Les proves més
habituals són els reconeixements o les revisions mèdiques i, per tant, sempre
que aquestes s’ajustin a les directrius que s’acaben de comentar es poden entendre
com a vigilància de la salut.

La revisió mèdica és un instrument que, utilitzat de manera aïllada, és extrema-
dament limitat, però que de manera integrada pot ser útil tant per a la prevenció
primària (mesures encaminades a evitar l’aparició de la malaltia), com per a la
prevenció secundària (un cop iniciada la malaltia) i la prevenció terciària (evitar
les recaigudes).

Si entenem la revisió mèdica com una eina preventiva de la salut laboral, cal
adaptar-la a cada tipologia de lloc de treball. Per tant, s’haurà de dissenyar, a
partir de les descripcions de llocs de treball i l’avaluació de riscos, en funció dels
riscos associats a cada activitat.

La revisió mèdica s’ha d’adaptar a
cada lloc de treball.

La Llei de prevenció de riscos laborals i el Reglament dels serveis de prevenció
estableixen els principis bàsics pels quals s’ha de regir la vigilància de la salut.

1.9.1 La vigilància de la salut en el marc de la Llei de prevenció de
riscos laborals

La Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (LPRL), regula la vigilància de
la salut del personal al servei d’una empresa.

La vigilància de la salut, segons la llei, ha de reunir les característiques
següents:

• Garantida per l’empresariat i específica

• Voluntària, menys en certes circumstàncies

• Confidencial

• Prolongada

• Documentada

Segons l’article 22 de l’LPRL, els empresaris han de garantir als treballadors al
seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut. A més, l’LPRL estableix
que aquesta vigilància s’ha de dur a terme en funció dels riscos inherents al treball
que desenvolupen els treballadors, és a dir, ha de ser específica per a uns riscos
determinats.
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Disposicions que obliguen
a vigilar la salut

Hi ha diverses disposicions que
obliguen a fer una vigilància de

la salut dels treballadors:

• RD 374/2001,
exposició a agents
químics perillosos.

• RD 487/1997,
manipulació manual de
càrregues.

• RD 488/1997, pantalles
de visualització.

• RD 664/1997,
exposició a agents
biològics.

• RD 53/1992, protecció
de les radiacions
ionitzants.

Aquesta vigilància ha de ser voluntària per al treballador excepte:

• Quan sigui imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de
treball sobre la seva salut. En aquells casos en què no es pugui garantir
que l’exposició dels treballadors a l’agent està prou controlada i els pugui
produir danys.

• Si l’estat de salut pot ser un perill per als mateixos treballadors, per a d’altres
o tercers. Es preveuen els següents casos:

– Per a ell mateix, en casos de treballadors especialment sensibles (art.
25 de l’LPRL).

– Per a d’altres treballadors, malalties que atesa l’activitat laboral o
l’ambient de treball poden ser un risc per a d’altres treballadors.

– Per a terceres persones, com ara clients: qüestió d’ordre públic
(malalties infeccioses, consum de drogues, etc.).

• Si ho estableix obligatòriament una disposició legal.

• Disposicions legals en sentit ampli, normes legals i reglamentàries.

• Convenis col·lectius: poden especificar el supòsits, però no poden introduir
supòsits diferents dels previstos en la Llei. Així doncs, no són legals els
convenis que estableixen una revisió general de la salut dels treballadors.

En la figura 1.4 podeu veure un resum de les excepcions a la voluntarietat de la
vigilància de la salut.

Figura 1.4. Excepcions a la voluntarietat de la vigilància de la salut

En qualsevol cas, en el primer punt de l’article 22, l’LPRL estableix que s’ha d’op-
tar per la realització dels reconeixements o proves que causin menors molèsties al
treballador i que siguin proporcionals al risc.

La Llei estableix que la vigilància de la salut es desenvoluparà “respectant
sempre el dret a la intimitat i a la dignitat de la persona del treballador i la
confidencialitat...”. L’accés a la informació mèdica personal es limita al personal
mèdic i a les autoritats mèdiques que duguin a terme la vigilància de la salut i no
es pot facilitar a l’empresariat ni a ningú, sense el consentiment dels treballadors.
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D’altra banda, l’LPRL estableix que el dret dels treballadors a la vigilància de la
salut, s’haurà de prolongar, malgrat que la relació laboral finalitzi, en els casos
que sigui necessari.

Quant a la documentació sobre la vigilància de la salut, l’empresariat haurà
d’elaborar i conservar la documentació relativa a la pràctica dels controls de
l’estat de salut dels treballadors i les conclusions d’aquesta vigilància de la salut.

1.9.2 La vigilància de la salut en el Reglament dels serveis de
prevenció

El Reglament dels serveis de prevenció (RSP), aprovat per l’RD 39/1997, concreta
quan i com s’ha de desenvolupar aquesta vigilància de la salut.

L’avaluació de la salut dels treballadors s’ha de fer quan s’incorporen al treball,
quan se’ls assignen tasques amb riscos nous, quan tornin a la feina després d’una
llarga absència per motius de salut i a intervals periòdics.

A més, l’RSP estableix que la vigilància de la salut se sotmet a protocols mèdics
específics, respecte dels factors de risc que incideixen sobre els treballadors.

Els protocols mèdics es defineixen com una estratègia de vigilància de la salut
que es porta a terme mitjançant proves específiques que ens permeten posar de
manifest lesions derivades de les exposicions laborals. La seva finalitat és la
detecció precoç de les alteracions de la salut.

Amb independència del protocol que es faci servir, els exàmens de salut hauran
d’incloure com a mínim:

• Els antecedents.

• L’exploració clínica i el control biològic.

• Els estudis complementaris en funció dels riscos inherents al treball.

• Una descripció detallada del lloc de treball, el temps de permanència, els
riscos detectats en l’anàlisi de les condicions de treball i les mesures de
prevenció adoptades.

• Una descripció dels llocs de treball anteriors, riscos que hi havia presents
i el temps de permanència en cadascun d’ells, si es disposa d’aquesta
informació.

El personal sanitari que dugui a terme la vigilància de la salut haurà de conèixer les
malalties que es produeixen entre els treballadors per poder identificar qualsevol
relació entre la malaltia i els riscos identificats als llocs de treball.

S’hauran d’estudiar i valorar especialment els riscos que puguin afectar dones
embarassades o en període de lactància, menors o treballadors especialment
sensibles a determinats riscos.

Protocols de vigilància

Alguns exemples de protocols de
vigilància sanitària específica
publicats pel Ministeri de Sanitat
i Consum són el del plom, el de
l’asma laboral, el de l’amiant, el
d’agents anestèsics inhalatoris i
el de la silicosi i altres
pneumoconiosis.

En la secció “Adreces
d’interès” podeu accedir
als protocols de vigilància
de la salut publicats pel
Ministeri de Sanitat i
Consum.

Control biològic

El control biològic és l’avaluació
de l’exposició total a una
substància a partir d’una mostra
agafada als treballadors (sang,
orina, etc.).
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2. Els contaminants químics

Els contaminants són tots aquells agents que, presents a l’ambient de treball,
originen el que s’anomena un risc higiènic.

La presència de contaminants és
habitual en els llocs de treball.

Es pot definir el risc higiènic com la probabilitat que de l’exposició a un
contaminant en un lloc de treball es puguin derivar efectes nocius i no volguts
sobre les persones, sobre les coses o sobre l’entorn.
Els contaminants són productes químics, formes d’energia o éssers vius que
presents a l’ambient de treball poden alterar la salut de les persones que hi
entren en contacte.

2.1 Classificació dels contaminants segons l’estat físic

Els contaminants es poden classificar, d’acord amb la seva naturalesa, en tres grans
grups:

• Contaminants químics

• Físics

• Biològics

De tots aquests, es poden destacar els contaminants químics, per la seva gran
utilització al món laboral i l’ampli ventall d’efectes que poden produir.

2.1.1 Contaminants químics

Els contaminants químics són constituïts per matèria inerta.

Els contaminants químics són tots aquells productes químics orgànics o inorgànics,
naturals o sintètics, que es presenten a l’entorn laboral en forma de pols, fums,
fibres, gasos, vapors, boires, etc. i poden afectar la salut dels treballadors.

Els contaminants químics es poden presentar, majoritàriament, de dues formes:

• En forma de molècules individuals (gasos i vapors)
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• En forma de grups de molècules o agregats moleculars (aerosols)

En la figura 2.1 es pot veure un esquema dels diferents tipus de contaminants
químics.

Contaminants químics, també
anomenats tòxics, són els més

freqüents a l’ambient laboral

Figura 2.1. Classificació dels contaminants químics

Contaminants químics en forma de molècules individuals

Els gasos són substàncies que en condicions ambientals (25°C i 1 atm) es troben
en fase gasosa. Els gasos no procedeixen, per tant, de l’evaporació.

Els vapors procedeixen de l’evaporació o sublimació de substàncies que en
condicions ambientals (25°C i 1 atm) es troben en fase sòlida o líquida.

Els gasos i vapors, per la seva mida, en ser inhalats tenen un comportament similar
al de l’aire.

Exemples de contaminants químics en forma de molècules individuals

Són exemples de substàncies gasoses les que trobem a l’atmosfera: l’oxigen, l’hidrogen, el
monòxid de carboni, el diòxid de carboni, etc.

Els alcohols i els èters són exemples de substàncies que generen vapors fàcilment, és a
dir són substàncies volàtils.

Contaminants químics en forma d’agregats moleculars

Els aerosols són dispersions de partícules líquides i/o sòlides de mida inferior
a 100 µm en un medi gasós.

Els aerosols, per la seva grandària, tenen un comportament en ser inhalats, diferent
del de l’aire.
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Segons les partícules en suspensió, els aerosols es classifiquen en aerosols sòlids
i aerosols líquids:

1. Aerosols sòlids
Dins els aerosols sòlids es poden distingir les fibres i les partícules (figura
2.2). Les partícules són sòlids finament dividits, en suspensió a l’aire, que
poden tenir un origen mecànic o tèrmic. Dins les partícules es distingeixen:

(a) La pols. És una suspensió a l’aire de partícules sòlides esferoïdals que
tenen un origen mecànic. Generalment les partícules de pols mesuren
entre 0,1 i 25 µm.

(b) El fum. És una suspensió a l’aire de partícules sòlides esferoïdals que
tenen un origen tèrmic. Les partícules de fum mesuren generalment
menys de 0,1 µm.
Les fibres són una varietat de partícula en les quals predomina una
dimensió respecte a les altres dues.Es defineixen per conveni com a
aerosols sòlids amb una relació longitud/diàmetre superior a 3 (figura
6). És a dir, les fibres compleixen que són més llargues que amples.

2. Aerosols líquids
Quan els aerosols tenen en suspensió microgotes d’un líquid, es parla
normalment de boires. Les boires es poden originar per la condensació de
gasos o per la desintegració d’un líquid.

Figura 2.2. Fibra i partícula

2.1.2 Contaminants físics

Els contaminants físics són diferents formes d’energia presents a l’ambient
de treball que poden alterar la salut dels treballadors.

Segons la forma d’energia de què es tracti, els contaminants físics es poden
classificar en:

• Mecànics: sorolls i vibracions.

• Tèrmics: calor i fred.

Origen de la pols

Alguns processos que originen
pols són la mòlta, el polit, etc.
Podem trobar pols, per tant, a les
pedreres, a la fabricació de
ciment, a serradores, etc.

Generació de fum

Les combustions incompletes,
algunes reaccions químiques i
els processos de soldadura
generen fum.

Generació de boires

Alguns processos que poden
generar boires són la fumigació
amb plaguicides, la immersió de
peces en banys a temperatures
elevades en alguns tractaments
superficials, la projecció de
pintura, etc.

Són exemples de fibres les
fibres d’amiant o la fibra de
vidre.
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Podeu aprofundir en el
coneixement dels

contaminants biològics
consultant la unitat

didàctica “Riscos
biològics” del crèdit.

Carboni als compostos
inorgànics

Alguns compostos inorgànics
també contenen carboni; és el

cas del monòxid de carboni, el
diòxid de carboni i els carbonats.

• Electromagnètics: les radiacions ionitzants i les radiacions no ionitzants.

El soroll és el contaminant físic més
habitual als llocs de treball.

2.1.3 Contaminants biològics

Els contaminants biològics són éssers vius presents a l’ambient laboral que
poden provocar efectes adversos en la salut dels treballadors.

A diferència dels contaminants químics, quan s’absorbeix un contaminant biolò-
gic, la quantitat de contaminant present a l’organisme no roman constant, sinó que
pot augmentar.

Els contaminants biològics es divideixen en bacteris, virus, fongs i paràsits.

L’RD 664/97 es dedica als contaminants biològics i els classifica en quatre grups
atenent la seva perillositat: grups 1, 2, 3 i 4 (de menys perillositat a més).

2.2 Formulació química. Grups funcionals

La perillositat dels contaminants químics és determinada tant per la forma com es
presenten (boires, fibres, partícules, etc.) com per la seva composició. És a dir,
pels diferents àtoms i molècules que formen part d’aquests contaminants.

Segons això, tots els compostos químics es poden classificar en dos grans grups:

1. Compostos inorgànics. Els compostos inorgànics són substàncies d’origen
mineral. Es coneixen al voltant de 300.000 compostos inorgànics.

2. Compostos orgànics. Els compostos orgànics són substàncies que podem
trobar a la naturalesa en animals i vegetals. Es caracteritzen perquè tots
contenen àtoms de carboni (C) en la seva fórmula química. Es coneixen
més de tres milions de compostos químics orgànics. Aquest gran nombre
de compostos orgànics es pot explicar per la facilitat que tenen els àtoms de
carboni per unir-se.

Els compostos orgànics i inorgànics, a més del seu origen, tenen altres caracterís-
tiques que els fan diferents:

• La seva solubilitat preferent: els compostos orgànics es dissolen preferent-
ment en dissolvents orgànics (alcohol, èter, etc.) i els compostos inorgànics
es dissolen preferentment en aigua.
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• La seva estabilitat: els compostos orgànics són més inestables i es descom-
ponen amb facilitat, fins i tot a temperatures relativament baixes.

• Les seves reaccions químiques: en el cas dels compostos orgànics, les re-
accions que es produeixen són lentes i complexes; en el cas dels compostos
inorgànics són reaccions pràcticament instantànies i senzilles.

2.2.1 Compostos inorgànics

Els compostos no són fruit de combinacions a l’atzar de diferents elements,
sinó que són el resultat de la combinació, en unes proporcions determinades,
d’elements que tenen una afinitat concreta.

Aquesta afinitat és determinada a per la seva valència, que és un número, positiu
o negatiu, que ens indica el nombre d’electrons que guanya, perd o comparteix un
àtom amb un altre àtom o àtoms.

Representació d’una molécula d’àcid
sulfúric des de dos angles.

La valència és la capacitat de combinació que tenen els elements químics.

Els compostos químics inorgànics es poden classificar en els grups següents:

1. Òxids o combinacions binàries d’oxigen. Els òxids són compostos binaris
formats per la combinació d’un element i l’oxigen.

2. Combinacions binàries d’hidrogen. Els compostos derivats de la combi-
nació de l’hidrogen amb la resta d’elements són molt dispars:

(a) Els hidrurs són les combinacions de l’hidrogen amb metalls. Alguns
exemples són: l’hidrur de sodi (NaH) i l’hidrur de potassi (KH).

(b) Algunes combinacions d’hidrogen amb altres elements tenen noms
específics. Alguns exemples són l’aigua (H2O) i l’amoníac (NH3).

(c) Els àcids hidràcids són les combinacions de l’hidrogen amb no-
metalls. Per exemple, l’àcid fluorhídric (HF), l’àcid clorhídric (HCl),
etc.

3. Àcids oxoàcids. Presenten la fórmula general: HaXbOc. En la taula 2.1 es
poden veure les fórmules d’alguns dels oxoàcids més coneguts.

4. Bases o hidròxids. Les bases o hidròxids són uns compostos formats per la
combinació de l’anió hidroxil (OH-) amb diversos cations metàl·lics. Podeu
veure alguns exemples d’hidròxids hidràcids en la taula 2.2.

5. Sals. Es poden distingir bàsicament dos tipus de sals:

(a) Les sals d’àcids hidràcids. Són les combinacions binàries formades
per no-metalls i metalls. Podeu veure alguns exemples de sals d’àcids
hidràcids en la taula 2.3.

Exemples d’òxids

Alguns exemples d’òxids són
l’òxid de liti (LiO), l’òxid de
coure (I) (Cu2O) i l’òxid de ferro
(II) (FeO).
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Els anions són àtoms que
tenen càrrega elèctrica

negativa i els cations
càrrega elèctrica positiva.

(b) Les sals d’àcids oxoàcids. Són compostos ternaris formats per un
metall, un no-metall i l’oxigen. S’obtenen a partir dels àcids oxoàcids
en substituir-hi l’hidrogen per un metall. En la taula 2.4 en podeu
veure alguns exemples.

Taula 2.1. Exemples d’àcids oxoàcids

Nom Fórmula

Àcid hipoclorós HClO

Àcid clorós HClO2

Àcid clòric HClO3

Àcid perclòric HClO4

Àcid sulfurós H2SO3

Àcid sulfúric H2 SO4

Àcid nitrós HNO2

Àcid nítric HNO3

Àcid fosfòric H3PO4

Àcid carbònic H2CO3

Àcid ortosilícic H4SiO4

Taula 2.2. Hidròxids

Nom Fórmula

Hidròxid de liti LiOH

Hidròxid de bari Ba(OH)2

Hidròxid de ferro (II) Fe(OH)2

Taula 2.3. Sals d’àcids hidràcids

Nom Fórmula

Florur de calci CaF2

Clorur de ferro (III) FeCl3

Bromur de coure CuBR2

Taula 2.4. Sals d’àcids oxoàcids

Nom Fórmula

Hipoclorit de sodi NaClO

Clorit de sodi NaClO2

Clorat de sodi NaClO3

Perclorat de sodi NaClO4

Sulfit de potassi K2SO3

Sulfat de potassi K2SO4
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2.2.2 Compostos orgànics

Els compostos orgànics contenen carboni. Els altres elements que s’uneixen al
carboni per formar compostos orgànics són en primer lloc l’hidrogen (H), i després
l’oxigen (O), el nitrogen (N), els halògens, el fòsfor (P), el sofre (S), etc.

Els hidrocarburs són compostos orgànics formats exclusivament per
carboni i hidrogen.

Els hidrocarburs poden ser de cadena oberta (lineal o ramificada) o de cadena
tancada (cíclics).

El més important dels hidrocarburs cíclics és el benzè. A aquest i als seus
derivats se’ls coneix amb el nom d’hidrocarburs aromàtics. Són exemples
d’hidrocarburs aromàtics el benzè, el toluè i el xilè.

A més dels hidrocarburs hi ha altres compostos orgànics. Qualsevol altre compost
orgànic es pot considerar derivat d’un hidrocarbur, en el qual s’han substituït un o
més àtoms d’hidrogen per àtoms d’altres elements.

Representació del benzè

L’àtom o grup d’àtoms que substitueix l’hidrogen s’anomena grup funcional.
Cada grup funcional confereix als compostos que els contenen unes propietats
determinades.

Molts compostos orgànics tenen més d’un grup funcional, la qual cosa dóna lloc
a una gran varietat de substàncies amb propietats diferents entre elles. Els grups
funcionals més importants es mostren en la taula 2.5.

Taula 2.5. Principals grups funcionals

Grup funcional Fórmula Nom genèric del
compost

Exemple

− OH R-OH Alcohol Metanol:
CH3-OH

− C = O

|

H

R-CHO Aldehid Etanal:
CH3-CHO

− C = O

|

R-CO-R’ Cetona Propanona:
CH3-CO-CH3

− C = O

|

OH

R-COOH Àcid carboxílic Àcid etanoic:
CH3-COOH

− C = O

|

O −

R-COO-R’ Èster Etanoat d’etil:
CH3-COO-CH2CH3

Exemples d’hidrocarburs

Són exemples d’hidrocarburs de
cadena lineal el metà (CH4),
l’età (CH3CH3), el propà
(CH3CH2CH3) i el butà
(CH3CH2CH2CH3).
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Grup funcional OH en els
alcohols

Hi ha uns compostos anomenats
alcohols que contenen en la seva
molècula el grup funcional OH.

Les reaccions típiques dels
alcohols es produeixen

bàsicament per aquest grup
funcional.

Taula 2.5 (continuació)

Grup funcional Fórmula Nom genèric del
compost

Exemple

H

|

− N

|

H

R-NH2 Amina primària Metilamina:
CH3-NH2

H

|

− N

|

R’-NH-R Amina secundària Etilmetilamina:
CH3-NH-CH2CH3

|

− N

|

R-R”N-R’ Amina terciària Trimetilamina:
CH3-CH3N-CH3

− C = O

|

NH2

R-CONH2 Amida Propamida:
CH3CH2-CONH2

− C = N R-CN Nitril o cianur Etanonitril:
CH3-CN

− NO2 R-NO2 Nitroderivat Nitrometà:
CH3-NO2

− X R-X Derivat halogenat Clorur de metil:
CH3-Cl

2.3 Reactivitat química bàsica

Els contaminants químics presents a l’ambient laboral poden patir transformaci-
ons, i donar lloc a altres productes químics amb un grau de perillositat diferent.

És diu que s’ha produït una reacció química quan a partir d’una o més
espècies químiques s’obtenen una o més espècies químiques de propietats
completament diferents de les inicials.

En una reacció química els reactius són les substàncies inicials i els productes,
les substàncies que se n’obtenen (figura 2.3).

Figura 2.3. Esquema d’una reacció química
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Per expressar simbòlicament una reacció química s’utilitza una equació química.

Totes les reaccions químiques van acompanyades de despreniment o absorció
d’energia i això permet classificar-les en reaccions exotèrmiques i reaccions
endotèrmiques:

• Les reaccions exotèrmiques són totes les reaccions químiques que tenen
lloc amb un despreniment d’energia.

• Les reaccions endotèrmiques són les que es produeixen amb una absorció
d’energia.

Un altre factor important que cal tenir en compte en les reaccions químiques és la
velocitat de reacció. Hi ha reaccions químiques que són molt ràpides i d’altres
molt lentes.

Així per exemple, un tros de ferro reacciona lentament amb l’oxigen de l’aire i per
arribar a observar la capa d’òxid que s’hi forma han de passar hores o fins i tot
dies. En canvi, la reacció del sodi amb l’aigua és molt ràpida i mot exotèrmica, la
qual cosa la fa perillosa.

Exemples de reaccions químiques

D’entre les moltes reaccions químiques que es poden produir en química inorgànica convé
destacar la reacció de neutralització. En aquests tipus de transformacions, es combina un
àcid amb una base i s’origina una sal i aigua.

Així per exemple, l’àcid sulfúric (H2SO4) i l’hidròxid de sodi (NaOH) produeixen aigua i sulfat
de sodi (Na2SO4):

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

Un exemple de reacció típica en la química orgànica és la reacció de combustió dels
hidrocarburs. En aquests tipus de transformacions, els hidrocarburs reaccionen amb
l’oxigen (O2) i originen2 diòxid de carboni (CO2) i aigua (H2O).

Alguns exemples són les combustions del metà (CH4), el propà (CH3CH3) i el butà
(CH3CH2CH3):

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

CH3CH3 + 7/2O2 → 2CO2 + 3H2O

CH3CH2CH3 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O

Figura 2.4. Reaccions químiques

Exemple d’equació química

La reacció del metà amb l’oxigen
dóna lloc a la formació de diòxid
de carboni i aigua: CH4 + 2O2 ->
CO2 + 2H2O
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Utilitat de l’estudi de la dosi

L’estudi de la dosi rebuda pels
treballadors permet veure les

diferències individuals davant
d’una mateixa exposició laboral.

Al subapartat
“Classificació segons les
propietats toxicològiques”

es defineixen els
conceptes de DL50 per
ingestió oral, DL50 per

penetració cutània i CL50.

2.4 Toxicologia

La toxicologia laboral estudia la toxicitat dels productes químics que s’utilitzen
en el treball.

La toxicitat és la capacitat d’un producte químic de provocar una resposta
perjudicial, danys o fins i tot la mort, en entrar en contacte amb l’organisme.

La presència d’un contaminant en l’entorn laboral origina l’exposiciódels treba-
lladors al contaminant.

L’exposició es pot definir com la quantitat de tòxic al qual han estat exposat els
treballadors durant un període de temps determinat.

La quantitat de tòxic que l’organisme absorbeix a conseqüència d’aquesta exposi-
ció s’anomena dosi.

Per obtenir informació quantitativa sobre els tòxics es fan assajos per determinar
la relació dosi-efecte i la relació dosi-resposta.

1) Relació dosi-efecte

La relació dosi-efecte descriu la relació existent entre la dosi rebuda per un
individu i la intensitat de l’efecte que experimenta com a conseqüència.

L’estudi de la relació dosi-efecte permet definir la dosi màxima admissible
(segons l’efecte màxim sobre la salut que es considera acceptable).

2) Relació dosi-resposta

La relació dosi-resposta descriu la relació existent entre la dosi i el tant
per cent d’individus d’una població exposada que experimenten un efecte
determinat.

L’estudi de la relació dosi-resposta permet obtenir criteris de toxicitat aguda. Els
índexs més utilitzats són la dosi letal al 50% (DL50) per ingestió oral, la dosi letal
al 50% (DL50) per penetració cutània i la concentració letal al 50% (CL50) per
inhalació.

2.5 Acció dels tòxics sobre l’organisme

L’acció dels tòxics sobre l’organisme segueix un procés en què es poden distingir
les fases següents:
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1. Penetració i absorció

2. Distribució i transport

3. Acumulació o dipòsit

4. Biotransformació o metabolisme

5. Excreció

2.5.1 Penetració i absorció

Perquè una substància química produeixi un dany ha de ser absorbida per l’orga-
nisme. L’absorció d’un contaminant químic significa que s’incorpora a la sang i
es distribueix per tot el cos.

Perquè l’absorció sigui possible, cal però que prèviament el contaminat entri
a l’organisme. Aquesta penetració es pot produir per mitjà de diferents vies
d’entrada.

Les principals vies d’entrada dels contaminants químics a l’organisme són:

• Via respiratòria o inhalatòria

• Via dèrmica o cutània

• Via digestiva o gastrointestinal

• Via parenteral

• Via mucoses

Via respiratòria o inhalatòria

A l’ambient laboral la via inhalatòria és la principal via d’entrada dels tòxics. La
via d’entrada inhalatòria engloba tot el sistema respiratori (taula 2.6 i figura 2.5).

Taula 2.6. Sistema respiratori

Vies respiratòries Vies respiratòries superiors Foses nasals

Boca

Faringe

Laringe

Vies respiratòries inferiors Tràquea

Bronquis

Pulmons Bronquiols

Alvèols
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Es calcula que l’aparell
respiratori té una superfície

d’entre 8 i 100 m2, depenent
de la persona.

Impacte de les substàncies
inhalades

Els efectes de les substàncies que
penetren per la via inhalatòria és

molt diferent segons la seva
capacitat de ser absorbides,

distribuïdes i expulsades per
l’organisme.

Figura 2.5. Esquema del sistema respiratori

L’aparell respiratori consta de les vies respiratòries, que permeten l’entrada de
l’aire a l’organisme i els pulmons que permeten l’intercanvi de gasos amb la sang.
Les vies respiratòries es divideixen en dos grups:

1. Les vies respiratòries superiors. Actuen com a porta d’entrada de l’aire
dins l’organisme. Es consideren vies respiratòries superiors les fosses
nasals, la boca, la faringe i la laringe.

2. Les vies respiratòries inferiors. Són exclusivament respiratòries, només
hi entra aire, gràcies a la laringe, que les aïlla de les vies respiratòries
superiors i de la via digestiva. La tràquea i els bronquis constitueixen les
vies respiratòries inferiors.

Els pulmons són uns òrgans esponjosos situats dins la caixa toràcica. El seu
interior és ocupat pel conjunt de bronquíols i alvèols pulmonars. En els alvèols
pulmonars és on es produeix l’intercanvi de gasos amb la sang. És aquí, per
tant, on s’incorpora l’oxigen a la sang, però també on es poden incorporar els
contaminants i distribuir-se per tot l’organisme.

La major part de contaminants químics i biològics entren a l’organisme per
la via inhalatòria.

La via inhalatòria té una gran importància principalment a causa de tres factors:

1. La gran superfície d’absorció del tòxic que presenta el sistema respiratori.

2. L’espessor petita de la membrana (0,01 µm), cosa que fa que els tòxics la
puguin travessar fàcilment.

3. El contacte directe amb el sistema circulatori. D’aquesta manera, els tòxics
no passen pel “filtre” del fetge i s’incorporen ràpidament a la sang.

Quant al comportament de les substàncies, s’ha de tenir en compte que totes les
substàncies presents a l’ambient de treball (gasos, vapors, fums, fibres, etc.) poden
ser inhalades. Però el seu comportament pot ser molt diferent:
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• El comportament dels gasos i vapors depèn de la seva solubilitat:

– Si són hidrosolubles queden retingudes a la mucosa externa de l’apa-
rell respiratori.

– Si són liposolubles no s’absorbeixen a les mucoses externes de l’apa-
rell respiratori i arriben fins als alvèols pulmonars i posteriorment a la
sang.

• El comportament de la pols, els fums i els aerosols depèn de la grandària i
la forma de les partícules:

– Les partícules més grans queden retingudes a la mucositat que cobreix
les parets internes dels conductes respiratoris i s’eliminen per expec-
toració o deglució.

– Les partícules mitjanes (entre 1 i 5 µm) arriben als pulmons i hi
queden retingudes durant molt de temps, ja que no es dissolen en la
sang. Poden causar dany als pulmons, fins i tot molt de temps després
d’haver estat inhalades. És el cas de la sílice i l’amiant.

– Les partícules petites (0,1-1 µm) són absorbibles i poden passar a la
sang, i causar danys a altres òrgans.

– Les partícules molt petites (inferiors a 0,1 µm) són exhalades cap a
l’exterior.

La quantitat de contaminant absorbida depèn de la concentració en l’ambient, del
temps d’exposició i del cabal d’aire conduït pel sistema respiratori.

Via dèrmica o cutània

La via dèrmica engloba tota la superfície exterior que envolta el cos humà, és a
dir, la pell. La pell és l’òrgan que ocupa la major superfície del cos (entre 1,6 i 1,8
m2 en general).

La via dèrmica és la segona via més important d’absorció de tòxics a l’entorn
laboral.

Perquè els tòxics penetrin a l’organisme per via cutània han de travessar una sèrie
de capes de la pell (figura 2.6) fins a arribar a les terminacions capil·lars i poder
ser absorbits per la sang. Les tres capes principals de la pell són:

• L’epidermis. És la capa més exterior de la pell i constitueix la seva barrera.
Formada per diversos estrats, des de la zona interior, més activa, fins a
l’estrat més exterior, format per cèl·lules mortes.

• La dermis. És la capa més activa de la pell. S’hi troben els capil·lars
sanguinis i limfàtics, les terminacions nervioses, els pèls, les glàndules
sudorípares i les glàndules sebàcies.

La pell representa al voltant
del 10% del pes corporal
total.
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Importància d’una pell sana

La facilitat d’absorció dels
contaminants a través de la pell

depèn tant dels contaminants
com de l’estat de la pell.

• L’hipoderma o teixit adipós. Actua d’aïllant tèrmic, com a amortidor
mecànic i per acumular aigua i substàncies nutritives.

Figura 2.6. Esquema de les capes de la pell

Aquestes tres capes de la pell contribueixen a les seves funcions: protegir
l’organisme dels contaminants ambientals, termoregular la temperatura corporal,
intercanviar substàncies amb l’exterior i rebre sensacions externes.

La pell no és massa permeable i constitueix una barrera eficaç al pas dels tòxics.
No obstant això, alguns tòxics són capaços de travessar-la i acaben sent absorbits.
Entre els factors que afavoreixen l’absorció dèrmica podem destacar:

• La solubilitat del tòxic. Les substàncies liposolubles hi penetraran més
fàcilment.

• La grandària de les molècules, el grau d’ionització i la reactivitat del tòxic.

• La hidratació de la pell. Com més hidratada estigui la pell, és més elàstica
i permeable i, per tant, més gran és el pas del tòxic.

• Latemperatura, que augmenta la difusió.

• La integritat de la pell que pot estar afectada per l’acció de sabons i
dels dissolvents orgànics, que poden eliminar els greixos naturals que
protegeixen la superfície de la pell.

La via dèrmica s’ha de tenir molt en compte quan es duu a terme una
avaluació dels riscos higiènics, ja que la seva contribució al nivell de
contaminació pot ser important. Per a alguns contaminants constitueix la
via d’entrada principal.

Quant al comportament de les substàncies, no s’ha de confondre la via dèrmica
amb l’efecte tòpic que pot produir una substància a la pell:

• Hi ha substàncies que provoquen un dany local a la pell però no arriben a
penetrar a l’organisme. No són capaces de travessar la pell i, per tant, no es
produeix absorció per via dèrmica. És el cas de molts àcids.



Riscos químics i biològics ambientals 45 La higiene industrial. Els contaminants químics

• D’altres substàncies són capaces de travessar la pell sense danyar-la i
penetrar a l’organisme. És el cas d’alguns dissolvents orgànics.

• Finalment, hi ha substàncies que provoquen un dany local a la pell i a més
són capaces de travessar-la i penetrar a l’organisme. És el cas per exemple
del níquel.

Via digestiva o gastrointestinal

La via digestiva comprèn la boca, l’esòfag, l’estómac i els intestins.

En general, la via digestiva té poca importància a l’ambient de treball.

En alguns casos, això no obstant, s’ha de tenir en compte: per exemple, quan el
contaminant es presenta en forma de pols i hi ha un contacte continuat entre els
treballadors i el tòxic.

Aquesta via s’associa, en general, a hàbits incorrectes de treball i manca de
mesures higièniques.

L’absorció dels tòxics per via digestiva és, per tant, fàcil d’eliminar, si s’esta-
bleixen unes mesures adients: la neteja personal, els procediments normalitzats
de treball, la prohibició de menjar, beure o fumar al lloc de treball, minimitzen
l’entrada de contaminants per aquesta via.

Els contaminants poden penetrar a l’organisme per la via digestiva de maneres
diferents:

• Per ingerir-se accidentalment.

• Per contaminar-se el dinar, el beure o el tabac amb les mans brutes dels
treballadors.

• Per deglució de les partícules retingudes en la mucositat de les vies respira-
tòries.

En general, si el tòxic no és soluble en els sucs digestius, és directament excretat.
Si és fàcilment soluble, pot ser absorbit i arribar a la sang.

Alguns dels factors que influeixen en l’absorció intestinal són:

• Les propietats fisicoquímiques del tòxic

• La quantitat d’aliments presents

• Els enzims digestius

• L’estat de la flora intestinal

• L’estat de les mucoses

• El temps de permanència

Mans netes

El fumar, menjar o beure al lloc
de treball sense rentar-se les
mans abans condueix a l’entrada
de tòxics per via digestiva.



Riscos químics i biològics ambientals 46 La higiene industrial. Els contaminants químics

Agulles hipodèrmiques

Als centres sanitaris, per
exemple, la via d’entrada

parenteral, quan es treballa amb
agulles hipodèrmiques, s’ha de

considerar especialment. Pot ser
una via d’entrada molt important

i greu per a determinats
contaminants biològics, com pot

ser el virus de la sida. Hi ha
protocols de treball als centres

sanitaris per evitar les punxades
amb agulles.

Els gasos i vapors es
dissolen al plasma sanguini

i hi circulen lliurement.

Via parenteral

La via d’entrada parenteral fa referència a la penetració directa del tòxic a la sang
a través de ferides a la pell o per inoculació directa.

Aquesta via és majoritàriament accidental i té importància quan es manipulen
objectes tallants o punxants amb certa regularitat. En aquests casos, s’ha de tenir
en compte, ja que el contaminant pot passar directament a la sang sense barreres
que ho impedeixin.

Via mucoses

Aquesta via d’entrada comprèn les mucoses dels ulls, nasals, vaginals, etc. La pe-
netració per aquesta via es produeix generalment per la projecció de contaminants,
per la utilització de roba bruta, etc.

Es presenta en activitats agrícoles i ramaderes, a laboratoris, hospitals, indústries
alimentàries, etc. Els plaguicides, per exemple, entren fàcilment al cos humà per
les mucoses.

La via d’entrada de les mucoses és poc important a l’entorn laboral i sovint es
considera inclosa en el grup de la via dèrmica.

2.5.2 Distribució i transport

Un cop que els tòxics penetren a l’organisme i s’incorporen al sistema circulatori
es distribueixen per tot el cos.

La circulació dels tòxics es pot fer de dues formes, depenent de les seves
característiques: de forma lliure, tal com han estat absorbits, o units a algun dels
components de la sang. Aquesta segona forma és la més freqüent en el transport
dels tòxics per l’organisme.

Les proteïnes plasmàtiques, i especialment l’albúmina, són el principal mitjà de
transport dels tòxics.

Alguns dels factors que incideixen en la distribució del tòxic per tot l’organisme
són:

• La solubilitat del tòxic a la sang.

• La capacitat de penetrar les membranes, tant si hi circulen en forma lliure,
com si hi circulen units a proteïnes.

• La concentració a la sang.
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2.5.3 Acumulació o dipòsit

Un cop que el tòxic s’ha distribuït per tot l’organisme, tendeix a acumularse en
diferents òrgans o teixits, segons l’afinitat química que hi tingui. Aquests òrgans
o teixits actuen com a dipòsit del tòxic.

Els tòxics exerceixen la seva acció tòxica als òrgans o teixits diana.

El òrgans o teixits diana no han de coincidir amb els òrgans o teixits on s’acumulen.

2.5.4 Biotransformació o metabolisme

L’organisme sotmet la majoria dels tòxics a una sèrie de transformacions que
afecten la seva estructura molecular. Aquests processos de transformació s’ano-
menen transformacions metabòliques i dels productes que s’obtenen se’n diuen
metabòlits.

Generalment, amb aquestes transformacions metabòliques, s’originen compostos
amb una toxicitat menor que els tòxics inicials i es facilita la seva eliminació de
l’organisme. No obstant això, en alguns casos, els metabòlits poden ser més tòxics
que el compost del qual provenen.

El fetge és l’òrgan més important per al metabolisme dels tòxics.

Hi ha altres òrgans que també tenen certa capacitat de transformació com el pulmó,
els ronyons, la pell, el cor, els músculs i el cervell.

2.5.5 Excreció

Els tòxics i els seus metabòlits són eliminats de l’organisme per diferents vies. Les
més importants són la via renal, la via biliar i la via pulmonar, però l’eliminació
també es pot produir per les glàndules sudorípares, la llet materna o la saliva.

La principal via per a l’excreció dels tòxics és la via renal.

La via biliar és utilitzada per tòxics que s’incorporen a l’organisme per la via
digestiva. Els tòxics passen pel fetge on es metabolitzen i poden ser excretats
directament a la bilis i ser eliminats amb les matèries fecals. Aquests tòxics no
arriben al sistema circulatori.

Exemples d’acumulació de
tòxics

Actuen com a dipòsits de tòxics
els ossos, on s’acumulen alguns
metalls, el teixit adipós, on
s’acumulen tòxics liposolubles,
el monòxid de carboni, on
s’acumula l’hemoglobina, etc.

Els principals òrgans diana
són el fetge i el ronyó.

Transformació del metanol

El metanol es pot transformar a
l’organisme en productes més
tòxics: formaldehid i àcid
fòrmic.

El ronyó és capaç d’eliminar
amb l’orina la major part
dels tòxics.
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La via pulmonar, per mitjà de l’aire exhalat, permet eliminar gasos i vapors.

2.6 Efectes dels contaminants químics sobre la salut

Com a resultat de l’exposició a un tòxic, el cos humà pot patir una sèrie d’efectes.

Es considera un efecte tots els canvis biològics produïts a conseqüència de
l’exposició a un tòxic.

Els efectes poden ser molt variats i es poden classificar d’acord amb criteris
diferents: segons la interacció entre ells, segons la seva evolució, segons el temps
entre l’exposició i l’aparició de l’efecte, segons la relació amb la dosi i segons el
lloc d’acció.

En la taula 2.7 es pot veure un esquema de les diferents classificacions dels efectes
dels contaminants.

Taula 2.7. Classificació dels efectes dels contaminants

Tipus de classificació Efectes

Segons la interacció entre ells Additius
Sinèrgics
Potenciadors
Antagònics
Independents

Segons la seva evolució Reversibles
Irreversibles

Segons el temps entre l’exposició i l’aparició de
l’efecte

Aguts
Crònics

Segons la relació amb la dosi No graduals o estocàstics
Efectes graduals o no estocàstics

Segons el lloc d’acció Locals
Sistèmics

2.6.1 Classificació dels efectes segons la interacció entre els
contaminats

En molts casos, els treballadors no són exposats a un sol contaminant, sinó
que reben l’acció simultània de diferents contaminants. En aquests casos, les
interaccions entre els contaminants són molt variades, i això condiciona l’efecte
global produït. Així doncs, els efectes dels contaminants es poden classificar
segons la interacció entre ells en:

• Efectes additius o combinats. Es diu que dos o més contaminants tenen
efectes additius quan la magnitud dels seus efectes combinats és igual que
la suma dels efectes individuals produïts separadament per cadascun dels
contaminants sobre un mateix òrgan o teixit de l’organisme.
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• Efectes sinèrgics. Es diu que dos o més contaminants tenen efectes
sinèrgics quan la magnitud dels seus efectes combinats és superior a la
suma dels efectes individuals produïts separadament per cadascun dels
contaminants sobre un mateix òrgan o teixit de l’organisme.

• Efectes potenciadors. Es diu que una substància sense efecte tòxic té un
efecte potenciadorrespecte d’una substància tòxica quan augmenta d’una
manera considerable el seu efecte tòxic. És a dir, es tracta de substàncies que
no són contaminants en elles mateixes, però que són capaces d’augmentar
l’efecte que produeixen altres contaminants.

• Efectes antagònics o inhibidors. Es diu que una substància té un efecte
antagònic o inhibidor respecte d’un altre quan interfereix en la seva acció i
en redueix l’efecte contaminant.

• Efectes independents. Es diu que dos o més contaminants tenen efectes
independents quan generen efectes diferents. Si aquests contaminants es
presenten junts, els efectes de cadascun d’ells es manifesten de la mateixa
manera que si aquests contaminants es presentessin per separat.

2.6.2 Classificació segons l’evolució

Quan un treballador deixa d’estar exposat a un determinat contaminant, pot ser
que desapareguin els seus efectes. Però, en molts casos, això no és així, i el dany
produït en el treballador és manté en cessar l’exposició al contaminant.

Així doncs, els efectes dels contaminants es poden classificar segons la seva
evolució en:

• Efectes reversibles. Es diu que un efecte és reversible quan després de
cessar l’exposició al contaminant, cessa l’efecte, és a dir, es recupera l’estat
normal anterior a l’exposició.

• Efectes irreversibles. Es diu que un efecte ésirreversible quan en cessar
l’exposició, no en cessa totalment o parcialment l’efecte; és a dir, no es
recupera l’estat de salut previ.

2.6.3 Classificació segons el temps entre l’exposició i l’aparició de
l’efecte

Els efectes tòxics es poden presentar immediatament després que els treballadors
hagin patit una exposició o un temps després, que pot arribar a ser d’anys, en el
cas d’alguns contaminants.

En general, els dissolvents
orgànics presenten efectes
additius entre ells.

Tabac i asbest

Els estudis epidemiològics han
demostrat que la probabilitat que
un fumador que estigui exposat a
amiant contragui un càncer és
superior a la que caldria esperar,
si es té en compte la probabilitat
de contraure la malaltia si s’està
exposat a cadascun dels
contaminants per separat. És a
dir, els efectes combinats del
tabac i l’asbest són superiors a la
suma dels efectes de cada
contaminant per separat. El
tabac i l’asbest tenen, per tant,
efectes sinèrgics.

La metiletilcetona potencia
l’efecte narcòtic i anestèsic
del n-hexà.

L’EDTA contraresta l’acció
del plom, és a dir, té un
efecte inhibidor.

El monòxid de carboni i
l’àcid cianhídric presenten
efectes independents.

El monòxid de carboni
presenta efectes reversibles.

Un exemple de contaminant
que presenta efectes
irreversibles és l’amiant.
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Alguns gasos com el diòxid
de sofre o el diòxid de
nitrogen tenen efectes

aguts.

Molts metalls provoquen en
l’organisme efectes crònics

després d’exposicions
prolongades.

Amiant, agent amb efecte
estocàstic

L’amiant és un agent amb efecte
no graduat. Una sola fibra
d’amiant, per exemple, pot

produir càncer. El fet que la dosi
rebuda pels treballadors sigui

més gran, augmenta la
probabilitat de contraure la

malaltia, però en ella mateixa,
aquesta malaltia no serà més

greu.

Exemples de contaminants
amb efectes graduats

Els agents corrosius i els irritants
són contaminants amb efectes

graduats. En aquests casos, com
més gran sigui la dosi de

contaminant que reben els
treballadors, majors són els

efectes corrosius o irritants que
es produiran.

Una cremada a la pell per
un àcid és un exemple

d’efecte local.

Un exemple d’efecte
sistèmic és el que produeix

el clor sobre el ronyó.

Segons el temps entre l’exposició i l’aparició de l’efecte, els efectes es poden
classificar en:

• Efecte agut. Es diu que un efecte és agutquan es manifesta en un temps
d’exposició curt. Perquè es produeixi cal una exposició, de curta durada,
a una concentració molt elevada del contaminant i una absorció ràpida del
tòxic per part de l’organisme.

• Efecte crònic. Es diu que un efecte és crònic quan es manifesta després d’un
període d’exposició llarg (mesos, anys). Els efectes crònics es produeixen
per una exposició repetitiva a baixes concentracions d’un contaminant i
donen lloc a malalties professionals.

2.6.4 Classificació segons la relació amb la dosi

Un factor important a l’hora de valorar el risc d’una exposició a un agent químic
és la dosi que en reben els treballadors. En alguns casos, la dosi determina la
gravetat dels efectes que es produeixen; en altres casos, no hi ha cap relació entre
la intensitat de l’efecte i la dosi rebuda.

Segons la relació amb la dosi, els efectes dels contaminants es classifiquen en:

• Efectes estocàstics o no graduats. Es parla d’efectes estocàstics quan la
probabilitat que es produeixin els efectes augmenta amb la dosi rebuda, però
no la seva gravetat.

• Efectes no estocàstics o graduats. Es parla d’efectes no estocàstics o
graduats quan la gravetat o intensitat de l’efecte depèn directament de la
dosi rebuda, però no la seva probabilitat.

2.6.5 Classificació segons el lloc d’acció

Els efectes dels contaminants es poden presentar en el mateix lloc en què es
produeix el contacte amb l’organisme o en llocs allunyats del punt de contacte.

Així doncs, els efectes dels contaminants es poden classificar segons el lloc d’acció
en:

• Efectes locals. S’anomenen efectes locals els efectes que apareixen en el
lloc en què es produeix el contacte del contaminant amb l’organisme.

• Efectes generals o sistèmics. S’anomenen efectes sistèmics els efectes que
apareixen lluny del lloc en què es produeix el contacte amb l’organisme. Per
presentar-se, requereixen que el contaminant s’absorbeixi i distribueixi per
tot l’organisme i arribi als òrgans diana, on exercirà la seva acció tòxica.
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2.7 Classificació dels productes químics perillosos

A nivell normatiu, dins els productes químics, es distingeixen les substàncies i les
barreges.

• Substàncies: els elements químics i els seus compostos en estat natural, o
els obtinguts mitjançant qualsevol procediment de producció, inclosos els
additius necessaris per conservar l’estabilitat del producte i les impureses
que resulten del procediment utilitzat, exclosos els dissolvents que es
puguin separar sense afectar l’estabilitat de la substància ni modificar-ne
la composició.

• Preparats: les barreges o solucions formades per dues o més substàncies.

Símbol de nociu o irritant de l’antiga
normativa sobre etiquetatge.

Símbol de nociu o irritant, al
Reglament CLP.

La legislació bàsica sobre classificació, etiquetatge i envasat de productes químics
està recollida al Reglament CLP. CLP són sigles que provenen de l’anglès: C,
Classification (Classificació); L ,Labelling (Etiquetatge); P, Packaging (Envasat).
Aquest reglament és una adaptació del sistema GHS de Nacions Unides (GHS
són les sigles que provenen de l’anglès GHS: Globally Harmonized System,
Sistema Globalment Harmonitzat) que té com a objectiu unificar la classificació
i etiquetatge dels productes químics a nivell mundial, ja que s’havien trobat
diferències en l’etiquetatge d’una mateixa substància en funció del país que
realitzava la classificació: una mateixa substància podia ser no perillosa a la Xina,
nociva per ingestió a Europa i molt tòxica per ingestió als Estats Units. L’objectiu
és que tots els països acabin adoptant el GHS i una substància tingui la mateixa
classificació i etiquetatge independentment del país de procedència.

Símbol de tòxic, a la Normativa de
Transport de Mercaderies Perilloses.

Les substàncies i barreges químiques perilloses es poden classificar segons
tres classes de perill:

• Físic

• Per a la salut

• Per al medi ambient

Respecte a aquesta classificació s’ha de tenir en compte que una substància
perillosa pot produir un o més efectes adversos alhora. A més, les característiques
de la manipulació, el transvasament, el transport, etc. poden incidir en la gravetat
d’aquests efectes.

Senyal de tòxic al lloc de treball.

La perillositat dels productes químics s’estableix a partir de dades existents,
disponibles o obtingudes mitjançant mètodes d’assaig.

Diamant de perill químic-Estats Units
NFPA 704.

Fins a finals de 2010 la classificació i l’etiquetatge de les substàncies es regulaven
pel Reial Decret 363/1995. Les barreges, fins el 31 de maig de 2015 es podien
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Per ampliar la informació
sobre l’RD 374/2001 i la

guia tècnica corresponent,
consulteu la unitat

didàctica “Avaluació de
l’exposició a contaminants

químics”.

En el Crèdit 2 “Riscos
derivats de les condicions
de seguretat” s’explica la

senyalització a què fa
referència l’RD 485/1997.

classificar segons el Reial Decret 255/2003, però totes les comercialitzades a partir
del dia 1 de juny de 2015 obligatòriament han de classificar-se i etiquetar-se segons
el Reglament CLP. El Reglament CLP introdueix canvis importants, com són, per
exemple:

• L’aspecte dels pictogrames (abans quadres de color taronja i ara, amb el CLP,
quadrats recolzats per un vèrtex amb franja vermella, fons blanc), canvien
alguns símbols i se n’introdueixen de nous.

• Diferents criteris de classificació (per exemple una substància que podia
ser nociva per ingestió, segons el CLP ara pot ser tòxica), a més a més
augmenten el nombre de categories de perill.

• Diferències en el redactat de les frases de Risc (frases R) i Consells de
Prudència (frases S) que al CLP passen a anomenar-se frases H i frases
P, i n’hi ha moltes més amb molta més flexibilitat per part del fabricant,
importador o usuari que realitza la classificació.

• Diferències a l’etiquetatge (per exemple apareix l’obligatorietat d’escriure-
hi la paraula “PERILL” o bé “ATENCIÓ”, en funció del grau de perillositat
de la substància o barreja).

D’altra banda, el Reglament REACH regula el registre, avaluació, restricció i
autorització de productes químics. Tant el Reglament CLP com el REACH tenen
per objectiu la protecció dels usuaris de tots els productes químics comercialitzats
així com del medi ambient. Alguns productes químics també tenen normativa
específica, com per exemple, els radioactius, els que podrien fer-se servir com a
material de defensa i de doble ús, precursors d’explosius, precursors de drogues...

La normativa de transport de mercaderies perilloses estableix també una classi-
ficació i etiquetatge per a totes substàncies i barreges perilloses, així com uns
requeriments específics durant la càrrega, transport i descàrrega d’aquestes mer-
caderies perilloses. Els criteris de classificació i etiquetatge són molt semblants
als del CLP però hi ha algunes diferències.

Quan a més a més aquests productes químics són presents al lloc de treball s’aplica:

• El Reial Decret 374/2001, sobre la protecció de la salut i seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics.

• El Reial Decret 485/1997 sobre senyalització de seguretat i salut al lloc de
treball, que comporten la senyalització del lloc de treball.

També en algunes empreses es poden trobar encara instal·lacions senyalitzades o
productes etiquetats amb el sistema americà, segons la norma NFPA 704 (diamant
de perill químic), tot i que als Estats Units també s’ha adaptat el GHS.

Cal doncs no confondre els diferents requeriments d’etiquetatge i senyalització.
Cal centrar-se sobretot en la classificació CLPS, ja que és l’etiquetatge que
legalment a Europa ha d’aparèixer als envasos dels productes químics perillosos,
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tot i que també podem trobar-nos el de transport en els embalums de mercaderies
perilloses que han de ser transportades.

Dins de cada classe de perill, podem trobar una o més categories de perill diferents.
Aquesta classificació es fa en funció de la perillositat de cada substància o barreja.
Al reglament CLP s’estableixen criteris de classificació per poder decidir a quina
classe de perill i categoria pertany cada substància o barreja. Pel que fa a aquests
criteris els exemples més importants són: la classificació dels líquids inflamables,
la classificació de les substàncies o barreges que presenten toxicitat aguda, la
classificació dels corrosius.

2.7.1 Classificació segons els perills físics

Les característiques fisicoquímiques dels productes químics fan que tinguin com-
portaments més o menys perillosos. Segons els perills físics, el reglament CLP
parla de diferents classes de perill: explosius, productes químics comburents,
productes químics inflamables, productes químics pirofòrics, productes químics
que reaccionen espontàniament, peròxids orgànics, gasos a pressió i productes
químics corrosius per als metall.

Explosius

Els explosius són substàncies i preparats sòlids, líquids, pastosos o gelatinosos que,
fins i tot en absència d’oxigen atmosfèric, poden reaccionar de forma exotèrmica
amb ràpida formació de gasos i que, en determinades condicions d’assaig, detonen,
deflagren ràpidament o, sota l’efecte de la calor, en el cas de confinament parcial,
exploten.

Símbol de perill per als explosius.

Els explosius són substàncies o barreges sòlides o líquides que, de forma es-
pontània, per reacció química, pot desprendre gasos a una temperatura, pressió
i velocitat tals que poden ocasionar danys al seu entorn. En aquesta definició
queden incloses les substàncies pirotècniques, encara que no desprenguin gasos.
Es classifiquen en 6 divisions diferents (les divisions 1.5 i 1.6 no tenen pictograma
associat). Les divisions que presenten un perill més greu (1.1, 1.2, 1.3 i 1.5), cal
indicar la paraula : Peligro a l’etiqueta; les divisions menys greus com la 1.4 ha de
portar la paraula Atención a l’etiqueta. La divisió 1.6 no té associada cap paraula
d’advertència. A cada divisió s’associa una frase H (d’indicació de perill) diferent.
Les frases han de figurar en un dels idiomes oficials al país on es comercialitza la
substància o barreja i que estigui publicat al reglament.

• Divisió 1.1-> H201: Explosivo, peligro de explosión en masa.

• Divisió 1.2-> H202: Explosivo, grave peligro de proyección.

• Divisió 1.3-> H203: Explosivo, peligro de incendio, de onda expansiva o
de proyección.

Recordeu que una reacció
exotèrmica és una reacció
química que desprèn
energia.
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L’oxigen, per exemple, és un
comburent.

• Divisió 1.4-> H204: Peligro de incendio o de proyección.

• Divisió 1.5-> H205: Peligro de explosión en masa en caso de incendio.

• Divisió 1.6-> Sense indicacions de perill. Sense paraula d’advertència.

Comburents

Els comburents són substàncies i barreges que, sense ser necessàriament combusti-
bles en si, en general en desprendre’s oxigen, pot provocar o afavorir la combustió
d’altres materials.

Símbol de perill per als comburents.

Per als gasos comburents només hi ha una categoria i la indicació de perill
relacionada és H270: Puede provocar o agravar un incendio; comburente i la
paraula d’advertència és: Peligro.

Tant per als líquids comburents com per als sòlids comburents hi ha 3 categories:

• Categoria 1-> H271: Puede provocar un incendio o una explosión; muy
comburente i la paraula d’advertència Peligro.

• Categoria 2-> H272: Puede agravar un incendio; comburente i la paraula
d’advertència Peligro.

• Categoria 3-> H272: Puede agravar un incendio; comburente i la paraula
d’advertència Atención.

Inflamables

Una substància inflamable és una substància que pot assolir el punt
d’inflamació a temperatura ambient. Podem diferenciar-ne els gasos, els
aerosols, els líquids i els sòlids.

Gasos inflamables Són aquells que s’inflamen amb l’aire a 200C i a una pressió
de referència de 101,3 kPa. Existeixen dues categories, amb diferents indicacions
de perill associades (frases H):

• Categoria 1 -> H220: Gas extremadamente inflamable. Paraula d’advertèn-
cia: Peligro.

• Categoria 2 -> H221: Gas inflamable. Paraula d’advertència: Atención. No
té associat cap pictograma de perill.

Símbol de perillositat per a gasos
inflamables (categoria 1), aerosols

(categories 1 i 2) i líquids (categories
1, 2 i 3)

Aerosols inflamables Aerosols inflamables (generadors d’aerosols), recipients no
recarregables que contenen gas comprimit, liquat o dissolt a pressió, amb o sense
líquid, pasta o pols i dotats d’un dispositiu de descàrrega per expulsar el contingut.
En funció dels components que continguin, els aerosols poden ser inflamables
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(si contenen líquids amb punt d’inflamació ≤ 930C o gasos inflamables o sòlids
inflamables).

Existeixen dues categories d’aerosols inflamables:

• Categoria 1 -> H222: Aerosol extremadamente inflamable i la paraula
d’advertència és: Peligro.

• Categoria 2 -> H223: Aerosol inflamable i la paraula d’advertència és:
Atención.

Líquids inflamables Són aquells que tenen un punt d’inflamació inferior a 600C.
Es poden dividir en tres categories (taula 2.8).

• Categoria 1 -> H224: Líquido y vapores extremadamente inflamables i la
paraula d’advertència és: Peligro.

• Categoria 2 -> H225: Líquido y vapores muy inflamables i la paraula
d’advertència és: Peligro.

• Categoria 3 -> H226: Líquido y vapores inflamables i la paraula d’advertèn-
cia és: Atención.

Símbol de perillositat per a sòlids
inflamables (categories 1 i 2)

Taula 2.8. Classificació segons la inflamabilitat

Classificació Marge

Categoria 1 Punt d’inflamació < 0ºC i Punt d’ebullició ≤ 35ºC

Categoria 2 Punt d’inflamació < 23ºC i Punt d’ebullició > 35ºC

Categoria 3 (1) 23ºC ≤ Punt d’inflamació ≤ 60ºC

A efectes del Reglament CLP, els gasoils, carburants dièsels i olis lleugers per a la calefacció que tinguin un punt d’inflamació entre

55ºC i 70ºC poden considerar-se de categoria 3.

Sòlids inflamables Són aquells que s’inflamen amb facilitat o que poden provocar
foc o contribuir a provocar foc per fricció. Poden ser substàncies en pols, granulars
o pastoses, que són perilloses en situacions en les quals és fàcil que s’inflamin per
un breu contacte amb la font d’ignició, tal com un misto encès, i si la flama es
propaga ràpidament.

• Categoria 1 -> H228: Sólido inflamable i la paraula d’advertència és:
Peligro.

• Categoria 2 -> H228: Sólido inflamable i la paraula d’advertència és:
Atención.

Gasos a pressió

Els gasos a pressió són gasos que es troben en un recipient a una pressió de 200
kPa (indicador) o superior, o que estan liquats o bé liquats i refrigerats. Tenen
associada la paraula d’advertència: Atención i poden tenir dues indicacions de
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perill diferent, en funció de si es tracta d’un gas comprimit, liquat, liquat refrigerat
o dissolt.

• Gas comprimit, liquat o dissolt: H280: Contiene gas a presión; peligro de
explosión en caso de calentamiento.

• Gas liquat refrigerat: H281: Contiene gas refrigerado; puede provocar
quemaduras o lesiones criogénicas.

Símbol de perillositat per a gasos a
pressió

Els gasos (excepte l’aire) són tots asfixiants, a causa que els humans necessitem
respirar una barreja específica de gasos, en concret, necessitem al voltant d’un 21%
d’oxigen. Així, els gasos nobles o el nitrogen que no tenen cap tipus de reactivitat,
són gasos asfixiants: si respirem una atmosfera sense oxigen, ens asfixiarem.

Substàncies i barreges que reaccionen espontàniament

Símbol de perillositat per a
substàncies i barreges

auto-reactives:Tipus A i alguns del
tipus B

Substàncies tèrmicament inestables, líquides o sòlides (auto-reactives), que poden
experimentar una descomposició exotèrmica intensa fins i tot en absència d’oxigen
(aire). En aquesta definició no s’inclouen els explosius, ni els comburents ni els
peròxids orgànics. Es classifiquen en els tipus: A, B, C, D, E, F i G. En funció
d’aquesta classificació se’ls assigna una determinada indicació de perill.

• Tipus A -> H240: “Peligro de explosión en caso de calentamiento”. Paraula
d’advertència: “Peligro”.

• Tipus B -> H241: “Peligro de incendio o explosión en caso de calentami-
ento”. Paraula d’advertència: “Peligro”.

• Tipus C i D -> H242: “Peligro de incendio en caso de calentamiento”.
Paraula: “Peligro”.

• Tipus E i F -> H242: “Peligro de incendio en caso de calentamiento”.
Paraula: “Atención”.

• Tipus G -> No té assignats elements a l’etiqueta.
Símbol de perillositat per a

substàncies i barreges
auto-reactives:Tipus C, D, E, F i

alguns del tipus B

Peròxids orgànics

Símbol de perillositat per a peròxids
orgànics:Tipus A i alguns del tipus B

Substàncies o barreges orgàniques sòlides o líquides que contenen l’estructura
bivalent -O-O-, i poden considerar-se derivades del peròxid d’hidrogen (H2O2) en
el qual un o tots dos àtoms d’hidrogen s’han substituït per radicals orgànics. Els
peròxids orgànics són substàncies o barreges tèrmicament inestables, que poden
patir una descomposició exotèrmica autoaccelerada. A més a més, poden tenir
una o vàries de les propietats següents:

• Ser susceptibles d’experimentar una descomposició explosiva
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• Cremar ràpidament

• Ésser sensibles als xocs o als fregaments

• Reaccionar perillosament amb altras substàncies

Es classifiquen en els tipus: A, B, C, D, E, F i G. En funció d’aquesta classificació
se’ls assigna una determinada indicació de perill.

• Tipus A => H240: “Peligro de explosión en caso de calentamiento”.
Paraula d’advertència: “Peligro”.

• Tipus B => H241: “Peligro de incendio o explosión en caso de calentami-
ento”. Paraula d’advertència: “Peligro”.

• Tipus C i D => H242: “Peligro de incendio en caso de calentamiento”.
Paraula: “Peligro”.

• Tipus E i F => H242: “Peligro de incendio en caso de calentamiento”.
Paraula: “Atención”.

• Tipus G => No té assignats elements a l’etiqueta.
Símbol de perillositat per als peròxids
orgànics C, D, E, F i alguns del tipus
B

Substàncies i barreges que en contacte amb l’aigua, desprenen gasos
inflamables

Substàncies o barreges, que, en contacte amb l’aigua, desprenen gasos inflamables
o barreges sòlides o líquides que, per interacció amb l’aigua, es tornen espontà-
niament inflamables o en desprendre gasos inflamables en quantitats perilloses.
Existeixen 3 categories.

• Categoria 1-> H260: “En contacto con el agua desprende gases inflamables
que pueden inflamarse espontáneamente”. Paraula d’advertència: “Peli-
gro”.

• Categoria 2-> H261: “En contacto con el agua desprende gases inflama-
bles”. Paraula d’advertència: “Peligro”.

• Categoria 3-> H261: “En contacto con el agua desprende gases inflama-
bles”. Paraula d’advertència: “Atención”. Símbol de perillositat per substàncies

o barreges, que, en contacte amb
l’aigua, desprenen gasos inflamables
de totes les categories

Pirofòrics

Substància sòlida o líquida que, tot i en petites quantitats, pot inflamar-se després
de cinc minuts d’entrar en contacte amb l’aire. Només existeix una categoria de
classificació. La paraula d’advertència associada és: “Peligro” i la indicació de
perill (frase H) que tenen associada és: H250: “Se inflama espontáneamente en
contacto con el aire”.

Símbol de perillositat per als
pirofòrics
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Substàncies i barreges que experimenten escalfament espontani

Una substància o barreja sòlida o líquida que pot escalfar-se espontàniament en
contacte amb l’aire sense cap aport d’energia. Aquesta substància o barreja
es diferencia d’una pirofòrica que només s’inflama quan està present en grans
quantitats (kg) i després d’un llarg període de temps (hores o dies). L’escalfament
espontani que experimenten algunes substàncies o barreges i que donen lloc a que
entrin en combustió espontània es deu a que reaccionen amb l’oxígen de l’aire
i a que el calor generat no es dissipa en l’ambient amb suficient rapidesa. La
combustió espontània es produeix quan la producció de calor és més ràpida que
la seva pèrdua i s’assoleix la temperatura de combustió espontània.

Existeixen dues categories:

• Categoria 1-> H251: “Se calienta espontáneamente; puede inflamarse”.
Paraula d’advertència: “Peligro”.

• Categoria 2-> H252: ”Se calienta espontáneamente en grandes cantidades;
puede inflamarse”. Paraula d’advertència: “Atención”.

Símbol de perillositat per substàncies
i barreges que experimenten

escalfament espontani (categories 1 i
2)

Corrosius per als metalls

Una substància o barreja és corrosiva per als metalls quan, per la seva acció
química, poden fer malbé o fins i tot destruir-los. Només existeix una categoria de
classificació. La paraula d’advertència és “Atención” i la indicació de perill que
se li assigna és: H290: ”Puede ser corrosivo para los metales”.

Símbol de perillositat per substàncies
i barreges corrosives per als metalls

2.7.2 Perills per la salut

La classificació segons les propietats toxicològiques es basa tant en els efectes
aguts o immediats com en els efectes crònics o a llarg termini que produeixen els
productes químics a conseqüència d’una sola exposició o d’exposicions repetides
o prolongades.

Amb relació a les propietats toxicològiques el Reglament CLP classifica les
substàncies i barreges en diferents classes de perill i dintre de cada classe poden
haver-hi diferents categories de perill.

Toxicitat aguda

Els productes tòxics són aquells que poden ocasionar una pèrdua de salut
per efectes aguts o crònics i fins i tot la mort a les persones exposades.
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La toxicitat aguda es refereix als efectes adversos que es manifesten després de
l’administració per via oral o cutània o d’una sola dosi d’una substància o barreja,
de dosis múltiples administrades al llarg de 24 hores, o com a conseqüència d’una
exposició per inhalació durant 4 hores.

La classe de perill toxicitat aguda es diferencia en:

• Toxicitat oral aguda

• Toxicitat cutània aguda

• Toxicitat aguda per la inhalació

Les rates s’utilitzen sovint als
laboratoris per calcular dosis letals.

Per poder classificar un producte com a tòxic s’ha de disposar de paràmetres que
determinin la seva toxicitat per mitjà de qualsevol de les vies d’entrada a l’organis-
me (respiratòria, dèrmica, digestiva, etc.). Els paràmetres més significatius són la
dosi letal i la concentració letal o estimacions de la toxicitat aguda (ETA).

Per calcular la dosi letal s’administren a un conjunt d’animals de laboratori,
per la via que es vulgui estudiar, dosis creixents del producte químic, s’espera
un temps determinat i se n’observen els efectes produïts. També es fan servir
programes informàtics que poden preveure aquests efectes, com per exemple el
(Q)SAR, desenvolupat per l’OECD (Organisation for Economic Co-operation and
Development).

Les dosis s’expressen en mg/kg de pes de l’animal. Les més utilitzades són:

• La dosi letal al 50% (DL50) per ingestió oral, correspon a la dosi per via
oral que produeix la mort del 50% dels animals d’experimentació.

• La dosi letal al 50% (DL50) per penetració cutània, correspon a la dosi per
via dèrmica que produeix la mort del 50% dels animals d’experimentació.

• La concentració letal al 50% (CL50) per inhalació, correspon a la concen-
tració ambiental que per exposició durant un temps determinat produeix la
mort del 50% dels animals d’experimentació. És la concentració letal més
utilitzada.

D’acord amb aquests paràmetres els productes tòxics es classifiquen en 4 cate-
gories de perill diferent. A cada categoria els hi correspon un pictograma, una
frase d’advertència i una indicació de perill concreta. Les tres categories més
crítiques (les que tenen uns valors més baixos d’ETA o de DL50), han de portar el
pictograma de la calavera i la paraula d’advertència Peligro. En canvi la categoria
4, que presenta un menor risc per la salut ha de portar el pictograma del símbol
d’exclamació i la paraula Atención.

En la taula 2.9 es resumeixen els valors dels diferents paràmetres que permeten
aquesta classificació segons el Reglament CLP.

Dosi i concentració

La dosi letal s’utilitza per totes
les vies d’entrada excepte per la
via respiratòria. Quan la via
d’entrada és la respiratòria,
s’utilitza la concentració en lloc
de la dosi.
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Taula 2.9. Classificació dels productes tòxics segons Reglament CLP

Categoria DL50 oral
(mg/kg)

DL50 cutània
(mg/kg)

CL50

Pols o boira
(mg/l)

inhalatòria
Vapors (mg/l)

Tòxics, categoria
1

≤ 5 ≤ 50 ≤ 0,05 ≤ 0,5

Tòxics, categoria
2

5 - 50 50 - 200 0,05 - 0,5 0,5 - 2

Tòxics, categoria
3

50 - 300 200 - 1000 0,5 - 1 2 - 20

Tòxics, categoria
4

300 - 2000 1000 - 2000 1 - 5 10 - 20

Taula 2.10. Elements que han de figurar a l’etiqueta dels productes tòxics

Classificació Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4

Símbols

Paraula d’advertència PELIGRO PELIGRO PELIGRO ATENCIÓN

Indicació de perill (oral) H300: Mortal en caso de
ingestión

H300: Mortal en caso de
ingestión

H301: Tóxico en caso de
ingestión

H302: Nocivo en caso de
ingestión

Indicació de perill
(dermal)

H310: Mortal en contacto
con la piel

H310: Mortal en contacto
con la piel

H311: Tóxico en contacto
con la piel

H312: Nocivo en contacto
con la piel

Indicació de perill
(inhalació)

H330: Mortal en caso de
inhalación

H330: Mortal en caso de
inhalación

H331: Tóxico en caso de
inhalación

H332: Nocivo en caso de
inhalación

Les indicacions han d’aparèixer en un idioma oficial on es comercialitza el
producte i ha de ser un idioma en el qual hagi estat redactat el Reglament.

A més a més, han de figurar les frases P (Consells de Prudència). Aquestes frases
les ha de triar el fabricant, importador o formulador de la llista que proposa el
Reglament per a cada classe de perill. En total, no han d’haver-hi més de 6 frases
P per a cada substància o barreja.

A l’Annex IV del Reglament trobareu el significat d’aquestes frases, que també
està recollida a la NTP 878 de l’INSHT.

Alguns consells de prudència per als productes d’aquesta classe són:

• P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

• P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

• P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

• ...

En alguns casos, el fabricant o proveïdor a d’acabar de completar aquestes frases
indicant per exemple amb què és necessari rentar-se o donant alguna informació
addicional.
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Corrosió o irritació cutània

Els productes corrosius són aquells que en entrar en contacte amb teixits
vius provoquen la seva destrucció.

Corrosió cutània és l’aparició d’una lesió irreversible a la pell, a través de
l’epidermis que arriba a la dermis, com a conseqüència de l’aplicació d’una
substància d’assaig durant un període de fins a 4 hores. Les reaccions corrosives
es caracteritzen per úlceres, sagnat, i després d’un període d’observació de 14
dies, per decoloració deguda al blanqueig de la pell, zones completes d’alopècia i
cicatrius.

Els productes, o la seva dissolució amb aigua, que tinguin un pH extrem, és a
dir que siguin fortament àcids o fortament bàsics, s’associen a efectes corrosius i
irritants sobre teixits humans.

L’interval de pH de 4 a 9 es considera, en general, exempt d’aquest tipus de perill.

Una barreja es pot considerar corrosiva cutània si té un pH ≤ 2 o bé pH ≥ 11,5.
Tot i així, es poden requerir assajos per a comprovar la corrosivitat.

Irritació cutània és l’aparició d’una lesió reversible de la pell com a conseqüència
de l’aplicació d’una substància d’assaig durant un període de fins a 4 hores.

Els pictogrames associats a la corrosió o irritació cutània són els que es troben a
la taula 2.11.

Taula 2.11. Elements que han de figurar a l’etiqueta dels productes corrosius o irritants

Classificació Categoria 1A, 1B, 1C Categoria 2

Símbols

Paraula d’advertència PELIGRO ATENCIÓN

Indicació de perill H314: Provoca quemaduras graves en la piel y
lesiones oculares graves

H315: Provoca irritación cutánea

Els efectes d’aquests productes són variats. A la pell i mucoses poden produir des
d’un envermelliment lleu fins a úlceres. A l’aparell respiratori poden causar insu-
ficiència respiratòria immediata, acompanyada d’esternuts, llagrimeig, dificultats
per empassar, etc.

En la taula 2.12 es mostra la relació entre el nivell d’acidesa/basicitat i els efectes
corrosius i irritants.

Els productes fortament
àcids o fortament bàsics
són corrosius.

Exemples d’irritants

L’àcid clorhídric i l’àcid sulfúric
són exemples d’irritants cutanis.
Com a irritants respiratoris
tenim l’àcid sulfhídric,
l’amoníac i el formaldehid.
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Els agents sensibilitzants

Les erupcions de la pell o les
crisis asmàtiques són exemples

d’efectes causats per agents
sensibilitzants. Algunes de les
substàncies sensibilitzants que

poden produir aquest efectes són
els isocianats, el formaldehid, les

fibres vegetals i el níquel.

Taula 2.12. Propietats de corrosió/irritació segons el pH (si no es disposa d’informació específica sobre
el producte)

Caràcter pH Irritant Corrosiu Molt corrosiu

Àcid feble 2 < pH < 6 Ulls

Base feble 8 ≤ pH < 11,5 Ulls

Moderadament
àcid

0,2 < pH < 2 Pell i vies
respiratòries

Ulls

Moderadament
bàsic

11,5 ≤ pH < 13 Pell i vies
respiratòries

Ulls

Àcid fort pH < 0,2 Pell Ulls, pell i vies
respiratòries

Base forta pH > 13 Pell Ulls, pell i vies
respiratòries

Lesions oculars greus o irritació ocular

La lesió ocular greu és un dany als teixits de l’ull o deteriorament físic important
de la visió, com a conseqüència de l’aplicació d’una substància d’assaig a la
superfície anterior de l’ull, no completament reversible als 21 dies següents de
l’aplicació.

Irritació ocular és la producció d’alteracions oculars com a conseqüència de
l’aplicació d’una substància d’assaig en la superfície anterior de l’ull, totalment
reversible als 21 dies següents a l’aplicació.

Els criteris de classificació estan basats en assajos realitzats i estan descrits al
Reglament CLP. Els pictogrames associats es poden consultar a la taula 2.13.

Taula 2.13. Pictogrames associats a la corrosió o irritació ocular

Classificació Categoria 1 Categoria 2

Símbols

Paraula d’advertència PELIGRO ATENCIÓN

Indicació de perill H318: Provoca lesiones oculares graves H319: Provoca irritación ocular grave

Sensibilització respiratòria o cutània

Els productes sensibilitzants són aquells que per inhalació o penetració
cutània poden ocasionar una reacció d’hipersensibilitat, de manera que
una exposició posterior a aquest producte doni lloc a efectes negatius
característics.
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El sistema immunològic posa en marxa un mecanisme de defensa davant les
substàncies sensibilitzants que es manifesta en reaccions al·lèrgiques en alguns
individus. Aquests efectes es poden produir a la pell o al sistema respiratori. Els
sensibilitzants respiratoris són més perillosos.

Els sensibilitzants (vegeu taula 2.14) no afecten tots els individus de la mateixa
manera. Són especialment perillosos perquè una persona que està sensibilitzada
a una substància o preparat determinats, quan torna a exposar-s’hi, encara que
sigui en concentracions molt petites, pot patir efectes adversos importants. És a
dir, quan es treballa amb sensibilitzants, pràcticament no hi ha cap concentració
segura, l’única mesura preventiva és evitar el contacte dels individus sensibilitzats
amb aquests productes.

L’actuació dels sensibilitzants es desenvolupa en dues fases:

• Primera fase. Aquesta primera fase és la fase de sensibilització. L’ex-
posició a l’agent sensibilitzant aparentment no produeix símptomes, però
l’individu exposat hi pot quedar sensibilitzat.

• Segona fase. En aquesta fase, l’individu que està sensibilitzat pateix una
resposta immunitària exagerada quan es produeix una exposició, fins i tot a
intensitats molt petites.

Taula 2.14. Pictogrames associats a sensibilitzants

Classificació Categoria 1 Categoria 2

Símbols

Paraula d’advertència PELIGRO ATENCIÓN

Indicació de perill H334: Puede provocar síntomas de alergia o
asma o dificultades respiratorias en caso de
inhalación

H317: Puede provocar una reacción alérgica en
la piel

Mutàgens en cèl·lules germinals

Una mutació és un canvi permanent en la quantitat o en l’estructura del material
genètic d’una cèl·lula. El terme “mutació” s’aplica tant als canvis genètics
hereditaris que poden manifestar-se a nivell fenotípic com a les modificacions
subjacents de l’ADN quan són conegudes (inclosos, per exemple, canvis en
un determinat canvis de bases i translocacions cromosòmiques). Els termes
“mutagènic” i “mutàgen” s’utilitzen per a designar aquells agents que augmenten
la freqüència de mutació en les poblacions cel·lulars, als organismes o en tots dos.
Existeixen dues categories.

La categoria 1 inclou les substàncies de les quals se sap o es considera que
indueixen mutacions hereditàries en cèl·lules germinals humanes. Dintre de la
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No hi ha substàncies
classificades a la categoria

1A en la legislació
espanyola. El sulfat de dietil,
el cromat sòdic i l’òxid d’etilè

es classifiquen com a 1B.

Cancerígens cat. 1A

L’amiant, el benzè, el clorur de
vinil, l’òxid de níquel, el triòxid

de crom o l’1,3-Butadiè són
algunes de les substàncies

classificades com a cancerígens
categoria 1A.

Cancerígens cat 1B

El beril·li, l’acrilamida, el clorur
de cadmi, l’acrilonitril o el

tricloroetilè són algunes de les
substàncies classificades com a

cancerígens categoria 1B.

categoria 1, es distingeixen la categoria 1 A i la categoria 1 B, en funció dels
estudis o assajos disponibles. Els de la categoria 1A està ben demostrat que són
mutagènics, per exemple a partir d’estudis epidemiològics en humans. Els de la
categoria 1B hi ha resultats positius en assajos in vivo en mamífers o en cèl·lules de
persona). A la categoria 2 pertanyen les substàncies que són motiu de preocupació
perquè poden induïr mutacions hereditàries en cèl·lules germinals humanes, en
funció de proves i assajos existents.

Pel que fa a la paraula d’advertència, fixeu-vos que els de la Categoria 2 és
Atención, mentre que els de la Categoria 1A i 1B és Peligro (vegeu taula 2.15).

Taula 2.15. Pictograma associat als mutagènics per a totes les categories

Classificació Categoria 1A o 1B Categoria 2

Símbols

Paraula d’advertència PELIGRO ATENCIÓN

Indicació de perill H340: Puede provocar defectos genéticos H341: Se sospecha que provoca defectos
genéticos

A la indicació de perill cal indicar la via d’exposició si s’ha demostrat que el perill
no té lloc per cap altre via.

Carcinògens

Els productes cancerígens són aquells que poden produir càncer o
augmentar-ne la freqüència.

El càncer és una malaltia que es caracteritza per un creixement incontrolat de les
cèl·lules.

Els productes cancerígens es classifiquen de la manera següent:

Existeixen dues categories, en funció de les proves existents. La categoria 1
inclou les substàncies de les quals se sap o es considera que indueixen càncer.
Dintre de la categoria 1, es distingeixen la categoria 1 A i la categoria 1 B, en
funció dels estudis o assajos disponibles. Els de la categoria 1A existeixen proves
en humans, per exemple a partir d’estudis epidemiològics en humans. Els de la
categoria 1B hi ha resultats positius en proves en animals. A la categoria 2
pertanyen les substàncies que són motiu de preocupació perquè poden provocar
càncer, en funció de proves i assajos existents, que no són prou convincents com
per a incloure’ls a les categories 1A o a la 1B.

Pel que fa a la paraula d’advertència, fixeu-vos a la taula 2.16 que els de la
Categoria 2 és “Atención”, mentre que els de la Categoria 1A i 1B és “Peligro”.
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Taula 2.16. Classificació productes cancerígens

Classificació Categoria 1A o 1B Categoria 2

Símbols

Paraula d’advertència PELIGRO ATENCIÓN

Indicació de perill H350: Puede provocar cáncer H351: Se sospecha que provoca cáncer

A la indicació de perill cal indicar la via d’exposició si s’ha demostrat que el perill
no té lloc per cap altre via.

Tòxics per a la reproducció

Els productes tòxics per a la reproducció són aquells que poden produir
efectes negatius no hereditaris en el desenvolupament dels éssers humans o
augmentar la seva freqüència, o afectar de manera negativa la funció o la
capacitat reproductora.

Entre els productes tòxics per a la reproducció hi ha els productes teratògens, que
són les substàncies o preparats que poden produir efectes negatius no hereditaris
en el desenvolupament dels éssers humans o augmentar-ne la freqüència.

La toxicitat per a la reproducció inclou els efectes adversos sobre la funció sexual i
la fertilitat de les persones adultes, i els efectes adversos sobre el desenvolupament
dels descendents. Les definicions aquí presentades són adaptacions de les
acordades com a definicions de treball en el document 225 del IPCS/EHC, titulat
Principles for evaluating health risks to reproduction associated with exposure to
chemicals. Així doncs, els productes tòxics per a la reproducció són aquells que
poden produir efectes negatius no hereditaris en el desenvolupament dels éssers
humans o augmentar la seva freqüència, o afectar de manera negativa la funció o
la capacitat reproductora.

Entre els productes tòxics per a la reproducció, hi ha els productes teratògens, que
són les substàncies o preparats que poden produir efectes negatius no hereditaris
en el desenvolupament dels éssers humans o augmentar-ne la freqüència.

Tenim dos tipus de productes tòxics per la reproducció, en funció dels efectes que
produeixen:

• Efectes adversos sobre la funció sexual i la fertilitat.

• Efectes adversos sobre el desenvolupament dels descendents.

Els productes tòxics per a la reproducció es classifiquen en dues categories.
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El monòxid de carboni es
classifica com a Tòxic per a

la Reproducció, categoria
1A.

• La categoria 1 inclou les substàncies de les quals se sap o es considera
que són tòxiques per a la reproducció humana. Dins de la categoria 1 es
distingeixen la categoria 1A i la categoria 1B, en funció dels estudis o
assajos disponibles. En la categoria 1A existeixen proves en humans, per
exemple a partir d’estudis epidemiològics en humans. En la categoria 1B
hi ha resultats positius en proves en animals.

• La categoria 2 està formada per les substàncies que són motiu de preocu-
pació perquè poden ser tòxiques per a la reproducció humana, en funció de
proves i assajos existents, que no són prou convincents com per a incloure’ls
a les categories 1A o 1B.

Pel que fa a la paraula d’advertència, fixeu-vos que els de la categoria 2 és Atención,
mentre que els de la categoria 1A i 1B és Peligro. Existeix una categoria addicional
per als efectes sobre la lactància. Es reconeix que no existeix informació sobre els
efectes adversos que, a través de la lactància, moltes substàncies poden originar en
els seus descendents. No obstant això, les substàncies que són absorbides per les
dones i de les quals s’ha demostrat la interferència amb la lactància o que poden
estar presents en la llet materna (o els seus metabòlits), han de classificar-se i
etiquetar-se per indicar el perill que pot representar per als nadons alimentats amb
la llet materna. Aquesta classificació pot fer-se en base a:

• Proves en humans que indiquin que existeix un perill per als lactants.

• Resultats d’estudis en una o dues generacions d’animals que proporcionin
proves clares de l’existència d’efectes adversos en els descendents, transme-
sos a través de la llet, o d’efectes adversos en la seva qualitat.

• Estudis d’absorció, metabolisme, distribució i excreció que indiquen la
probabilitat que la substància estigui present en la llet materna, a nivells
potencialment tòxics.

El pictograma associat als tòxics per a la reproducció és el mateix que s’utilitza
per als cancerígens i mutàgens (vegeu taula 2.17).

Taula 2.17. Pictograma associat als tòxics per a la reproducció

Classificació Categoria 1A o 1B Categoria 2

Símbols

Paraula d’advertència PELIGRO ATENCIÓN

Indicació de perill H360: Puede perjudicar a la fertilidad o dañar el
feto

H341: Se sospecha que puede perjudicar a la
fertilidad o dañar el feto

A la indicació de perill cal indicar la via d’exposició si s’ha demostrat que el perill
no té lloc per cap altra via. Si es coneix l’efecte específic (dany a la fertilitat o
dany al fetus) cal indicar-lo.
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Toxicitat específica en determinats òrgans (STOT). Exposició única

S’entén per toxicitat específica en determinats òrgans (exposició única) la toxicitat
no letal que es produeix en determinats òrgans després d’una única exposició
a una substància o barreja. S’inclouen tots els efectes significatius per a la
salut que poden provocar alteracions funcionals, tant reversibles com irreversibles,
immediates i/o retardades que no hagin estat tractats específicament en les classes
de perill descrites anteriorment.

Aquests efectes poden afectar el funcionament o la morfologia d’un teixit o òrgan,
o poden provocar alteracions importants de la bioquímica o l’hematologia de
l’organisme.

Existeixen 3 categories, en funció de les proves existents (vegeu taula 2.18).

Taula 2.18. Pictogrames associats a substàncies i barreges que poden provocar toxicitat específica en determinats òrgans (exposició única)

Classificació Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3

Símbols

Paraula d’advertència PELIGRO ATENCIÓN ATENCIÓN

Indicació de perill H370: Perjudica a determinados
órganos

H371: Perjudica a determinados
órganos

H335: Puede irritar a las vías
respiratorias
Puede provocar somnolencia y
vértigo

A la indicació de perill de les categories 1 i 2 cal indicar la via d’exposició si
s’ha demostrat que el perill no té lloc per cap altre via. També s’han d’indicar els
òrgans afectats, si es coneixen.

Toxicitat específica en determinats òrgans (STOT). Exposicions repetides

S’entén per toxicitat específica en determinats òrgans (exposicions repetides) la
toxicitat no letal que es produeix en determinats òrgans després de diverses expo-
sicions a una substància o barreja. S’inclouen tots els efectes significatius per a la
salut que poden provocar alteracions funcionals, tan reversibles com irreversibles,
immediates i/o retardades que no hagin estat tractades específicament en les
classes de perill descrites anteriorment.

Aquests efectes poden afectar el funcionament o la morfologia d’un teixit o òrgan,
o poden provocar alteracions importants de la bioquímica o l’hematologia de
l’organisme.

Existeixen dues categories, en funció de les proves existents (vegeu taula 2.19)

El metanol es classifica com
a STOT (exposició única),
categoria 1. El metanol
causa ceguera.
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Taula 2.19. Pictograma associat a les substàncies i barreges que poden provocar toxicitat específica en determinats òrgans (exposicions
repetides)

Classificació Categoria 1 Categoria 2

Símbols

Paraula d’advertència PELIGRO ATENCIÓN

Indicació de perill H372: Perjudica a determinados órganos por
exposición prolongada o repetida

H373: Perjudica a determinados órganos por
exposición prolongada o repetida

A la indicació de perill de les categories 1 i 2 cal indicar la via d’exposició si
s’ha demostrat que el perill no té lloc per cap altre via. També s’han d’indicar els
òrgans afectats, si es coneixen.

Perill per aspiració

Per «aspiració» s’entén l’entrada d’una substància o d’una mescla, líquida o sòlida,
directament per la boca o el nas, o indirectament per regurgitació, a la tràquea o
en les vies respiratòries inferiors.

La toxicitat per aspiració pot comportar greus efectes aguts com ara pneumònia
química, lesions pulmonars més o menys importants i fins i tot la mort per
aspiració.

L’aspiració comença amb, i dura tot el temps de, una inspiració durant la qual el
material que es tracta es diposita en el lloc on conflueixen les vies respiratòries
superiors i el tracte gastrointestinal superior, a la regió laringofaríngea.

L’aspiració d’una substància o barreja pot produir-se per regurgitació després de
la ingestió. Això té conseqüències per a l’etiquetatge, en particular quan, a causa
de la toxicitat aguda, una recomanació a considerar seria la de provocar el vòmit
en cas d’ingestió. No obstant això, si la substància o barreja presenta més un perill
de toxicitat per aspiració, no s’haurà de recomanar que es provoqui el vòmit.

Existeix una única categoria (vegeu taula 2.20).

Taula 2.20. Pictograma associat al perill per aspiració

Classificació Categoria 1

Símbols

Paraula d’advertència PELIGRO

Indicació de perill H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y
penetración por las vías respiratorias
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2.7.3 Perills per al medi ambient

La classificació de les substàncies i barreges perilloses per al medi ambient té com
a objectiu principal alertar els usuaris sobre els riscos que substàncies i preparats
determinats representen per als ecosistemes.

Hi ha productes que representen un
perill per al medi ambient.

Es consideren productes perillosos per al medi ambient les substàncies i
preparats que presenten o poden presentar un perill immediat o futur per a
un o més components del medi ambient.

Segons els ecosistemes sobre els quals incideixen es poden classificar en:

• Productes perillosos per al medi aquàtic

• Productes perillosos per al medi no aquàtic.

Toxicitat aquàtica aguda és la propietat intrínseca d’una substància que provoca
efectes nocius en els organismes aquàtics després d’una exposició de curta durada.

Disponibilitat d’una substància indica en quina mesura aquesta substància es
converteix en una espècie soluble o desagregada. Per als metalls indica en quina
mesura la part d’ions metàl·lics d’un compost metàl·lic pot separar-se de la resta
del compost (molècula).

Biodisponibilitat (o disponibilitat biològica) indica en quin punt una substància
és absorbida per un organisme i distribuïda en una de les seves zones. Depèn
de les propietats fisicoquímiques de la substància, de l’anatomia i la fisiologia de
l’organisme, de la farmacocinètica i de la via d’exposició. La disponibilitat no és
un requisit previ de la biodisponibilitat.

Bioacumulació és el resultat net de l’absorció, transformació i eliminació d’una
substància per un organisme a través de totes les vies d’exposició (és a di: aire,
aigua, sediment o sòl i alimentació). Bioconcentració és el resultat net de
l’absorció, transformació i eliminació d’una substància per un organisme causada
per l’exposició a través de l’aigua.

Toxicitat aquàtica crònica és la propietat intrínseca que té una substància de pro-
vocar efectes nocius en els organismes aquàtics durant exposicions determinades
en relació amb el cicle de vida de l’organisme.

Degradació és la descomposició de molècules orgàniques en molècules més
petites i finalment en diòxid de carboni, aigua i sals.

Els elements bàsics de classificació dels perills per al medi ambient aquàtic són:

• Toxicitat aquàtica aguda

• Capacitat de bioacumulació o bioacumulació real
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• Degradació (biòtica o abiòtica) de productes químics orgànics

• Toxicitat aquàtica crònica

Així, en funció de les dades experimentals obtingudes es realitza la classificació.
El nucli del sistema de classificació de les substàncies consta d’una categoria de
toxicitat aguda i tres de toxicitat crònica. Les categories de classificació aguda
i crònica s’apliquen independentment. els criteris per classificar una substància
en la categoria 1 de toxicitat aguda estan definits només en base a les dades
de toxicitat aguda aquàtica (CE50 o CL50), mentre que els relatius a la toxicitat
crònica combinen dos tipus d’informació, és a dir, dades de toxicitat aguda i dades
del comportament o destinació de la substància en el medi ambient (dades sobre
degradabilitat i bioacumulació).

El pictograma utilitzat per la toxicitat aguda (categoria 1) i crònica (categories 1 i
2) el trobem a la taula 2.21.

Taula 2.21. Pictograma per a la toxicitat aguda i crònica

Classificació Categoria 1 i 2

Símbols

Paraula d’advertència ATENCIÓN

Indicació de perill H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos

Les categories 3 i 4 no porten pictograma de perillositat a l’etiqueta.

Perillós per la capa d’ozó

Com a substàncies perilloses per a la capa d’ozó s’entenen aquelles substàncies
que, segons les proves disponibles sobre les seves propietats i el seu destí i
comportament en el medi ambient (predits o observats), poden suposar un perill
per a l’estructura o el funcionament de la capa d’ozó estratosfèric.

Els elements que han d’aparèixer a l’etiqueta són els següents:

• Paraula d’advertència: PELIGRO

• Indicació de perill: EUH059, Peligroso para la capa de ozono

Fixeu-vos, que enlloc d’H059, apareix EUH059. La inclusió de les lletres EU
indica que és un perill addicional que ha afegit la Unió Europea, és a dir, no està
incorporat al GHS (Sistema Globalment Harmonitzat).

Hi ha més frases específiques que ha incorporat la Unió Europea, relacionades
amb altres tipus de perills. Totes comencen per les lletres EU.
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2.8 Factors que determinen els efectes dels contaminants químics

Els efectes dels contaminants químics sobre l’organisme són molt variats. La
intensitat d’aquests efectes, però, es pot veure agreujada o disminuïda per diferents
factors.

Els factors que determinen els efectes dels contaminants químics són:

• Les propietats de la substància

• Les característiques de l’exposició

• Els factors ambientals i biològics

1. Propietats de la substància
Les propietats dels contaminants que incideixen en la intensitat dels efectes
que es produeixen són totes aquelles que en faciliten l’entrada, l’absorció i
la distribució per l’organisme. Per exemple:

• Les dimensions de les partícules són determinants perquè arribin o no
arribin als pulmons.

• La solubilitat del contaminant farà o no farà que sigui capaç de
travessar la pell i arribar al sistema circulatori.

2. Característiques de l’exposició
Les característiques pròpies de l’exposició que determinen els efectes dels
contaminants sobre els treballadors són:

• La concentració ambiental del contaminant

• El temps d’exposició dels treballadors exposats

• La via d’entrada a l’organisme (les vies d’entrada més efectives són,
en primer lloc, la parenteral i, en segon lloc, la inhalatòria)

3. Factors ambientals i biològics
Alguns dels factors ambientals que s’ha demostrat que poden incidir en
l’absorció dels tòxics són la temperatura, la humitat i l’hora del dia en què
té lloc l’exposició.

D’altra banda, els efectes dels contaminants són condicionats també per les
característiques biològiques individuals dels treballadors exposats: l’edat,
el sexe, l’estat de salut, etc.
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3. Fonts d’informació sobre contaminants químics

Quan treballem amb contaminants químics és important disposar de la informació
que permeti planificar l’acció preventiva. Podem distingir dos tipus de fonts
d’informació sobre els contaminants químics. En primer lloc, la normativa i la
documentació general relacionada. En segon lloc, les eines que permeten que
aquesta informació arribi als treballadors: bàsicament l’etiquetatge i les fitxes de
dades de seguretat.

3.1 Normativa i documentació sobre contaminants químics

El coneixement de la normativa és indispensable per treballar amb contaminants
químics. Cal destacar l’RD 374/2201, la legislació específica sobre cancerígens i
mutàgens, sobre activitats mineres o sobre contaminació atmosfèrica.

A banda d’aquesta normativa, hi ha nombrosos documents que faciliten aquesta
tasca: les guies tècniques i les Notes tècniques de prevenció publicades per
l’INSHT, el Document “Límits d’exposició profesional per a agents químics en
Espanya”, les normes UNE, etc.

3.1.1 Reial decret 374/2001

La Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995) estableix el marc general
per garantir un nivell adient de protecció de la salut dels treballadors davant els
riscos derivats de les condicions al treball.

Cal conèixer la normativa per
treballar amb contaminants químics.

Les normes reglamentàries fixen i concreten els aspectes més tècnics de les
mesures preventives. Entre aquestes normes es troben les que tenen per objectiu
garantir la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents
químics durant el treball, com l’RD 374/2001. L’RD 374/2001, sobre la protecció
de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents
químics durant el treball.

Les obligacions generals dels empresaris, recollides en la Llei PRL, es concreten
en l’RD 374/2001, amb relació als riscos químics: l’avaluació de riscos, els
principis generals per a la prevenció dels riscos per a agents químics, les mesures
específiques de prevenció i protecció, la vigilància de la salut, les mesures que
cal adoptar davant d’accidents, incidents i emergències, la informació, formació,
consulta i participació dels treballadors. D’altra banda, l’RD 374/2001, que
segueix les directrius de la Directiva 2000/39/CE, estableix uns valors límit per a
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En la secció “Adreçes
d’interès” podeu accedir a
la pàgina web de l’INSHT i

consultar-hi les guies
tècniques publicades.

determinats agents químics i remet per a la resta d’agents químics als valors límit
ambientals publicats per l’INSHT, com a valors de referència per a l’avaluació
i control de riscos. A més, aquest decret estableix prohibicions en el cas de
determinats agents químics.

3.1.2 Guies tècniques publicades per l’INSHT

El Reglament dels serveis de prevenció estableix que una de les tasques de
l’INSHT és elaborar les guies per a l’avaluació i prevenció dels riscos laborals.
Complint amb aquesta obligació, l’INSHT té algunes guies tècniques publicades
que no són d’obligat compliment.

Les guies tècniques publicades per l’INSHT són documents que
proporcionen criteris i recomanacions per facilitar l’aplicació d’una
normativa determinada, relacionada amb l’avaluació i prevenció dels riscos
laborals.

Entre les guies tècniques publicades per l’INSHT, cal destacar la Guia tècnica per
a l’avaluació i prevenció dels riscos presents en els llocs de treball relacionats
amb agents químics i la Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos
relacionats amb l’exposició durant el treball a agents cancerígens o mutàgens.

Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos presents en els llocs
de treball relacionats amb agents químics

Seu de l’Institut Nacional de
Seguretat i Higiene en el Treball

(INSHT)

L’RD 374/2001 encomana de manera específica a l’INSHT l’elaboració i el
manteniment actualitzat d’una Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels
riscos relacionats amb els agents químics presents en els llocs de treball.

Aquesta guia tècnica, coneguda també com a guia tècnica d’agents químics,
proporciona criteris i recomanacions que poden facilitar l’aplicació de l’RD
374/2001. En primer lloc, reprodueix i va ampliant els diferents articles de
l’RD 374/2001; a continuació, al final del text, afegeix una sèrie d’apèndixs amb
informació complementària.

Entre aquests apèndixs es pot destacar l’apèndix 4 “Mètode d’avaluació de
l’exposició a agents químics per inhalació”.

Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb
l’exposició durant el treball a agents cancerígens o mutàgens

L’RD 665/1997 sobre protecció dels treballadors contra els riscos relacionats
amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball, encomana a l’INSHT
l’elaboració i actualització d’una Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels
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riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens o mutàgens durant el
treball.

Aquesta guia tècnica, coneguda també com a guia tècnica de cancerígens i mu-
tàgens, proporciona criteris i recomanacions que poden facilitar la interpretació i
aplicació de l’RD 665/1997 i de les seves modificacions posteriors (RD 1124/2000
i RD 349/2003). L’estructura d’aquesta guia tècnica és similar a la d’agents
químics: reprodueix i va ampliant els diferents articles de la normativa.

La guia tècnica de cancerígens i mutàgens es refereix sovint a la guia d’agents
químics, ja que els agents químics cancerígens i mutàgens formen part dels agents
químics perillosos, i les disposicions de l’RD 374/2001 també s’han d’aplicar quan
hi ha un risc per exposició a cancerígens o mutàgens.

3.1.3 Document Límits d’exposició profesional per a agents químics
a Espanya

L’RD 374/2001 remet als valors publicats per l’INSHT com a valors de referència
per a l’avaluació i control dels riscos originats per l’exposició dels treballadors a
agents químics.

El document Límits d’exposició professional per a agents químics a Espanya,
anomenat també document LEP, es publica anualment i recull aquests valors límit
d’exposició professional per a agents químics adoptats per l’INSHT.

3.1.4 Legislació específica

Altres legislacions específiques que cal tenir en compte són les que tracten sobre:

• Cancerígens i mutàgens: RD 665/1997 modificat per l’RD 1124/2000 i
posteriorment per l’RD 349/2003 que amplia l’àmbit d’aplicació als agents
mutàgens.

• Amiant: RD 396/2006, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.

• Activitats mineres: RD 1389/1997.

• Emmagatzematge de productes químics: RD 379/2001 i les seves instruc-
cions tècniques complementàries.

• Comercialització de productes químics: RD 363/1995 i RD 255/2003.

• Classificació, etiquetatge i envasat de productes químics: Reglament
CLP.

Per ampliar informació
sobre els valors límit
d’exposició professional
per a agents químics
consulteu la secció
“Annexos” que trobareu al
web d’aquest crèdit.
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Nivell d’immissió

El nivell d’immissió és la
quantitat de contaminants

concentrats en un punt receptor
qualsevol i procedents de

diversos focus d’emissió per
unitat de volum d’aire.

En la secció “Adreçes
d’interès” del web

d’aquest crèdit podeu
accedir a la pàgina web

del Departament de Medi
Ambient i Habitatge i

consultar-hi la normativa
sobre contaminació

atmosfèrica.

Normes catalanes sobre
l’emissió de contaminants

A Catalunya s’han promulgat
diferents decrets sobre els límits

d’emissió de contaminants: per a
instal·lacions industrials de

combustió de potència tèrmica
inferior a 50 MW i instal·lacions

de cogeneració i per a
instal·lacions de torrada i

torrefacció de cafè.

• Registre, autorització, restricció, avaluació de productes químics: Re-
glament REACH.

Els reglaments europeus són d’aplicació directa a cada país.

3.1.5 Legislació sobre contaminació atmosfèrica

La legislació específica adreçada a la protecció del medi ambient atmosfèric és
recent i evoluciona ràpidament. L’objectiu d’aquesta legislació és preservar la
qualitat d’aire per protegir la salut de les persones i el medi ambient en general.

Amb aquest objectiu s’estableixen unes normes de caràcter obligatori, que fixen
els nivells d’immissió (la qualitat d’aire) i els nivells d’emissió permesos a
l’atmosfera.

Normativa europea

Les directives promulgades per la Unió Europea (UE) relatives als nivells d’im-
missió parlen exclusivament de cinc contaminants: el diòxid de carboni, el diòxid
de sofre, partícules en suspensió, diòxid de nitrogen, plom i ozó.

Totes aquestes normatives són d’obligat compliment i s’han inclòs en la legislació
espanyola.

Respecte a les emissions, la UE limita les emissions de les instal·lacions d’incine-
ració de residus municipals i de residus perillosos, de les operacions d’emmagat-
zematge i distribució de gasolina, de las instal·lacions de combustió entre 50 i 100
MW i de les activitats en què s’utilitzen dissolvents.

Normativa estatal

En l’àmbit estatal, tenim la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire
i protecció de l’atmosfera.

Normativa catalana

Catalunya disposa d’una llei pròpia de protecció de l’ambient atmosfèric. A més,
ha promulgat diferents decrets sobre límits d’emissió de contaminants i un decret
que regula les condicions per a la incineració de residus.
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3.1.6 Normes UNE

Una norma és un document que conté especificacions tècniques.

Les normes serveixen per millorar la qualitat en la gestió de les empreses, en el
disseny i fabricació de productes, en la prestació de serveis, etc. A diferència de
les lleis, l’aplicació de les normes té un caràcter voluntari. S’elaboren per consens
entre totes les parts interessades i les ha d’aprovar un organisme de normalització
reconegut.

Les normes UNE són normes publicades per AENOR, una entitat dedicada al
desenvolupament de la normalització en tots els sectors industrials i de serveis.
Entre les normes publicades per AENOR relacionades amb els contaminants
químics es poden destacar:

Seu d’AENOR

• Norma UNE-EN 481. Atmosferes al lloc de treball. Definició de les
fraccions segons la grandària de les partícules per a la mesura d’aerosols.

• Norma UNE-EN 482: 1994. Atmosferes al lloc de treball. Requisits
generals relatius al funcionament dels procediments per a la mesura d’agents
químics.

• Norma UNE-EN 689. Atmosferes al lloc de treball. Directrius per a l’a-
valuació de l’exposició per inhalació d’agents químics per a la comparació
amb els valors límit i estratègia de la mesura.

• Nombroses normesespecifiques que regulen els requisits per als diferents
equips utilitzats en els mètodes analítics.

3.1.7 Notes tècniques de prevenció

L’INSHT publica periòdicament uns documents que s’anomenen Notes tècniques
de prevenció (NTP).

Les Notes tècniques de prevenció (NTP) són documents publicats per
l’INSHT que aprofundeixen en alguns aspectes relacionats amb la seguretat
i higiene al treball.

Les NTP publicades estan disponibles en format paper als centres de l’INSHT i
en format electrònic a la seva pàgina web.

Abast de les normes

En l’actualitat hi ha normes per a
gairebé tot: sobre la composició
i característiques de las matèries
primeres, productes industrials,
productes de consum,
maquinària, etc.

Temes i vigència de les NTP

Les Notes tècniques de prevenció
tracten un ampli ventall de temes.
Algunes NTP tenen un caràcter
més general, com per exemple
l’NTP 547, “Avaluació de riscos
per agents químics. El mètode
analític: aspectes bàsics”.
D’altres, desenvolupen aspectes
molt específics. A tall
d’exemple, es pot esmentar
l’NTP 573 “Operacions de
demolició, retirada o
manteniment de materials amb
amiant. Exemples pràctics”. Les
NTP en format electrònic
indiquen l’estat de vigència de la
publicació, és a dir, si els criteris
tècnics o legals estan desfasats.
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La sigla REACH correspon
a l’anglès Registration,

Restriction, Evaluation, and
Authorization of Chemicals.

Expedient de registre

L’Agència Europea de
substàncies químiques (ECHA)

va posar en marxa una
plataforma (REACH-IT) un
programari per descarregar
(IUCLID) que les empreses

químiques utilitzen per
confeccionar l’expedient de

registre.

3.1.8 Reglament REACH

El Reglament sobre registre, restricció, avaluació i autorització de substàncies
químiques (REACH) va ser aprovat el 18 de desembre del 2006 pel Consell de
Medi Ambient de la Unió Europea i va entrar en vigor l’1 de juny de 2007.
L’objectiu principal del REACH és garantir una informació adient i accessible a
tothom, així com una gestió apropiada del risc de les substàncies noves i existents.

El sistema REACH s’aplica a les substàncies noves i a les existents en el mercat.
No obstant això, s’estableixen diferents terminis de registre pel que fa a les
substàncies existents en el mercat, per tal de realitzar els registres, en funció de
les quantitats utilitzades de cada substància i en funció de la seva perillositat. En
principi, els fabricants i importadors han hagut de registrar primer les substàncies
produïdes en quantitats més grans (en quantitats superiors a les 100 tones anuals),
però el sistema és flexible, i s’hi poden registrar abans les substàncies produïdes
en quantitats més petites. L’últim termini de registre correspon a l’any 2018
(substàncies fabricades o importades en quantitats superiors a la tona anual i
inferior a les 100 tones anuals).

El sistema REACH és integrat per quatre elements:

1. Registre

2. Restricció

3. Avaluació

4. Autorització

Registre

S’han de registrar obligatòriament totes les substàncies noves i existents produïdes
en quantitats superiors a 1 tona. Es calcula que en el 80% dels casos el registre
és suficient i no cal ni Avaluació per part de l’Agència Europea de Substàncies
Químiques (ECHA) ni sol·licitud d’Autorització.

El registre és bàsicament que el productor o importador notifiqui a l’autoritat
competent la intenció de produir o importar una substància i presenti un expedient
tècnic amb la informació bàsica de la substància.

L’autoritat introdueix la informació en una base de dades electrònica, hi assigna un
nombre de registre i efectua controls i anàlisis informatitzades de les substàncies
registrades.

La informació principal que ha d’incloure l’expedient tècnic és:

• Identitat del fabricant o importador.
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• Identitat de la substància.

• Informació sobre la fabricació i usos de la substància.

• Classificació i etiquetatge de la substància.

• Orientacions sobre l’ús innocu de la substància.

• Assajos fets i propostes d’assajos nous.

Pel que fa al registre de substàncies produïdes o importades en quantitats iguals o
superiors a 10 tones anuals per un fabricant o importador, s’ha de lliurar també un
informe sobre la seguretat química, que ha d’incloure les mesures de gestió dels
riscos.

A partir d’aquest informe, cal elaborar els escenaris d’exposició de riscos que
s’han d’adjuntar a les Fitxes de Dades de Seguretat. En aquests escenaris es
descriuen mesures preventives específiques per a cada ús de la substància. És
molt important que aquestes mesures s’adoptin al lloc de treball.

Restricció

Al Reglament REACH hi ha un annex (el XVII) en el qual s’estableixen res-
triccions per a la comercialització de diferents substàncies. En alguns casos
es prohibeixen algunes substàncies i en d’altres s’estableixen límits màxims en
determinats productes que van adreçats als consumidors finals.

Avaluació

S’ha d’avaluar la informació registrada de totes les substàncies produïdes en
quantitats superiors a 100 tones (aproximadament el 15% de les substàncies) i
en cas de dubte, també de substàncies produïdes en quantitats inferiors.

L’avaluació consisteix en el procés pel qual les autoritats examinen detingudament
la informació proporcionada per la indústria i es pronuncien sobre un programa
d’assajos adaptats específicament a les substàncies, i tenen en compte les propostes
de la indústria.

Autorització

En el cas de substàncies extremadament preocupants, les persones que les utilitzen
o faciliten, han de sol·licitar una autorització específica per a cada ús.

La persona sol·licitant ha de demostrar que el risc derivat de l’ús es controla
adequadament o que els avantatges socioeconòmics compensen els riscos.

S’han de revisar els riscos per a la salut humana derivats de l’ús de substàncies
amb propietats extremadament preocupants i, si els riscos estan controlats adequa-
dament i no es disposa de substàncies o tecnologies alternatives adients, l’ECHA
(European Chemicals Agency) concedeix l’autorització per a aquell ús.

Resultat de l’avaluació

L’avaluació dels expedients en
l’etapa de registre pot restringir o
autoritzar una substància.
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3.2 Informació sobre els contaminants químics per als treballadors

La Llei de prevenció de riscos laborals obliga a adoptar les mesures adequades
perquè els treballadors rebin tota la informació necessària sobre els riscos que
implica la seva activitat.

La informació sobre la perillositat dels productes químics és imprescindible per
conèixer el risc que comporta la seva manipulació i adoptar els mètodes de treball
adients per a la protecció de la salut i del medi ambient. Identificar els riscos
associats als productes químics és el primer pas per a l’actuació preventiva.

El fabricant, l’importador i/o el subministrador tenen l’obligació de
proporcionar als usuaris la informació dels productes químics de manera
que coneguin la seva perillositat i les precaucions que han d’adoptar.

Aquesta informació l’han de proporcionar mitjançant dues eines fonamentals:

• L’etiqueta del producte

• La fitxa de dades de seguretat

L’obligatorietat d’identificar els productes químics no és exclusiva dels productes
comercialitzats sinó que inclou qualsevol producte present al lloc de treball, per la
qual cosa no és acceptable la presència de productes sense etiquetar o identificar
que provinguin d’un transvasament, generats en el procés o com a residus (RD
485/1997).

Al mateix temps, l’RD 374/2001 per a l’avaluació i prevenció dels riscos presents
al lloc de treball relacionats amb agents químics especifica en el seu article 3 que
una de les vies que té l’empresariat per obtenir informació sobre les propietats
perilloses d’un producte, per tal de dur a terme una avaluació dels riscos derivats
de la seva utilització, és mitjançant la informació subministrada pel proveïdor.

3.2.1 Fitxes de dades de seguretat de productes

Les fitxes de dades de seguretat (FDS) dels productes químics constitueixen una
eina fonamental que aporta informació no sols sobre la perillositat dels productes,
sinó sobre aspectes com les mesures contraincendis, primers auxilis, gestió de
residus, etc.

La informació mínima que ha de
contenir l’FDS està detallada al

Reglament REACH

La persona responsable de la comercialització d’una substància o preparat peri-
llosos haurà de disposar d’una fitxa de dades de seguretat en el moment de la
comercialització. Aquesta fitxa l’haurà de facilitar a l’usuari professional quan la
substància o preparat es classifiquin com a perillosos.
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Les informacions s’han de proporcionar de forma gratuïta i al més tard en el primer
lliurament i, posteriorment, sempre que es produeixin revisions significatives.

La fitxa de dades de seguretat s’haurà de redactar com a mínim en llengua
espanyola.

La normativa no especifica un format estàndard obligatori per a la fitxa de dades de
seguretat, però sí estableix un contingut mínim que s’hi ha d’incloure de manera
obligatòria. Aquest contingut s’agrupa en 16 apartats.

La informació que ha de contenir obligatòriament la fitxa de dades de
seguretat és la següent:

1. Identificació de la substància i del responsable de la seva
comercialització

2. Identificació dels perills

3. Composició/informació sobre els components

4. Primers auxilis

5. Mesures de lluita contraincendis

6. Mesures en el cas de vessament accidental

7. Manipulació i emmagatzematge

8. Controls d’exposició/protecció individual

9. Propietats fisicoquímiques

10. Estabilitat i reactivitat

11. Informacions toxicològiques

12. Informacions ecològiques

13. Consideracions relatives a l’eliminació

14. Informacions relatives al transport

15. Informacions reglamentàries

16. Altres informacions

Per elaborar la fitxa de dades de seguretat, la normativa indica que la informació
s’ha de proporcionar d’acord amb la Guia per a l’elaboració de fitxes de dades de
seguretat (publicada per l’Agència ECHA). La guia inclou una sèrie d’orientacions
per garantir que el contingut dels apartats proporcioni als usuaris professionals
la informació necessària. Tota la informació s’ha de redactar de manera clara i
concisa.

La informació per emplenar les fitxes de dades de seguretat es pot trobar en
normatives, llibres tècnics, bases de dades, articles científics i fitxes de dades

Per aprofundir sobre les
fitxes de dades de
seguretat química
consulteu la secció
“Annexos” del web
d’aquest crèdit.
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Per veure els símbols i els
indicadors de perill
consulteu la secció

“Annexos”.

especialitzades. Si la substància està enregistrada aleshores la informació s’extreu
de l’Informe de Seguretat Química.

3.2.2 Etiquetatge

L’etiqueta és generalment la primera informació que reben els usuaris sobre un
producte. Permet identificar ràpidament el producte en el moment de la seva
utilització i informa del risc que hi ha associat.

Aquest envàs té una etiqueta prou
visible.

Tots els envasos que continguin un producte químic perillós han de dur una
etiqueta visible.

Etiquetatge de substàncies

L’etiqueta d’una substància química ha de contenir:

1. El nom de la substància. Sempre que sigui possible, les substàncies
perilloses es designen per la nomenclatura EINECS (Inventari europeu
de substàncies comercialitzades existents) o ELINCS (Inventari europeu
de substàncies notificades). Les substàncies que no surten en les llistes
EINECS i ELINCS es designen utilitzant una denominació química reco-
neguda internacionalment (com la ISO o IUPAC).

2. El nom i cognoms, telèfon i adreça completa de la persona que, establerta a
la Unió Europea, sigui responsable de la comercialització de la substància,
ja en sigui fabricant, importadora o distribuïdora.

3. Els símbols o pictogrames de perill que ens indiquen si el producte és
explosiu, comburent, inflamable, tòxic, etc. D’acord amb l’annex V del
Reglament CLP, els pictogrames de perill han d’anar impresos en negre
sobre un fons blanc i costats de color vermell.

4. Les frases H, que són frases tipus que indiquen els riscos específics derivats
de la substància.

5. Les frases P, que són frases tipus que indiquen consells de prudència per a
la substància.

6. Quantitat nominal del contingut per a les substàncies o preparats oferts o
venuts al públic en general.

7. La paraula PELIGRO (Hazard) o bé ATENCIÓN (Warning), en funció del
risc associat.
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Exemples de frases H

Alguns exemples de frases H són: Inflamable, Irrita els ulls, Irrita la pell, Possibles efectes
cancerígens, Pot perjudicar la fertilitat, etc.

En la normativa també es defineixen combinacions de frases H.

Exemples de frases P

Alguns exemples de frases P són: Eviteu el contacte amb la pell, En cas de contacte amb
els ulls netegeu immediatament i abundantment amb aigua i aneu a un metge, etc. El
fabricant o importador ha d’assignar les frases P.

Etiquetatge de barreges

L’etiqueta d’una barreja química ha de contenir les següents informacions:

1. El nom de la barreja.

2. El nom i cognoms, telèfon i adreça completa de la persona responsable de
la comercialització de la barreja.

3. La denominació química de les substàncies presents en el preparat s’ha
d’indicar en alguns casos, segons la perillositat i la concentració que tinguin.

4. Els símbols o pictogrames de perill.

5. Les frases H.

6. Les frases P.

7. Quantitat nominal del contingut.

8. La paraula PELIGRO o bé ATENCIÓN, en funció del risc associat.

Aplicació de les etiquetes

Les etiquetes s’han de fixar sòlidament a l’envàs, de manera que les indicacions
en posició normal es llegeixin horitzontalment.

La normativa estableix també les dimensions de l’etiqueta en funció de la capacitat
de l’envàs (taula 3.1).

Taula 3.1. Dimensions de l’etiqueta en funció de la capacitat de l’envàs

Capacitat de l’envàs Dimensions mínimes (mm)

Inferior o igual a 3 litres 52 × 74

Superior a 3 litres i inferior o igual a 50 litres 74 × 105

Superior a 50 litres i inferior o igual a 500 litres 105 × 148

Superior a 500 litres 148 × 210

Les etiquetes s’han de fixar sòlidament a l’envàs, de manera que les indicacions
en posició normal es llegeixin horitzontalment. La normativa estableix també les
dimensions de l’etiqueta en funció de la capacitat de l’envàs.

En l’apartat “Annexos”
podeu consultar la llista
de frases H i P definides
en la normativa.

En el cas de les barreges,
en les etiquetes s’han
d’esmentar les substàncies
perilloses per a la salut.
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L’etiqueta no és necessària quan les indicacions previstes es trobin de manera
visible al propi envàs. Cada símbol ha d’ocupar, com a mínim, la 1/15 part de la
superfície de l’etiqueta. Quan un producte químic ha de portar més d’un símbol en
el seu etiquetatge, l’obligació de posar determinats símbols converteix en optativa
la utilització d’altres.

No poden figurar a l’envàs o en l’etiqueta de les substàncies i preparats indicacions
del tipus no tòxic, no nociu, no contaminant o qualsevol altra indicació que pugui
donar lloc a una infravaloració del risc existent.
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Introducció

En totes les activitats existents avui en dia utilitzem una gran quantitat de productes
químics. L’experiència ens demostra que aquests productes químics poden produir
amb freqüència danys sobre les persones i el medi ambient.

El desenvolupament de qualsevol activitat laboral provoca modificacions a l’am-
bient de treball que originen contaminats agressius per a la salut de les persones
implicades. Aquests contaminats es poden presentar com a matèria així com a
manifestacions energètiques de naturalesa diversa. La seva presència a l’entorn
laboral dóna lloc al que es coneix com a risc higiènic, el qual es pot definir com a:
“la probabilitat de patir alteracions en la salut per l’acció dels contaminats, també
anomenats factors de risc, durant l’execució d’un treball”.

A la unitat “Introducció a la higiene industrial. Els contaminants químics” hem
començat a parlar dels contaminants químics: que són, quins efectes tenen, etc. En
la unitat “Generació de contaminants químics” veurem on podem trobar aquests
contaminants químics en l’ambient laboral, per després, en les unitats posteriors,
aprendre a avaluar-los, quantificar-los i aplicar les mesures de prevenció i protecció
adients.

En el nucli d’activitat “Possibles orígens dels contaminants químics”, es fa un
repàs de com es generen els contaminants químics en diferents sectors industrials,
i es tracta per sectors laborals els possibles productes que es poden generar, un
cop s’ha entès el procés industrial, juntament amb la seva perillositat.

En el nucli d’activitat “Contaminants amb legislació especifica”, apren- drem
quines són les substàncies que necessiten unes consideracions especials per pre-
venir possibles malalties professionals. Dins d’aquest nucli d’activitat parlarem
explícitament de l’amiant i de les substàncies cancerígenes i aprendrem com
tractar aquest tipus de productes i quines mesures hem d’adoptar per poder
treballar amb seguretat.

Per treballar aquesta unitat, a més de llegir atentament el bloc teòric, és interessant
que treballeu les activitats proposades.
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Objectius

En acabar la unitat didàctica heu de ser capaços del següent:

• Identificar els factors de risc derivats del treball amb productes químics,
segons el tipus d’empresa i de processos.

• Identificar els agents químics perillosos segons els diferents processos
productius.

• Identificar les situacions de risc i causes d’exposició als agents químics als
locals, les instal·lacions i els materials, segons els mètodes i procediments
de treball.
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1. Possibles orígens dels contaminants químics

Els riscos associats a les activitats laborals sorgeixen amb les primeres eines. Es
pot dir que el risc és inherent al treball: tota activitat laboral porta associada uns
riscos per als treballadors.

Als llocs de treball hi ha contaminants químics que formen part de:

• Matèries primeres utilitzades en el procés

• Productes intermedis del procés de fabricació

• Productes acabats

• Substàncies que es poden formar durant el procés (subproductes)

• Productes de neteja i desinfecció

• Materials de construcció

• Productes obtinguts d’altres orígens

És convenient definir amb claredat la terminologia següent:

• Matèria primera.Substància primària amb què es formen els cossos sim-
ples; són productes naturals o poc processats fets servir en processos
industrials o de fabricació.

• Producte intermedi.Material parcialment processat que és sotmès a etapes
posteriors de producció, abans de convertir-se en un producte acabat.

• Producte acabat.Substància o producte que ha complert totes les seves
etapes de fabricació.

• Subproducte.Material o substància obtinguts en un procés de producció
industrial, de transformació o de consum als quals l’empresa productora no
els troba utilitat i per tant es gestionen com a residu, però que, no obstant
això, sí que es poden utilitzar com a matèria primera o auxiliar en un altre
procés productiu diferent, sense sotmetre’s prèviament a una operació de
tractament significativa i sense posar en perill la salut humana ni causar
perjudicis al medi ambient.

La indústria presenta una sèrie de riscos higiènics singulars, a causa de la
naturalesa de les matèries primeres utilitzades, de tots els productes que hi
intervenen i dels productes finals.

En el sector serveis, també hi ha riscos higiènics bàsicament a causa dels productes
que s’hi manipulen.
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Fins fa poc temps no es considerava importat l’existència d’aquests riscos a l’am-
bient laboral ni la possible aparició de malalties laborals. Aquesta infravaloració
dels riscos higiènics i les seves conseqüències era motivada perquè es tractava de
sectors tradicionals, fortament atomitzats i amb un desenvolupament tecnològic
escàs.

En l’actualitat, això no obstant, aquests aspectes estan canviant, la qual cosa en
un futur podria incidir en la minimització dels riscos que comporten l’aparició de
malalties professionals als llocs de treball.

Un altre dels factors que repercuteix en la infravaloració del riscos higiènics és la
preocupació escassa dels treballadors sobre els riscos higiènics als quals es troben
sotmesos, és a dir, en alguns casos, la baixa qualificació dels mateixos treballadors
i la falta d’informació i formació sobre la perillositat, per a la seva salut, dels
productes manejats.

Entre les activitats que generen riscos higiènics podem destacar les corresponents
a la indústria metal·lúrgica, les operacions amb despreniment de pols, el treball
amb gasos comprimits, el treball a hospitals i a laboratoris i el treball a espais
confinats.

1.1 Riscos higiènics en la industria metal·lúrgica

Hi ha diversos factors de risc d’higiene industrial potencialment presents en
les diferents operacions bàsiques que caracteritzen la indústria metal·lúrgica,
independentment dels processos que es desenvolupin en un o un altre sector
d’activitat.

És important conèixer els possibles contaminants presents a l’ambient, com a
conseqüència de les diferents tasques que s’efectuen als llocs de treball.

Algunes de les tasques principals que es poden desenvolupar en les diferents
indústries metal·lúrgiques són la fosa de metalls i aliatges, el tractament i acabat
de superfícies mecàniques, el pintat, la mecanització de peces mecàniques i la
soldadura.

1.1.1 Fosa de metalls i aliatges

La fosa és un procés de fabricació de peces que consisteix en l’abocament
de metall fos sobre un motlle fabricat amb la forma externa volguda (segons
la peça que s’ha de fabricar), i que pot contenir un mascle de dimensions
d’acord amb la cavitat que es requereix.
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L’abocament en la bugada pot ser directe o amb cullera. El desemmotllament se
sol fer mitjançant vibració, buidatge o expulsió. Després es neteja la peça.

Els forns

Els forns que es fan servir en l’actualitat són els següents:

• Cubilot de fosa. S’utilitzen per fondre ferros colats. Consisteixen en un
tub de més de 4 metres de longitud i poden tenir des de 0,8 a 1,4 m de
diàmetre, es carreguen per la part superior amb llits de ferralla de ferro,
coc i pedra calcària. Per a la combustió del coc s’injecta aire amb uns
ventiladors d’alta pressió, aquest accedeix a l’interior per unes tremuges
situades a la part inferior del forn. Aquests forns també es poden carregar
amb pelets de mineral de ferro. Els forns de cubilot poden produir colats de
fins a 20 tones cada tres hores. Aquest tipus d’equip és molt semblant a l’alt
forn. El problema més gran d’aquests forns és que els seus equips per al
control d’emissions contaminants és més costós que el propi forn, per això
no es controlen les seves emissions de pols i, per tant, no s’autoritza la seva
operació.

• Forn de gresol. És el procés més antic que es pot trobar en la fosa, també
se’l coneix com a forn d’aire. Aquest equip és integrat per un gresol d’argila
i grafit, extremadament fràgils, que es col·loquen dins d’un confinament
que pot contenir algun combustible sòlid com carbó o els productes de la
combustió. Els gresols són molt poc utilitzats en l’actualitat excepte per a
la fusió de metalls no ferrosos.

• Forn d’arc elèctric. S’utilitzen per a la fusió d’acers per a eines, d’alta
qualitat, de resistència a la temperatura o inoxidables. Si es té en compte
que aquests forns són per a la producció d’acers d’alta qualitat sempre es
recobreixen amb maons de la línia bàsica. En aquests forns s’injecta oxigen
pur per mitjà d’una llança. Els forns d’arc elèctric funcionen amb tres
elèctrodes de grafit els quals poden arribar a tenir 760 mm de diàmetre i una
longitud de fins a 12 m. Aquests equips són els més utilitzats en indústries
de grandària mitjana i petita, en què la producció de l’acer és per a un fi
determinat, com vareta corrugada, aliatges especials, etc.

• Forns de túnel o d’inducció sense nucli. Utilitzen un corrent induït que
circula per una bovina que envolta un gresol en el qual es fon la càrrega. El
corrent és d’alta freqüència i la bovina és refredada per l’aigua. Aquests
forns es carreguen amb peces sòlides de metall, ferralla d’alta qualitat o
encenalls metàl·lics. Els productes són acers d’alta qualitat o amb aliatges
especials.

Forn de cubilot

Forn de gresol

Forn de túnel

El procés de fosa

El procés de fosa sol constar de les fases següents:

Metalls

Els metalls que se solen fondre
són: ferro, acer, llautó, bronze i
altres com alumini, magnesi,
titani, crom, níquel i fins i tot
beril·li, cadmi i tori.
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1. Elaboració de motlles i mascles

Els materials fosos es troben a temperatures elevades, aproximadament
d’uns 1.500 °C i, per tant, els motlles en els quals cal abocar el brou
s’han de preparar amb materials de bona qualitat i que resisteixin aquelles
temperatures.

A més, els materials han de ser prou plàstics per poder ser modelats per
mitjà d’espàtules i han de tenir una permeabilitat elevada per poder evacuar
l’aire i els gasos desenvolupats en la bugada. Durant el modelat tenen lloc
molts fracassos de vegades per la utilització de materials inadequats, per la
qual cosa s’han de seleccionar i preparar escrupolosament.

Els materials usats per a la fabricació de motlles i mascles per a la fosa reben
el nom de sorres o terres d’emmotllament i són constituïdes essencialment
per barreges de sorra, de sílice i argila, que contenen un percentatge
determinat d’impureses, com ara òxids de ferro, calci i magnesi, matèries
orgàniques, etc. Se’ls afegeixen substàncies com el carbó en pols, negre de
fum, fems, etc., que milloren determinades propietats de la barreja.

Els grans de sorra constitueixen la part fonamental, i les argiles actuen com
a aglomerants dels grans de sílice. En tercer lloc, cal considerar l’aigua que
s’hi ha d’afegir, precisament perquè l’argila desenvolupi aquest paper.

Els mascles s’insereixen al motlle i donen la configuració interna de la peça
fosa. Per fer la fabricació de mascles s’ha de considerar que aquestes peces
han de resistir la fosa però no el buidatge en l’extracció. Els mascles es
tracten amb una capa antiflama per millorar l’acabat final de la peça.

2. Muntatge

El muntatge de les peces consisteix a unir el motlle amb el mascle; és un
procés que es considera una operació purament física, no s’hi produeix cap
transformació química ni s’hi utilitzen productes químics. En aquest apartat
de la indústria metal·lúrgica no hi ha generació de contaminants químics.

3. Fusió i afinament del metall o aliatge

La fusió del metall es duu a terme, normalment, als forns anomenats de
cubilot. La seva estructura és vertical amb una alçada considerable i oberta
per dalt, tenen una porta amb frontisses i són recoberts al seu interior per
material refractari. Es carreguen per la part superior amb coc, ferralla de
ferro i pedra calcària i a la part inferior consten d’uns tubs on s’injecta aire.

El coc calent es fon i té la finalitat de purificar el ferro, en canvi la pedra
calcària ajuda a eliminar les escòries del brou. Als cubilots de bugada el
metall fos es duu a la cullera per fer la bugada.

En la figura 1.1 podem veure un esquema d’un forn de cubilot amb les seves
parts i podem fer-nos una idea de l’espai que ocupa.

4. Colada del metall al motlle

La colada és l’abocament del metall fos.

5. Refredament de la peça metàl·lica fosa i desemmotllament
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Consisteix en el refredament de la peça mitjançant sistemes de refrigeració.
S’introdueix aire fred a contracorrent i un cop temperada la peça es
procedeix a la separació del motlle mitjançant una sacsejada. Es tracta d’un
procés sorollós en el qual la caixa de modelatge, el motlle i la peça es deixen
caure en una reixeta vibratòria.

6. Eliminació del material sobrant (rebaves) i acabat

Un cop hem obtingut la peça s’ha de netejar i adequar per a la seva utilització.
La sorra que ha quedat adherida a la peça fosa s’ha d’eliminar. Això es
pot fer manualment o fent servir dolls de sorra o de granalla a pressió,
mitjançant el sistema de tambors rotatius i per doll d’aigua.

Un cop netejades les peces s’han de separar les parts metàl·liques que no hi
pertanyen, com per exemple, el metall que correspon al canal de bugada, la
rebava que es genera per un modelatge no precís, etc. Aquesta operació es
diu desbarbament i es pot efectuar amb sorra o per altres mitjans anàlegs.

Figura 1.1. Forn de cubilot

Riscos

Els contaminats més importants que es generen en cada tasca duta a terme en el
procés de fusió de metalls i aliatges són:

• En la tasca de modelatge el contaminant serà la pols de sílice que conté la
sorra que es dispersa a l’ambient en forma de pols. Els mascles duen com
a aglutinant oli de llinosa, per això rep el nom de sorres a l’oli.

Eliminació insuficient del
material sobrant

Moltes vegades el desbarbament
no permet una eliminació
suficient del material sobrant i
l’operació s’ha de completar fent
servir pedres esmerilades
friccionant sobre la peça final.
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L’esmerilament, el raspallat
i el polit

L’esmerilament elimina de la
superfície de la mostra el

material danyat o deformat. La
raspallada serveix per eliminar

acumulació de pols a les
superfícies que s’han de tractar.

El poliment mecànic és una
etapa imprescindible abans de fer

el cromatge de les peces.

• En les tasques de fusió i colada els contaminants potencialment presents
seran els òxids dels metalls que són en procés de fusió. En el cas de la fosa
d’acer, els contaminants seran òxids de ferro i de carboni.

• En les tasques de desbarbament i polit de peces aquestes es desemmotllen
mitjançant sistemes mecànics que provoquen el desbast i atac de la primera
capa de la peça. Aquesta capa presenta una recoberta bastant abundant de
sorra del modelatge i, per tant, es produeix una dispersió a l’ambient d’a-
questa sorra amb sílice i de partícules fines del metall en forma metàl·lica.

No convé oblidar que de vegades la naturalesa del material de granallatge, que
pot ser pols de sílice, o del queixal de desbarbament, que pot ser també de sílice,
afavoreixen la concentració del contaminant i poden arribar a determinar-ne la
presència a l’ambient de treball.

1.1.2 Tractament i acabat de superfícies mecàniques

Els agents externs químics atmosfèrics ataquen la superfície dels metalls i formen
òxids, hidròxids, carbonats, etc. Si es vol evitar aquesta acció d’oxidació és
necessari donar a la superfície un tractament ja sigui mitjançant el recobriment
amb un altre metall o amb una capa de pintura.

La finalitat del tractament i acabat de superfícies mecàniques és aconseguir en
l’acabat del producte un aspecte més atractiu i millor.

Abans del tractament final que suposa el recobriment superficial cal fer una
preparació que pot ser de tipus mecànic o químic.

Preparació de la superficie que s’ha de tractar

Per poder tractar una superfície metàl·lica, prèviament s’ha de fer una neteja a
fons, que consta de tres parts que es poden executar de manera individual o en
seqüència:

• L’esmerilament

• La raspallada

• El poliment mecànic

Com tots els processos que es duen a terme a les superfícies mecàniques,
l’esmerilament, la raspallada i el poliment mecànic generen grans quantitats
de pols i en el cas de l’alumini pot arribar a ser explosiu.
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Un cop esmentats els tractaments previs que s’apliquen a gairebé totes les super-
fícies o peces metàl·liques, segons el procés posterior és convenient fer uns altres
condicionaments que poden ser dos:

1) Preparació mecànica

La preparació mecànica fa referència al desbarbament que consisteix en
l’eliminació de rebaves i trencament d’arestes vives.

Com a tècniques de preparació mecànica podem considerar les operacions de
llimada manual, afinament, afinament flexible, acabat setinat, raspallada, poliment
en bombos, etc. Totes elles es fan mecànicament.

Hi ha dos tipus d’abrasius que es fan servir en la indústria metal·lúrgica:

• Naturals: quars, esmeril, corindó i diamant.

• Artificials: alundum, corindó blanc i carborúndum.

En l’operació de desbarbament hi ha un risc important per la pols de sílice que
prové de la sorra residual del desemmotllament.

En esmentar els riscos segons la higiene industrial, els aspectes que cal
destacar són la classe i la grandària de gra i d’aglomerat utilitzat.

2) Preparació química

La preparació química se sol efectuar de dues maneres diferents:

a) Decapatge. És l’eliminació d’òxids en una superfície metàl·lica per dissolució
química o electroquímica. El decapatge químic que s’usa molt pel seu cost baix es
fa amb àcids clorhídric, sulfúric o fosfòric i de vegades es fan servir barreges amb
àcids nítric, fluorhídric, cròmic o fluorur sòdic. Aquests àcids poden desprendre
boires extremadament corrosives i, en el cas de l’àcid nítric, gasos nitrosos d’alta
nocivitat. En general, són irritants per al tracte respiratori i la pell.

b) Desgreixatge. Si es vol aconseguir una bona adherència del recobriment és
necessari que la superfície estigui lliure de brutícia, greix, oli, fundent, òxids,
etc. De la mateixa manera que succeeix si es vol una fixació bona, una lluentor
o un recobriment protector. De vegades un desgreixatge senzill amb àlcalis o
tricloroetilens és suficient; si cal que sigui una mica més enèrgic cal procedir a una
electrodeposició. Hi ha tres tipus d’agents desgreixadors: hidrocarburs clorats,
àlcalis i emulsions.

Decapatge

Desgreixatge

Tractament de les superfícies mecàniques

El tractament de les superfícies mecàniques es fa mitjançant els sistemes següents:

L’abrasiu més usat és
l’alundum o corindó artificial
i el carborúndum.
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Metalls utilitzats per a
recobriments

El níquel s’utilitza per protegir
de la corrosió, el crom per

millorar les propietats
superficials i la plata i l’or per

embellir.

• Poliment electroquímic. És un tractament superficial mitjançant el qual
el metall que s’ha de polir actua com a ànode en una cel·la electrolítica,
dissolent-se. Amb l’aplicació de corrent, es forma un film polaritzat a
la superfície metàl·lica en tractament, i es permet que els ions metàl·lics
es difonguin a través d’aquest film. Simultàniament, i en condicions
controlades d’intensitat de corrent i temperatura, té lloc una millora de
l’aspecte i la refractivitat del producte, però abans és necessari efectuar un
desgreixatge amb vapor i una neteja alcalina en calent. La peça fa d’ànode
i el bany és format per àcids minerals o àcid cròmic; aquest banys poden ser
de durada indefinida o de vida limitada.

• Recobriment electrolític. Consisteix a cobrir les peces amb una capa
metàl·lica. L’espessor del recobriment depèn de la densitat de corrent i del
temps de procés. Són exemples de recobriments electrolítics el cromatge,
el zincatge, el cadmiatge, el platejat, etc.

• Immersió. Serveix per evitar l’oxidació del metall. S’usa en banys de
metalls fosos, en general aliatges de punt de fusió baix. En submergir la
peça queda recoberta de zinc, estany, cadmi o alumini.

• Galvanització. És un recobriment amb capa de zinc que es dóna a alguns
acers concrets per protegir-los de la corrosió. La galvanització en calent es
fa en bany de zinc fos i per immersió; en fred, es tracta d’un recobriment
electrolític.

• Pavonatge. Consisteix en l’oxidació lleu de la superfície del ferro o acer,
produint una capa fina d’òxid uniformement estesa. En acer, el pavonatge
es pot fer amb àcid nítric diluït i just després del decapatge per si es vol
evitar l’acció de l’oxigen de l’aire. En l’operació es desprèn hidrogen i fins
i tot òxids nitrosos. La quantitat d’hidrogen desprès depèn de la densitat de
corrent i d’altres factors com la temperatura, acidesa i agitació de la cubeta.

• Recobriment amb plàstics. S’utilitza per evitar la pèrdua de les làmines
d’acer pel deteriorament durant l’emmagatzematge dels metalls. Es pot
aplicar en forma líquida, de pols, i que després es vulcanitza o sinteritza per
escalfament, o per làmines prefabricades que s’apliquen sobre la superfície
d’un metall amb un adhesiu.

Abans i després d’un tractament
electrolític

Immersió

Galvanització

1.1.3 Pintures i vernissos

Les pintures i els vernissos són preparacions complexes que en aplicar-les en
capes fines sobre una superfície sòlida tenen la propietat de formar una capa
contínua i de transformar-se per l’evaporació dels dissolvents i diluents. De
vegades, mitjançant reaccions químiques es transformen en una pel·lícula
sòlida i adherent.
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Les matèries primeres amb què és formada una pintura són bàsicament les
següents:

• Pigments. Són sòlids, dividits finament, de colors diferents, essencialment
insolubles en el vehicle. El pigments es poden classificar de diverses
maneres:

– Segons el seu origen, es classifiquen en naturals i artificials.
– Segons la seva naturalesa, es classifiquen en inorgànics i orgànics.

• Vehicle. És la porció líquida de la pintura. El vehicle és format pel lligant
i els dissolvents:

– Vehicle fix o lligant. És un líquid o sòlid, no volàtil, i amb la capacitat
de formar una pel·lícula protectora. El lligants han de ser solubles en
certs dissolvents. Els més usats són: olis assecants, resines naturals o
sintètiques i substàncies hidrosolubles.

– Vehicle mòbil o dissolvent. Són líquids que s’afegeixen a la majoria
de les pintures i vernissos per fer-los prou fluids per a una aplicació
apropiada. El dissolvent o diluent és el vehicle volàtil que dissol per
complet el lligant. Els tipus més habituals són: hidrocarburs (alifàtics,
aromàtics o terpènics) i hidrocarburs clorats (alcohols, cetones, èters
i èsters).

• Additius. Els additius s’afegeixen al producte en quantitats reduïdes per
millorar-ne les condicions de fabricació, conservació, aplicació o determi-
nades propietats específiques.

Riscos químics

Un cop sabuda la composició de les pintures i els vernissos, ens cal conèixer els
riscos higiènics que poden presentar a causa dels compostos que es poden formar
per un ús incorrecte d’aquests materials:

• Formació de lligants. Els lligants són resines naturals poc o gens tòxiques;
es tracta de substàncies inertes quan estan polimeritzades. En el cas d’un
incendi la piròlisi pot implicar accidents greus pels gasos tòxics que se’n
desprenen. Algunes resines determinades poden provocar irritació ocular,
dèrmica i respiratòria, així com sensibilització respiratòria.

• Pigments. Poden causar intoxicació per plom. Els cromats poden produir
úlceres i perforació de l’envà nasal i les sals de crom (VI) insolubles poden
causar càncer de pulmó. Altres pigments com òxids de titani, zinc, antimoni,
ferro, etc. i càrregues de tipus carbonat de bari, sulfat bàric o caolí són, en
general, poc tòxics.

• Dissolvents. Poden provocar incendis per la seva inflamabilitat. Afecten
la pell i el sistema nerviós central ja que són liposolubles a la vegada que
també alteren el fetge, el ronyó i la medul·la òssia.

Pigments inorgànics i
orgànics

Els pigments inorgànics són
formats per un òxid o sal
metàl·lica d’un àcid mineral. Els
orgànics són formats per una sal
metàl·lica d’un àcid orgànic.

El vehicle en una pintura és
la seva part líquida, en la
qual hi ha dispersats els
pigments.

La piròlisi és la
descomposició tèrmica de
materials amb contingut en
carboni en absència
d’oxigen.
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Electroerosió

L’electroerosió és una tècnica
utilitzada per mecanitzar amb

gran precisió tot tipus de
materials conductors (metalls,

aliatges, grafit, ceràmiques, etc.).

1.1.4 Mecanització de peces mecàniques

Mecanització de peces

La mecanització de peces mecàniques és un procés de conformació en fred i
és molt freqüent com a pas intermedi entre operacions de fabricació de peces
semielaborades (emmotllament, estampació, laminació, etc.).

La mecanització es fa amb màquines no portàtils accionades a motor que confe-
reixen a la peça els moviments precisos.

Els fluids de tall són productes líquids que s’addicionen al sistema peça-eina
d’una operació de mecanització per lubricar i eliminar la calor produïda.

Segons el contingut en oli mineral, els fluids de tall es classifiquen en olis de tall
(fluids oliosos) i emulsions de tall (fluids aquosos).

Aquests productes s’addicionen al sistema peça-eina amb dues accions que són:

• Millora de l’acabat superficial de les peces.

• Millora del rendiment de l’operació, que perllonga la vida útil de les eines.

Per fer la mecanització de les peces i obtenir el resultat disitjat s’han de tenir en
compte una sèrie de característiques essencials, com són la susceptibilitat de fusió,
la oxidació i descomposició per exposició a la calor, etc.

Hi ha altres formes de mecanització de peces com l’electroerosió i l’abrasió
ultrasònica, etc.

Riscos químics

Els principals riscos químics que es poden produir durant el procés de mecanitza-
ció són:

• La inhalació de pols metàl·lica o de productes químics utilitzats pel tracta-
ment dels metalls.

• L’absorció cutània o per inhalació de fluids de tall o derivats d’aquests
productes.

Els danys que es poden produir en conseqüència d’aquests riscos higiènics són:

• Al·lèrgies i afeccions cutànies com el botó d’oli, les dermatitis irritants de
contacte, les dermatitis al·lèrgiques de contacte i els trastorns de pigmenta-
ció.
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• Alteracions respiratòries produïdes per la inhalació dels aerosols i boires
originats per la descomposició tèrmica que experimenten els fluids de tall
durant la mecanització i que poden provocar tos seca, dificultat per respirar,
cansament, asma, etc.

• Càncer, que pot estar relacionat amb la presència de les N-nitrosamines i el
formaldehid.

1.1.5 Soldadura

La soldadura consisteix en la unió rígida i estanca de dues peces metàl·liques
de la mateixa naturalesa o de naturalesa diferent.

La unió de la soldadura es fa sota l’acció de la calor i amb la intervenció o no-
intervenció de materials d’aportació entre les peces que s’han d’unir.

L’RD 216/1999 considera els treballs de soldadura com activitats d’una perillositat
especial.

Tipus de soldadures

Hi ha més de 80 tipus de soldadura i processos relacionats que s’usen en la
indústria.

Les fonts de calor més utilitzades són l’arc elèctric (soldadura elèctrica a l’arc) i
la flama produïda per la combustió d’un gas i oxigen (soldadura oxigàs):

1. Soldadura elèctrica a l’arc. La calor es produeix a partir d’un arc elèctric
creat entre l’elèctrode de soldadura i el metall que s’ha de soldar. La fusió
metàl·lica també es pot aconseguir per l’arc entre dos elèctrodes o fins i
tot directament entre peces. És la soldadura més freqüent i té nombroses
variants segons el tipus d’elèctrode, fundent, gas de protecció, etc.

2. Soldadura oxigàs. La calor procedeix de la combustió d’un gas (acetilè,
metà) en presència d’oxigen o aire i amb un bufador manual, i provoca la
fusió del metall de base sense necessitat d’elèctrode; no obstant això i si és
necessari es pot aportar un metall extra com a farciment de la soldadura en
què la seva composició sigui similar al de base. El gas més freqüentment
utilitzat en la soldadura oxigàs és l’acetilè. En aquest cas, la soldadura rep
el nom de soldadura oxiacetilènica.

Riscos químics

Com a conseqüència de les operacions de soldadura, els soldadors poden estar
exposats a agents contaminants d’origen físic (soroll, vibracions, temperatura,
radiacions) i químic (pólvores, fums i gasos tòxics).

Botó d’oli

El botó d’oli és el patiment
crònic causat principalment pels
olis de tall insolubles que
obstrueixen els orificis de la pell
de manera que donen lloc a una
inflamació. Inicialment sembla
un barb, després es transforma
en acné i finalment evoluciona
formant furónculs i pústules.
Aquesta malatia té especial
incidència en pells greixoses.

Gasos en la soldadura
oxigàs

La barreja de gasos pot ser:

• Aire + gas natural que
arriba als 2.700 °C.

• Aire + acetilè fins a
2.000 °C.

• Oxigen + acetilè fins als
3.100 °C.

• Oxigen + hidrogen fins
als 3.000 °C.

• Amb altres gasos com
el propà, butà.
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Revestiments dels
elèctrodes

Alguns dels compostos que
poden sorgir a partir dels

revestiments dels elèctrodes són
la sílice i l’àcid fluorhídric.

Els contaminants químics que es produeixen són bàsicament els següents:

1. Gasos produïts per la font de calor. La temperatura que es desenvolupa a
l’arc o a la flama és molt elevada, fet que dóna lloc a l’aparició de diferents
gasos formats a partir de l’oxigen i el nitrogen atmosfèric. Són exemples
d’aquests gasos l’ozó i els òxids nitrosos.

2. Volatilització de metalls fosos. Les altes temperatures que s’originen
produeixen que els metalls es fonguin ràpidament i es volatilitzin. La
composició del metall base (o metall que s’ha de soldar) i del metall
d’aportació determinen la composició dels fums que s’originen.

3. Gasos i fums produïts pel revestiment dels elèctrodes. A causa de les
altes temperatures, els components que recobreixen els elèctrodes originen
una gran quantitat de reaccions que donen lloc a l’aparició de molts
compostos diferents.

4. Gasos i fums dels recobriments dels metalls. Si els metalls que s’han de
soldar són recoberts per pintures, vernissos o altres productes, la calor pot
modificar aquests productes i es poden generar vapors i fums.

5. Gasos de soldadura. Finalment, podem trobar els gasos utilitzats en el
propi procés de soldadura (argó, heli, diòxid de carboni, acetilè, etc.).

En resum, alguns dels metalls que es poden trobar en els fums de soldadura són:

• Tòxics o irritants: Cd, Cr, Mn, Zn, Ni, Tu, Va, Pb, Mo.

• Pneumoconiòtics poc perillosos: Al, Fe, Sn, carbó.

• Pneumoconiòtics molt perillosos: Si, Cu, Be.

Pel que fa als gasos, hi podem trobar:

• Òxids nitrosos (NOx).

• Ozó (O3).

• Ar, He, CO2.

• Gasos no tòxics que poden provocar problemes d’asfíxia per desplaçament
de l’oxigen.

• Fòsgens (COCl2): gas fortament tòxic i irritant.

• Acroleïna, fluorurs.

Avaluació de riscos

Els factors que cal tenir en compte per a l’avaluació de riscos són:
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• En la soldadura: el procediment utilitzat i la possibilitat de canviar el tipus
de soldadura, el metall utilitzat, els paràmetres de la soldadura, la naturalesa
de l’operació i el gas utilitzat de protecció i/o inert.

• Amb les peces: les dimensions, el pes i el revestiment de la superfície (oli,
pintura, greix).

• La persona que solda: la seva qualificació, el ritme de treball, la posició que
adopta per soldar i el desplaçament que fa al voltant de la peça.

• El lloc de treball: la situació respecte dels elements que constitueixen el
local, l’alimentació de peces abans i després de l’operació, presencia de
dispositius annexos (preescalfament de les peces) i els treballs contigus que
requereixen ventilació.

Efectes en la salut

Alguns dels efectes de la soldadura sobre la salut són:

• Asfíxia.

• Febre metàl·lica (soldadura de Zn, Cu).

• Patologies de tipus irritant en l’aparell digestiu i/o vies respiratòries.

• Beril·liosi, siderosi (pols de beril·li o ferro als pulmons).

• Càncer de pulmó i/o de la cavitat nasal en la soldadura d’acer inoxidable
per la presència de Cr(VI).

Mesures preventives

Quant a les mesures preventives davant els efectes de la soldadura hem de tenir en
compte les següents:

• El lloc de treball ha d’estar situat en un lloc bé ventilat, amb prou moviment
d’aire per evitar l’acumulació de fums tòxics o les possibles deficiències
d’oxigen.

• Quan el lloc de treball no tingui aquestes característiques de ventilació
natural és obligatori soldar amb un sistema de ventilació forçada.

• En soldar plom, zinc o aliatges amb cadmi o plom s’han de prendre
precaucions contra els fums, amb ventilació forçada adequada i respiradors
si és necessari.
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Empreses que generen
pols

Algunes de les empreses que
generen grans concentracions de

pols són:

• Fàbriques d’adobs i
fertilitzants

• Indústria ceràmica

• Terres de diatomees

• Indústria tèxtil: cotó,
llana, fibres sintètiques,
etc.

• Indústries auxiliars de
la construcció

• Indústries auxiliars
diverses: recobriments
tèrmics i acústics,
neteja amb abrasius,
etc.

• Fusta: fabricació de
mobles

• Alimentació: pinsos,
farines, etc.

• Foses fèrriques i no
fèrriques

1.2 Operacions amb despreniment de pols

Són moltes les activitats industrials en les quals es desprèn pols. Aquesta es pot
originar en conseqüència d’una operació industrial (mòlta, poliment, etc.) o per
acció d’un altre sòlid.

La pols que es genera en qualsevol procés industrial pot generar una sèrie de riscos
i malalties professionals.

La via d’entrada de la pols a l’organisme és principalment la inhalació. Els efectes
de la pols sobre les persones poden ser: irritants, tòxics, sensibilitzants o patògens,
tant per nocivitat específica com per sobrecàrrega pulmonar.

Algunes partícules poden incorporar agents patògens (microorganismes), líquids
o gasos.

A part de les malalties professionals, una quantitat suficient de pols pot provocar
risc d’incendi o explosió, en què prèviament les atmosferes se solen fer abans
irrespirables que explosives.

Aquest fenomen es pot produir en algunes operacions com paletització o càrrega/-
descàrrega en què poden generar atmosferes explosives si la grandària de partícula
és inferior a 200 µm.

També són potencialment explosius la pols de carbó, sofre, matèries primeres
orgàniques (farina, llet, sucre, midó, cereals, fusta, etc.), plàstics i metalls.

1.2.1 Mesures preventives per actuar sobre el focus d’emissió

Quant a les mesures preventives davant els efectes de la pols hem de tenir en
compte les següents:

• Substitució de peces, per exemple, canviar el queixal abrasiu d’alt contingut
en sílice per un altre d’esmeril.

• Modificació del procés: canviar el procediment de manipulació i transport.

• Encerament o aïllament del procés o operació.

• Aplicació de mètodes humits.

• Utilització d’extracció localitzada.

• Manteniment, per exemple, solucionar els enceraments defectuosos.

• Aplicació de proteccions individuals. Cal recórrer a aquesta mesura com
a última opció i quan no siguin possibles altres mètodes de protecció
col·lectiva.

• Neteges, per exemple, retirar la pols dipositada al sòl per la causa que sigui.
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1.3 Gasos comprimits, manipulació i transport

Els gasos comprimits i, especialment, l’aire, són indispensables en la indústria
actual i també es fan servir: amb finalitats mèdiques, per a la producció d’aigües
minerals, en pràctiques de submarinisme i activitats relacionades amb vehicles de
motor.

Es consideren gasos i aire comprimit els que tenen una pressió baromètrica
que superi 1,47 bar, o liquats si són per sobre de 2,94 bar.

En la taula 1.1 trobareu els gasos que se solen presentar en forma comprimida.

Taula 1.1. Gasos que se solen presentar en forma comprimida

Gasos inflamables Gasos no inflamables

Acetilè Clor

Amoníac Clorodifluorometà

Butà Clorotetrafluoroetà

Cianur d’hidrogen Clorur d’hidrogen

Cloroetans Diòxid de nitrogen

Clorometans Diclorodifluorometà

Cloropropà Diòxid de sofre

Metà Fosgen

Età Heli

Etilè Neó

Hidrogen Nitrogen

Metilamina Òxid nitrós

Monòxid de carboni Oxigen

Propilens

Els gasos comprimits, en general, són irritants i asfixiants per la qual cosa
presenten una toxicitat alta per al sistema respiratori, a més alguns són
inflamables i explosius si es comprimeixen.

La identificació dels gasos comprimits es fa per bandes o etiquetes de color que
indiquen el risc que presenten. Alguns gasos en particular, com per exemple el
cianur d’hidrogen, reben un marcatge especial.

Els recipients que els contenen es construeixen amb un nivell de seguretat elevat,
i compleixen els requisits establerts per a aquest fi. No obstant això, un mal ús
pot provocar accidents greus, per la qual cosa es recomana un maneig correcte,
així com extremar les cures en el transport, emmagatzematge o, fins i tot, en
l’eliminació d’aquests recipients o ampolles.

Per veure un esquema
dels gasos comprimits
consulteu la secció
“Annexos” que trobareu al
web d’aquest crèdit.
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Per ampliar la informació
sobre els gasos

comprimits consulteu la
secció “Annexos” del web

del crèdit.

1.3.1 Condicions d’emmagatzematge

Durant l’emmagatzematge i transport d’ampolles de gasos a pressió, les mesures
de seguretat s’haurien de prendre tant al lloc de treball com en el seu entorn.

El lloc on emmagatzemem aquestes ampolles se situa en edificis pirorresistents
amb sostres de construcció lleugera. Les portes i altres sistemes de tancament han
d’obrir cap a fora de l’edifici.

Les instal·lacions han de tenir una sortida de seguretat, estar ventilades i amb un
sistema d’enllumenat d’interruptors elèctrics antideflagrants.

Els vehicles de transport han d’anar equipats amb un extintor d’incendis i una tira
elèctricament conductiva per posar a terra l’electricitat estàtica, i s’hi ha d’indicar
clarament “líquids inflamables”.

Les canonades de sortida han de disposar d’un dispositiu de control de flama i
durant les operacions de càrrega i descàrrega els motors han d’estar parats. La
velocitat d’aquests vehicles s’ha de limitar rigorosament.

Els accessoris per manipular els gasos comprimits han de ser en bon estat, s’han
de revisar amb freqüència. Sempre que sigui necessari, s’ha d’obligar a l’ús de
vàlvules de retenció. S’ha d’utilitzar una mànega vermella en el cas d’acetilè i
de gasos combustibles i negra per a l’oxigen. Per a tots els gasos inflamables les
rosques dels cargols de connexió han de ser a l’esquerra i per a tots els altres gasos
a la dreta.

Si es manipula un gas comprimit i baixa la temperatura, s’ha de tenir present que
els gasos liquats poden arribar a temperatures molt baixes, i produir lesions en
forma de “cremades fredes”, per la qual cosa caldrà utilitzar equips de protecció
com guants i ulleres de muntura ajustada.

1.4 Hospitals

La utilització de productes químics en un centre sanitari és molt àmplia, a causa
dels principals grups de productes químics i àrees específiques de treball que es
poden considerar a l’hora de valorar la possible contaminació química.

Els principals contaminants químics que es poden trobar als hospitals són:

1. Agents anestèsics. Els contaminants provinents d’aquests productes són el
protòxid de nitrogen i l’halotà, amb molta diferència pel que fa als altres pels
avantatges que presenta quant a la seva menor toxicitat i major seguretat en
el seu maneig.

2. Compostos citostàtics. Són substàncies citotòxiques que s’han dissenyat
o obtingut i s’utilitzen específicament per causar disfunció cel·lular. El
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mecanisme general d’acció implica la interacció amb l’ADN, l’ARN o
la síntesi de proteïnes en cèl·lules vives, tant normals com canceroses.
Per mitjà d’aquesta activitat és quan poden provocar efectes mutàgens,
carcinogèns o teratogènics.

3. Agents esterilitzants i desinfectants, per exemple, l’ozó.

4. Productes químics utilitzats als laboratoris d’anàlisi clínics, microbiològics,
etc.

5. Productes químics utilitzats en anatomia patològica.

6. Productes de neteja: detergents, etanol, desinfectants i desratitzant, hipoclo-
rit sòdic. Les precaucions que cal tenir a l’hora de manipular aquest tipus
de productes són ús de guants, bates, davantals o roba que siguin resistents
als seus efectes; en el cas d’aplicació extensiva, també ulleres de seguretat
contra esquitxades.

7. Resines (metacrilat de metil). És utilitzat com a ciment acrílic als quiròfans
per a la fixació de pròtesis. Es parteix de dos components, un de líquid,
metacrilat de metil amb 1% de N,N-dimetil-p-toluidina, i un altre de sòlid,
polimetacrilat de metil, que són barrejats immediatament abans de la seva
aplicació. L’emissió de vapors de metacrilat de metil a l’aire ambient del
quiròfan queda especialment reduïda, no obstant això, les concentracions
residuals són pràcticament indetectables.

L’INSHT té publicada una sèrie de notes tècniques de prevenció que fan referència
a l’exposició a contaminants químics als hospitals. Algunes d’elles són:

• NTP 141: Exposició laboral a gasos anestèsics.

• NTP 248: Formaldehid: el seu control a laboratoris d’anatomia i anatomia
patològica.

• NTP 269: Cancerígens, mutàgens i teratògens: manipulació al laboratori.

• NTP 275: Càrrega mental en el treball hospitalari: guia per a la seva
valoració.

• NTP 372: Tractament de residus sanitaris.

• NTP 506: Prevenció de l’exposició a glutaraldehid a hospitals.

• NTP 470: Òxid d’etilè: prevenció de l’exposició a hospitals.

• NTP 541: Exposició laboral a medicaments.

1.5 Laboratoris

El treball als laboratoris presenta una sèrie de característiques que el diferencien
del que es desenvolupa en altres àrees:

L’hipoclorit sòdic, o lleixiu,
presenta un gran poder
irritant.

Podeu consultar les NTP
sobre els riscos que es
poden generar als
hospitals a la pàgina web
de l’INSHT. La seva
adreça la trobareu en la
secció “Adreces d’interès”.
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• Un aspecte que cal considerar és la seva varietat. No és difícil trobar en un
mateix laboratori riscos d’intoxicació, biològics, de radiacions i d’altres.

• Una altra característica és la seva intensitat . En un laboratori poden tenir
lloc exposicions puntuals molt intenses i és relativament habitual treballar
amb productes de toxicitat molt elevada.

• Un altre aspecte que s’ha de tenir en compte és la multiplicitat dels riscos, ja
que hi sol haver una gran quantitat de productes químics de característiques
molt diverses.

La implantació de criteris per a l’assegurament de la qualitat, tant si es tracta
de l’obtenció d’una acreditació tipus BLP (Bones Pràctiques de Laboratori), NE
45001 o la certificació sobre la base d’una norma ISO 9000, duu implícita
l’aplicació d’una política de seguretat.

L’experiència demostra que els laboratoris que han implantat una política de
qualitat presenten un nivell de seguretat elevat.

1.5.1 Riscos químics als laboratoris

Els riscos associats a les operacions i activitats dels laboratoris són:

• Inhalació de vapors orgànics, d’àcids i aerosols

• Irritació de la pell, vies respiratòries i ulls

• Esquitxades i projeccions

• Cremades i talls

Cal fer un èmfasi especial en aquells productes que presenten uns riscos específics
per a la salut com és el cas dels cancerígens, mutàgens i tòxics per a la reproducció.

L’INSHT té publicada una sèrie de notes tècniques de prevenció que fan referència
a l’exposició a contaminants químics als laboratoris. Algunes d’elles són:

• NTP 432: Prevenció de riscos al laboratori. Organització i recomanacions
generals.

• NTP 233: Cabines de seguretat biològica.

• NTP 376: Exposició a agents biològics: seguretat i bones pràctiques de
laboratori.

• NTP 433: Prevenció de riscos al laboratori. Instal·lacions, material de
laboratori i equips.

• NTP 373: La ventilació general del laboratori.
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• NTP 359: Seguretat al laboratori: gestió de residus tòxics i perillosos en
petites quantitats.

• NTP 57: Cabines de laboratori. Control per ventilació de productes d’una
toxicitat elevada a laboratoris.

• NTP 432: Prevenció del risc al laboratori. Organització i recomanacions
generals.

• NTP 461: Seguretat al laboratori: característiques de perillositat dels
productes químics d’ús més corrent.

1.5.2 Equips de protecció

La relació d’equips de protecció individual (EPI) i peces necessàries per treballar
en un laboratori són:

• Guants: d’ús general, impermeables enfront de solucions aquoses i mostres
biològiques, específics per a diferents productes químics i per a diferents
característiques físiques.

• Ulleres enfront de projeccions: amb protecció lateral i sense.

• Viseres: de protecció facial contra projeccions de líquids.

• Mascaretes: contra pols, partícules i gèrmens.

• Davantals: impermeables utilitzats per a transvasaments i operacions espe-
cials (digestions).

1.6 Treballs en espais confinats

L’RD 216/1999 considera el treball en espais confinats una activitat d’una perillo-
sitat especial.

Un recinte confinat és qualsevol espai amb obertures limitades d’entrada i
sortida i una ventilació natural desfavorable, en el qual es poden acumular
contaminants tòxics o inflamables, o tenir una atmosfera deficient en oxigen,
i que no es concep per a una ocupació continuada per part dels treballadors.

En general, es pot dir que els treballs en recintes confinats comporten una
problemàtica de riscos addicionals que obliguen a prendre unes precaucions més
exigents.

Podeu consultar les NTP
sobre els riscos que es
poden generar en els
laboratoris a la pàgina
web de l’INSHT. La seva
adreça la trobareu a la
secció “Adreces d’interès”.
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Exemples d’espais de
classe B

Es classifiquen com a espais
confinats de classe B aquells el
contingut dels quals és oxigen,

gasos inflamables i/o tòxics, i la
seva càrrega tèrmica és dins dels

límits permissibles.

Exemples d’espais de
classe C

Alguns casos d’espais de classe
C són tancs nous i nets, fosses

obertes a l’aire lliure, canonades
noves i netes, etc.

Una característica dels accidents en aquests espais és la gravetat de les seves
conseqüències tant per a la persona que fa el treball com per a les persones
que l’auxilien de manera immediata sense adoptar les mesures de seguretat
necessàries, i generen cada any víctimes mortals.

L’origen d’aquests accidents és el desconeixement dels riscos, causat moltes
vegades per la manca de capacitació i ensinistrament, i per una comunicació
deficient sobre l’estat de la instal·lació i les condicions segures en les quals les
operacions s’han de dur a terme.

1.6.1 Identificació d’espais confinats

Els espais confinats es poden dividir en tres classes: A, B o C, d’acord amb el
grau de perill per a la vida dels treballadors.

• Classe A. Correspon a aquells on hi ha un perill imminent per a la vida.
Generalment riscos atmosfèrics (gasos inflamables i/o tòxics, deficiència o
enriquiment d’oxigen).

• Classe B. En aquesta classe, els perills potencials dins de l’espai confinat
poden ser de lesions i/o malalties que no comprometen la vida ni la salut i
es poden controlar per mitjà dels elements de protecció personal.

• Classe C. Aquesta categoria correspon als espais confinats on les situacions
de perill no exigeixen modificacions especials als procediments normals de
treball o l’ús d’EPI addicionals.

De manera general, es distingeixen dos tipus d’espais confinats:

1. Espais confinats oberts per la seva banda superior i d’una profunditat tal que
dificulta la seva ventilació natural, on trobem:

• Fosses de greixatge de vehicles

• Tancs de desgreixatge

• Pous

• Dipòsits oberts

• Tancs

2. Espais confinats tancats amb una petita obertura d’entrada i sortida, on
s’inclouen:

• Reactors

• Tancs d’emmagatzematge, sedimentació, etc.

• Sales subterrànies de transformadors

• Gasòmetres

• Túnels
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• Galeries de serveis

• Cellers de vaixells

• Arquetes subterrànies

• Cisternes de transport

1.6.2 Riscos als espais confinats

Als espais confinats hi ha una varietat de riscos que es poden dividir en dos grups:

1. Riscos generals. Són aquells que al marge de la perillositat de l’atmosfera
interior es deuen a les condicions materials deficients del lloc de treball.
Entre aquests riscos destaquen:

(a) Riscos mecànics.

(b) Equips que es poden engegar intempestivament.

(c) Atrapaments, xocs i cops, per xapes deflectores, agitadors, elements
sortints, dimensions reduïdes de la boca d’entrada, obstacles a l’inte-
rior, etc.

(d) Riscos d’electrocució per contacte amb parts metàl·liques que acciden-
talment poden ser en tensió.

(e) Caigudes a diferent nivell i al mateix nivell per relliscades, etc.

(f) Caigudes d’objectes a l’interior mentre es treballa.

(g) Postures dolentes.

(h) Ambient físic agressiu, ambient calorós o fred.

(i) Soroll i vibracions (martells pneumàtics, emuladors rotatius, etc.),
il·luminació deficient.

(j) Un ambient agressiu a més dels riscos d’accident augmenta la fatiga.

(k) Riscos derivats de problemes de comunicació entre l’interior i l’exte-
rior.

2. Riscos específics. Els riscos específics són aquells causats per les condi-
cions especials d’aquest tipus de treball i són originats per una atmosfera
perillosa que pot donar lloc als riscos següents:

(a) Asfíxia. L’aire conté un 21% d’oxigen. Si aquest es redueix es produ-
eixen símptomes d’asfíxia que es van agreujant conforme disminueix
aquest percentatge. L’asfíxia és conseqüència de la falta d’oxigen i
aquesta és causada bàsicament en produir-se un consum d’oxigen o un
desplaçament d’aquest per altres gasos.

(b) Incendi i explosió. En un recinte confinat es pot crear una atmosfera
inflamable amb una facilitat extraordinària. Una atmosfera inflamable
es pot formar per moltes causes, com evaporació de dissolvents de
pintura, restes de líquids inflamables, reaccions químiques, moviment
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Per ampliar la informació
sobre l’autorització

d’entrada als recintes
confinats consulteu la
secció “Annexos” que

trobareu al web del crèdit.

de gra de cereals, pinsos, etc., sempre que hi hagi gas, vapor o pols
combustible a l’ambient i la seva concentració sigui compresa entre
els seus límits d’inflamabilitat.

(c) Intoxicació. La concentració en aire de productes tòxics per sobre
d’uns límits d’exposició determinats pot produir intoxicacions agudes
o malalties. Les substàncies tòxiques en un recinte confinat poden
ser gasos, vapors o pols fina en suspensió a l’aire. L’aparició d’una
atmosfera tòxica pot tenir orígens diversos, ja sigui perquè hi ha el
contaminant o perquè es genera en fer el treball a l’espai confinat.

La intoxicació en aquesta classe de treballs sol ser aguda, ja que la concentració
que es produeix és alta. Si la concentració és baixa les conseqüències són difícils
de detectar a causa de la durada limitada d’aquest tipus de treballs. Si són repetitius
poden donar lloc a malalties professionals.

Juntament amb el risc d’intoxicació es poden incloure les atmosferes irritants i
corrosives com en el cas del clor, àcid clorhídric, amoníac, etc. Solament per a
algunes substàncies com el CO, SH, Cl, NH es coneixen les2223 concentracions
que produïxen efectes letals i danys funcionals a òrgans d’éssers humans.

1.6.3 Mesures preventives

L’adopció de mesures preventives s’ha d’efectuar després d’una identificació i
avaluació escrupoloses de tots i cadascun dels riscos existents.

A continuació, s’exposen les mesures enfront dels riscos específics:

1. Autorització d’entrada al recinte
Aquesta autorització és la base de tots els plans d’entrada en un recinte
confinat. Amb aquesta autorització es pretén garantir que els responsables
de producció i manteniment han adoptat una sèrie de mesures fonamentals
perquè es pugui intervenir al recinte.

És recomanable que el sistema d’autorització d’entrada establert prevegi a
manera de llista de control la revisió i el control d’una sèrie de punts clau
de la instal·lació (neteja, purgat, descompressió, etc.), i n’especifiqui les
condicions.

2. Mesurament i avaluació de l’atmosfera interior
El control dels riscos específics per atmosferes perilloses requereix mesura-
ments ambientals amb l’ocupació d’instrumental adequat. Els mesuraments
s’han d’efectuar prèviament a l’execució dels treballs i de manera continua-
da mentre es duguin a terme i sigui susceptible que es produexin variacions
de l’atmosfera interior.

Aquests mesuraments previs s’han d’efectuar des de l’exterior o des de zona
segura. En cas que no es pugui arribar des de l’exterior a la totalitat de
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l’espai s’haurà d’anar avançant a poc a poc i amb les mesures preventives
necessàries des de zones totalment controlades.

3. Aïllament de l’espai confinat enfront de riscos diversos
Mentre es duen a terme treballs a l’interior d’espais confinats s’ha d’asse-
gurar que aquests són totalment aïllats i bloquejats enfront de dos tipus de
riscos:

• el subministrament energètic intempestiu amb la consegüent engegada
d’elements mecànics o la possible posada en tensió elèctrica, i

• l’aportació de substàncies contaminants per pèrdues o fuites a les
conduccions o canonades connectades al recinte de treball o bé per
una possible obertura de vàlvules.
Complementàriament a aquestes mesures preventives és necessari
senyalitzar amb informació clara i permanent que s’estan duent a
terme treballs a l’interior d’espais confinats i els elements de bloqueig
corresponents no han de ser manipulats, tot i que el seu desbloqueig
només ha de ser factible pel personal responsable i amb útils especials.

4. Ventilació
La ventilació és una de les mesures preventives fonamentals per assegurar
la innocuïtat de l’atmosfera interior, tant prèvia a l’execució dels treballs,
en el cas de trobar-se l’ambient contaminat o irrespirable, com durant els
treballs per requerir una renovació continuada de l’ambient interior.

Generalment la ventilació natural és insuficient i cal recórrer a ventilació
forçada. El cabal d’aire que cal aportar-hi i la forma d’efectuar aquesta
aportació amb la consegüent renovació total de l’atmosfera interior està
en funció de les característiques de l’espai, del tipus de contaminant i del
nivell de contaminació existent, el qual haurà de ser determinat en cada cas
establint el procediment de ventilació adequat.

5. Vigilància externa continuada
Es requereix un control total des de l’exterior de les operacions, espe-
cialment el control de l’atmosfera interior quan escaigui i assegurar la
possibilitat de rescat.

6. Formació i ensinistrament
És fonamental formar els treballadors perquè siguin capaços d’identificar
què és un recinte confinat i la gravetat dels riscos existents. Aquests
treballadors haurien de ser instruïts i ensinistrats en:

• Procediments de treball específics.

• Riscos que poden trobar (atmosferes asfixiants, tòxiques, inflamables
o explosives) i les precaucions necessàries.

• Utilització d’equips d’assaig de l’atmosfera.

• Procediments de rescat i evacuació de víctimes així com de primers
auxilis.

• Utilització d’equips de salvament i de protecció respiratòria.
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• Sistemes de comunicació entre l’interior i l’exterior amb instruccions
detallades sobre la seva utilització.

• Tipus adequats d’equips per lluitar contra el foc i com utilitzar-los.

• És essencial fer pràctiques i simulacions periòdiques de situacions
d’emergència i rescat.

Per garantir que els treballadors han
rebut la formació necessària per
treballar en espais confinats és
important deixar constància per

escrit.
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2. Contaminants amb legislació específica

Hi ha molts contaminants que per la seva especial perillositat es regeixen per
normatives específiques. És el cas, per exemple, de l’amiant i dels productes
cancerígens, mutàgens i tòxics per la reproducció.

2.1 L’amiant

L’amiant és un mineral que es troba a tots els llocs del món. Aquest mineral
s’extreu en mines a cel obert.

El terme amiant fa referència a un grup de silicats hidratats microcristal·lins
fibrosos de composició química variable.

El mineral amiant és format per fibres microscòpiques. N’hi ha diferents varietats
dividides en:

• Serpentines. Es caracteritzen per tenir les fibres corbades.

• Amfíbols. Es caracteritzen per tenir les fibres rectes i ser més perillosos.

Les diferents varietats d’amiant sovint es diferencien pel color. Per això, trobem
la classificació següent:

• l’amiant blanc (crisòtil),

• l’amiant blau (crocidolita),

• l’amiant marró (amosita),

• l’amiant gris (tremolita),

• l’amiant groc (antofil·lita).

Crisòtil

Crocidolita

Amosita

Tremolita

Antofil·lita

L’amiant blanc és l’únic que s’inclou dins del grup de les serpentines.

Només mitjançant l’anàlisi amb microscopi òptic o electrònic es pot saber si
un material determinat conté o no conté amiant i distingir la varietat d’amiant.
L’amiant és un mineral que es pot trobar barrejat amb altres materials o no per
obtenir unes estructures especifiques, per aquest motiu podem reclassificar-lo en:

• Amiant no friable, en què les fibres es barregen amb altres materials,
habitualment ciment o cola. L’aplicació més coneguda són les plaques onda
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L’amiant a Espanya

A Espanya l’amiant es comença
a utilitzar a partir de la dècada de
1940, amb el nivell d’ús més alt

en la dècada de 1970, fins a l’any
2002, en què es prohibeix

totalment la seva utilització a
Espanya. Conèixer els productes
en els quals s’ha usat amiant pot

ajudar a identificar-lo.

des de fibrociment (Uralita). També hi ha altres aplicacions molt esteses
com els canalons, dipòsits i conduccions d’aigua, elements decoratius
(jardineres) i rajoles de vinil. Quan l’amiant no friable és en bon estat hi
ha menys risc per a la salut.

• Amiant friable, en què les fibres se solen desprendre amb facilitat, perquè no
estan unides a un altre material. Per tant, l’amiant friable sempre ha de ser
retirat o cobert. Algunes aplicacions més utilitzades són amiant projectat,
cordons (trenats), juntes, panells aïllants i peces ignífugues.

2.1.1 Propietats de l’amiant

Les excel·lents propietats aïllants, mecàniques, químiques i de resistència a la
calor i a les flames que presenta l’amiant, així com el seu relatiu baix cost, poden
explicar les seves nombroses aplicacions industrials i domèstiques. Igualment
explica el fet que figuri, o hagi figurat durant molts anys, en la composició de
moltíssims productes o acabats industrials.

Les fibres d’amiant presents a l’ambient representen un risc per a la salut,
però a exposicions llargues i nivells de concentració elevats el risc augmenta
de manera considerable.

2.1.2 Identificació de l’amiant

La identificació de l’amiant es duu a terme de manera molt fàcil, simplement si
es fa un tall transversal o a llocs danyats, es pot observar si es tracta d’un material
sospitós de contenir amiant, si ens fixem si aquest és format per fibres.

L’única manera d’assegurar que un material determinat conté amiant és mitjançant
una anàlisi en un laboratori especialitzat.

2.1.3 Legislació

Al desembre de 2001 Espanya s’avançava al termini màxim previst per la UE i
prohibia la comercialització i la utilització de crisòtil (amiant blanc), l’únic tipus
que encara seguia autoritzat a Espanya.

L’ordre ministerial, aprovada el 7 de desembre de 2001, establia un termini de sis
mesos per a la seva entrada en vigor, però introduïa una pròrroga de sis mesos més
per a la comercialització dels productes ja fabricats: 15 de juny de 2002. És a dir,



Riscos químics i biològics ambientals 35 Generació dels contaminants químics

fins al 15 de desembre de 2002 es podien comercialitzar i instal·lar productes amb
amiant fabricats abans del 15 de juny de 2002.

A partir del 15 de desembre de 2002 està prohibit, sense excepcions, produir,
comercialitzar i instal·lar amiant i productes que el continguin.

L’11 d’octubre de 2006 va entrar en vigor el Reial decret 396/2006, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs
amb un risc d’exposició a amiant.

L’RD 396/2006 respon a la necessitat de dotar la normativa espanyola sobre
amiant d’una regulació única, que eviti la dispersió i complexitat que hi havia
fins al moment.

El Reial decret 396/2006 regula les activitats dels operaris que estiguin exposats
a fibres d’amiant o a materials que les continguin.

2.1.4 Exposició a fibres d’amiant

L’amiant és perillós quan les seves fibres es troben a l’aire i penetren al nostre
organisme per alguna de les possibles vies d’entrada. Les fibres d’amiant poden
arribar a dimensions microscòpiques, no les podem veure, ni sentir o assaborir.

Els criteris de valoració, que s’expressen en fibres/cm3 d’aire, s’estan modificant
contínuament a la baixa sobre la base de la informació que aporten els nombrosos
estudis epidemiològics que es van fent amb tots els tipus d’amiant. A Espanya,
el valor límit de la concentració de fibres d’amiant, mesurada amb relació a un
període de referència de 8 hores diàries, és de 0,10 fibres/cm3.

Risc del material

El risc que tenen per a la salut els materials amb contingut de fibres d’amiant, rau
en tres característiques:

1. La quantitat i la composició del tipus de fibra; són més perilloses per a la
salut els amfíbols que les serpentines, a causa de la forma de la fibra en ella
mateixa.

2. La friabilitat del material, que es defineix com la capacitat que té de
desprendre fibres com a resposta a la simple pressió que podem exercir-
hi amb la mà. Aquesta friabilitat varia segons la quantitat de fibres al
material manufacturat, el tipus de barreja amb altres compostos i l’estat de
conservació del material.

3. El risc potencial d’inhalació de fibres depèn de l’estat de conservació del
material, les característiques de la protecció física, el grau d’exposició a

Podeu consultar l’RD
396/2006 en l’adreça que
trobareu en la secció
“Adreces d’interès” que
trobareu al web del crèdit.

Les persones que realitzen
el comptatge de les fibres
d’amiant han de poder
acreditar que han rebut la
formació que els capacita
per fer-lo.
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Sectors econòmics més
afectats per l’RD 396/2006

Els sectors més afectats pel Reial
decret 396/2006 són els següents:

• Construcció

• Indústria naval

• Indústria tèxtil

• Siderometal·lúrgica

• Indústria química

• Indústria
automobilística

• Mineria. Indústria
ceràmica

• Indústria aeronàutica

• Indústria armamentista

la circulació de l’aire i el grau d’exposició a xocs i vibracions. Aquesta
accessibilitat a les fibres és determinant ja que un material d’alt contingut
en amfíbols i molt friable pot no tenir cap risc per a la salut per estar confinat
i ser inaccessible.

Treballadors afectats per l’amiant

El Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant,
és aplicable a les operacions i activitats en les quals els treballadors estiguin
exposats o siguin susceptibles d’estar exposats a fibres d’amiant o de materials
que el continguin, i especialment en:

• Treballs de demolició de construccions on hi hagi amiant o materials que el
continguin.

• Treballs de desmantellament d’elements, maquinària o utillatge en què hi
hagi amiant o materials que el continguin.

• Treballs i operacions destinades a la retirada d’amiant, o de materials que el
continguin, d’equips, unitats (com vaixells, vehicles, trens), instal·lacions,
estructures o edificis.

• Treballs de manteniment i reparació dels materials amb amiant que hi hagi
en equips, unitats (com vaixells, vehicles, trens), instal·lacions, estructures
o edificis.

• Treballs de manteniment i reparació que impliquin un risc de despreniment
de fibres d’amiant per l’existència i proximitat de materials d’amiant.

• Transport, tractament i destrucció de residus que continguin amiant.

• Abocadors autoritzats per a residus d’amiant.

• Totes aquelles altres activitats o operacions en les quals es manipulin
materials que continguin amiant, sempre que hi hagi un risc d’alliberament
de fibres d’amiant a l’ambient de treball.

Aquest reial decret no és d’aplicació quan es treballi:

• En activitats curtes i discontínues de manteniment durant les quals només
es treballi amb materials no friables.

• En la retirada sense deterioració de materials no friables.

• En l’encapsulació i en el segellament de materials en bon estat que
continguin amiant, sempre que aquestes operacions no impliquin un risc
d’alliberament de fibres.

• En la vigilància i control de l’aire i en la presa de mostres per detectar la
presència d’amiant en un material determinat.
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2.1.5 Riscos per a la salut

La principal via d’entrada de l’amiant és la via respiratòria.

Les fibres d’amiant, a causa de les seves característiques aerodinàmiques, una
grandària petita i una forma allargada, poden romandre en suspensió a l’aire el
temps suficient per representar un risc respiratori. Igualment, es poden adherir a
la roba i a la pell i desprendre’s posteriorment amb el risc d’inhalació consegüent.

L’exposició a l’amiant pot causar tres tipus de malalties irreversibles: càncer de
pulmó, mesotelioma maligne i asbestosi.

1. Càncer de pulmó. El càncer de pulmó és la primera causa de mort relacio-
nada amb l’amiant en els pacients exposats. Totes les fibres d’amiant poden
causar càncer, encara que la crocidolita (amiant blau) és la més cancerígena
de totes. Les manifestacions clíniques del càncer de pulmó inclouen la
pèrdua de gana i de pes, el cansament, el dolor toràcic, l’hemoptisi o
expectoracions de sang i la dificultat respiratòria.

2. Mesotelioma maligne. El mesotelioma maligne és el càncer de la cèl·lula
mesotelial, i afecta la pleura i el peritoneu en el 80% i 20% dels casos,
respectivament. Se sol produir en persones que han estat exposades de
forma laboral a l’amiant almenys 30 anys abans, encara que de vegades s’ha
desenvolupat en persones amb exposicions molt lleus.

3. Asbestosi. És la malaltia pulmonar crònica produïda per la inhalació de
fibres d’amiant. Les fibres penetren als pulmons i irriten el teixit pulmonar,
l’inflamen i provoquen, al cap d’uns anys, una fibrosi pulmonar. Pot passar
molt de temps (20 anys o més) entre l’exposició a les fibres d’amiant i
el començament de la malaltia. El símptome principal és una dificultat
respiratòria que es va agreujant a mesura que progressa la malaltia. També
pot produir una tos seca i sensació de tibantor al pit.

2.1.6 Principals usos de l’amiant

L’amiant ja va ser usat en l’època clàssica pels grecs i els romans per les seves
propietats excel·lents. A partir de 1900, és quan realment comencen a explotar-ne
els jaciments.

Després de la Segona Guerra Mundial comença l’ús a gran escala, i el màxim ús
arriba en la dècada de 1970. A partir de la dècada de 1980 el seu ús comença a
decaure a Europa. En la dècada de 1990 es comença a prohibir en alguns països
de la UE, amb la prohibició de l’ús i la comercialització el 2002 a Espanya.

L’amiant s’ha fet servir molt a la
construcció.
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L’amiant s’ha utilitzat àmpliament en el passat per les seves propietats físiques i
químiques i pel seu preu relativament baix. S’ha dit que l’amiant té més de 3.600
aplicacions; a continuació, n’esmentem les més usuals:

• Calorifugacions en equips i conduccions per a la distribució de fluids a alta
temperatura.

• Aïllament tèrmic en sistemes d’aire condicionat.

• Tractament acústic de superfícies.

• Materials fabricats a força de betum, asfalt o quitrà per a la impermeabilit-
zació de cobertes, farciment i segellament de juntes.

• Com a additiu en adhesius, massilles, pintures i material per a juntes
utilitzats en la construcció.

• Aïllament de cablejat elèctric, tubs per a la seva conducció, a l’interior de
quadres elèctrics en forma de panells divisoris, fins i tot en electrodomèstics.

• Materials fabricats a força de fibrociment com són canalitzacions de fibroci-
ment (conductes de fums o d’aire condicionat, baixants d’aigües residuals,
drenatges), dipòsits d’aigua, plaques aïllants, panells per a teulades, panells
de recobriment de parets i façanes, etc.

• Material d’empaquetadora per al pas estanc d’eixos en motors o en eixos de
vàlvules en línies de distribució de fluids a alta temperatura.

• Per a la fabricació de cartró de junta en motors o brides.

• Materials resistents a la fricció per a la fabricació de pastilles, patins de fre
i sistemes d’embragament per a màquines, vehicles, ascensors, etc.

• Moquetes, catifes i altres revestiments de sòl a força de vinil.

• Robes i altres equips de protecció resistents a l’acció del foc i a la calor com
poden ser guants, botes, etc.

• Equips per a l’extinció d’incendis o per a la soldadura, guants de cuina,
fundes per a les posts de planxar la roba i a laboratoris el podem trobar en
guants, davantals, etc.

• Cortines, flassades, feltres i altres teixits resistents a l’acció del foc.

2.1.7 Substituts de l’amiant

Si no es pot eliminar completament un producte químic o un procediment de
treball particularment perillós, cal mirar de reemplaçar-lo per un substitut més
segur.
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No és fàcil trobar productes químics de substitució “més segurs” (i en realitat
cap producte químic no és completament segur).

És important revisar més o menys cada any els informes actualitzats dels productes
químics utilitzats al lloc de treball perquè pot succeir que en el futur ja no es
considerin més segurs els productes químics que avui en dia es considera que són
substituts “més segurs”.

Actualment l’amiant és substituït per una sèrie de productes, els quals presenten
propietats similars, dels quals tot seguit fem una petita classificació:

• Fibres naturals:

– celul·losa,
– paramida,
– alcohol polivinílic.

Fibra de vidre

• Fibres minerals:

– fibra de vidre,
– llana d’escòries,
– llana de roca,
– fibres ceràmiques.

2.2 Agents cancerígens i mutàgens

La nostra legislació inclou, entre les substàncies i preparats perillosos, els carci-
nògens i el mutàgens.

Els carcinògens són aquelles substàncies i preparats que, per inhalació,
ingestió o penetració cutània poden produir càncer o augmentar-ne la
freqüència.
Els mutàgens són les substàncies i preparats que, per inhalació, ingestió
o penetració cutània, poden produir alteracions genètiques hereditàries o
augmentar-ne la freqüència.

2.2.1 Legislació

La regulació de la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb
l’exposició a agents cancerígens i mutàgens durant el treball es recull en la
normativa següent:
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• L’RD 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra
els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.

• L’RD 1124/2000, de 16 de juny, de modificació de l’RD 665/1997.

• L’RD 349/2003 que modifica l’RD 665/2997 i amplia el seu camp d’aplica-
ció als agents mutàgens.

També s’haurien de tenir en compte els criteris i recomanacions contingudes en la
guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb l’exposició
a agents cancerígens o mutàgens durant el treball, aprovada per l’INSHT.

2.2.2 Classificació de les substàncies

Les substàncies considerades cancerígenes i les mutàgenes es classifiquen en la
normativa de comercialització de substàncies (RD 363/1995) en tres categories:
substàncies de primera, segona i tercera categoria.

Categories de les substàncies

Si es té en compte l’estat actual dels coneixements, les substàncies carcinògenes
es divideixen en tres categories:

• Categoria 1A: substàncies que són carcinògenes per a l’ésser humà. Es
disposa de prou elements per establir l’existència d’una relació de causa-
efecte entre l’exposició de l’ésser humà a aquestes substàncies i l’aparició
del càncer.

• Categoria 1B: substàncies que es poden considerar com carcinògenes per
a l’ésser humà. Es disposa de prou elements per suposar que l’exposició de
l’ésser humà a aquestes substàncies pot produir càncer. Aquesta presumpció
es fonamenta generalment en:

– Estudis apropiats a llarg termini en animals

– Altres tipus d’informació pertinent

• Categoria 2: substàncies els possibles efectes carcinògens de les quals en
l’ésser humà són preocupants, però de les quals no es disposa d’informació
suficient per dur-ne a terme una avaluació satisfactòria. Hi ha algunes
proves procedents d’anàlisi amb animals, però que resulten insuficients per
incloure-les en la segona categoria.

Categories de les substàncies mutàgenes

Si es té en compte l’estat actual dels coneixements, les substàncies mutàgenes es
divideixen en tres categories:
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• Categoria 1A: substàncies que són mutàgenes per a l’ésser humà. Es
disposa de prou elements per establir l’existència d’una relació de causa-
efecte entre l’exposició de l’ésser humà a aquestes substàncies i l’aparició
d’alteracions genètiques hereditàries.

• Categoria 1B: substàncies que es poden considerar com a mutàgenes per
a l’ésser humà. Es disposa de prou elements per suposar que l’exposició
de l’ésser humà a aquestes substàncies pot produir alteracions genètiques
hereditàries. Aquesta presumpció es fonamenta generalment en:

– Estudis apropiats en animals

– Altres tipus d’informació pertinent

• Categoria 2: substàncies els possibles efectes mutagens de les quals
en l’ésser humà són preocupants. Els resultats obtinguts en estudis de
mutagènesi apropiats són insuficients per classificar aquestes substàncies
en la segona categoria.

L’RD 665/1997 només s’aplica als cancerígens i mutàgens de primera i se-gona
categoria.

2.2.3 Classificació dels preparats

Els preparats són les barreges o solucions formades per dues o més substàncies.

El Reglament CLP classifica com a carcinògens els preparats següents:

• De categoria 1A o 1B: els preparats que continguin almenys una substància
classificada com a carcinògena d’1A o 1B, caracteritzada per produir
aquests efectes en una concentració igual o superior a la prevista en les lleis.

• De categoria 2: els preparats que continguin almenys una substància
classificada com a carcinògena de categoria 2, que produeixi aquests efectes
en una concentració igual o superior a les previstes en les lleis.

La normativa de comercialització de preparats (inclosa al Reglament CLP) classi-
fica com a mutàgens els preparats següents:

• De categoria 1A o 1B: els preparats que continguin almenys una substància
mutàgena de categoria 1A o 1B, en una concentració igual o superior a la
prevista en les lleis.

• De categoria 2: els preparats que continguin almenys una substància que
produeixi aquests efectes, classificada com a mutàgena de categoria 2, en
una concentració igual o superior a la prevista en les lleis.
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2.2.4 Avaluació del risc dels agents cancerígens i mutàgens

Quan hi ha riscos d’exposició a agents cancerígens i mutàgens als llocs de treball,
s’haurà de procedir a avaluar-los, determinar-ne la naturalesa, el grau i la durada
de l’exposició dels treballadors.

L’avaluació de riscos haurà de tenir en compte especialment:

• Totes les possibles vies d’entrada a l’organisme o tipus d’exposició, incloses
les que es produeixin per absorció a través de la pell o que l’afectin. Per
tant, caldrà veure si la via d’entrada és respiratòria, cutània, digestiva o
parenteral.

• Els possibles efectes sobre la seguretat o la salut dels treballadors especial-
ment sensibles a aquests riscos.

Aquesta avaluació de riscos s’haurà de repetir periòdicament i, en tot cas, cada
vegada que es produeixi un canvi en les condicions que poden afectar l’exposició
dels treballadors a agents cancerígens o mutàgens.

Si s’han identificat un o més riscos relacionats amb l’exposició a agents cance-
rígens o mutàgens, l’empresariat haurà d’evitar la utilització d’aquests agents,
mitjançant la seva substitució per una substància, un preparat o un procediment
que, en condicions normals d’utilització, no sigui perillós o ho sigui en menor
grau per a la salut o la seguretat dels treballadors.

Sempre que sigui tècnicament possible s’han de substituir els agents
cancerígens o mutàgens o el procediment que els origina. Aquesta obligació
es manté encara que l’alternativa sigui més costosa.

En cas que no sigui tècnicament possible substituir l’agent cancerigen, l’empre-
sariat ha de garantir que la seva producció i utilització es porten a terme en un
sistema tancat.

Quan l’aplicació d’un sistema tancat no sigui tècnicament possible, l’empresariat
ha de fer tot el que pugui per garantir que el nivell d’exposició dels treballadors es
redueixi a un valor tan baix com sigui tècnicament possible.

L’exposició a aquests agents no pot superar el valor límit dels agents cancerígens
establert en l’annex III de l’RD 665/1997. En tot cas, la no-superació del valor
límit no eximeix del compliment de les mesures anteriors.
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2.2.5 Mesures preventives

La prevenció i el control de l’exposició a les substàncies susceptibles de produir
càncer passa per tres estratègies principals:

• l’eliminació de la substància,

• la reducció de l’exposició mitjançant la disminució de l’emissió o la
ventilació, i

• la protecció personal dels treballadors.

Amb caràcter general, sempre que es vagi a utilitzar un agent cancerigen o
mutagen, l’empresariat haurà d’aplicar totes les mesures necessàries següents:

• Limitar les quantitats de l’agent cancerigen o mutagen al lloc de treball.

• Dissenyar els processos de treball i les mesures tècniques amb l’objectiu
d’evitar o reduir al mínim la formació d’agents cancerígens o mutàgens.

• Limitar al nombre més petit possible els treballadors exposats o que puguin
estar-ho.

• Evacuar els agents cancerígens o mutàgens en origen, mitjançant una extrac-
ció localitzada o, quan això no sigui tècnicament possible, per ventilació
general, en condicions que no suposin un risc per a la salut pública i el medi
ambient.

• Utilitzar els mètodes de mesurament més adequats, en particular per a
una detecció immediata d’exposicions anormals causades per imprevistos o
accidents.

• Aplicar els procediments i mètodes de treball més adequats.

• Adoptar mesures de protecció col·lectiva o, quan l’exposició no es pot evitar
per altres mitjans, mesures individuals de protecció.

• Adoptar mesures higièniques, en particular la neteja regular de sòls, parets
i altres superfícies.

• Delimitar les zones de risc establint-hi una senyalització de seguretat i salut
adequada, que inclogui la prohibició de fumar en aquestes zones, i que
hi permeti l’accés només del personal que hi hagi d’operar, exclosos els
treballadors especialment sensibles a aquests riscos.

• Vetllar perquè tots els recipients, envasos i instal·lacions que continguin
agents cancerígens o mutàgens s’etiquetin de manera clara i llegible, i
col·locar-hi senyals de perill clarament visibles, de conformitat amb la
normativa vigent en la matèria.
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• Instal·lar dispositius d’alerta per als casos d’emergència que puguin causar
exposicions anormalment altes.

• Disposar de mitjans que permetin l’emmagatzematge, manipulació i trans-
port segurs dels agents cancerígens o mutàgens.

Fixeu-vos que s’han d’aplicar totes aquestes mesures, no algunes d’elles.

2.2.6 Mesures d’higiene i proteccions individuals

Com a norma general, sempre que es treballi amb substàncies contaminants és
necessari vetllar per aspectes com mantenir la roba de treball amb una neteja
acceptable, rentar-se les mans abans de menjar, no menjar, beure ni fumar al lloc
de treball, així com dutxar-se abans de posar-se la roba de carrer.

D’aquesta manera, en el cas d’activitats en les quals hi pugui haver un risc de
contaminació per agents cancerígens o mutàgens, l’empresariat haurà d’adoptar
una sèrie de mesures d’higiene personal i de protecció individual:

• Prohibir que els treballadors mengin, beguin o fumin a les zones de treball
en les quals hi hagi aquest risc.

• Proveir els treballadors de roba de protecció apropiada o d’un altre tipus de
roba especial adequada.

• Disposar de llocs separats per guardar de manera separada la roba de treball
o de protecció i la roba de vestir.

• Disposar d’un lloc determinat per a l’emmagatzematge adequat dels EPI
(equips de protecció).

• Verificar que els EPI es netegen i se’n comprova el bon funcionament, si fos
possible amb anterioritat i, en tot cas, després de cada utilització, i s’han de
reparar o substituir els equips defectuosos abans d’un nou ús.

• Disposar de lavabos apropiats i adequats per a ús dels treballadors.

Els treballadors disposaran de deu minuts per a la seva neteja personal abans del
dinar i abans de marxar de la feina. Aquests minuts s’inclouen dins de la seva
jornada laboral.

2.2.7 Vigilància de la salut dels treballadors

L’empresariat ha de garantir una vigilància adequada i específica de la salut dels
treballadors amb relació als riscos per exposició a agents cancerígens o mutàgens,
dut a terme per personal sanitari competent, segons determinin les autoritats
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sanitàries en les pautes i protocols que s’elaborin, de conformitat amb el que
disposa l’apartat 3 de l’article 37 del Reial decret pel qual s’aprova el Reglament
dels serveis de prevenció.

Aquesta vigilància s’haurà d’oferir als treballadors en els casos següents:

• Abans que iniciï l’exposició.

• En intervals regulars en endavant, amb la periodicitat que els coneixements
mèdics aconsellin, considerant els agents cancerígens o mutàgens, el tipus
d’exposició i l’existència de proves eficaces de detecció precoç.

• Quan sigui necessari perquè s’ha detectat en algun treballador de l’empresa,
amb exposició similar, algun trastorn que pugui haver estat causat per
l’exposició a agents cancerígens o mutàgens.

L’annex II d’aquest reial decret conté recomanacions pràctiques en matèria de
vigilància sanitària dels treballadors:

• Els treballadors poden sol·licitar la revisió dels resultats de la vigilància de
la seva salut.

• El metge encarregat de la vigilància de la salut dels treballadors pot proposar
mesures individuals de prevenció o de protecció per a cada treballador en
particular.

• S’haurà de dur un historial mèdic individual dels treballadors afectats.

• L’empresariat haurà de revisar l’avaluació i les mesures de prevenció i
de protecció col·lectives i individuals adoptades quan s’hagin detectat
alteracions de la salut dels treballadors, o quan el resultat dels controls
periòdics, inclosos els relatius a la vigilància de la salut, en posi de manifest
la possible inadequació o insuficiència.

• S’ha d’aconsellar i informar els treballadors de qualsevol control mèdic que
sigui pertinent efectuar amb posterioritat al cessament de l’exposició.

La vigilància de la salut haurà d’oferir als treballadors:

• Història de salut laboral: antecedents personals i laborals, característiques
del lloc de treball, examen mèdic previ, temps al lloc de treball.

• Revisions periòdiques cada sis mesos.

• Exàmens de salut específics.
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Introducció

Un cop s’ha obtingut la informació necessària sobre l’exposició a un agent químic,
és necessari avaluar-lo, és a dir, estudiar la probabilitat que aparegui un efecte
perjudicial per a les persones que es troben a l’ambient estudiat.

Per poder extreure conclusions, la bibliografia disposa de criteris d’avaluació,
que s’elaboren estudiant les accions que els contaminants exerceixen sobre els
individus.

Així doncs, avaluar consistirà a comparar la situació ambiental estudiada amb uns
criteris prèviament definits, per determinar la necessitat d’intervenir per evitar un
dany a la salut.

En les unitats anteriors del crèdit s’ha fet una aproximació a la higiene industrial, i
s’ha començat a parlar sobre els contaminants químics, les seves fonts d’informa-
ció i la seva generació.

En aquesta unitat didàctica, parlarem de com avaluar l’exposició a contaminants
químics: quin és el procediment d’actuació, quins criteris de valoració s’utilitzen,
quins càlculs s’han de fer i com s’ha d’avaluar l’exposició a agents químics per
inhalació.

El nucli d’activitat “Exposició a contaminants químics. RD 374/2001. Criteris
de valoració” comença amb la descripció del procediment d’actuació en el cas
d’exposició a agents químics, que segueix les pautes donades per l’RD 374/2001
i la guia tècnica d’agents químics. La segona part d’aquest nucli d’activitat se
centra en els valors límits que s’han d’utilitzar per dur a terme l’avaluació de
l’exposició: com s’obtenen i quina normativa s’ha d’aplicar. Finalment, es parla
sobre els valors límit ambientals i els valors límit biològics.

El nucli d’activitat “Càlculs per avaluar l’exposició a agents químics” explica pas
per pas els càlculs principals que s’han de fer per comparar els valors obtinguts en
les mesures amb els valors límit ambientals i poder així avaluar l’exposició.

El nucli d’activitat “Mètode d’avaluació de l’exposició a agents químics per
inhalació. Apèndix 4 de la guia tècnica” desenvolupa la metodologia que s’ha de
seguir per avaluar els riscos derivats de l’exposició a agents químics per inhalació:
recollida de dades sobre l’exposició, determinació de les condicions de mostreig
i execució de les mesures; comparació amb els

valors límit i criteris que s’han d’aplicar, obtenció de conclusions sobre l’exposició
i decisions sobre l’acció preventiva.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat didàctica és convenient que consulteu
la bibliografia bàsica esmentada en el web. En el cas del nucli d’activitat “Càlculs
per avaluar l’exposició a agents químics”, és especialment important que feu les
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activitats i els exercicis d’autoavaluació proposats.
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Objectius

En acabar la unitat didàctica heu de ser capaços del següent:

• Interpretar la normativa general, els criteris interns d’empresa i els proce-
diments de treball establerts amb relació al treball amb productes químics i
biològics, a partir de manuals i documents normatius.

• Identificar les situacions de risc i causes d’exposició als agents químics i
biològics als locals, les instal·lacions i els materials, segons els mètodes i
procediments de treball.

• Determinar l’exposició als contaminants, a partir dels procediments de
càlcul establerts i de les variables i els factors que l’afecten.

• Seleccionar els criteris de referència establerts a l’empresa, segons el risc
químic o biològic identificat a partir de normatives internes.

• Determinar els riscos existents en un lloc o ambient de treball, a partir dels
resultats obtinguts en les mesures dels riscos, els nivells i límits d’exposició,
la normativa vigent i els criteris de referència establerts.
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Presència d’agents químics

L’avaluació de riscos ha de
preveure tots els agents químics
presents al lloc de treball,
independentment de quin sigui el
seu origen.

1. Exposició a contaminants químics. RD 374/2001. Criteris de
valoració

Per avaluar l’exposició a contaminants químics s’hauran de seguir els procedi-
ments, els criteris i les recomanacions donats per l’RD 374/2001 i la guia tècnica
que el desenvolupa.

Avaluar consistirà, en definitiva, a comparar la situació ambiental estudiada amb
uns valors o criteris de valoració prèviament definits i determinar la necessitat
d’intervenir-hi per evitar un dany a la salut.

1.1 Exposicions a agents químics. RD 374/2001

El Reial decret 374/2001, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors
contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball, explica quin
ha de ser el procediment d’actuació quan es produeixen exposicions a agents
químics.

La Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos presents als llocs de
treball relacionats amb agents químics proporciona criteris i recomanacions que
poden facilitar la interpretació i aplicació de l’RD 374/2001.

L’RD 374-2001 s’ha d’aplicar sempre
que en l’ambient laboral hi ha
presència de contaminants.

1.1.1 Definicions prèvies

L’RD 374/2001 entén com a exposició a agents químics la presència d’un
agent químic al lloc de treball que implica el contacte d’aquest agent amb
els treballadors, normalment per inhalació o per via dèrmica.

Perquè es produeixi l’exposició d’un treballador a un agent químic s’han de
complir, per tant, dos requisits:

1. Que sigui present al lloc de treball. Un agent químic pot ser present al lloc
de treball per diferents motius:

• S’utilitza com a matèria primera.

• Es fabrica o genera com a producte intermedi, residu o impuresa no
volguda.



Riscos químics i biològics ambientals 10 Avaluació de l’exposició a contaminants químics

Quan no hi ha possibilitat de
contacte entre els

treballdors i l’agent químic,
no parlem d’exposició.

Podeu ampliar la
informació sobre els

valors límit ambientals en
l’apartat “Criteris de

valoració o valors límit”
d’aquest nucli d’activitat.

• Es forma o intervé en operacions complementàries de manteniment,
reparació, emmagatzematge, neteja, desinfecció d’obres, modificaci-
ons, etc.

• S’emmagatzema de manera temporal o permanent.

• Penetra des de l’exterior.

• És generat als llocs de treball per activitats no laborals.

2. Que hi hagi un contacte amb els treballadors.

Unagent químic perillós (AQP)és un agent químic que pot representar
un risc per a la seguretat i salut dels treballadors per les seves propietats
fisicoquímiques, químiques i toxicològiques o per la forma com es troba
present o s’utilitza al lloc de treball.

Dins d’aquest grup d’agents químics perillosos, l’RD inclou:

• Els agents químics que compleixen els criteris per ser classificats com a
perillosos en la normativa de comercialització de substàncies i preparats,
independentment de si es classifiquen o no en aquesta normativa.

• Els agents químics que disposen de valor límit ambiental en el propi RD
(com el plom i els seus derivats) o en una disposició legal o en el document
de límits d’exposició professional (LEP) de l’INSHT.

1.1.2 Procediment d’actuació

La normativa estableix quin ha de ser el procediment d’actuació en cas d’exposició
a agents químics (figura 1.1). Aquest procediment es pot resumir en les fases
següents:

1. En primer lloc, l’empresariat ha de determinar si hi ha agents químics
perillosos al lloc de treball.

2. Quan hi hagi agents químics perillosos s’hauran d’avaluar els riscos que
originen quan:

(a) els resultats de l’avaluació determinin que hi ha un risc, s’hauran
d’aplicar mesures específiques de prevenció i protecció, vigilància de
la salut i mesures en el cas d’accident, incident i emergències; i

(b) els resultats de l’avaluació determinin que hi ha només un risc lleu,
serà suficient l’aplicació dels principis generals d’acció preventiva.
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Exemple d’informació per a
l’avaluació de riscos

Un exemple d’informació
necessària per dur a terme
l’avaluació de riscos és la
capacitat dels agents químics de
penetrar a l’organisme per via
dèrmica.

En el nucli d’activitat
“Fonts d’informació sobre
contaminants químics” de
la unitat didàctica “La
higiene industrial. Els
contaminants químics”
podeu ampliar la
informació sobre les
etiquetes i les fitxes de
dades de seguretat.

Figura 1.1. Procediment d’actuació en el cas d’exposició a agents químics

1.1.3 Avaluació de riscos

Els riscos que cal avaluar derivats de la presència d’agents químics són els
següents: risc d’incendi i/o explosió, de reaccions químiques perilloses, per
inhalació, per absorció a través de la pell, per contacte amb la pell o els ulls, per
ingestió i per penetració per via parenteral.

Informació per a l’avaluació de riscos

A l’hora d’avaluar els riscos originats pels AQP, l’RD 374/2001 estableix que
s’han de tenir en compte:

1) Les propietats perilloses dels AQP i qualsevol altra informació necessària
per avaluar-ne els riscos. La normativa sobre comercialització de productes
estableix que el proveïdor està obligat a facilitar aquesta informació. En concret,
ha de proporcionar l’etiqueta del producte, la fitxa de dades de seguretat i les
recomanacions que hagi fet la Comissió Europea sobre els resultats de l’avaluació
del risc i sobre la limitació del risc.

2) Els valors límit. S’hauran de tenir en compte, en primer lloc, els valors límit
ambientals i biològics que s’hagin establert en el propi RD 374/2001 o en una
altra disposició legal; en absència d’aquests valors, els establerts en el document
de Límits d’exposició professional de l’INSHT i, en últim cas, els establerts en
documents similars reconeguts internacionalment (com per exemple l’ACGIH).
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Quantitat d’agents químics

Els volums utilitzats d’un
determinat producte en un petit
laboratori d’investigació seran
segurament molt inferiors als

utilitzats en una indústria en la
qual intervé com a matèria

primera en el procés productiu.
Aquest factor és imprescindible

tenir-lo en compte a l’hora de
dur a terme l’avaluació de riscos.

Exemple de condicions de
treball que incideixen

En el cas del risc per ingestió els
factors o condicions més

significatius que s’haurien de
tenir en compte per avaluar-lo

són els hàbits higiènics
personals, la possibilitat de

menjar, beure o fumar als llocs
de treball, la presència de
treballadors especialment

sensibles, l’exposició simultània
a diversos agents químics i la

utilització de procediments de
treball inadequats.

Les dades de sinistralitat de
l’empresa són una font

important d’informació a
l’hora d’avaluar el risc

químic.

3) Les quantitats dels agents químics presents al lloc de treball.

4) El tipus, la intensitat i la durada de l’exposició i qualsevol altre factor que
incideixi en la magnitud dels riscos derivats i també les exposicions accidentals.

Exemple de factors que incideixen en la magnitud dels riscos

• No és el mateix treballar amb un agent químic utilitzant una vitrina de laboratori, que fer-ho
sobre una taula.

• No és el mateix utilitzar amoníac diluït com a producte de neteja, en concentracions baixes,
que utilitzar-lo en un procés productiu a concentracions elevades.

• No és el mateix utilitzar esporàdicament un agent químic que treballar-hi durant tota la jornada
laboral.

• Etc.

Tots aquests factors, per tant, s’han de considerar també a l’hora d’avaluar el risc.

5) Qualsevol altra condició de treball que influenciï els riscos relacionats amb la
presència d’agents químics al lloc de treball i, en concret, els perills d’incendi i
explosió.

6) Efecte de les mesures preventives adoptades o que s’hagin d’adoptar. La
guia tècnica parla que s’ha d’avaluar el risc tal com és en aquell moment, és
a dir, s’han de tenir en compte les mesures de prevenció que s’estan utilitzant
actualment. Igualment, també s’han de considerar les mesures que es preveu
adoptar en situacions excepcionals com emergències, etc.

7) Conclusions de la vigilància de la salut dels treballadors. Les conclusions sobre
la vigilància de la salut poden alertar sobre l’exposició dels treballadors a diferents
contaminants i fer una avaluació millor dels riscos presents.

8) Els accidents o incidents causats o potenciats per la presència dels agents
químics al lloc de treball.

Mesures

L’avaluació dels riscos derivats de l’exposició per inhalació a un AQP ha d’inclou-
re la mesura de les concentracions de l’agent a l’aire i la comparació d’aquest valor
amb el valor límit ambiental corresponent.

Aquesta mesura ha de ser representativa de l’exposició. Per això, s’han d’agafar
mostres personals a la zona respiratòria dels treballadors i en les condicions
habituals de treball.

Quan es demostri clarament, per altres mitjans, que s’ha aconseguit una prevenció
i protecció adients, aquestes mesures no seran necessàries.

Per agafar mostres personals són
útils les bombes de mostreig portàtils.
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En alguns casos no cal
mesurar

No és necessari mesurar si s’han
produït efectes atribuïbles a
l’exposició i es decidex aplicar
mesures específiques de
prevenció per corregir la
situació.

La vigilància de la salut
permetrà detectar els
efectes dels contaminants
sobre la salut i revisar
l’avaluació de riscos quan
s’escaigui.

Per tant, no s’hauran de dur a terme mesures:

• Quan el personal tècnic consideri, tenint en compte les condicions de treball,
que pràcticament no hi ha exposició o que les concentracions a l’ambient
estan lluny d’assolir els valors límit.

• Quan el personal tècnic consideri que és imprescindible implantar mesures
específiques de prevenció.

Si, en seguir els criteris anteriors, s’opta per no dur a terme mesures, s’hauran de
documentar i explicar les raons per les quals s’ha pres aquesta decisió.

Actualització de l’avaluació de riscos

Les condicions de treball no són estàtiques, sinó que van canviant. Per garantir la
seguretat i salut dels treballadors i mantenir l’eficàcia en les mesures de prevenció
i protecció implantades, l’avaluació de riscos s’ha d’anar actualitzant.

Segons la guia tècnica, l’actualització de l’avaluació consisteix en una
revisió de l’avaluació dels riscos que permet detectar o reavaluar causes
i factors desapercebuts o que hagin variat amb el temps, amb l’objectiu
de verificar la idoneïtat de les mesures preventives implantades, o, si cal,
implantar noves mesures o modificar-ne les existents.

La normativa estableix que l’avaluació de riscos s’ha de revisar:

• Quan es modifiquin les condicions de treball, de manera que pugui augmen-
tar el risc.

• Quan hi hagi una normativa específica que obligui a revisar-la.

• Quan es detectin efectes sobre la salut dels treballadors.

• Quan es detecti que les mesures de prevenció són inadequades o insuficients.

• Periòdicament, segons quins siguin els efectes sobre la salut i les caracterís-
tiques dels processos de treball.

1.1.4 Risc lleu

Es pot definir un risc lleu com la probabilitat remota que esdevingui un dany,
que en tot cas, seria de petita magnitud.
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La nomenclatura de “risc lleu” que utilitza l’RD és una mica imprecisa. En molts
casos és difícil prendre una decisió sobre si el risc és o no és lleu. Un risc pot ser
més o menys lleu, però és complicat establir el límit que separa el risc lleu del que
no ho és.

En el cas del risc per exposició a agents químics la guia tècnica estableix uns
criterispràctics amb relació al risc d’exposició per inhalació a un agent químic
perillós:

• Per a agents sensibilitzants, cancerígens, mutàgens o tòxics per a la repro-
ducció no hi ha riscos lleus. És a dir, no hi ha exposicions segures i sempre
s’han d’aplicar mesures específiques de prevenció i protecció, vigilància de
la salut i mesures en el cas d’accident, incident i emergències.

Mai no es considera un risc lleu quan es treballa amb sensibilitzants,
cancerígens, mutàgens i tòxics per a la reproducció.

• Per a agents químics amb valor límit ambiental definit per evitar irritacions
lleus, molèsties, etc., que són fàcilment perceptibles pels treballadors, no
calen mesures específiques si no es produeixen aquests efectes.

• Per a la resta d’agents químics:

– Si l’exposició és inferior o igual al 10% del valor límit ambiental, no
cal aplicar-hi mesures preventives específiques.

– Si l’exposició és superior al 10% del valor límit ambiental, s’hi han
d’aplicar mesures específiques de prevenció i protecció, vigilància de
la salut, etc.

• Mai no es considera un risc lleu quan se superen els valors límit ambientals
establerts en l’RD o en el document LEP de l’INSHT.

1.1.5 Principis generals d’acció preventiva

L’RD 374/2001 estableix que els riscos per a la salut i seguretat dels treballadors
s’han d’eliminar o reduir al mínim mitjançant l’aplicació dels principis generals
d’acció preventiva.
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En la unitat didàctica
“Prevenció i protecció del
risc químic” podeu ampliar
la informació sobre els
principis generals de
l’acció preventiva.

En la unitat didàctica
“Prevenció i protecció del
risc químic” podeu ampliar
la informació sobre les
mesures específiques de
prevenció i protecció.

Els principis generals d’acció preventivasón:

• La concepció i organització dels sistemes de treball al lloc de treball.

• La selecció i instal·lació dels equips de treball.

• L’establiment dels procediments adequats.

• L’adopció de mesures higièniques adients, tant personals, com d’ordre
i neteja.

• La reducció de les quantitats d’AQP presents al lloc de treball al
mínim.

• La reducció al mínim del nombre de treballadors exposats i de la
durada i intensitat de les exposicions.

1.1.6 Mesures específiques de prevenció i protecció

Quan no sigui possible l’eliminació del risc s’haurà de reduir al mínim aplicant-
hi mesures de prevenció i protecció. Aquestes mesures inclouen per ordre de
prioritat:

1. La concepció i la utilització de procedimients de treball, controls tècnics,
equips i materials per evitar o reduir qualsevol escapament, difusió o
contacte directe amb els treballadors.

2. Mesures de ventilació o altres mesures de protecció col·lectiva.

3. Mesures de protecció individual.

1.1.7 Vigilància de la salut

Quan l’avaluació de riscos manifesti un risc per a la salut dels treballadors,
l’empresariat ha de dur a terme una vigilància de la salut dels treballadors.

L’empresariat ha d’informar els treballadors abans d’exposar-los a un agent químic
per al qual sigui obligatòria la vigilància de la salut.

Si en la vigilància de la salut es detecten efectes per l’exposició a un AQP o
se superen els valors límit biològics, s’haurà de revisar l’avaluació de riscos
i les mesures previstes per eliminar o reduir els riscos, tenir en compte les
recomanacions del metge responsable, mantenir la vigilància de la salut dels
treballadors afectats i examinar tots els treballadors exposats.
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Com més baix és el valor
límit d’una substància, més

perillosa és.

1.1.8 Mesures que cal adoptar davant accidents, incidents i
emergències

L’empresariat ha de planificar les activitats que cal desenvolupar en cas que
es produeixin accidents, incidents o emergències i ha d’adoptar les mesures
necessàries perquè es puguin fer correctament les activitats planificades.

S’ha de planificar l’actuació en el cas
d’emergència.

Les mesures que cal adoptar, segons l’RD 374/2001, han d’incloure:

• La dotació dels mitjans necessaris per disminuir les conseqüències i per
controlar la situació de perill i per l’evacuació dels treballadors i primers
auxilis (quan calgui).

• La formació teòrica i pràctica dels treballadors que participin en les activi-
tats esmentades.

• L’organització de les relacions amb els serveis aliens a l’empresa: bombers,
assistència mèdica, etc.

• Accessibilitat de la informació sobre les mesures d’emergència relatives als
AQP.

• L’establiment dels sistemes d’avís i comunicació necessaris.

1.2 Criteris de valoració o valors límit

L’avaluació de riscos es basa en comparar els nivells de concentració dels agents
químics a l’aire, amb uns criteris de valoració o valors de límits definits prèvia-
ment. Aquests valors s’estableixen de manera que nivells de concentració per sota
d’un determinat agent químic no generen efectes sobre la salut dels treballadors.

Els valors límit són els valors que s’utilitzen, en l’avaluació del risc químic,
per comparar amb els resultats obtinguts de l’ambient de treball.

Els criteris de valoració estableixen l’exposició a un agent químic que es considera
acceptable.

1.2.1 Obtenció de valors límit

Els valors límit s’obtenen d’estudis epidemiològics, d’estudis d’experimentació
animal o humana, per analogies entre els agents químics i de l’experiència
industrial.
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Condicionants dels valors
límit

Tots els valors límit tenen una
base científica, però poden estar
condicionats per factors tècnics,
econòmics i socials.

Per establir el valor límit d’un agent químic es té en compte la seva toxicitat, la
capacitat d’absorció per via inhalatòria i la capacitat d’acumular-se a l’organisme.

L’estudi de les relacions dosi-efecte i dosi-resposta permet quantificar els efectes
tòxics dels agent químics i és la base teòrica per a l’establiment de criteris de
valoració.

Per definir els valors límit, s’haurien de seguir els passos següents:

1. Estudiar la relació dosi-efecte, és a dir, la relació entre la magnitud de
l’exposició a la substància (dosi) i la intensitat de l’efecte.

2. Estudiar la relació dosi-resposta, és a dir, la relació entre la magnitud de
l’exposició a una substància (dosi) i el nombre d’individus que presenten
un efecte determinat.

3. Decidir quin és l’efecte màxim que es pot tolerar.

4. Decidir quin és el percentatge de població que s’ha de protegir.

5. Deduir la dosi màxima corresponent segons el percentatge de població que
s’ha de protegir i l’efecte màxim que es pot tolerar.

6. Establir el valor límit d’exposició per no superar aquesta dosi.

1.2.2 Normativa

Algunes normatives específiques defineixen els valors límit de determinades
substàncies:

• L’RD 374/2001, sobre agents químics, inclou els valors límit per al plom
inorgànic i els seus derivats.

• L’RD 1124/2000, sobre cancerígens, inclou el valor límit per al benzè a
l’aire.

• L’RD 349/2003, modificació de l’RD 1124/2000, estableix el valor límit per
al clorur de vinil monòmer.

La Directiva 98/24 estableix que els estats membre de la Unió Europea han de
definir uns criteris de valoració o valors límit d’exposició nacionals.

L’RD 374/2001 determina que els valors límit que s’utilitzen com a valors de
referència per a l’avaluació i control dels riscos originats per l’exposició dels
treballadors als agents químics, són els límits d’exposició professional (LEP)
emesos per l’INSHT.
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Els valors límit ambientals
de concentració a Espanya

s’associen a un temps
d’exposició de 15 minuts o

de 8 hores.

Els límits d’exposició professional (LEP) es defineixen com els valors
de referència per a l’avaluació i control dels riscos inherents a l’exposició,
principalment per inhalació, als agents químics presents al lloc de treball i,
per tant, per protegir la salut dels treballadors i la seva descendència.

L’INSHT publica anualment el document Límites de exposición profesional para
agentes químicos en España (document LEP) que conté aquests límits d’exposició
professional.

En el document LEP, que es publica tant en format electrònic com en format paper,
s’estableixen dos tipus de valors límit:

• els valors límit ambientals (VLA),

• els valors límit biològics (VLB).

1.3 Valors límit ambientals (VLA) i control ambiental

Per dur a terme l’avaluació de l’exposició a un contaminant químic, es mesura
generalment la seva concentració al lloc de treball. Això és el que es coneix com
a control ambiental.

Un valor límit ambiental és un valor de referència expressat com la concentració
límit de contaminant al lloc de treball per a un període de temps determinat.

La comparació entre el valor mesurat en el control ambiental i el de referència
(valor límit ambiental) ens permet determinar si hi ha o no hi ha un risc per a la
salut dels treballadors.

1.3.1 Valors límit ambientals a Espanya

El document LEP defineix elsvalors límit ambientals (VLA) com a
valors de referència per a les concentracions dels agents químics a l’aire i
representen condicions en les quals es creu, segons els coneixements actuals,
que la majoria dels treballadors pot estar-hi exposada dia rere dia, durant la
seva vida laboral, sense patir efectes adversos per a la seva salut.

Ens podem trobar amb substàncies de les quals actualment no es coneixen efectes
adversos, però que amb el temps es demostri que tenen efectes perjudicials sobre la
salut i seguretat dels treballadors. Per aquest motiu i atès que el coneixement sobre
les substàncies i els seus efectes avança contínuament, els valors límit ambientals
es revisen cada any.
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Els VLA no garanteixen una
protecció absoluta

Els valors límit no es poden
considerar límits entre la
malaltia i la salut, és a dir, no
superar-los no implica que no es
produeixi cap efecte negatiu ni
superar-los que es contragui una
malatia professional.

En el nucli d’activitat
“Càlculs per avaluar
l’exposició a agents
químics” podeu veure com
es calculen els valors
d’ED i EC.

Cal destacar que la definició parla que els valors límit protegeixen la majoria
dels treballadors, no tots. Ateses les diferències individuals entre les persones,
sempre hi pot haver un petit percentatge de treballadors que pateixin efectes amb
exposicions inferiors als valors límit.

El valors límit ambientals són valors de referència que serveixen només per avaluar
els riscos per inhalació.

Quan un agent químic s’absorbeix també per via dèrmica, s’assenyala en la llista
amb la notació “via dèrmica”. En aquest cas, s’ha de tenir en compte que la mesura
de l’exposició ambiental pot no ser suficient i s’han de prendre mesures per evitar
aquesta absorció cutània.

Unitats dels valors límit ambientals

Els valors límit ambientals es defineixen en el document LEP en les unitats
següents:

• Per a gasos i vapors es donen en ml/m3 (ppm), unitat independent de la
pressió i temperatura, o en mg/m3 a 20 ºC i 101,3 kPa.

• Per a matèria particulada no fibrosa en mg/m3.

• Per a fibres en fibres/m3 o fibres/cm3.

Definicions

El document LEP estableix una sèrie de definicions:

• La zona de respiració és l’espai al voltant de la cara dels treballadors del
qual prenen l’aire que respiren.

• L’exposició diària (ED) és la concentració mitjana de l’agent químic a
la zona de respiració dels treballadors mesurada o calculada de forma
ponderada respecte del temps, per a la jornada laboral real i referida a una
jornada estàndard de 8 hores diàries.

• L’exposició de curta durada (EC) és la concentració mitjana de l’agent
químic a la zona de respiració dels treballadors mesurada o calculada per a
qualsevol període de 15 minuts al llarg de la jornada laboral.

Tipus de valors límit ambientals

El document LEP estableix dos tipus de valors ambientals: el valor límit
ambiental-exposició diària (VLA-ED) i el valor límit ambiental-exposició de curta
durada (VLA-EC).
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VLA-ED i VLA-EC

Els agents químics que tenen
efectes aguts i efectes de

naturalesa crònica tenen definit
un VLA-ED i un VLA-EC i, per

tant, s’han de tenir en compte
ambdós valors límit en

l’avaluació.

El VLA-ED es defineix com el valor de referència per a l’exposició diària
(ED). Representen condicions a les quals es creu, segons els coneixements
actuals, que la majoria dels treballadors pot estar-hi exposat 8 hores diàries
i 40 setmanals, durant la seva vida laboral, sense patir efectes adversos per a
la seva salut.

L’exposició diària (ED) no pot superar el VLA-ED.

Els VLA-ED protegeixen els treballadors dels efectes crònics, és a dir, dels efectes
que poden produir malalties professionals a llarg termini.

El VLA-EC és el valor de referència per a l’exposició de curta durada (EC).

Els VLA-EC protegeixen els treballadors dels efectes aguts.

El VLA-EC no pot ser superat per cap exposició curta (EC) al llarg de la jornada
laboral.

Les substàncies poden tenir definit el VLA-ED, el VLA-EC o els dos valors límit.

Quan un agent químic té definit un VLA-ED i un VLA-EC, l’exposició s’ha de
valorar respecte als dos valors i per considerar-la acceptable s’han derespectar
simultàniament.

Quan no s’ha definit el VLA-EC en una substància, no es pot sobrepassar el
producte 3 VLA-ED durant més de mitja hora en una jornada laboral i no es pot
sobrepassar mai 5 VLA-ED.

1.3.2 Valors límit ambientals internacionals

Les principals institucions que han publicat valors límit ambientals als Estats
Units són: l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA), el National
Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) i l’American Conference of
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).

L’OSHA publica els valors PEL (permisive exposure limits), que són els valors
reglamentaris als Estats Units.

El NIOSH publica els valors REL (recommended exposure limits) o límits
d’exposició recomanats. Els valors REL inclouen dos tipus de límits:

• REL-TWA: valors d’exposició mitjana per a períodes de fins a 10 hores.

• REL-C: valors d’exposició màxima per a períodes de 15 minuts o inferiors.

L’ACGIH publica i revisa anualment els valors TLV (threshold limit values) o
valors límit llindar.
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ACGIH

L’ACGIH és una institució
privada dels EUA, fundada l’any
1939, que agrupa professionals
del món de la higiene industrial.

El valor TLV-TWA és similar
al definit per l’INSHT com a
VLA-ED.

La normativa espanyola no
defineix cap valor equivalent
al valor TLV-C.

El valor TLV-STEL és similar
al definit a l’INSHT com a
VLA-EC.

Els valors publicats per l’ACGIH són el que tenen més prestigi a escala internacio-
nal i s’hi basen la majoria de països occidentals a l’hora de definir els seus propis
valors límit.

Els TLV que defineix l’ACGIH són:

1. TLV-TWA (threshold limit value - time weighted average). Valor límit
llindar-mitjana ponderada en el temps.

Correspon a la concentració mitjana ponderada en el temps, per a una
jornada normal de 8 h/dia i 40 h/setmana, a la qual, la majoria dels
treballadors hi pot estar exposada repetidament dia rere dia sense patir
efectes adversos.

Els TLV-TWA permeten desviacions per sobre sempre que es compensin
amb desviacions per sota i sempre que no sobrepassin els valors de TLV-
STEL.

2. TLV-C (threshold limit value - ceiling). Valor límit llindar sostre.

Correspon a la concentració que no s’hauria de sobrepassar en cap instant.

Normalment aquest valor es defineix per a substàncies que tenen una acció
molt intensa i amb efectes greus immediats sobre la salut.

3. TLV-STEL (threshold limit value - short term exposure limit). Valor límit
llindar-límit d’exposició de curta durada.

Correspon a la concentració a la qual poden estar exposats els treballadors
durant un període continu de temps de fins a 15 minuts sense patir danys
irreversibles o intolerables.

No és un límit d’exposició separat i independent sinó un complement de la
mitjana ponderada en el temps (TWA).

El TLV-STEL no s’ha de sobrepassar en cap moment de la jornada. Les
exposicions al TLV-STEL no han de ser mai superiors a 15 minuts i no
s’han de repetir més de quatre cops al dia. Com a mínim, s’ha de deixar
passar una hora entre dues exposicions a la concentració del TLV-STEL.

Poques substàncies tenen el TLV-STEL definit. Quan no hi ha TLV-STEL
en una substància, no es pot sobrepassar el producte 3 TLV-TWA durant
més de mitja hora en una jornada laboral, i mai no es pot sobrepassar 5
TLV-TWA.

Els valors TLV-TWA i TLV-STEL publicats per l’ACGIH i els valors VLA-
ED i VLA-EC publicats per l’INSHT són similars, però hi ha diferències en
alguns d’aquests valors.

Valor MAC

A l’URSS es definien els valors MAC (concentracions màximes permeses). El valor MAC
correspon a la concentració màxima permissible d’una substància nociva a l’aire de la zona
de treball que si no se sobrepassa durant una jornada laboral de 8 hores (o un altre període
de temps 41 h/setmana) al llarg de tota la vida activa d’un individu es pot garantir que no
es manifestarà cap malaltia o desviació de l’estat normal de salut detectable pels mètodes
usuals, tant durant la vida laboral com després, tant en la generació present com en les
properes.
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Exemples d’indicadors
biològics

L’exposició a cobalt es mesura a
partir de la concentració de

cobalt en sang o en orina. És a
dir, el cobalt és l’agent químic

que s’ha de mesurar i l’indicador
biològic. D’altra banda,

l’exposició a etilbenzè es pot
mesurar a partir de la

concentració d’àcid mandèlic en
l’orina. És a dir, l’àcid mandèlic

és un indicador biològic de
l’etilbenzè.

Són valors molts segurs des del punt de vista preventiu, però tècnicament difícils de complir
avui en dia.

1.4 Valors límit biològics i control biològic

Els valors límit ambientals ens serveixen com a referència quan fem un control
ambiental: és a dir, quan mesurem la concentració al lloc de treball.

El control biològic ha de
complementar, moltes vegades, el

control ambiental.

Moltes vegades, no hi ha prou amb aquest control ambiental sinó que cal fer
un control biològic (mesurat en els propis treballadors). En aquests casos, hem
de recórrer als valors límit biològics per efectuar la comparació amb els valors
mesurats.

1.4.1 Control biològic

El control biològic és l’avaluació de l’exposició total a un agent químic a
partir dels nivells d’un indicador biològic observats en un medi biològic dels
treballadors amb una mostra agafada en un moment determinat de la jornada,
per comparació amb uns valors de referència.

Es parla d’avaluació de l’exposició total, perquè el que es mesura és la dosi rebuda
realment pel treballador, independentment del seu origen i de la via d’entrada a
l’organisme.

De la definició de control biològic podem deduir quins són els quatre elements
bàsics implicats en el control biològic: l’indicador biològic, el medi biològic, el
moment del mostreig i els valors de referència o valors límit biològics. Aquests
elements han d’estar definits sempre que es fa un control biològic.

Indicador biològic (IB)

Els indicadors biològics són els paràmetres que es mesuren en un medi
biològic dels treballadors i s’associen a l’agent químic al qual s’exposen els
treballadors.

En alguns casos, el que es mesura és la concentració del propi agent químic. És
el cas de molts metalls.

En altres casos, es mesuren altres substàncies. És el cas de molts dissolvents.

Quan es defineix un valor límit biològic per a un agent químic, s’indicaquin
indicador biològic s’ha de mesurar.
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El valor límit biològic quan
es mesura arsènic en orina
és de 5 g/g creatinina.

Interpretació dels VLB

En el cas del toluè, el VLB és de
0,05 mg/l sang i el VLA-ED de
192 mg/m3. Per a un treballador
que estigui exposat a una
exposició exclusivament per
inhalació de l’ordre de 192
mg/m3 de toluè, probablement la
concentració en sang serà
aproximadament de 0,05 mg/l.
Si en una persona determinem
una concentració de toluè de, per
exemple, 0,02 mg/l sang, el més
probable és que al lloc de treball
la concentració de toluè sigui
inferior a 192 mg/m3 (no es pot
estimar el valor, però sí suposar
que no se supera el VLA-ED).

Medi biològic o espècimen

Com a medis biològics s’utilitzen bàsicament tres:

1. Orina. Els avantatges d’utilitzar l’orina com a medi biològic són que es
tracta de mostres accessibles, que se’n poden extreure grans volums i els
mètodes d’anàlisi són senzills. La concentració d’un contaminant en l’orina
pot presentar gran variabilitat segons del volum de líquid excretat. Per
aquest motiu, els resultats es corregeixen i s’expressen sempre referits a
alguna substància que tingui un comportament, quant a l’excreció, similar
al del contaminant (en molts casos la creatinina).

2. Sang. Quan es produeix l’exposició a un agent químic, la concentració en
sang, presenta poques variacions entre els diferents treballadors exposats;
és a dir, és una dada fiable que ens dóna una idea d’aquesta exposició. Els
inconvenients que presenta la utilització de la sang com a medi biològic
són que es tracta d’un mostreig invasiu, que els mètodes d’anàlisi són més
complexos i que les mostres es deterioren fàcilment.

3. Aire exhalat. L’aire exhalat només es pot utilitzar com a medi biològic
quan es tracta de substàncies volàtils. En aquest cas també es tracta d’un
mostreig no invasiu.

L’obtenció i anàlisi de les mostres
d’orina són senzills.

L’anàlisi de sang proporciona dades
fiables.

Moment del mostreig

S’han de respectar escrupulosament els moments recomanats per a la presa de
mostres, ja que es defineixen en funció de la vida mitjana de l’indicador.

Els moments de mostreig adients poden ser:

• Per a indicadors que no s’acumulen a l’organisme: abans de començar el
torn i en finalitzar-lo.

• Per a indicadors que s’acumulen a l’organisme: al principi de la setmana i
al final de la setmana de treball.

• Per a indicadors que s’acumulen a l’organisme durant períodes de temps
molt llargs (superiors a 48 h): no és crític, es pot fer el mostreig en qualsevol
moment.

Valors de referència o valors límit biològics

El valor límit biològic (VLB) correspon al nivell de l’indicador biològic
d’un agent químic que es pot observar en un medi biològic dels treballadors
sense risc per a la seva salut.
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El control biològic ens
permet veure realment

quina és la dosi rebuda per
un individu concret.

Els valors límit biològics s’han establert per a treballadors sans i són aplicables a
exposicions professionals de 8 h/dia, 5 dies/setmana.

Els valors límit biològics són orientatius. En general, els VLB representen els
nivells més probables dels indicadors biològics en treballadors sans sotmesos a
una exposició global a agents químics equivalent en termes de dosi adsorbida a
una exposició exclusivament per inhalació de l’ordre del VLA-ED.

A Espanya s’utilitzen els VLB publicats anualment en el document LEP de
l’INSHT. En aquest document es recullen, per als agents químics que s’han definit,
els indicadors biològics, el moment de mostreig i el VLB i s’hi indica en quin medi
s’ha de mesurar.

L’ACGIH té definits també els seus valors límit biològics, els BEI o índexs
biològics d’exposició (biological exposure indices).

1.4.2 Avantatges i desavantatges del control biològic

Les aportacions més significatives del control biològic són les següents:

• Té en compte totes les vies de penetració de l’agent químic i no solament
la via inhalatòria. Això és especialment important en agents químics que
penetren fàcilment per via dèrmica.

• Integra l’exposició laboral i l’extralaboral. Pot ser que, els treballadors, en
la seva vida privada, pels seus hàbits, s’exposin al mateix contaminant.

• Té en compte les diferències individuals en la resposta als contaminants.

• Permet avaluar, en certs casos, exposicions antigues, quan el temps de vida
de l’indicador ho permet.

Quant als seus inconvenients, es poden esmentar el cost econòmic elevat i els
nombrosos factors de variabilitat: l’estat fisiològic de l’individu, els hàbits, etc.

Finalment, cal destacar que en el control biològic l’obtenció de la mostra pot ser
difícil i incòmoda per als treballadors.

1.4.3 Aplicacions

El control biològic és complementari al control ambiental i s’ha d’utilitzar només
quan sigui estrictament necessari.

El control biològic es recomana en els casos següents:

• Per comprovar el control ambiental.
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L’RD 374/2001 estableix
que en el cas d’exposició a
plom s’ha de fer un control
biològic.

• Per comprovar l’eficàcia dels EPI.

• Per determinar l’absorció per una via que no és la respiratòria.

• Per detectar exposicions no laborals.

• Quan hi ha una normativa específica que estableix el control biològic.

No es pot utilitzar el control biològic com a única eina per avaluar una exposició.
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Podeu ampliar la
informació sobre la presa
de mostres de
contaminants químics en
la unitat didàctica
“Quantificació d’agents
químics”.

2. Càlculs per avaluar l’exposició a agents químics

L’objectiu de les mesures de la concentració ambiental és avaluar el risc dels agents
químics perillosos presents al lloc de treball i poder arribar a conclusions. Perquè
això sigui possible, els resultats d’aquestes mesures s’han de comparar amb els
valors límit ambientals.

De vegades, els instruments de mesura ens proporcionen directament els resultats
per poder-los comparar amb els valors límit ambientals, però en la major part dels
casos això no és així.

Per poder dur a terme aquesta comparació cal:

• Tenir un únic resultat representatiu per poder-lo comparar amb el valor límit
ambiental.

• Que aquest resultat s’expressi en les mateixes unitats que els valors límit
ambientals.

• Que aquest resultat faci referència a una jornada laboral de 8 hores, en cas
que es vulgui comparar amb un valor límit ambiental d’exposició diària
(VLA-ED), ja que els VLA-ED també es refereixen a una jornada de 8 hores.

• Que aquest resultat faci referència a una exposició de 15 minuts, en cas que
es vulgui comparar amb un valor límit ambiental d’exposició curta (VLA-
EC), ja que els VLA-EC també es refereixen a una exposició de 15 minuts.

És necessari, per tant, realitzar certs càlculs. Els càlculs més habituals en higiene
són els que es fan quan es fa passar un volum d’aire a través d’un suport i
el contaminant queda retingut: càlcul del volum d’aire, de la concentració en
l’ambient i de la concentració mitjana ponderada, càlcul de l’exposició diària, de
l’index d’exposició, etc.

2.1 Càlcul del volum d’aire que ha passat durant la presa de la mostra

Quan es duu a terme la presa de mostres, es fa passar un volum d’aire a través d’un
suport en què el contaminant queda retingut.

Per calcular el volum d’aire (V ), s’haurà de conèixer el cabal (Q) de la bomba de
mostreig i el temps de mostreig (t).

El volum (V ) es pot calcular amb la fórmula
V = cabal · temps = Q · t
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Canvi de litres a m3

Recordeu que per passar de litres
a m3, només cal dividir el volum

entre 103. Per exemple:

V = 30 l = 30/1000 = 0,03 m3

És molt important que les unitats de treball siguin coherents.

El cabal de la bomba generalment s’expressa en litres per minut (l/min), per tant, el
temps s’ha d’expressar en minuts(min). D’aquesta manera, les unitats del volum
que s’obtenen són litres (l).

Exemple de càlcul del volum

Suposem que es prenen mostres amb un cabal de la bomba de 0,25 l/min durant dues
hores.

Q = 0, 25 l/min

t = 2 hores

El primer que s’ha de fer en aquest cas, és expressar les unitats del temps en minuts.

t = 2 hores · 60 = 120 min

Per tant, el volum resultant és

V = Q · t = 0, 25 · 120 = 30 l

En la major part dels casos els valors límit s’expressen en mg/m3, per aquest motiu
convé expressar el volum en m3.

2.2 Càlcul de la concentració en un moment determinat

Quan el tècnic higienista duu a terme la presa de mostres d’un contaminant
determinat, i porta les mostres per analitzar-les, generalment el laboratori li facilita
la massa de contaminant en la mostra (m) com a mg/mostra o µg/mostra.

A partir d’aquesta dada i del volum d’aire (V ) que ha passat durant la presa de
la mostra, es pot calcular la concentració (c) de contaminant present al lloc de
treball.

La concentració (c) es pot calcular com a:
c = massa/volum = m/V

Per obtenir la concentració en mg/m3, cal que la massa s’expressi en mg iel volum
en m3.

Exemple de càlcul de la concentració

m = 0,15 mg

V = 0,1 m3

c = m/V = 0,15/0,1 = 1,5 mg/m3

Recordeu que si la massa s’expressa en µg, només cal dividir-la per 103 per obtenir
mg.
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Unitats de temps

Per calcular la concentració
mitjana ponderada, el temps es
pot expressat tant en hores com
en minuts, sempre que s’utilitzi
la mateixa unitat en el
numerador i en el denominador
de la fórmula.

Exemple de concentració
mitjana ponderada

La concentració mitjana
ponderada en el temps dóna més
pes a una mostra presa durant 1
hora d’exposició que a una altra
que s’hagi pres durant 35 minuts,
ja que els treballadors estan
exposats més temps a la
concentració de la primera
mostra que no pas a la de la
segona mostra.

Exemple de càlcul de la concentració amb la massa expressada en µg

m = 30 g = 0,03 mg

V = 0,3 m3

c = m/V = 0,03/0,3 = 0,1 mg/m3

En cas que la massa s’expressi en g, també es pot optar per calcular la concentració
en g/l, i utilitzar l’equivalència següent: 1 µg/l = 1 mg/m3.

Exemple de càlcul de la concentració en $\mu$g/l amb la massa expressada en µg

m = 100 µg

V = 10 l

c = m/V = 100/10 = 10 µg/l = 10 mg/m3

2.3 Càlcul de la concentració mitjana ponderada (c) a partir del temps

Donat un conjunt de valors, la mitjana ponderada és un paràmetre que pretén tenir
en compte el pes o la importància de cada valor respecte dels altres. Per calcular-la
s’associa a cada valor un coeficient segons aquest pes.

En el cas de les concentracions ambientals, perquè les mesures siguin represen-
tatives de l’exposició, sovint és necessari prendre mostres diferents i calcular les
concentracions corresponents a cadascuna d’aquestes mostres (c1, c2, c3,...). Per
aconseguir un únic valor a partir de les diferents mostres es calcula la concentració
mitjana ponderada amb el temps.

La concentració mitjana ponderada es calcula així:
c =

c1 · t1 + c2 · t2 + c3 · t3 + ...+ cn · tn
t1 + t2 + t3 + ...+ tn

en què c1, c2, c3, ..., cn són les concentracions corresponents a cadascuna de
les mostres i t1, t2, t3, ..., tn és el temps de mostreig per a cadascuna de les
mostres.

La ponderació amb el temps de mostreig dóna més o menys pes a les diferents
concentracions obtingudes, en funció del període durant el qual s’ha estat obtenint
la mostra.

Exemple de càlcul de la concentració mitjana ponderada amb el temps expressat en
hores

S’agafen tres mostres d’un contaminant. El temps de mostreig ha estat t1 = 1,5 hores, t2 =
2 hores i t3 = 1 hora. Els resultats obtinguts són c1 = 0,84 mg/m3, c2 = 1,02 mg/m3 i c3 =
0,95 mg/m3.

c =
0, 84 · 1, 5 + 1, 02 · 2 + 0, 95 · 1

1, 5 + 2 + 1
= 0, 94 mg/m3
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Fixeu-vos que per calcular
l’ED el temps s’ha

d’expressar en hores.

Exemple de càlcul de la concentració mitjana ponderada amb el temps expressat en
minuts

S’agafen dues mostres d’un contaminant. El temps de mostreig ha estat t1 = 30 min i t2 =
25 min. Els resultats obtinguts són c1 = 2,54 mg/m3 i c2 = 2,85 mg/m3.

c =
2, 54 · 30 + 2, 85 · 25

30 + 25
= 2, 68 mg/m3

Quan un treball es desenvolupa en tasques ben definides i es coneix el temps
d’exposició corresponent a cada tasca, a l’hora de calcular la concentració mitjana
ponderada, s’utilitza el temps d’exposició en lloc deltemps de mostreig.

D’aquesta manera, els resultats que s’obtenen s’apropen més a l’exposició real
dels treballadors.

Exemple de càlcul de la concentració mitjana ponderada utilitzant els temps
d’exposició

Un treballador està exposat 5 hores al dia a 200 mg/m3 d’etilbenzè i les 3 hores restants a
250 mg/m3.

c =
200 · 5 + 250 · 3

5 + 3
= 218, 75 mg/m3

Fixeu-vos que el temps utilitzat correspon al temps d’exposició, no al temps de mostreig.

2.4 Càlcul de l’exposició diària (ED) o concentració mitjana
ponderada referida a 8 hores

Per poder comparar la mesura amb el valor límit ambiental d’exposició diària
(VLA-ED) la concentració ha de fer referència a una jornada laboral de 8 hores,
és a dir, s’ha d’expressar com una exposició diària (ED).

L’exposició diària es pot calcular així:
ED = c · t

8
en què c és la concentració mitjana ponderada i t és el temps d’exposició en
hores.

Observeu que l’ED es calcula a partir del temps d’exposició dels treba-lladors, no
del temps de mostreig.

Exemple de càlcul de l’ED

A partir de les mostres preses en un lloc de treball s’ha determinat que per a un contaminant
la concentració mitjana ponderada és de 3,58 mg/m3. L’exposició té lloc durant 4 hores
cada dia.

ED = c · t

8
= 3, 58 · 4

8
= 1, 79 mg/m3
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Unitats

Per poder calcular l’índex
d’exposició (I), les exposicions
(ED o EC) i els valors límit
(VLA-ED o VLA-EC) han de
tenir les mateixes unitats.

Podeu trobar informació
sobre quins criteris s’han
d’aplicar per valorar
l’exposició a partir dels
índexs d’exposició en el
nucli d’activitat “Mètode
d’avaluació de l’exposició
a agents químics per
inhalació: apèndix 4 de la
guia tècnica” als apartats
“Valoració per comparació
amb el VLA-ED” i
“Valoració per comparació
amb el VLA-ED”.

2.5 Càlcul de l’exposició de curta durada (EC)

Per poder comparar la mesura amb el valor límit ambiental d’exposició curta
(VLA-EC) la concentració ha de fer referència a una exposició de 15 minuts, és a
dir, s’ha d’expressar com una exposició curta (EC).

Quan es vol comparar amb el VLA-EC el que es fa generalment és obtenir les
concentracions prenent mostres de 15 minuts de durada. D’aquesta manera, les
concentracions obtingudes coincideixen amb les EC i no cal fer cap càlcul.

No obstant això, de vegades, el període de mostreig pot ser inferior i s’ha de
calcular l’EC.

L’exposició curta es pot calcular així:
EC = c · t

15
en què c és la concentració mitjana ponderada i t és el temps de mostreig en
minuts.

2.6 Càlcul de l’índex d’exposició

Per fer la comparació entre l’exposició i el valor límit ambiental, s’utilitzen els
índexs d’exposició (I).

Els índexs s’obtenen dividint el valor de l’exposició entre el valor límit.

Aquests índexs són útils per comparar l’exposició diària (ED) amb el valor límit
ambiental d’exposició diària (VLA-ED) i l’exposició de curta durada (EC) amb el
valor límit ambiental de curta durada (VLA-EC).

Els indexos s’han de calcular per a cada jornada de treball, per a cada agent químic
i a cada lloc de treball.

Segons si es pretén comparar amb el VLA-ED o amb el VLA-EC, els índexs
d’exposició es calculen de manera diferent.

Quan es vol comparar l’ED amb el VLA-ED, aleshores:
I =

ED

V LA− ED
Quan es vol comparar l’EC amb el VLA-EC, aleshores:

I =
EC

V LA− EC

Els indexs d’exposició, tal com es defineixen no tenen unitats.

Els índexs superiors a la unitat (I>1)indiquen que l’exposició és superior al valor
límit ambiental.
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Exemple de càlcul de l’índex d’exposició a partir de l’ED

A partir de les mesures preses durant una jornada de treball es determina que l’exposició
diària d’un treballador a etilbenzè és de 50 ppm.

V LA− ED (etilbenzè) = 100 ppm

I =
ED

V LA− ED
=

50

100
= 0, 5

Exemple de càlcul de l’índex d’exposició a partir de l’EC

Es determina EC = 20 mg/m3 per a una exposició a etilenglicol.

V LA− EC (etilenglicol) = 104 mg/m3

I =
EC

V LA− EC
=

20

104
= 0, 19

2.7 Càlcul de l’efecte combinat de diferents agents químics

Quan a l’ambient de treball hi ha més d’un agent químic s’ha de tenir en compte
l’efecte combinat de tots ells. Els índexs d’exposició ens permeten tenir en compte
l’efecte conjunt de diferents contaminants químics.

El document LEP estableix com a criteri que, si no es disposa d’informació que
indiqui una altra cosa, se suposa que els efectes són additius.

Per determinar l’efecte combinat dels agents químics es calcula l’índex
d’exposició total (I total) sumant els índexs d’exposició correspo-total nents a
cadascun d’ells (I1, I2, ..., In):

Itotal = I1 + I2 + ...+ In

Els índexs totals superiors a la unitat (I total>1) indiquen que s’ha superattotal el
VLA de la barreja. Aquest càlcul és aplicable a VLA-ED i VLA-EC.

Exemple de càlcul de l’efecte combinat de diferents agents químics

Els índexs d’exposició corresponents a l’exposició d’un treballador a diferents contaminants
són:

Ixilè = 0, 12; Itoluè = 0, 23; Ietilbenzè = 0, 06

Itotal = 0, 12 + 0, 23 + 0, 06 = 0, 41

2.8 Pas de ppm a mg/m3

Per a gasos i vapors les concentracions es poden expressar en ppm o en mg/m3.

De vegades, per a comparacions amb els valors límits, cal convertir un valor
expressat en ppm a mg/m3 o a l’inrevés.
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L’equivalència entre ppm i mg/m3, quan les condicions ambientals són de
20 ºC i 101,3 kPa, és la següent:

c(mg/m3) =
c(ppm) · PM(g)

24, 04
en què PM és el pes molecular de la substància.

Exemple de conversió de ppm a mg/m3

Expresseu 100 ppm de monòxid de nitrogen (NO) en mg/m3. El pes molecular aproximat
del monòxid de nitrogen és de 30 g/mol.

c(mg/m3) =
100 · 30
24, 04

→ c(mg/m3) = 124, 79 mg/m3

Exemple de conversió de mg/m3 a ppm

Expresseu 150 mg/m3 d’etilamina en ppm. El pes molecular aproximat de l’etilamina és 31
g/mol.

150 =
c(ppm) · 31

24, 04

150 · 24, 04 = c(ppm) · 31

c(ppm) =
150 · 24, 04

31
= 116, 32 ppm

Per calcular el pes molecular de les diferents substàncies, s’ha de conèixer la seva
fórmula molecular i els pesos atòmics dels elements que l’integren.

El pes molecular es calcula sumant els pesos atòmics de cadascun dels àtoms que
surten en la fórmula molecular, i s’ha de tenir en compte que si un àtom hi surt
més d’un cop (és a dir, apareix amb un subíndex en la fórmula) s’ha de multiplicar
el seu pes atòmic pel nombre de cops que surt en la substància.

Exemples de càlcul del pes molecular a partir dels pesos atòmics

Els pesos atòmics aproximats del carboni, l’hidrogen, l’oxigen i el sofre són C = 12 g/mol,
H = 1 g/mol; O = 16 g/mol; S = 32 g/mol.

Els pesos moleculars dels compostos següents són:

• CO (monòxid de carboni): PM = 12 + 16 = 28 g/mol

• CO2 (diòxid de carboni): PM = 12 + 16 x 2 = 44 g/mol

• SO2 (diòxid de sofre): PM = 32 + 16 x 2 = 64 g/mol

• CH4 (metà): PM = 12 + 1 x 4 = 16 g/mol

• H2SO4 (àcid sulfúric): PM = 1 x 2 + 32 + 16 x 4 = 98 g/mol

Generalment, per fer la conversió de ppm a mg/m3 o de mg/m3 a ppm, haurem de
calcular prèviament el pes molecular, a partir dels pesos atòmics.

Exemples de conversió calculant el pes molecular

Expresseu 50 ppm de tetraclorur de carboni (CCl4) en mg/m3. Els pesos atòmics
aproximats són C = 12 g/mol; Cl = 35,5 g/mol.

PM = 12 + 35,5·4 = 154 g/mol
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c(mg/m3) =
50 · 154
24, 04

→ c(mg/m3) = 320, 30 mg/m3
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3. Mètode d’avaluació de l’exposició a agents químics per inhalació.
Apèndix 4 de la guia tècnica

La Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos presents als llocs de
treball relacionats amb agents químics desenvolupa una metodologia que recull
els criteris d’avaluació, quan es disposa de dades de concentració ambiental
obtingudes per mesura, sobre l’exposició a agents químics per inhalació.

Aquesta metodologia es recull en el seu apèndix 4 “Mètode d’avaluació de
l’exposició a agents químics per inhalació”.

Quan s’han de fer mesures per avaluar l’exposició per inhalació als contaminats cal
conèixer la durada de les mesures, el nombre de mesures, el nombre de treballadors
que cal mostrejar, el tractament de les dades, les possibles conclusions, etc.

L’apèndix 4 pretén donar resposta a totes aquestes qüestions i per això es basa
fonamentalment en la Norma UNE-EN 689: “Atmosferes al lloc de treball.
Directrius per a l’avaluació de l’exposició per inhalació d’agents químics per la
comparació amb els valors límit i estratègia de la mesura”

que va ser modificada al 2019. Per tal de donar compliment a l’article 5 del
Reglament dels serveis de prevenció, i en absència de normativa específica que
determini una estratègia de mostreig, aquesta norma UNE resulta d’aplicació
obligatòria degut a que no hi ha una disposició legal específica que determini una
estratègia de mostreig.

La metodologia d’avaluació de l’exposició a agents químics per inhalació, propo-
sada en l’apèndix 4, comprèn les fases consecutives següents:

1. recollida de dades sobre l’exposició, determinació de les condicions de
mostreig i execució de les mesures;

2. comparació amb els valors límit;

3. obtenció de conclusions sobre l’exposició;

4. decisions sobre l’acció preventiva.

En la figura 3.1 es pot veure un esquema de la metodologia descrita.
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Figura 3.1. Esquema general del mètode d’avaluació de l’exposició a agents químics
per inhalació

3.1 Recollida de dades sobre l’exposició, determinació de les
condicions de mostreig i execució de les mesures

La guia tècnica ofereix unes orientacions sobre quines dades s’han de recollir per
determinar les condicions de mostreig i com s’han de dur a terme les mesures
posteriorment (figura 3.2).

Figura 3.2. Recollida de dades sobre l’exposició, determinació de les condicions de
mostreig i execució de les mesures



Riscos químics i biològics ambientals 37 Avaluació de l’exposició a contaminants químics

3.1.1 Recollida de dades sobre l’exposició i determinació de les
condicions de mostreig

Les dades més rellevants que cal conèixer per determinar el procediment i les
condicions de mostreig són les dades relatives als agents químics, el temps
d’exposició i el nombre de treballadors exposats.

L’avaluació de l’exposició laboral ha de començar per una caracterització bàsica
de les característiques relacionades amb el lloc de treball i el perfil de l’exposició.

Abans de res, cal identificar els agents químics presents en el lloc de treball així
com qualsevol informació rellevant:

• Sol·licitud de les fitxes de dades de seguretat (FDS) i disposar d’un llistat
amb totes les matèries primeres de el lloc de treball. Cal tenir en compte que
a més d’agents químics individuals, en els processos productius apareixen
també impureses, productes intermedis, finals i subproductes de la reacció,
residus que poden ser perillosos...

Dades relatives als agents químics

Respecte a les dades relatives als agents químics, la informació necessària és la
següent:

1. quin agent químic s’està avaluant,

2. quins valors límit té definits,

3. els procediments de mesura que es faran servir,

4. els efectes sobre la salut de l’agent químic i

5. els possibles efectes additius.

6. els agents químics segons propietats perilloses, classificació i etiquetatge;

• Cal tenir en compte possibles exposicions per via dèrmica i oral.

• Cal incloure en el llistat informacions addicionals com quantitat usada,
pressió de vapor, temperatura de treball, concentració, dispersió, etc ...

Amb aquestes dades es pot establir el paràmetre que s’ha de determinar (VLA-ED,
VLA-EC) i les condicions de mostreig: el temps de mostreig necessari, el volum
d’aire que s’ha de mostrejar, etc.
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Centrar el mostreig en els
períodes més desfavorables

pot implicar un estalvi de
mitjans important.

Exposició diària

Recordeu que l’ED és el valor de
la concentració ponderada durant

tota la jornada referida a un
periode de 8 hores.

Temps d’exposició

És important conèixer el temps
d’exposició dels treballadors.

El temps d’exposició dels treballadors també condiciona la determinació del temps
i les condicions de mostreig, especialment quan els temps d’exposició són curts i
els temps de mostreig llargs.

Si el treball es pot considerar que es distribueix en etapes, caldrà conèixer el
temps corresponent a cadascuna de les etapes, per poder fer la presa de mostres
en cadascuna d’elles.

De vegades, és útil prendre mesures en els períodes d’exposició amb condicions
més desfavorables, ja que si no se superen els valors límit en aquests períodes, es
pot concloure que no se superaran en cap moment.

Nombre de treballadors que s’han de mostrejar

Com que no es disposa de recursos il·limitats per avaluar a tots i cadascun dels
treballadors de l’empresa, el primer que ha de fer l’avaluador és constituir els
GES (Grups d’Exposició Similar).

A partir de l’inventari de tasques, perfils d’exposició de cada tasca, condicions
de treball, durada, freqüència, experiència, etc ... l’avaluador determinarà aquells
treballadors que conformen un GES.

En cas que un lloc estigui conformat per un únic treballador, aquest conformarà el
seu propi GES.

Cal informar els treballadors mostrejats de l’objectiu del mesurament i recomana-
cions especials de comportament durant el temps de mostreig.

3.1.2 Execució de les mesures

Les mesures de les concentracions ambientals han de ser en general de tipus
personal, és a dir, l’individu que treballa ha de portar l’instrument que mesura
o recull mostres.

Per fer un mostreig personal cal disposar d’un equip portàtil i autònom i que el
suport de retenció del contaminant se situï a la zona de respiració dels treballadors.

3.2 Valoració per comparació amb VLA-ED

Per comparar l’exposició amb el VLA-ED, cal obtenir l’exposició diària (ED).

Les limitacions tecnològiques fan que la durada de les mesures individuals sigui
generalment inferior al temps d’exposició diari dels treballadors. Per aquest motiu,
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s’ha de decidir el nombre de mesures que s’han de prendre, el moment de les
mesures i la distribució al llarg de la jornada.

La comparació amb el VLA-ED té, per tant, tres etapes:

1. Decidir el nombre de mostres per jornada.

2. Establir el tipus de mostreig, és a dir, el moment de les mesures i la
distribució al llarg de la jornada.

3. Comparar l’ED calculat a partir dels resultats de les mostres amb el
VLA-ED.

3.2.1 Nombre de mostres per jornada

El mostreig ha de tenir sempre una durada mínima de 2 hores, incloent-hi els
períodes d’exposició. Si l’exposició és inferior a aquestes 2 hores, el mesurament
abastarà la totalitat d’aquest període.

Per mesuraments de VLA de curta durada, el mesurament haurà de durar 15 min.

Els treballadors escollits de cada GES, els temps d’exposició i els dies han de
ser representatius de l’exposició, de manera que podrà ser necessari mesurar en
diferents dies i moments.

En la taula 3.1 es recullen les recomanacions de la norma, segons els instruments
que s’utilitzin.

Taula 3.1. Nombre mínim de mesures per jornada per a exposicions uniformes

Temps de durada de la mostra Exemples de tipus de mesures Nombre de mostres necessari
per mesurar el 25% d’una

exposició de 8 h

Nombre mínim de mostres
recomanat per la norma UNE-EN

689

10 s Equips de lectura directa Mesura
puntual

720 30

1 min Tubs colorimètrics 120 20

5 min Tubs colorimètrics 24 12

15 min Tubs adsorbents (carbó actiu, gel
de sílice) Borbolladors, etc.

8 4

30 min Tubs adsorbents (carbó actiu, gel
de sílice) Borbolladors, etc.

4 3

1 h Filtres per aerosols 2 2

2 h Filtres per aerosols 1 1

Font: UNE-689, anexo A
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Els mostrejos tipus A i
tipus B són preferibles

Els models tipus A i B suposen
la presa de mostres durant la

totalitat de la jornada laboral i
per això són preferibles que

qualsevol altre, ja que aporten
més informació.

3.2.2 Tipus de mostreig en una jornada de treball

La concentració ambiental en un lloc de treball pot variar al llarg de la jornada
i d’una jornada a una altra. Quan la concentració mitjana ponderada s’obté a
partir de mesures de durada inferior, s’ha de garantir que els resultats són realment
representatius de l’exposició.

Per aconseguir que les concentracions obtingudes s’ajustin a les concentracions
reals als llocs de treball, la guia tècnica parla de diferents tipus de mostreig: tipus
A, tipus B, tipus C, tipus D, tipus E i tipus F (vegeu figura 3.3).

Figura 3.3. Diferents tipus de mostreig en una jornada de treball

Mostreig tipus A

En el mostreig tipus A, es pren una única mostra durant un temps que es
correspon al temps d’exposició.

Exemple de mostreig tipus A

Un treballador està exposat a un contaminant durant les 4 hores de la seva jornada laboral.
Per avaluar-ne l’exposició es pren una mostra durant les 4 hores que dura l’exposició i si es
fan els càlculs corresponents s’obté que c = 15 mg/m3.

En aquest exemple, s’aplica un mostreig tipus A: s’agafa una única mostra que abraça tot
el període d’exposició al contaminant.
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Avantatges del mostreig
tipus B

El mostreig tipus B és el més
recomanable: permet detectar la
contaminació accidental d’una
mostra, les variacions durant
l’exposició, etc.

Concentració del període
en els mostrejos tipus C i D

En els mostrejos tipus C i D se
suposa que la concentració del
període mostrejat és extrapolable
a la de la totalitat de l’exposició.

En aquest cas, com és una única mostra, la concentració es correspon amb la concentració
mitjana ponderada.

Per calcular

ED = c · t

8
= 15 · 4

8
= 7, 5 mg/m3

Mostreig tipus B

En el mostreig tipus B, es prenen dues o més mostres consecutives amb un
temps total de mostreig que es correspon amb el temps d’exposició.

Exemple de mostreig tipus B

Un treballador està exposat a un contaminant durant les 5 hores de la seva jornada laboral.
Per avaluar-ne l’exposició es prenen dues mostres de 2 i 3 hores de durada respectivament
i en fer els càlculs corresponents s’obté que c1 = 25 ppm i c2 = 30 ppm.

En aquest exemple, s’aplica un mostreig tipus B: s’agafen dues mostres que abracen tot el
període d’exposició al contaminant.

En aquest cas, s’ha de calcular la concentració mitjana ponderada:

c =
25 · 2 + 30 · 3

2 + 3
= 28 ppm

Per calcular

ED = c · t

8
= 28 · 5

8
= 17, 5 ppm

Mostreig tipus C

En el mostreig tipus C, es pren una única mostra durant un temps que es
correspon a una part del temps d’exposició total de la jornada (entre el 70%
i el 80% de la jornada).

Perquè els resultats siguin representatius de l’exposició diària cal que les condici-
ons del període mostrejat siguin similars a les condicions del període no mostrejat.

Exemple de mostreig tipus C

Un treballador està exposat a un contaminant durant les 4 hores de la seva jornada
laboral. Per avaluar-ne l’exposició es pren una mostra durant 2 hores i en fer els càlculs
corresponents s’obté que c = 0,5 mg/m3.

En aquest exemple, s’aplica un mostreig tipus C: s’agafa una única mostra que abraça
una part del període d’exposició al contaminant, en concret la meitat. Se suposa que la
concentració en el període no mostrejat és similar a la concentració en el període mostrejat.

En aquest cas, com és una única mostra, la concentració obtinguda es correspon amb la
concentració mitjana ponderada.

Per calcular

ED = c · t

8
= 0, 5 · 4

8
= 0, 25 mg/m3
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Comparació dels mostrejos
A, B, C i D

En els models A i B la durada
dels períodes mostrejats

coincideix amb la durada diària
de l’exposició; en els models C i

D la durada dels períodes
mostrejats és inferior a la durada

diària de l’exposició.

Càlcul de l’ED

Recordeu que per calcular l’ED
s’ha de considerar sempre el

temps d’exposició,
independentment de quina és la

durada de les mostres.

Mostreig tipus D

En el mostreig tipus D, es prenen dues o més mostres consecutives durant un
temps que es correspon a una part del temps d’exposició total de la jornada
(entre el 70% i el 80% de la jornada).

En el mostreig tipus D, de la mateixa manera que en el tipus C, les condicions del
període mostrejat han de ser similars a les condicions del període no mostrejat,
per garantir-ne la representativitat dels resultats.

Exemple de mostreig tipus D

Un treballador està exposat a un contaminant durant les 8 hores de la seva jornada laboral.
Per avaluar-ne l’exposició es prenen dues mostres de 2 hores de durada cadascuna i en
fer els càlculs corresponents s’obté que c1 = 40 ppm i c2 = 50 ppm.

En aquest exemple, s’aplica un mostreig tipus D: s’agafen dues mostres que abracen una
part del període d’exposició al contaminant. Se suposa que la concentració en el període
no mostrejat és similar a la concentració en el període mostrejat.

En aquest cas, s’ha de calcular la concentracció mitjana ponderada:

c =
40 · 2 + 50 · 2

2 + 2
= 45 ppm

Per calcular

ED = c · t

8
= 45 · 8

8
= 45 ppm

Variant dels models B i D (mostreig per operacions)

Els models tipus B i D es poden aplicar també determinant les operacions que
desenvolupen els treballadors durant la jornada laboral i mostrejant cada operació.

Quan es mostreja per tasques, se suposa que la concentració obtinguda quan es
mesura una operació, es manté durant tot el període d’execució de la tasca. Per
aquest motiu, si es mostreja per tasques, a l’hora de calcular la concentració
mitjana ponderada, s’hauran d’utilitzar els temps d’exposició corresponents a cada
operació i no els temps de mostreig.

Exemple de mostreig per operacions

Un treballador desenvolupa al llarg de la seva jornada laboral diferents tasques en les
quals està exposat a un contaminant determinat. S’agafen mostres de l’exposició durant
cadasuna de les tasques que desenvolupa i s’obtenen els resultats següents:

Taula 3.2.

Tasca Durada de
l’exposició (h)

Durada de la mostra
(min)

Concentració
mesurada (ppm)

Tasca 1 3 30 50

Tasca 2 2 45 200

Tasca 3 4 35 500

En aquest exemple, s’aplica un mostreig per operacions, s’agafen mostres en cada
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Podeu ampliar la
informació sobre el càlcul
de la concentració mitjana
ponderada i de l’ED en el
nucli d’activitat “Càlculs
per avaluar l’exposició a
contaminants químics”.

Per ampliar la informació
sobre el mostreig tipus E
consulteu la secció
“Annexos” que trobareu al
web d’aquest crèdit.

No tots els treballs es poden
descompondre en cicles.

operació que desenvolupa el treballador. Se suposa que la concentració mesurada en cada
operació es manté durant tota l’operació, i es calcula la concentració mitjana ponderada
utilitzant el temps d’exposició de cada tasca.

c =
50 · 3 + 200 · 2 + 500 · 4

3 + 2 + 4
= 283, 33 ppm

Per calcular

ED = c · t

8
= 283, 33 · 9

8
= 318, 75 mg/m3

Mostreig tipus E

El mostreig tipus E consisteix a agafar mostres de la mateixa durada
repartides de manera aleatòria al llarg de tota la jornada laboral.

Un cop obtingudes aquestes mostres, es tracten estadísticament els resultats per
obtenir el valor més probable de la mitjana del període d’exposició. Com més
mostres s’agafen, més fiables són els resultats que se n’obtenen.

Els càlculs en el mosteig tipus E són més complexos. A la pràctica, aquest tipus de
mostreig només s’aplica quan els valors individuals són molt lluny del VLA-ED
(molt més petits o molt més grans).

Mostreig tipus F

Un cicle de treball es pot definir com un conjunt de tasques consecutives que es
repeteix un cop i altre durant la jornada.

En el mostreig tipus F es mostregen cicles de treball i s’estima que la
concentració ambiental durant la jornada és aproximadament igual que la
concentració mesurada per un o més cicles.

Si es mesura per cicles de treball, se simplifica el mostreig i a la vegada ens ajustem
a les condicions reals de l’exposició, ja que garantim que es mesuren totes les
exposicions possibles dins el cicle de treball.

Quan es mesura per cicles de treball, s’han de mesurar cicles complerts. Si cal es
poden mesurar dos o més cicles, però sempre s’ha de respectar que es mesurin des
del principi fins al final i s’ha d’obtenir la concentració mitjana ponderada fent la
mitjana de la concentració mitjana en cadascun dels cicles mesurats.

Exemple de mostreig tipus F

En un lloc de treball es desenvolupen 4 operacions que es repeteixen durant tota la jornada
de manera cíclica. Es vol avaluar l’exposició a un contaminant i es mostreja durant dos
cicles de treballs sencers.

S’obtenen els resultats següents:

Taula 3.3.

Operacions Temps de l’operació
(mín)

Cicle 1
Concentració (ppm)

Cicle 2
Concentració (ppm)
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1 40 40 45

2 20 5 7

3 10 35 38

4 5 15 12

En aquest exemple, s’aplica un mostreig tipus F, perquè es mostregen cicles de treball
sencers i se suposa que la concentració mitjana ponderada de la jornada serà similar a la
concentració dels cicles mesurats.

Com que es disposa de dades de dos cicles, es calcula la concentració mitjana
corresponent a cada cicle:

Cicle 1:

c1 =
40 · 40 + 5 · 20 + 38 · 10 + 12 · 5

40 + 20 + 10 + 5
= 28, 33 ppm

Cicle 2:

c2 =
45 · 40 + 7 · 20 + 38 · 10 + 12 · 5

40 + 20 + 10 + 5
= 31, 73 ppm

La concentració mitjana ponderada correspon a la mitjana dels dos cicles:

c =
28, 33 + 31, 73

2
= 30, 03 ppm

Per calcular l’ED, caldrà multiplicar c per t.

3.2.3 Comparació amb VLA-ED

Quan es prenen mesures ambientals, obtenim informació sobre quina ha estat
l’exposició durant la jornada en la qual s’han pres aquestes mesures. Des d’un
punt de vista preventiu, el que interessa és predir si es pot superar el VLA-ED tant
en aquella jornada com en futures exposicions i, per això, cal mostrejar diverses
jornades i arribar a conclusions segons els resultats que se n’obtinguin.

La Norma UNE-EN 689 proposa dos sistemes de presa de decisions segons el
nombre de jornades per al qual es disposa de valors:

1. El sistema de decisió a partir d’un nombre petit de jornades mostrejades.

2. El sistema de decisió a partir d’un gran nombre de jornades mostrejades.

D’aquests dos sistemes, el primer és el més habitual.

Nombre de mesuraments a realitzar

Nombre de mesuraments a realitzar

Prova preliminar: el procediment de mesura inclou la realització d’un mínim de 3
mesures.

El resultat es considerarà conforme si: Els resultats de 3 mesuraments són inferiors
a 0,1 VLA Els resultats de 4 mesuraments són inferiors a 0,15 VLA Els resultats de
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5 mesuraments són inferiors a 0,2 VLA Si una sola de les mesures supera el VLA,
es considera NO conforme. Si, estant tots els mesuraments per sota de l’VLA,
alguna d’elles supera el valor de referència: 0,1 per a 3 mesuraments; 0,15 per a
4 i 0,2 per 5 mesures: estem en NO decisió, pel que hauran de realitzar-se més
mostrejos i proves estadístiques. Aquesta prova preliminar no és vàlida per a VLA
de curta durada.

Proves estadístiques: el següent pas a seguir, en cas de NO decisió, serà realitzar
més mostrejos fins a completar un total de 6 mesuraments (1, 2 o 3 mesuraments
més segons mesuraments realitzats en la prova preliminar).

Un cop es disposa d’un mínim de 6 mesuraments (com més millor), s’haurà de
realitzar una prova estadística per verificar si els resultats es distribueixen com
a corba log-normal o com una corba normal. Per a això es poden usar mètodes
gràfics o proves estadístiques com Shapiro Wilk.

En la figura 3.4 teniu un esquema d’aquest procediment.

Figura 3.4. Sistema de decisió a partir d’un nombre petit de jornades mostrejades

Per aplicar aquest sistema, els índexs han de procedir de jornades diferents,
preferiblement no consecutives i escollides a l’atzar. A més, les condicions de
treball no han de variar substancialment d’una jornada a una altra, ni a llarg
termini.
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Períodes d’exposició
màxima

Els períodes d’exposició màxima
són els períodes de la jornada en

els quals les condicions del
procés fan suposar que es

produeix una generació més gran
de contaminant químic.

Exemple d’aplicació del sistema de decisió a partir d’un nombre petit de jornades
mostrejades (n ≤ 6)

Es fa l’avaluació de l’exposició a un agent químic que té un VLA-ED = 150 ppm i s’obté a
partir de les mostres preses durant una jornada de treball una exposició diària ED1 = 42
ppm.

Per valorar-ne l’exposició es calcula I1 = ED1/ VLA-ED = 42/150 = 0,28.

Atès que 0,1 < l1 ≤ 1, es mostregen dues jornades més i s’obtenen ED2 = 45 ppm i ED3 =
36 ppm.

Es calcula I2 = 45 / 150 = 0,30; I3= 36 / 150 = 0,24.

No es compleix que tots els índexs siguin inferiors a 0,25 ni que cap d’ells superi la unitat,
per tant es calcula MG = 0,27.

Com que MG és inferior a 0,5, es pot considerar que l’exposició és acceptable.

3.3 Valoració per comparació amb el VLA-EC

Quan s’avalua el risc per comparació amb un VLA-EC, s’ha de determinar si se
supera aquest valor en algun període de 15 minuts dins la jornada laboral.

En una jornada laboral hi ha molts períodes de 15 minuts, per garantir que en
cap d’ells se supera el VLA-EC, s’han de determinar els períodes d’exposició
màxima, analitzant les tasques i el procés de treball.

Si el nombre de períodes d’exposició màxima no és gaire elevat, es mostregen
tots. En cas contrari, se seleccionen aleatòriament d’entre els períodes d’exposició
màxima els períodes que cal mostrejar.

Com que no es pot garantir que s’ha mostrejat el pitjor període possible, es pot
recórrer a l’estadística per estimar la probabilitat que se superi el VLA-EC. En la
figura 3.5 es pot veure un esquema del procediment.
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Figura 3.5. Valoració per comparació
amb el VLA-EC

3.4 Periodicitat de les noves mesures

L’avaluació ha de ser actualitzada periòdicament, per assegurar que la conformitat
amb el VLA contínua. Poden haver-hi canvis en l’organització de la feina
(ventilació, mètodes, experiència, etc ...) que podrien canviar les circumstàncies
d’avaluació inicial.

Per determinar aquesta periodicitat, la norma requereix un mínim de 6 mesura-
ments. Per tant, si ens hem quedat en la prova preliminar, l’avaluador haurà de
programar 3 mesuraments addicionals.

Un cop realitzades aquestes mesures, i ja amb un mínim 6 valors de concentració,
es pot determinar la periodicitat del proper mesurament en base a aquest criteri:

• MG o MA <0,1 VLA = 36 mesos (3 anys)

• 0.1 <MG o MA <0,25 VLA = 24 mesos (2 anys)

• 0.25 <MG o MA <0,5 VLA = 18 mesos (1.5 anys)

• 0.5 VLA <MG o MA = 12 mesos (1 any)

En qualsevol cas, tota l’anàlisi i mostreig hauria de ser iniciat des de zero
sempre que variïn les condicions de treball: nous productes, mètodes de treball,
operacions, etc ... no avaluades amb anterioritat.
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3.5 Conclusions

Com que és impossible mesurar contínuament l’exposició a un agent químic,
s’utilitzen mètodes estadístics per determinar, a partir de les mesures obtingudes,
la probabilitat de superar el valor límit en futures jornades de treball i s’admet que
no se superarà aquest valor si la probabilitat es molt petita.

Recordem que el resultat es considerarà conforme si:

• Els resultats de 3 mesuraments són inferiors a 0,1 VLA

• Els resultats de 4 mesuraments són inferiors a 0,15 VLA

• Els resultats de 5 mesuraments són inferiors a 0,2 VLA

Si una sola de les mesures supera el VLA, es considera NO conforme.
Si, estant tots els mesuraments per sota de l’VLA, alguna d’elles supera
el valor de referència (0,1 per a 3 mesuraments; 0,15 per a 4 i 0,2 per
a 5 mesuraments) estem en NO decisió, i per tant s’hauran de realitzar
més mostrejos i proves estadístiques.

La prova preliminar no és vàlida per a VLA de curta durada.

Proves estadístiques: el següent pas a seguir, en cas de NO decisió, serà realitzar
més mostrejos fins a completar un total de 6 mesuraments (1, 2 o 3 mesuraments
més segons mesuraments realitzats en la prova preliminar).

Un cop es disposa d’un mínim de 6 mesuraments (com més millor), s’haurà de
realitzar una prova estadística per verificar si els resultats es distribueixen com
a corba log-normal o com una corba normal. Per a això es poden usar mètodes
gràfics o proves estadístiques com Shapiro Wilk.

3.6 Decisions sobre l’acció preventiva

Segons quines siguin les conclusions a les quals s’ha arribat després de l’avaluació,
s’hauran de prendre diferents decisions sobre l’acció preventiva que s’ha de seguir:

• Si l’exposició s’ha considerat CONFORME, significa que mentre no hi
hagi canvis que puguin afectar a l’exposició, no s’ha d’emprendre cap acció
preventiva.

• Si l’exposició s’ha considerat NO CONFORME, s’haurà de corregir, i
implantar les mesures de prevenció i protecció que es considerin adients.
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• Si no s’ha arribat a conclusions sobre l’exposició i es considera que la
situació és de NO DECISIÓ, es pot optar per:

– Prendre més mesures, per disposar de prou dades que permetin con-
cluir si l’exposició és o no és acceptable.

– Corregir directament l’exposició implantant mesures de prevenció i
protecció.

– Planificar una vigilància periòdica de la concentració ambiental per
comprovar que l’exposició es manté per sota dels valors límit al llarg
del temps.
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Introducció

La mesura ambiental és una tasca que requereix temps i diners per part de qui
la duu a terme, per la qual cosa abans de la presa de mostres s’ha de conèixer
amb la màxima precisió possible quins agents químics ens hi trobarem, en quina
concentració i quines possibilitats de presa de mostres hi ha al mercat.

Per avaluar l’exposició laboral a agents químics perillosos la normativa exigeix
que es porti a terme una presa de mostres al voltant de la zona de respiració dels
treballadors del lloc de treball que s’ha d’avaluar, cosa que restringeix el tipus i el
procés de presa de mostres que es pot fer servir.

En les unitats didàctiques anteriors hem vist què són els agents químics perillosos,
com es pot saber la seva perillositat, en quins entorns laborals els podem trobar i
quina és la normativa vigent sobre això a l’Estat espanyol.

En aquesta unitat didàctica estudiarem la classificació dels tipus de presa de
mostres tenint en compte diferents paràmetres i com s’ha de portar a terme la
captació de la mostra ambiental.

En el nucli d’activitat “Introducció als sistemes de mesura. Sistemes de lectura
directa”, en primer lloc, farem una classificació de tots els sistemes de mesura de
contaminants químics a l’aire i més endavant aprofundirem en els principals tipus
d’instruments de lectura directa, que són aquells sistemes que ens permeten captar
l’aire amb el contaminant i conèixer immediatament amb cert grau de precisió la
concentració ambiental del contaminant.

En el nucli d’activitat “Introducció als sistemes de presa de mostres. El mètode
de presa de mostres i anàlisi”, s’explica l’altre gran sistema de mesura, que és més
llarg en el temps, però, en principi, més precís i el que acompleix els requeriments
del Reial decret 374/2001 per a l’avaluació del risc per exposició a agents químics
perillosos al lloc de treball. Els mètodes de presa de mostres i anàlisi que són
un recull de procediments per dur a terme la captació del contaminant a l’aire,
el transport en les condicions idònies a un laboratori d’anàlisi i la detecció i
quantificació dels agents químics captats en la presa de mostres. Com veurem,
hi ha diferents sistemes de presa de mostres de contaminats a l’aire en funció,
bàsicament, de l’estat d’agregació dels agents químics presents a l’aire.

Per treballar tots aquests continguts és convenient tenir a mà la guia tècnica
corresponent al Reial decret 374/2001, un ordinador amb connexió a

Internet i, si és possible, catàlegs de cases comercials que ofereixin instrumentació
per a higiene industrial.

Per treballar aquesta unitat és necessari que estigueu familiaritzat amb la pàgina
web de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball que ja heu fet
servir en les unitats didàctiques anteriors. També haureu de realitzar les diferents
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activitats proposades tant al web del crèdit com pel tutor. Amb aquestes activitats
desenvolupareu i ampliareu els continguts de la unitat didàctica; i per a això
necessitareu Internet. També us serà útil la lectura dels annexos i la realització
del exercicis d’autoavaluació.
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Objectius

En acabar la unitat didàctica heu de ser capaços del següent:

• Relacionar la forma física i les característiques dels diferents contaminants
químics amb les operacions, les tècniques, els materials i els equips neces-
saris per determinar-los analíticament.

• Determinar analíticament agents químics contaminants, segons la metodo-
logia adequada i d’acord amb les bones pràctiques de laboratori (BPL) i els
procediments de treball establerts.

• Determinar quan, en l’avaluació de riscos, s’han de sol·licitar anàlisis més
precises de contaminants químics, en funció dels mitjans disponibles i la
complexitat del procés.
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1. Introducció als sistemes de mesura. Sistemes de lectura directa

Una manera de classificar les captacions ambientals de contaminants químics a
l’aire és tenir en compte si la captació i la determinació i quantificació de l’agent
químic són processos simultanis o si, al contrari, primer s’ha de fer servir un
captador que s’ha de transportar posteriorment a un laboratori especialitzat. En
el primer cas, quan tot és al mateix temps, tenim els sistemes de lectura directa
i en el segon cas, quan són processos que difereixen en el temps, els anomenem
sistemes de presa de mostres i anàlisi.

1.1 Classificació dels sistemes de mesura de contaminants químics
a l’aire

Atès que la via més freqüent d’entrada de tòxics a l’organisme de forma crònica és
la inhalatòria, la normativa, en l’RD 374/2001 i en la guia tècnica corresponent,
estableix que l’avaluació i per tant la quantificació dels agents químics perillosos
a l’ambient de treball es faci mitjançant la determinació de la concentració
ambiental de l’agent o els agents químics a l’aire inhalat pels treballadors.

Són molts els processos industrials en els quals es fan servir agents químics
perillosos i, per tant, hi ha nombrosos treballadors exposats.

Per valorar les diferents situacions, és necessari quantificar el risc que suposa la
presència dels contaminants químics mitjançant la mesura:

• del temps d’exposició dels treballadors, i

• de la concentració del contaminant (quantificació).

Per obtenir el temps d’exposició, només s’ha de fer l’estudi de camp dels
processos de treball amb els agents químics perillosos del lloc de treball que
s’ha d’avaluar
Posar en marxa la quantificació dels contaminants químics en el medi
laboral i establir el tipus d’instrumentació que s’ha d’utilitzar no és una tasca
fàcil, i s’han de tenir en compte els punts següents que a la vegada estan
relacionats entre ells:

• Temps per al qual s’estableix el valor límit de referència.

• L’estat físic del contaminant present i les seves propietats.

• Les tècniques de presa de mostres-anàlisi que hi ha al mercat.

Temps d’exposició i
concentració

Alguns treballadors estan
exposats a concentracions
importants durant tota la seva
jornada laboral; d’altres només
suporten concentracions
elevades durant un període de
temps curt.
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Per ampliar la informació
sobre el nombre de

mostres per jornada
laboral i la durada de les

mostres, podeu consultar
la unitat didàctica

“Avaluació de l’exposició a
contaminants químics”.

Al mateix temps, a l’estat físic del contaminant i a les tècniques de presa de
mostres-anàlisi s’ha d’unir l’estratègia de captació de mostres, és a dir, el nombre
de preses de mostres per jornada laboral, la durada de cada captació d’aire i també
s’han de tenir en compte les característiques ambientals i personals.

Tots els paràmetres anteriors determinen el tipus d’instrumentació que s’ha d’uti-
litzar per portar a terme la quantificació dels agents químics perillosos presents al
lloc de treball.

La mesura de la concentració dels contaminants en l’àmbit laboral es pot efectuar
per diversos procediments si es consideren diferents punts de vista (figura 1.1):

1. tipus d’instrumentació,

2. ubicació de l’instrument,

3. durada del mostreig.

Figura 1.1. Esquema general de les classificacions dels instruments de mesura segons diferents aspectes de la presa de mostres
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1.1.1 Procediments de mesura segons el tipus d’instrumentació

Hi ha molta instrumentació actualment al mercat que és capaç de detectar els
contaminants químics, i en alguns casos quantificar-los, que hi poden haver a
l’aire, i en alguns casos quntificar-los . Encara que sigui difícil, es pot fer una
classificació tenint en compte tres aspectes: com es capta l’aire, com es determina
el contaminant i quin és el grau d’exactitud de l’instrument que s’utilitza.

1) Com es capta l’aire?

Un aspecte rellevant que s’ha de tenir en consideració per classificar els instru-
ments de mesura dels contaminants químics a l’aire és si operen de manera activa,
és a dir, s’ha de fer passar aire pel detector mitjançant una bomba, o de manera
passiva, i es basen en el principi de difusió.

Si tenim en consideració la forma com té lloc la captació d’aire, el sistema
de presa de mostres pot ser:

• captació de mostres de manera activa,

• captació de mostres de manera passiva.

En la captació activa, l’aire passa forçat a través del dispositiu de captació,
mitjançant una bomba de buit o un sistema d’aspiració.

En la captació passiva, l’aire passa per difusió simple, sense forçar el pas a través
del sistema captador.

2) Com es determina el contaminant?

Un aspecte que cal tenir en compte per classificar el tipus d’instrumentació dels
sistemes de mesura és fixar-se en el temps de determinació de la concentració dels
contaminants a l’aire.

Portar a terme la determinació del contaminant i la seva concentració es pot
fer:

• De manera directa al lloc de treball. Amb la lectura directa, l’aparell
un cop acabada la mesura, indica el valor de concentració trobada.

• Mitjançant una presa de mostres i una anàlisi posterior al laboratori.

Mitjançant els sistemes de lectura directa obtenim els resultats de les mesures de
manera instantània, i a més a més s’estalvia tota la infrastructura analítica, amb els
avantatges que això suposa. Però en contrapartida els errors intrínsecs d’aquests
aparells són massa elevats per portar a terme una avaluació del risc higiènic prou
fiable.

Un mateix instrument pot
ser en dues classificacions
o més.

Funcions dels dispositius
en la captació activa

En la captació activa el
dispositiu de captació pot exercir
una d’aquestes tres funcions:

• la detecció directa,
específica e
inespecífica, dels
contaminants presents a
l’aire;

• la captació de l’aire en
un recipient per al seu
trasllat posterior;

• la fixació i concentració
dels contaminants sobre
suports més o menys
específics.
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La presa de mostres es pot portar a terme mitjançant la captació directa d’aire
de l’ambient de treball o amb un suport que retingui el contaminant. En ambdues
situacions és necessari que hi hagi una tècnica analítica posterior que determini
qualitativament i quantitativa l’existència dels contaminants.

La presa de mostres pot ser de dos tipus:

• presa de mostres directa,

• presa de mostres amb un suport.

Els sistemes de mesura que consisteixen en una presa de mostres i una anàlisi
posterior necessiten un sistema de captació dels contaminants i la seva conservació
immediata i transport a un laboratori especialitzat per a la seva anàlisi posterior.

Els sistemes de presa de mostres
impliquen el transport de les mostres

al laboratori.

Els instruments que normalment es fan servir són bombes d’aspiració portàtils
que fan passar volums d’aire a través de diferents sistemes de captació que tenen
acoblats.

Els sistemes de captació principals són:

• Filtres de membrana per mesurar partícules sòlides, fums i boires.

• Borbolladors per a gasos i vapors.

• Tubs adsorbents per a vapors i aerosols líquids.

• Les bosses inertes (per a la presa de mostres directa).

3) Quin grau d’exactitud té l’instrument utilitzat?

Segons el grau d’exactitud que es vulgui obtenir hi ha al mercat:

• instruments orientatius,

• instruments de precisió.

La majoria dels sistemes orientatius són mètodes de lectura directa.

1.1.2 Ubicació de l’instrument

Les mesures i preses de mostres estàtiques o ambientals es fonamenten en la
determinació de concentracions a zones de treball definides, o bé, que representen
l’ambient general. Aquests aparells no solen tenir restricció en les dimensions
perquè tenen una ubicació fixa i permeten aconseguir prou informació del grau de
contaminació, i són efectius en l’obtenció de dades de cara al treball subsegüent
d’enginyeria de processos i control ambiental.
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Les mesures i preses de mostres personals requereixen el maneig d’instruments
de dimensions reduïdes i funcionament autònom, ja que els porten a sobre els
treballadors durant tot el temps de mostreig i quan desenvolupen les seves tasques
habituals.

Segons on s’ubiqui l’instrument que porta a terme les mesures ambientals
les preses de mostres poden ser:

• estàtiques (ambientals),

• dinàmiques (personals).

La presa de mostres personal dóna una idea més precisa de l’exposició real
dels treballadors als contaminants, donat que recull informació de les diferents
incidències durant el desenvolupament de les seves tasques.

La limitació principal del mètode és que depèn en excés dels hàbits de treball de
cada individu, així com l’escassa informació que proporciona sobre les principals
fonts o focus de contaminació.

La captació de mostres personal es pot fer de dues maneres:

• Zonal (una sola zona). Amb el mostreig zonal es recullen diferents mostres
segons l’àrea o la zona de treball. D’aquesta manera, es pot estimar millor
on hi ha un risc higiènic o identificar els focus d’emissió del contaminant i
així posar en marxa les mesures correctores.

• Permanent (per a diferents zones). Amb el mostreig permanent els
treballadors porten l’aparell de mostreig fix, sense tenir en compte les zones
per on transiten.

El mostreig personal és el més
utilitzat.

La presa de mostres personal, tant si és zonal com si és permanent, és el tipus de
mostreig més utilitzat en l’actualitat per a l’avaluació de l’exposició ambiental, ja
que les concentracions d’un contaminant a l’ambient de treball fluctuen tant en el
temps com a l’espai, per la qual cosa el sistema estàtic no és el més convenient. A
més a més, la normativa estableix que el mostreig per portar a terme l’avaluació
de riscos químics per inhalació ha de ser personal.

1.1.3 Durada del mostreig

Si ens atenem a la durada de la presa de mostres, els processos de mesura es poden
classificar en:

• Mesures puntuals. Les mesures puntuals es fonamenten en la determinació
de la concentració en un espai breu de temps, molts cops gairebé instantani.
Normalment estan lligades a instruments de lectura directa.

Mostreig estàtic

El mostreig estàtic és poc
habitual en higiene industrial.
Podem trobar, en canvi, mostreig
estàtic en les mesures que es fan
al medi ambient general (no
laboral).

Mesures puntuals

Les mesures puntuals es fan
servir per seguir etapes del
procés o per quantificar els pics
de concentració que es puguin
presentar en l’ambient laboral.
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Per conèixer els càlculs
que s’han de fer per

obtenir la concentració
mitjana ponderada en el
temps, consulteu el nucli

d’activitat “Càlculs per
avaluar l’exposició a

agents químics” de la
unitat didàctica “Avaluació

de l’exposició a
contaminants químics”.

Utilització dels sistemes de
lectura directa

A l’hora d’utilitzar els sistemes
de lectura directa és molt

important:

• Conèixer les
característiques de
l’ambient que s’ha
d’estudiar.

• Tenir en compte les
especificacions de
l’instrument i les
instruccions d’ús.

• Dur a terme el
manteniment i la neteja
correctes d’equips.

• Fer calibratges
periòdics.

• Mesures contínues. Aquestes mesures contínues es limiten a la determi-
nació de la concentració en un període llarg de temps, fins i tot per a tota
una jornada laboral de 8 hores o en casos especials encara més llargs. El seu
objectiu és aconseguir concentracions mitjanes representatives de la jornada
de treball. Només s’aconsegueix una mostra.

• Mesures mitjanades. Fer mesures mitjanades significa portar a terme
diferents captacions d’aire en una mateixa jornada laboral i calcular-ne la
concentració mitjana ponderada en el temps.

En l’actualitat, com que hi ha equips que es poden programar, es pot escollir
opcionalment les fases o etapes per mesurar i els temps de presa de mostres que
es vulguin i diversificar els tipus de mesures.

1.2 Sistemes de lectura directa

Els instruments de lectura directa o temps real s’anomenen així perquè porten a
terme la captació de la mostra i la seva anàlisi en el propi instrument.

Segons el tipus d’instrument, la mesura es fa mitjançant una acció manual o una
acció mecànica.

La concentració del contaminant es llegeix en una escala o en un display immedi-
atament després de prendre la mostra i, per tant, en el mateix moment que s’estan
produint les tasques que donen lloc a l’existència del contaminant a l’aire.

Podem definir un equip de lectura directa com qualsevol instrument capaç
de proporcionar una mesura immediata de la concentració d’un contaminant
a l’aire. Són aquells en què la presa de mostres i la lectura de la concentració
són simultànies.

1.2.1 Classificació dels sistemes de mesura directa

Els instruments de lectura directa es poden classificar per la forma com es
presenten els contaminants a l’ambient en instruments per a gasos i vapors i
instruments per a aerosols (figura 1.2).
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Figura 1.2. Classificació dels sistemes de mesura directa

1) Instruments per a gasos i vapors

Els instruments de lectura directa per a gasos i vapors són els més estesos gràcies
a la seva facilitat d’ús i a l’ampli ventall de contaminants que poden analitzar.

Segons el principi físic o químic en què es fonamenta el seu funcionament,
els instruments de lectura directa per a gasos i vapors es poden classificar
en:

• indicadors colorimètrics,

• monitors.

Els indicadors colorimètrics es poden classificar en:

• tubs colorimètrics de curta durada,

• tubs colorimètrics de llarga durada,

• sistema format per un analitzador i un xip.

Els monitors, segons el fonament tècnic, poden ser:

• monitors elèctrics,
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Algunes característiques
dels tubs colorimètrics

• Són tancats pels dos
extrems.

• S’han de conservar en
un lloc refrigerat.

• Són d’un sol ús.

• No requereixen
calibratge previ perquè
ja venen graduats i
calibrats de fàbrica.

• Caduquen.

• La majoria estan
graduats.

• monitors tèrmics,

• monitors electromagnètics,

• monitors quimioelectromagnètics,

• monitors magnètics,

• espectroscopis fotoacústics.

2) Instruments per a aerosols

Per a la mesura d’aquesta forma de presentar-se els agents químics hi ha monitors
amb diferents fonaments físics de detecció:

• monitors òptics,

• monitors elèctrics,

• monitors piezoelèctrics.

1.2.2 Detecció de gasos i vapors amb indicadors colorimètrics

Els tubs colorimètrics fonamenten la mesura en el canvi de color que
experimenta una substància quan entra en contacte amb un contaminant.

Tub colorimètric
Els tubs colorimètrics consisteixen en tubs de vidre, segellats als dos extrems a
la flama, que contenen un suport inert granulat impregnat amb un reactiu que és
capaç de reaccionar amb el contaminant que s’ha de determinar canviant de color.

Sobre la paret del tub colorimètric està inscrita una escala, de manera que
la longitud de la zona que ha canviat de color indica la concentració de la
substància mesurada.

L’escala del tub colorimètric es gradua en ppm o en tant per cent en volum, segons
de quina substància es tracti. El fulletó proporcionat pel fabricant indica per a quin
volum d’aspiració és valida l’escala.

L’aire contaminat es fa circular cap al tub a través d’una bomba d’aspiració manual,
que pot ser de manxa (figura 1.3) o de pistó (figura 1.4).
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Figura 1.3. Bomba de manxa amb tub
colorimetric associat

Figura 1.4. Bomba d’èmbol

Els tubs colorimètrics es calibren amb la bomba recomanada pel fabricant per la
qual cosa no s’haurien d’utilitzar amb cap altra bomba d’aspiració, encara que
indiqui el mateix volum d’aire, ja que podria generar una taca d’un altre perfil o
d’una altra longitud.

Recomanacions d’ús dels tubs colorimètrics

Tingueu en compte les recomanacions següents:

• Abans de fer-los servir, llegiu les especificacions del fabricant.

• Comproveu el cabal de la bomba.

• Netegeu els canals d’aspiració.

• Els tubs s’han de trencar pels dos extrems.

• La lectura del tub s’ha de fer immediatament després de mostrejar ja que la coloració i
l’extensió de la taca pot variar amb el temps.

• Cal conèixer la pressió i la temperatura en el moment de fer la mesura i fer-hi les correccions
adients, segons les indicacions del fabricant.

Tipus de tubs colorimètrics

Hi ha dos tipus de tubs colorimètrics, els de curta durada i els de llarga durada i
un sistema nou constituït per un analitzador i un xip:

1) Tubs colorimètrics de curta durada
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Aspiracions de la bomba

En alguns casos es pot utilitzar
un nombre d’aspiracions diferent

de les recomanades i corregir
l’escala segons les instruccions

del fabricant.

Exemples de tubs de curta
durada

Per analitzar la majoria de gasos
inorgànics hi ha tubs

colorimètrics de curta durada
força específics com els tubs per

a l’oxigen, O; l’ozó, O;
l’hidrogen, H; el peròxid 2

d’hidrogen, H3O; alguns òxids i
2 hidrurs i hidrocarburs totals,

entre 22

d’altres.

Als tubs colorimètrics de curta durada el mètode de mesura consisteix a fer passar
l’aire que conté el contaminant a través del tub mitjançant una bomba mecànica
amb un recorregut constant, generalment de 100 cm3 per embolada o bombeig.

El nombre d’aspiracions de la bomba és el recomanat pel fabricant. El temps
de presa de mostres és entre els 10 segons i els 15 minuts, segons el nombre
d’aspiracions o bombejos necessaris.

Hi ha diferents tipus de tubs colorimètrics de curta durada:

• Tubs d’una capa indicadora. La capa de farciment completa es fa servir
de capa indicadora.

• Tubs amb una o més precapes addicionals a la capa indicadora. Les pre-
capes serveixen per retenir la humitat, interferències o convertir substàncies
en d’altres de mesurables.

• Combinació de dos tubs. Són formats per un pretub i un tub indicador
connectats per una mànega interna, de tal manera que abans d’iniciar la
mesura els dos extrems interiors s’han d’obrir al mateix temps que els
exteriors per poder succionar per mitjà d’ambdós tubs.

• Tubs amb sondes de connexió. Els formen un tub indicador i un altre
d’addicional, que quan es trenquen les puntes de connexió estan units per
una mànega. El tub addicional pot anar davant o darrere del tub indicador
segons la funció volguda: si es vol que faci de precapa es posa davant i si
es vol que faci servir per unir productes reactius es posarà darrere.

• Tubs amb una ampolla de reactiu. De vegades, per motius de conservació
es necessita una ampolla tancada amb un reactiu en estat gasós, líquid o
granulat que s’ha d’obrir en el moment del seu ús.

• Tubs per a mesures simultànies. Es tracta de portar a terme l’anàlisi
semiquantitativa de més d’un agent químic amb succió simultània per a més
d’un tub colorimètric inserit en el set d’inspecció.

Els tubs colorimètrics de curta durada estan indicats per:

• Estimar la concentració puntual del contaminant a l’aire i així poder
comparar-la amb el valor límit de curta durada (VLA-EC).

• Determinar la concentració del contaminant en les proximitats del focus
generador.

• Calcular la variació de la concentració del contaminant en diferents punts
de l’espai i en diferents moments, és a dir, detectar-ne fluctuacions. Aquests
procediments es fan servir per localitzar períodes d’exposició elevada per
establir, posteriorment, temps de captació amb una tècnica de mesura
personal.

• Detectar fuites a canonades o canalitzacions.
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• Identificar la presència del contaminant en espais tancats, com per exemple
un tanc, una sitja de gra, clavegueres, etc., abans d’entrar-hi i preferentment
acoblats a una sonda.

• Detectar i determinar concentracions pic.

2) Tubs colorimètrics de llarga durada

Els tubs colorimètrics de llarga durada proporcionen una mesura integrada que
representa la concentració mitjana del contaminant durant el període de presa de
mostres.

El temps de presa de mostres amb aquest tipus de sistemes d’anàlisis de contami-
nants químics a l’aire oscil·la entre una i vuit hores.

Hi ha dos tipus de tubs colorimètrics de llarga durada:

1. Sistemes pels quals que es fa passar l’aire amb una bomba peristàltica o
similar a un cabal de 15 cm3/min.

2. Sistemes que es basen en la difusió de l’aire i, per tant, no necessiten bomba.

Per conèixer la concentració del contaminant quan s’han fet servir tubs colorimè-
trics de llarga durada, el que s’ha de fer és, un cop ha finalitzat el període de presa
de mostres, aplicar la fórmula següent:

Concentració contaminant = lectura tub · Temps exposició

T emps presa de mostra

Els tubs colorimètrics de llarga durada estan indicats per estimar la concentració
mitjana del contaminant a l’aire per comparar-la posteriorment amb un VLA-ED.

3) Equip constituït per un analitzador i un xip

Des de fa molt poc temps, hi ha al mercat un equip per analitzar gasos i vapors,
que s’anomena CMS.

El fonament de presa de mostres i anàlisi és el mateix que el que es fa servir als tubs
colorimètrics, però té més precisió, major reproductibilitat i més facilitat d’ús.

L’equip és format per un xip que fa la funció de sistema d’aspiració i un analitzador
que dóna la lectura de la concentració.

Cada xip té deu canals de mesura, que són uns capil·lars encapsats en una carcassa
rígida de plàstic, que conté un reactiu específic per a cada contaminant que es
pretén mesurar. Tots deu s’integren en un mateix bloc de plàstic.

El sistema d’aspiració fa passar l’aire contaminat per un dels tubs colorimètrics
capil·lars del xip. Un sensor de flux garanteix que el cabal d’aire és l’òptim per
portar a terme la mesura. El propi sistema s’encarrega de verificar el canvi de
color en el reactiu contingut al tub utilitzat.

Cada contaminant diferent necessita el seu propi xip. Un microprocessador
s’encarrega de reconèixer automàticament el xip que s’ha introduït a l’analitzador.

Exemples de tubs de llarga
durada

Pels tubs colorimètrics de llarga
durada, destaquem l’existència
per a la determinació d’àcid
acètic; benzè; hidrocarburs
totals; acetona; toluè;
tricloroetilè; etanol; acetat d’etil
a més de determinats gasos
inorgànics per als quals també hi
ha tubs colorimètrics de curta
durada.

Exemples d’aplicació
d’analitzador més xip

El nombre de substàncies i rangs
de concentració que actualment
es poden analitzar és petit, però
hi van incorporant més a poc a
poc. Actualment hi ha xips per
analitzar: diòxid de sofre, òxids
de nitrogen, amoníac, sulfur
d’hidrogen, clor gas, fosgen,
benzè, acetona, etanol, o-xilè i
percloroetilè.



Riscos químics i biològics ambientals 20 Quantificació d’agents químics

Rang d’aplicació

Hi ha tubs colorimètrics per
mesurar un gran nombre de

substàncies diferents: en
l’actualitat es poden mesurar més

de 350 substàncies químiques.

Exemples de monitors per a
gasos i vapors

Els contaminants més importants
per als quals actualment hi ha

monitors són:

• Biòxid de sofre

• Òxid de nitrogen

• Amoníac

• Sulfur d’hidrogen

• Clor gas

• Fosgen

• Monòxid de carboni

• Mercuri

• Àcid cianhídric

• Ozó

L’analitzador és comú per a totes les substàncies. Mitjançant la lectura del codi de
barres imprès al propi xip i utilitzant mètodes òptics i electrònics avalua la reacció
química que es produeix al capil·lar i reflecteix en forma de dígits el valor de la
concentració en una pantalla digital.

El temps de presa de mostres amb els xips no és constant i s’adapta de manera
automàtica a la concentració del contaminant a l’aire.

Indicacions del fabricant de tubs colorimètrics

L’aplicació més important dels tubs colorimètrics és la d’obtenir valors de les
concentracions a l’aire relacionades amb períodes de curta durada.

La senzillesa de l’operació i la rapidesa de la mesura, així com el baix cost
d’aquesta tècnica i la seva versatilitat per a la detecció de nombrosos agents
químics, fa que sigui molt utilitzada per a anàlisis d’aire, aigua o sòl; però no
per això ens hem de confiar i no llegir les indicacions donades pel fabricant ja què
podríem cometre errors de mesura greus.

És obligatori que el fabricant dels tubs colorimètrics i de la bomba d’aspiració
proporcioni en la llegua oficial del país prou indicacions per a l’ús correcte del
seu producte. En concret, ha d’informar de:

• Les instruccions concretes per a la manipulació correcta abans de l’acobla-
ment a la bomba (trencament dels dos extrems).

• Com es porta a terme l’acoblament a la bomba.

• Indicacions concretes sobre la verificació de l’estanquitat de la bomba abans
del seu ús.

• Informació genèrica sobre la reacció interna, canvi de color, interferències
i la seva rellevància.

• Indicacions concretes sobre la lectura de la concentració i si s’han de fer
correccions posteriors per pressió i temperatura ambientals.

• Normes per a l’emmagatzematge, transport i eliminació.

1.2.3 Monitors de lectura directa per a gasos i vapors

Els monitors de lectura directa de gasos i vapors són instruments precisos
i de mesura directa que són formats per un sensor que dóna origen a un
senyal elèctric, proporcional a la concentració del contaminant que es troba
a l’atmosfera, que es reflecteix en una pantalla digital.
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El registre als monitors de lectura directa pot ser determinat en unitats de
concentració o bé en unitats elèctriques.

El seu disseny es basa en el principi de detecció per fonaments químics i/ o físics
diversos segons la naturalesa del contaminant.

Els monitors poden ser portàtils o bé es poden col·locar a zones de mesura en
continu, és a dir, monitoratge.

Els monitors per a gasos i vapors es fan servir fonamentalment per a avaluacions
i controls previs, localització de focus de contaminació, com poden ser fuites en
conductes o contenidors, o per a la valoració del possible risc per a la salut.

De vegades, els monitors porten incorporades alarmes òptiques i/o acústiques per
comunicar la presència d’un nivell de contaminant elevat o bé un nivell d’oxigen
baix, com és el cas dels explosímetres.

Hi ha dos tipus de monitors de lectura directa per a gasos i vapors en funció
del temps de mesura:

• monitors en continu,

• monitors amb mesures en discontinu.

Hi ha monitors que disposen d’un o de fins a quatre sensors per unitat i de vegades
són intercanviables, cosa que amplia molt les possibilitats de l’equip.

Els principals sensors, que es basen en principis físics per a la detecció quantitati-
va, són:

• Sensors elèctrics. Es basen en el canvi dels paràmetres elèctrics causats
per les propietats físiques o químiques dels gas contaminant.

• Sensors tèrmics o de combustió catalítica. Detecten les variacions en les
propietats tèrmiques dels gasos, com la conductivitat tèrmica i la calor de
combustió.

• Sensors electromagnètics. Fan servir l’energia de radiació ultraviolada,
visible o infraroja per detectar el senyal sobre la base de fenòmens mole-
culars d’interacció matèria-energia per absorció, emissió o dispersió de la
radiació.

• Sensors quimioelectromagnètics. Valoren la radiació emesa o absorbida
pel gas amb tècniques fotomètriques o calorimètriques. Es produeix una
reacció química acompanyada d’una radiació electromagnètica que és el
valor que es mesura. Són molt específics per la qual cosa són els que més
es fan servir en l’actualitat.

• Sensors magnètics o d’espectroscòpia de masses. El seu fonament teòric
és el canvi del camp magnètic causat pel pas de molècules ionitzades i la
identificació de l’agent químic causat per la relació càrrega/massa que és
específica per a cada substància química.

Explosímetres

Els explosímetres són aparells
d’alarma d’atmosferes
combustibles i dels mesuradors
del tant per cent d’oxigen que
tenen sensors tèrmics.
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Exemple de funcionament
dels sensors elèctrics

Els sensors elèctrics poden
actuar, per exemple, detectant

canvis de conductivitat elèctrica
que es poden produir per

fenòmens d’ionització, fenòmens
electrolítics o variacions

potenciomètriques.

Exemple de sensor
electromagnètic

El detector portàtil de
fotoionització (PID) és un

detector que permet la
determinació de la concentració
de vapors orgànics i inorgànics.

El PID porta una làmpada d’UV
que ionitza tots aquells

compostos químics amb un
potencial d’ionització inferior a
11,7 eV. El seu rang de detecció
és de 10 ppm a 10.000 ppm en
temps inferiors a 3 s. Disposa

d’una bomba d’aspiració interna
amb un cabal d’uns 40 l/min i un

sistema de preparació de la
mostra per assegurar la

representativitat de les mesures.

La precisió dels equips
depèn del fabricant.

Els monitors per a gasos i
vapor i per a aerosols

Són instruments que disposen
d’un sensor específic per a

cadascun dels contaminants, per
tant, són específics. Són ràpids.
La determinació és instantània,

per la qual cosa permeten obtenir
dades precises i puntuals amb un

cost relativament baix. Quan
treballem en continu són els

únics capaços de “descriure” una
exposició a un contaminant.

Exemple d’instrument òptic

Un exemple d’instrument òptic
és el monitor de pols i aerosols
microdust. Mesura directament

la concentració dels
contaminants per difracció de la

llum infraroja.

• Espectroscopis fotoacústics. Es fonamenten en el mesurament de l’ona
acústica generada per un gas quan absorbeix llum modulada. La longitud
d’ona de la llum determina de quin gas es tracta. D’altra banda, la magnitud
de l’absorció, que és l’increment de la pressió sonora que mesura un
micròfon és proporcional a la concentració del gas, per la qual cosa també
porta a terme la quantificació del contaminant.

Tots els monitors de lectura directa requereixen calibratges periòdics amb un kit
de calibratge.

Al mercat hi ha diferents monitors portàtils que registren les lectures de les
concentracions mitjanes al final de la jornada laboral, del temps en el qual s’ha
superat el valor límit o d’altres paràmetres d’interès.

El fet de tenir un monitor específic permet, sense cap esforç, obtenir una descripció
de la variació de la concentració durant un període de temps de manera gairebé
puntual, amb tots els avantatges i inconvenients que això suposa de cara a una
descripció completa de l’exposició per a la seva comparació posterior amb el
criteri de valoració que s’ha d’aplicar. Però si es vol fer servir per portar a
terme avaluacions de l’exposició laboral, s’ha de tenir el certificat corresponent
per assegurar la fiabilitat de la determinació.

1.2.4 Monitors per a la detecció directa d’aerosols

Pel que fa a la mesura d’aerosols, podem assenyalar tres grups instrumentals:

1. Instruments òptics. Es basen a utilitzar les propietats òptiques d’una
partícula o d’un grup de partícules. Els més senzills es fan servir per
a la determinació de grans concentracions ambientals. Quan es volen
detectar petites concentracions d’aerosols s’utilitzen tècniques de dispersió
de la llum, com ara la fotometria visible, el làser, tècniques halogràfiques,
tècniques de reflectància i emissió espectral. Entre els que utilitzen aquestes
tècniques, destaquen els següents tipus d’instruments:

2. instruments per al mesurament de partícules individuals com a font de llum
visible,

3. fotòmetres de font de raigs làser,

4. reflectòmetres,

5. equips d’emissió espectral.

6. Instruments elèctrics. Es fonamenten en la interacció entre partícules a
l’aire en suspensió i les seves càrregues.

7. Monitors piezoelèctrics. Mesuren la massa de l’aerosol per la variació
de la freqüència de ressonància d’un vidre piezoelèctric de quars. Aquesta
variació es produeix quan les partícules es precipiten sobre la superfície del
vidre.
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Principals aplicacions dels monitors d’aerosols

Les aplicacions principals dels monitors d’aerosols són les següents:

• Estimar la concentració puntual del contaminant a l’aire per comparar-la
amb un VLA-EC.

• Calcular la concentració del contaminant a prop de la font d’emissió.

• Detectar possibles contaminants a l’aire.

• Fer mesures prèviament a l’avaluació per saber a quin cabal treballar en la
presa de mostres i anàlisi.

• Calcular la variació de la concentració a l’espai o el temps.

• Detectar fuites.

• Detectar contaminants en espais confinats.

• Mesurar emissions esporàdiques de curta durada.

• Detectar pics de concentració.
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2. Introducció als sistemes de presa de mostres. El mètode de presa
de mostres i anàlisi

La presa de mostres és necessària en aquelles determinacions analítiques que
s’hagin d’efectuar al laboratori.

Les determinacions que impliquen una presa de mostres i posteriorment una
anàlisi (figura 2.1) suposen una sèrie de passos que es poden resumir de la manera
següent:

1. El contaminant o contaminants presents a l’aire són transferits per mitjà
d’un sistema de captació o mostreig adequat a un suport, que els reté i dóna
origen al que es coneix com a mostra.

2. Aquesta mostra es transporta o envia al laboratori d’anàlisi adequat.

3. Al laboratori d’anàlisi la mostra es prepara i s’analitza, seguint un proce-
diment analític determinat. Aquesta última part és el que es coneix com a
anàlisi.

Figura 2.1. Esquema general del sistema de presa de mostres i anàlisi

El conjunt de procediments de presa de mostres, transport i anàlisi posterior
rep el nom de mètode analític.

2.1 Condicions de la presa de mostres

El mètode analític se sol dissenyar per a un compost en concret i per a unes
circumstàncies determinades, matriu, rang de concentració, tècnica analítica
utilitzada, etc.
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El mostreig ha de ser
adequat a l’anàlisi

Quan per a un mateix
contaminant hi hagi més d’un

tipus de mostreig amb diferents
tècniques per a la seva anàlisi,

abans de mostrejar es confirma
que el laboratori d’anàlisi on

s’han de portar les mostres
disposa de la tècnica apropiada

respecte del mètode de mostreig
escollit.

En qualsevol sistema de presa de mostres s’han de tenir ben determinats:

• el sistema de captació i el suport de la mostra,

• el volum per mostrejar o el temps de mostreig,

• el cabal de captació,

• el temps de mostreig.

Perquè el procediment de presa de mostres sigui vàlid ha de tenir bàsicament dos
requisits:

1. Ha de ser capaç de proporcionar una mostra representativa de l’ambient que
s’estudia, per la qual cosa, abans de la presa de mostres, s’ha de fixar el lloc,
el moment del dia i la durada de la captació, així com el cabal i el volum de
mostreig.

2. Ha de ser apropiat a l’estat físic del contaminant que s’ha de mostrejar i tam-
bé ha de ser apropiat al mètode analític que s’hi aplicarà amb posterioritat.

És imprescindible disposar en tot moment de la màxima informació possible
sobre l’ambient que cal mostrejar: activitat industrial, fonts de contaminació,
productes utilitzats, matèries primeres, possibles interferències, etc.

2.2 Classificació dels sistemes de presa de mostres

El sistema de presa de mostres ha de proporcionar una mostra representativa
de l’ambient en estudi i ser adequat a la naturalesa química i estat físic del
contaminant (gas, vapor, matèria en suspensió), així com al procediment analític
posterior.

Els sistemes de presa de mostres es classifiquen en actius i passius (figura 2.2).

Figura 2.2. Esquema de la classificació dels sistemes de presa de mostres
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En la captació de mostra activa o dinàmica l’aire es veu obligat a passar a través
d’un suport de captació impulsat per una bomba d’aspiració. En la captació
passiva la captació es produeix per fenòmens de difusió.

En ambdós sistemes, actiu i passiu, el contaminant queda retingut en un suport
que posteriorment s’analitzarà al laboratori, l’única diferència entre ells és que
en la captació activa s’utilitza una bomba d’aspiració connectada amb el suport,
perquè l’aire hi passi al seu través, i en la captació passiva no s’utilitza la bomba
d’aspiració, el contaminant passa directa-ment de l’exterior al suport de retenció.

Pel que fa al sistema de captació s’han de conèixer característiques com: naturale-
sa, tipus, qualitat, capacitat i eficàcia de captació.

La qualitat del captador pot influir en el resultat final de les mostres, per això
sempre s’ha d’acompanyar cada grup de mostres homogeni d’una o més mostres
en blanc o “blancs”, amb les quals s’han seguit les mateixes manipulacions que les
emprades en la presa de mostres, a excepció que no es passa aire al seu través, o
no es deixen exposades a l’aire en el cas de sistemes passius. Si afegim un reactiu
a les mostres, també l’hem d’afegir al blanc.

La mostra en blanc és un captador, si pot ser del mateix lot que el que fem
servir per a la presa de mostres, que passa per tots els mateixos processos
que la mostra menys el fet de fer-hi passar aire.
La quantitat de mostra és fonamental per arribar a conclusions correctes;
si la quantitat de contaminant retingut és inadequada -bé per defecte o per
excés- pot repercutir negativament en aspectes com l’eficàcia de captació, el
transport de la mostra, la determinació analítica, etc.

S’haurà de tenir en compte, en decidir el volum d’aire per mostrejar (o temps del
mostreig), factors com els nivells de concentració esperats, la presència d’altres
contaminants, la durada del cicle de treball i també les característiques específi-
ques del mètode analític com a limitacions del su-port, límit de quantificació del
mètode analític, etc.

2.3 Mostreig actiu

La presa de mostres activa és un procediment per aconseguir mostres contami-
nants mitjançant el pas forçat d’aire a través d’un suport i es necessita l’ajut d’una
bomba d’aspiració per portar-ho a terme.

Recordeu les condicions
de la presa de mostres del
subapartat “Condicions de
la presa de mostres”.

La mostra en blanc controla
la qualitat del suport, la
manipulació de la mostra i el
procediment analític.
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La bomba de mostreig ha
de ser capaç de

proporcionar el cabal
requerit de manera estable.

En la secció “Adreces
d’interès” del web del
crèdit podeu ampliar
informació sobre les

normes UNE.

Un sistema de mostreig actiu és format per:

• una bomba de mostreig,

• un sistema de captació o suport de captació, i

• un calibrador.

2.3.1 La bomba de mostreig

La bomba de mostreig produeix prou pressió d’aspiració per aspirar l’aire a través
del suport. Porta un mesurador o rotàmetre que mesura el volum d’aire aspirat.

És necessari calibrar la bomba abans i després de la presa de mostres amb el
mateix tipus de suport que es faci servir en la presa de mostres.

Les bombes d’aspiració per a mostrejos ambientals han de complir la Norma EN-
1232, que podem resumir en les característiques següents:

• S’han de poder fer servir per a mostrejos personals, per la qual cosa han de
ser d’una dimensió reduïda, així com funcionar de manera autònoma.

• El volum d’aire aspirat per la bomba durant el període de mostreig, la
pressió i temperatura a què s’han pres les mostres i a què s’ha calibrat la
bomba, si és diferent, s’han de conèixer de manera precisa, ja que són dades
necessàries en el càlcul de la concentració ambiental.

• L’autonomia de la bateria que s’aconsella és de, com a mínim, vuit hores
sempre que estigui a plena càrrega.

• Portar una pinça per subjectar la bomba al cinturó de la persona que fa el
mostreig.

• El cabal es pot regular a voluntat per poder adaptar la grandària i la durada
de la mostra a les condicions definides en l’estratègia de mostreig. Segons
el cabal, comercialment les bombes es classifiquen en:

– Bombes de baix cabal: Q < 0,5 l/min.

– Bombes d’alt cabal: 0,5 < Q < 5 l/min.

– Polivalents: poden ser d’alt i baix cabal (vegeu figura 2.3).

• Ha d’estar dotada d’un indicador de funcionament defectuós.

• Han de tenir un control automàtic que mantingui el cabal volumètric
constant en el cas d’un canvi en la pèrdua de càrrega.

• Qualsevol variació del flux a la bomba no pot ser superior al 5% per sobre
o per sota, per la qual cosa ha de disposar d’una correcció o ajustament.
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• S’ha de subministrar en l’idioma de l’usuari.

Figura 2.3. Bomba de mostreig de cabal polivalent de la marca SKC

2.3.2 El sistema de captació o suport

El sistema de captació o suport de mostreig té com a funció retenir el
contaminant que transporta l’aire ambiental.

El sistema de captació va unit a la bomba per un tub flexible.

L’ús i les aplicacions dels mostrejos actius són determinats per la naturalesa, el
tipus i les característiques del suport que cal utilitzar.

Els tipus de suports principals són:

• Filtres en portafiltres o cassets. És un procediment físic.

• Solucions absorbents en impingers o borbolladors. És un procediment
fisicoquímic.

• Sòlids adsorbents en tubs de vidre. És un procediment fisicoquímic.

• Bosses inertes o altres sistemes de captació directa d’aire. És un
procediment físic

Al seu torn, el suport que s’ha d’escollir depèn de diferents aspectes:

• L’estat físic del contaminant: vapor, gas, aerosol, partícules, fibres, etc.

Els conceptes de captació i
presa de mostres són
sinònims.
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Podeu ampliar la
informació sobre el

procediment de calibratge
en el subapartat

“Procediments de
calibratge dels equips per

al mostreig actiu” d’aquest
mateix nucli d’activitat.

Fixació i concentració

La fixació i concentració dels
contaminants sobre suports

formen part de la tècnica més
contrastada i utilitzada en els

mostrejos de camp.

• Les propietats químiques del contaminant.

• El mètode analític que cal utilitzar.

2.3.3 Calibrador de cabal

Per conèixer el volum d’aire mostrejat, és necessari calibrar prèviament la bomba
fixant el cabal de treball.

El calibratge de la bomba serveix per conèixer i ajustar amb certa exactitud
el cabal amb el que està treballant la bomba.

Entre els sistemes de calibratge existents es troben els manòmetres, rotàmetres,
comptadors de gas i les buretes amb solucions sabonoses.

El sistema de calibratge més utilitzat fins fa poc temps, i encara ara recomanat
per l’INSHT, és el de la bureta amb solució sabonosa. Es basa a cronometrar el
temps que tarda una bombolla sabonosa a recórrer la distància entre dos punts
determinats d’una bureta graduada.

Actualment s’utilitzen en general equips semiautomàtics basats en el mateix
fonament que les buretes (figura 2.4).

Figura 2.4. Calibrador en sec de la marca SKC

2.4 Tipus de sistemes actius de presa de mostres

Els sistemes actius es poden classificar en dos grups:

1) Sistemes per fixació o concentració
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En els sistemes de fixació la captació del contaminant té lloc per fixació o
concentració en el suport de retenció utilitzat.

Els suports que habitualment s’utilitzen per a la presa de mostres per fixació o
concentració, es poden classificar en tres tipus:

1. Filtres o membranes, que van col·locats en portafiltres o cassets.

2. Solucions absorbents, contingudes a flascons borbolladors o impingers.

3. Sòlids adsorbents, continguts a tubs de vidre o altres dispositius.

2) Sistemes de presa directa d’aire

Els sistemes de presa directa d’aire consisteixen en la presa directa de la
mostra d’aire i el seu transport posterior al laboratori per a la seva anàlisi
sense cap altre tipus de tractament.

2.4.1 Presa de mostres amb filtres o membranes

La tècnica més freqüent per a la captació i mostreig de contaminants sòlids i
aerosols és, en general, la filtració.

El sistema de captació sobre filtres es fonamenta a forçar el pas d’un volum
d’aire a través d’un filtre que està muntat en un portafiltres o casset.

En la presa de mostres de partícules en suspensió amb un filtre intervenen
mecanismes físics diferents: intercepció directa, captació per inèrcia, difusió,
migració sota l’efecte de forces electrostàtiques, etc. La importància relativa
d’aquests mecanismes depèn de la mida, de la naturalesa i de la velocitat de les
partícules que es capten a l’aire. La combinació de tots aquests mecanismes dóna
lloc a la col·lisió i adherència de les partícules a la superfície del filtre.

Elements per a la presa de mostres amb filtres

La unitat bàsica de captació en la presa de mostres amb filtres la formen tres
elements:

1) Filtre

El filtre és la part del captador on queda retingut el contaminant.

Suport per a la presa de
mostres

El tipus de suport ha d’estar
d’acord amb l’estat físic, la
naturalesa i el comportament del
contaminant que cal retenir de
manera que s’obtinguin mostres
estables que es puguin
transportar i analitzar en un
laboratori especialitzat. També
ha de ser compatible amb la
tècnica analítica que s’apliqui.

Fonament del filtratge

La retenció de les partícules del
contaminant obeeix a fenòmens
de tamisatge, inèrcia, gravetat i
forces electrostàtiques, sobre un
suport material o membrana
porosa, que s’anomena filtre.

Filtres: grandària,
naturalesa i porositat

En el mètode de presa de
mostres i anàlisi ha de constar
explícitament com ha de ser el
filtre: la seva grandària,
naturalesa i porositat. Les dues
grandàries estandarditzades dels
filtres són de 37 i 25 mm de
diàmetre. Les porositats del filtre
oscil·len entre 0,45 i 5 µm. El
porus de 0,8 µm és el més
utilitzat.
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Higroscòpia dels filtres
d’èsters de cel·lulosa

Els filtres d’èsters de cel·lulosa
no s’utilitzen si la mostra ha de

ser analitzada per gravimetria, a
causa de la seva higroscòpia.

Una solució a la seva higroscòpia
és acoblar un segon filtre de

testimoni muntat en parell. Però
té el problema que genera una

gran pèrdua de càrrega i
problemes electrostàtics.

Filtres de membrana de
plata

Els filtres de membrana de plata
són molt adequats per a la
captació de negres de fum,

hidrocarburs aromàtics
policíclics, anàlisi de sílice

cristal·lina, etc.

Filtres de fibra de vidre

Els filtres de fibra de vidre es
poden utilitzar com a prefiltres o
com a etapa única de filtració en
la captació de plaguicides, com

el carbaril, l’aldrín, el lindane, el
DDT i per al mostreig de fums

asfàltics.

Altres noms amb què es
coneix el suport: cartronet o

bad.

La utilització de filtres està limitada a aerosols que no presenten evaporació ni
sublimació. El seu ús més freqüent és en la captació de pols, boires i fums.

Hi ha diversos tipus de filtres:

1. Filtres d’èsters de cel·lulosa. Són formats per una barreja d’èsters de
cel·lulosa. Es fan servir bàsicament per a la captació d’aerosols metàl·lics
i quan l’anàlisi posterior requereixi la destrucció del filtre ja que són
fàcilment atacables per àcids i a temperatures relativament baixes. Tenen
la limitació de retenir la humitat ambiental (són hidròfils), per la qual cosa
no són recomanables quan és necessari fer gravimetries directes.

2. Filtres de clorur de polivinil (PVC). S’utilitzen en la determinació de sílice
per difracció de rajos X. Són sensibles a carregar-se amb electricitat estàtica.
La seva limitació principal és que són difícilment atacables amb àcids. Són
hidròfobs (repel·leixen l’aigua) per la qual cosa són idonis quan l’anàlisi
que s’ha de dur a terme sigui gravimètrica.

3. Filtres de politetrafluoroetilè o tefló (PTFE). Són filtres molt estables i
resistents als àcids i als dissolvents orgànics. Com que a més a més són
hidròfobs, els fa recomanables en el mostreig de diferents contaminants,
com poden ser els hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP).

4. Filtres de policarbonat. Els filtres d’aquest material nucleoporós són
enormement fins (d’uns 10 mm de gruix) i de pes molt baix. No són
higroscòpics, per la qual cosa resulten molt eficaços en la captació de
matèria particulada i la seva quantificació posterior per gravimetria.

5. Filtres de membrana de plata metàl·lica pura. Disposen d’una eficàcia
elevada de retenció i tenen una mida de porus totalment uniforme.

6. Filtres de fibra de vidre. Són formats per microfibres de vidre borosilicat
i poden portar una substància lligant sobre la base de les resines acríliques.
Són resistents a altes temperatures, no els afecta la humitat i retenen
partícules molt fines. Aquests filtres resisteixen cabals de mostreig elevats.
No generen problemes electrostàtics i la pèrdua de càrrega que originen
és baixa. Tenen certa fragilitat mecànica, es danyen amb facilitat. La
resistència a el calor i als dissolvents orgànics dels filtres de membrana de
vidre els fa útils per al mostreig de boires i aerosols líquids.

7. Filtres de niló. Aquests filtres s’han desenvolupat específicament per al
control de la pluja àcida; absorbeixen selectivament i de manera molt
precisa els àcids derivats del nitrogen i els derivats del sofre (HNO3, NOx,
SO2, H2SO4).

2) Suport

Els filtres van muntats sobre un suport de cel·lulosa que són generalment microfi-
bres premsades.
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El suport serveix per evitar que s’arrugui el filtre a causa del buit present i
facilitar l’adaptació del filtre dins el casset.

Els suports fan que disminueixi la capacitat que té el filtre d’absorbir la humitat de
l’aire. L’aparença del suport és la mateixa que la del filtre, té el mateix diàmetre.

No es tracta d’un suport de retenció sinó què serveix per sostenir i adaptarel filtre.

3) Portafiltres o casset

El portafiltres és el recipient a l’interior del qual es col·loquen el filtre i el
suport.

Els portafiltres poden ser de dos cossos o de tres cossos (figura 2.5) segons el
contaminant. Per a la majoria dels contaminants és optatiu utilitzar qualsevol de
les dues opcions, no obstant això, amb els cassets de tres cossos es pot millorar
la distribució del contaminant sobre el filtre i evitar de vegades la formació de
rebliments en la zona central.

Figura 2.5. Portafiltres de tres cossos amb filtre

Quan volem mesurar amb el filtre, en general, es retira la tapa del filtre i es
connecta a la bomba amb un tub de connexió de qualsevol material, però gros,
perquè si s’estrangula no capta bé.

Els cassets es tanquen perfectament, per exemple amb una cinta de tefló, per evitar
la pèrdua del contaminant o l’entrada d’aire pels seus laterals.

Aplicacions de la presa de mostres amb filtres

El sistema de retenció de mostres amb filtres s’empra per mostrejar contaminants
que es presenten a l’ambient en forma de partícules, per exemple:

• pols molesta biològicament inerta;

Substitució del filtre

Segons el grau de contaminació
ambiental i depenent de la
perícia del personal tècnic es pot
observar el possible rebliment i,
per tant, la necessitat de
substituir-lo. En cas que sigui
pols blanca és difícil observar el
rebliment, per la qual cosa
s’aconsella utilitzar filtres de
color fosc, cosa que facilita
observar-ne la càrrega retinguda.

Material del portafiltres

Els portafiltres generalment
estan fets de poliestirè (plàstic).
També n’hi ha de construïts amb
policarbonat, polipropilè farcit
de carboni i d’altres plàstics.

Exemples de mostrejos
amb filtres

Alguns exemples de mostrejos
amb filtres són aquests:

• Pols total: filtres de
PVC.

• Metalls: filtres d’èsters
de cel·lulosa.

• Fibres d’amiant: filtres
d’èster de cel·lulosa
amb paper quadriculat.
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Les partícules de pols
biològicament inertes també
s’anomenen aerosols sòlids.

Algunes fraccions
s’estudien des de fa poc

Històricament s’ha prestat més
atenció a la pols respirable, però

en els últims anys, s’han
investigat les partícules de

grandàries superiors, pels seus
efectes al tracte respiratori

superior, gola, nas i boca. La
fracció inhalable i la toràcica

són, per tant, una innovació
relativament recent.

• pols i fums metàl·lics;

• fibres d’amiant i altres tipus de fibres;

• boires d’àcid cròmic, boires d’olis minerals, volàtils de quitrà;

• fracció respirable de la matèria particulada;

• altres contaminants, per exemple, plaguicides.

En principi els filtres no s’utilitzen mai per captar gasos ni vapors.

Cas particular: mostreig de partícules de pols

L’aerosol sòlid que pot estar dissolt a l’aire (pols), divideix la fracció total en dos
grans grups: la fracció no inhalable i la fracció inhalable.

Distribució de les partícules sòlides
al sistema respiratori humà

1. Fracció no inhalable. La formen aquelles partícules tan grans que no poden
entrar al sistema respiratori. Per tant, en principi, no són susceptibles de
causar danys als treballadors i no es tenen en compte a l’hora de mostrejar.
Es consideren fraccions no inhalables les partícules d’un diàmetre superior
a 100 microns.

2. Fracció inhalable. En funció de la grandària de les partícules sòlides,
aquestes es classifiquen en:

(a) Fracció extratoràcica: són les partícules que entren pel nas i la boca
però es queden enganxades als pèls del nas i les mucoses del nas i la
gola.

(b) Fracció toràcica: la formen les partícules que aconsegueixen arribar
a la tràquea. Poden ser fraccions traqueobronquials o fraccions
respirables.

• Fracció traqueobronquial: són les partícules que per la seva mida
no poden travessar les parets pulmonars i es queden a les parets
de la tràquea, bronquis i bronquíol.

• Fracció respirable: fracció màssica de les partícules inhalades
que penetren a les vies respiratòries no ciliades (pulmons, etc.).
Grandàries de partícules de fins a 8,5 microns.

En la legislació de l’Estat espanyol, fins al moment, només hi ha definits valors
límit ambientals per a la fracció inhalable i per a la fracciórespirable.

D’acord amb aquesta classificació, s’han creat diferents sistemes de captació per
poder prendre mostres ambientals de les diferents fraccions i poder avaluar el risc
d’exposició laboral.

En l’esquema de la figura 2.6 es veuen els diferents sistemes de captació que hi ha
al mercat. Com podreu comprovar, alguns dels sistemes de captació són capaços
de captar més d’una fracció.
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Figura 2.6. Esquema dels sistemes de captació en funció de les fraccions de pols que
capten

Tots els sistemes de la figura 2.6, exceptuant el sistema portafiltres+suport+filtre,
són específics del mostreig de pols.

Ciclons

Model de cicló de la casa SKC

Els ciclons s’utilitzen per separar la fracció respirable.

A causa del disseny del cicló, les partícules més petites són aspirades per la bomba,
segueixen les línies de flux i majoritàriament impacten contra el filtre contingut al
casset. Les partícules més grans xoquen, perden velocitat, cauen per gravetat i se
separen, i queden al dipòsit del cicló.

El cicló és un mecanisme que selecciona les partícules per al mostreig de
fracció de pols respirable. Es basa en la força centrífuga, que fa que les
partícules més pesades s’impulsin cap als extrems.

Mostrejador de pols IOM-Sampler

Actualment, a causa de les noves exigències de la normativa en alguns països
concrets, que tenen valors límit ambientals de partícules de pols per a la fracció
toràcica, es comencen a dissenyar captadors per separar aquesta fracció.

El fabricant ens diu per a
quins cabals és apte el cicló.

Modificació dels VLA a
l’Estat espanyol

La intenció a l’Estat espanyol, és
definir a mitjà termini valors
límit ambientals de partícules de
pols per a les tres fraccions:

1. VLA fracció inhalable;

2. V LA fracció toràcica;

3. V LA fracció
respirable.
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L’impactador en cascada es
fa servir fonamentalment

per fer mesures
gravimètriques.

L’elutriador horitzontal
només s’aplica en mostrejos

dins les mines.

El captador més conegut és l’IOM-Sampler, model de mostrejador de pols
desenvolupat a l’Institut de Medicina Ocupacional (IOM) a Escòcia.

Mostrejador de pols IOM-Sampler

L’IOM-Sampler es pot utilitzar per separar la fracció inhalable, la toràcica i
la respirable. Pot separar dues de les tres fraccions a cada mostreig.

La fracció inhalable se separa amb un filtre capaç de retenir partícules de
grandàries inferiors als 100 microns. A més a més, es pot afegir una esponja per
separar la fracció toràcica (esponja negra) o la fracció respirable (esponja blanca).
És a dir, es pot captar:

• només fracció inhalable (sense esponges);

• fracció inhalable més toràcica (amb esponja negra);

• fracció inhalable més respirable (amb esponja blanca).

Posteriorment, al laboratori, es pesa tot el casset amb filtre i esponja per obtenir-ne
la fracció inhalable (s’havia pesat prèviament). Després es pesa només el casset
amb el filtre, i per diferència s’obté la fracció toràcica o la respirable, segons el
cas.

Impactador en cascada

L’impactador en cascada és un dispositiu utilitzat per separar la pols en fraccions
granulomètriques.

El fonament de la tècnica és la de fer passar l’aire que aspira la bomba per una
successió de plaques que tenen un orifici cada cop més reduït.

Entre cada placa hi ha un recipient que recull les partícules per impacte. A la
sortida final, hi ha un filtre que reté la pols no captada per l’impactador.

Elutriador horitzontal

L’elutriador horitzontal és un equip que efectua la selecció de les diferents
fraccions de pols a l’aire per sedimentació durant el pas de les partícules en un
trajecte horitzontal.

Les partícules de pols són aspirades amb una velocitat apropiada en un tub
rectangular que conté diferents plaques horitzontals superposades. El flux regular
i la forma dels orificis d’entrada generen un cabal laminar, sense pertorbacions
ni turbulències exteriors, que faciliten la sedimentació de les partícules sobre la
base de les seves respectives mides. Les partícules que no se separen es recuperen
sobre un filtre i poden ser pesades i analitzades.
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2.4.2 Presa de mostres amb solucions absorbents

Els sistemes de captació de contaminants químics a l’aire amb solucions
absorbents consisteix a fer passar un volum conegut d’aire per una
dissolució d’un agent o una barreja d’agents químics apropiada en aigua.

La dissolució química d’una concentració especificada en el mètode analític
s’introdueix en un recipient de vidre específic que s’anomena borbollador o
impinger.

Al pas de l’aire, el contaminant queda retingut per dissolució o reacció amb la
dissolució absorbent.

Elements d’un sistema de captació amb impingers

El sistema de borbolleig és format per dues peces:

• Cos o got graduat i amb una capacitat aproximada de 30 ml.

• Capçal, el capil·lar del qual pot acabar en un sol orifici (borbollador simple)
o en una placa fritada (borbollador de placa fritada).

Impinger amb capçal de placa fritada
(esquerra) i sense placa fritada

Els borbolladors de placa fritada proporcionen bombolles d’aire més fines que
incrementen la velocitat de difusió del contaminant en el medi i també augmenten
la seva àrea de contacte i, en conseqüència, en milloren l’eficàcia de la captació.
En principi, com més petita sigui la porositat de la placa fritada millor en serà
l’eficàcia, però al seu torn més gran serà la pèrdua de càrrega per a la bomba de
mostreig.

L’elecció del tipus de borbollador per a la presa de mostres d’un determinat
contaminant depèn fonamentalment de la seva eficàcia de retenció en la solució
absorbent utilitzada. Com a orientació podem tenir en compte el criteri següent:

• Per a aerosols líquids, l’absorció dels quals és bàsicament per dilució i
neutralització, és preferible el borbollador simple.

• Per a gasos i vapors, l’absorció dels quals sol ser per reacció, es millora
l’eficàcia de captació amb la placa fritada.

Es recomana treballar amb un tren de tres impingers (figura 2.7). Els dos primers
borbolladors contenen una solució absorbent, amb la qual cosa se n’augmenta
l’eficàcia de captació per a aquells contaminants l’eficàcia de captació dels quals
no sigui òptima:

• El primer borbollador hauria de retenir tot el contaminant.

Composició de les
solucions absorbents

Les solucions absorbents tenen
una composició específica i
determinada, segons la
substància o substàncies que es
vulguin captar i que s’especifica
en el mètode de presa i anàlisi
corresponent.
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Comercialització

La majoria de cases comercials
només ofereixen trens de dos

impingers, per la qual cosa
l’impinger testimoni desapareix.

Mostreig personal

Per fer el mostreig personal, es
poden posar els flascons en una
cartutxera a la cintura, amb un

tub que arribi a la zona
respirable.

Requisits del material sòlid
dels tubs adsorbents

El material adsorbent ha de tenir
les característiques següents:

• Ha de ser capaç
d’atrapar petites
quantitats del
contaminant a l’aire i
retenir-lo fins a la seva
anàlisi.

• Ha de ser capaç de
retenir prou quantitat
del contaminant que en
faciliti l’anàlisi.

• S’ha de disposar d’un
procediment de
desorció prou eficaç.

• No s’han de produir
canvis químics en les
substàncies durant el
període
d’emmagatzematge.

• Ha de ser capaç
d’adsorbir els
contaminants d’interès
en presència d’altres
contaminants.

• El segon borbollador conté la mateixa quantitat de la solució absorbent que
el primer. Pot actuar com a testimoni o control que la captació ha estat
correcta i eficaç. Com a màxim s’admet un 10-15% del contaminant; si
n’hi ha més, s’ha de repetir el mostreig, i fer-hi passar menys aire.

• El tercer flascó, anomenat trampa, és el que va unit a la bomba d’aspiració
i sempre anirà buit. Serveix per protegir la bomba de possibles condensa-
cions, arrossegaments i esquitxades de la solució absorbent i evitar que el
líquid arribi a la bomba.

Figura 2.7. Model d’impinger i tren d’impingers connectat a una bomba de mostreig

La utilització del sistema de captació amb impingers que contenen solucions
absorbents és cada vegada més en desús pels grans inconvenients que comporta:
bolcades i arrossegaments durant el mostreig, dificultat de transport, dificultats per
fer mostreig personal, contaminacions, inestabilitat general de les mostres, etc.

També és en desús per la possibilitat que hi ha ara de trobar al mercat altres
sistemes de captació substitutius, com són els tubs colorimètrics o tubs adsorbents
sòlids.

2.4.3 Presa de mostres amb sòlids adsorbents

La presa de mostres amb tubs adsorbents es basa a fer passar un volum
determinat d’aire per un tubet, generalment de vidre o d’algun altre material
inert, com pot ser l’acer inoxidable, farcit d’un material sòlid que reté
per adsorció superficial determinats gasos o vapors. Posteriorment, al
laboratori, és possible recuperar el contaminant adsorbit, amb una extracció
amb dissolvent o per una desorció tèrmica.
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Característiques dels tubs adsorbents

La substància adsorbent es col·loca a l’interior dels tubs distribuïda en dues o tres
fraccions. Per separar les fraccions entre elles, s’utilitza escuma de poliuretà o
altres materials adients.

És molt freqüent que els tubs tinguin dues seccions d’adsorbent:

• Secció frontal. Actua com a veritable suport de la mostra. Generalment té
el doble d’adsorbent que la secció posterior. L’aire entra al tub per aquesta
secció.

• Secció posterior. Actua com a control que la primera secció ha retingut
tot el contaminant i no s’ha produït saturació, ni tampoc migració durant
l’emmagatzematge. L’aire surt del tub per aquesta secció.

En la figura 2.8 hi ha un model de tub adsorbent i s’hi indiquen les parts que el
formen.

Figura 2.8. Tub adsorbent

Quan es mostreja amb tubs adsorbents, les bombes d’aspiració treballen a baix
cabal, generalment entre 0,05 i 1 l/min.

La capacitat de retenció dels tubs adsorbents és limitada i és definida pel seu volum
de ruptura.

El volum de ruptura en un adsorbent és el volum d’aire contaminat que
es pot passar per la primera secció d’un tub, abans que la concentració del
contaminant a l’aire de sortida assoleixi el 5% de la concentració d’entrada.

El volum que es mostreja no pot sobrepassar el volum de ruptura i a la ve-gada ha
de permetre captar prou contaminant per a l’anàlisi.

El volum de ruptura es determina experimentalment per a cada contaminant i per
a cada tub. A més, hi ha altres variables que modifiquen el seu valor com per
exemple la concentració del contaminant, la presència d’altres compostos, el cabal,
la humitat i la temperatura.
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Tubs de carbó actiu

Els tubs adsorbents de carbó
activat són ideals per captar
compostos estables i no són

eficients per a substàncies
volàtils de baix pes molecular o

compostos reactius.

Aplicacions

La gamma d’adsorbents és cada
dia més àmplia, la qual cosa ha

permès augmentar
extraordinàriament les

possibilitats d’aquest sistema de
captació i estendre’n el camp

d’aplicació a molts vapors
orgànics i a altres tipus de

contaminants.

Aplicacions dels sistemes
de captació directa d’aire

Els sistemes de captació directa
d’aire són de gran interès per

avaluar contaminants gasosos,
per exemple CO, N2O, H2S,

freons, hidrocarburs lleugers, etc.

El N2O (òxid de dinitrogen), per
exemple, només es pot captar

amb bosses inertes.

No s’aconsella sobrepassar mai els 2/3 del volum de ruptura, ja que és poc
probable que es repeteixin les mateixes condicions que es van produir en la
determinació experimental d’aquest valor.

Adsorbents més utilitzats

Els adsorbents sòlids més utilitzats són els següents:

• Carbons activats. El carbó actiu actualment és l’adsorbent més utilitzat
per a la captació de vapors de dissolvents si la desorció posterior es fa amb
dissolvent. El carbó actiu té una capacitat d’adsorció elevada per la qual
cosa capta gairebé tots els aerosols líquids i vapors continguts a l’aire, cosa
que el fa ser un sistema de captació inespecífic. Un gran inconvenient és
que l’afecta molt la humitat, ja que també la capta.

• Gel de sílice o silicagel. És diòxid de sílice cristal·litzat. El seu incon-
venient principal és que les captacions es veuen afectades per la humitat
ambiental. El silicagel es fa servir preferentment en la captació d’alcohols,
amines i derivats nitrats.

• Altres sistemes d’absorció: silicats (per exemple, tamisos moleculars 5 i
13X), alúmina, hopcalita, resines d’intercanvi iònic, polímers porosos (com
Tenax GC, Chromosorb sèrie 100 Porapak, XAD-2, Poropak P o Q o T),
etc.

Tots els sòlids adsorbents es poden presentar impregnats de substàncies químiques,
cosa que en facilita la capacitat de captació.

2.4.4 Presa de mostres d’aire directa

Hi ha dispositius que permeten captar, emmagatzemar i conservar una porció
d’aire del qual es vol avaluar la concentració de contaminant químic que conté.
Posteriorment, el sistema de captació s’envia a un laboratori i s’hi analitza el gas
contingut.

En el sistema de captació amb bosses inertes el volum d’aire contaminat es
recull directament en una bossa de naturalesa inerta.

La presa de mostres directa té un interès enorme per a la captació de gasos, ja
que evita la manipulació dels contaminants, per exemple haver de fer adsorcions,
desorcions, reaccions químiques, etc. que són en molts casos problemàtiques o no
prou controlades.
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La captació directa d’aire és molt recomanada quan es desconeix la composició
dels gasos que poden ser presents a l’ambient contaminat.

També són d’aplicació les captacions directes quan els processos de presa de
mostres presenten retencions baixes en els adsorbents sòlids i si no es recomana
la presa de mostres amb un sistema de concentració.

Per dur a terme la presa de mostra d’aire directa hi ha diversos tipus d’instruments:

Bossa inerta de plàstic transparent

1. Xeringues. Les xeringues són totalment en desús.

2. Bosses inertes. Al mercat hi ha de dos tipus de bosses:

(a) Bosses transparents. Són generalment de plàstic, flexibles però no
elàstiques.

(b) Bosses amb aspecte metal·litzat. Són bosses de polietilè aluminitzades
amb cinc capes al seu interior. Impedeixen que la radiació alteri les
mostres. Tenen períodes de conservació més elevats. Són més cares,
però les més utilitzades perquè són més versàtils. Admeten mostres
fotosensibles i fins i tot mostres sòlides. Són estables a un rang de
temperatures d’entre -72 ºC i 107 ºC.

3. Tubs de presa de mostres a pressió o canisters.

Utilització de bosses inertes

Les bosses s’han d’omplir com a màxim fins al 80% de la seva capacitat. Per això,
s’ha de coordinar el cabal amb el volum de la bossa. Hi ha bosses de diverses
capacitats, entre 1 i 5 litres, però poden arribar a ser de 15 litres.

Les bosses es poden omplir de manera manual o per mitjà d’una bomba impulsora
que possibilita que s’ompli amb un cabal constant i predeterminat durant el temps
de mostreig i així poder conèixer el volum d’aire mostrejat. Les bosses disposen
d’una vàlvula per on s’omple i per on posteriorment es buida.

El mostreig pot ser fins i tot personal, encara que presenta dificultats per la seva
voluminositat.

Les bosses són d’un sol ús, però en la pràctica, es reutilitzen; quan arriben al
laboratori, i es buida la mostra, es tornen a omplir amb aire net o N2 (nitrogen gas)
que és un gas inert i es tornen a buidar. Abans de tornar-les a fer servir s’han de
fer proves d’estanquitat per assegurar que no tenen cap porus.

Recomanacions d’ús de les bosses inertes

Les següents són algunes recomanacions d’ús de les bosses inertes:

• Feu servir bosses de material inert davant nombrosos productes químics,
com poden ser les bosses Tedlar de fluorur de polivinil, bosses de tefló
(politetra-fluoroetilè), per exemple.

Bombes impulsores

Les bombes de mostreig
serveixen normalment tant per
aspirar l’aire com per
impulsar-lo. Només cal
modificar la forma de treball i
afegir-hi en algun cas algun
accessori.

Característiques de les
bosses inertes

Algunes de les característiques
de les bosses inertes són
aquestes:

• Disponibilitat de
diferents mides.

• Impermeables a gasos.

• Escassa pèrdua de
mostres en el transcurs
del seu
emmagatzematge.

• Carència d’absorció
superficial per a
mostrejos anteriors.

• Flexibilitat i resistència
a una àmplia gamma de
temperatures.

• Acceptables per ser
utilitzades en mostres
d’aigua.

• Entrades adequades
(orificis) per omplir-les
i extreure’n la mostra.
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Aplicació dels canisters

Els canisters solen ser adequats
per al mostreig d’hidrocarburs
lleugers, clorur de vinil, CO i

CO2, SO2, NH3 i H2.

Condicions del calibratge

El calibratge s’ha de portar a
terme dins el rang de

temperatures de 20 i 25 °C, a una
pressió atmosfèrica de 1013 hPa

i una humitat relativa del 65%, si
no és així s’haurien de fer
correccions de la lectura

indicades pel fabricant.

• Utilitzeu la connexió bossa bomba amb un tub de tefló.

• Feu servir septe de tefló per segellar l’orifici de la bossa per poder treure de
manera directa una part alíquota per ser analitzada amb el cromatògraf de
gasos.

• Analitzeu el contingut de la bossa tan aviat com sigui possible.

• No destineu la bossa a compostos de reactivitat elevada o inestables.

Canister

Els tubs de pressió, canisters o bombes GFG es poden considerar un mètode
alternatiu a les bosses inertes, encara que actualment se’n fa poc ús. Aquests
sistemes de captació estan pensats per a mostres ambientals, no personals.

Els canisters són recipients cilíndrics d’acer inoxidable d’entre 100 ml i 6 litres
de capacitat que creen dins seu el buit. Mitjançant un mecanisme manual es pot
comprimir l’aire fins a 25 atm de pressió.

No necessiten bomba per generar la mostra, però sí per crear primer el buit al
laboratori.

Les condicions principals que han de complir els tubs de pressió és que puguin
emmagatzemar suficient quantitat d’aire i que siguin completament inerts davant
el gas o vapor que es mostreja.

Són molt útils quan es necessita guardar la mostra durant mesos, com per exemple
en el judici de delictes.

2.5 Procediments de calibratge dels equips per al mostreig actiu

S’ha de distingir entre els procediments de calibratge periòdics i per tant progra-
mats dels calibratges que són propis de la presa de mostres amb bombes personals
en què l’equip s’ha de calibrar abans i després de cada presa de mostres.

Per conèixer el volum d’aire mostrejat i per poder conèixer les concentracions
ambientals de contaminant, és inevitable calibrar l’equip mostrejador, amb anteri-
oritat al mostreig, al cabal decidit en l’estratègia de mostreig.

En general, s’entén per calibratge l’operació o conjunt d’operacions
orientades a calcular la magnitud dels paràmetres rellevants d’una mesura.

Els calibratges, que de fet són verificacions o calibratges interns de l’equip que
s’han de fer per norma abans i després del mostreig, tenen l’objectiu de garantir
que la bomba de mostreig no ha sofert cap pèrdua de càrrega durant el temps
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que els treballadors han portat l’equip a sobre. Aquest procediment de mostreig
consisteix a portar a terme els passos següents:

1. Es fa el muntatge de tot el sistema de presa de mostres: captador, tub de
connexió, bomba de mostreig.

2. En l’obertura destinada a l’entrada d’aire de l’atmosfera al captador, s’adap-
ta una goma que anirà connectada a un aparell de calibratge.

3. Es posen en marxa el calibrador i la bomba de mostreig i s’espera uns cinc
minuts que s’estabilitzi el sistema.

4. Es prenen mesures del valor del cabal indicat pel calibrador, tantes com el
fabricant de l’aparell de calibratge indiqui.

El calibratge intern de les bombes de mostreig consisteix a determinar el
cabal sobre la base del valor assenyalat en els procediments de mostreig
oficials amb l’exigència que han de romandre durant tot el temps de mostreig
amb una desviació màxima del 5%.

Fins fa molts pocs anys, l’únic instrument de calibratge que hi havia era el
fluxòmetre de bombolla de sabó (figura 2.9), que ara, per sort per al mostrejador,
és en desús.

Figura 2.9. Calibratge d’una bomba de mostreig perso-
nal amb un calibrador de bombolla

El mètode de calibratge per bombolla de sabó es basa en l’ús d’una bureta
graduada invertida de vidre. L’extrem inferior és en contacte amb una dissolució
sabonosa i l’extrem superior es connecta a la bomba de mostreig mitjançant un tub
flexible. Quan es posa en marxa la bomba de mostreig, es genera una bombolla en
la dissolució sabonosa que ascendeix verticalment per la bureta. Es mesura amb
un cronòmetre el temps que la bombolla tarda a passar un volum acotat per dos
aforaments.

Avui en dia, hi ha al mercat calibradors semiautomàtics i calibradors electrònics
digitals que es basen en el mateix fonament de la bombolla.

Connexions

En les connexions de la bomba al
sistema es fa servir un tub de
goma o de plàstic de longitud o
diàmetre adequats perquè no es
produeixin estrangulacions ni
fuites en les connexions.

Validesa del calibratge

Normalment s’estima que el
calibratge és vàlid quan es
determinen deu resultats
successius i s’obté una diferència
inferior al 5% entre el valor de
lectura de cabal més gran i el
valor més petit.
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En els instruments electrònics semiautomàtics el temps de demora per recórrer
dos punts definits d’una escala es fa amb cèl·lules fotoelèctriques. Hi ha aparells
de bombolla en sec i de bombolla en humit.

Calibrador en sec de la marca SKC

L’última novetat en calibradors són els calibradors en sec que es basen en el
principi de reemplaçar el líquid d’un pistó de grafit a l’interior d’un flascó de
vidre de borosilicat. Aquest pistó no exerceix cap fricció i elimina els possibles
errors que puguin provocar l’explosió d’una bombolla o la pròpia pressió de vapor
de l’aigua. A més, fan diferents mesures de manera automàtica i després calculen
el valor mitjà.

Per portar a terme calibratges a un cabal elevat, se solen fer servir els rotàmetres
o comptadors de gas.

Per dur a terme el calibratge, sigui amb el tipus de mostrejador que sigui, sempre
es farà amb el sistema de captació utilitzat muntat entre la bomba i el calibrador i
unit a ambdós per dos tubs de goma.

L’objectiu de calibrar amb el sistema de captació muntat és tenir en compte
la pèrdua de càrrega que hi haurà quan es faci el mostreig.

2.6 Mostreig passiu

Un dels inconvenients més importants que presenten els sistemes actius de
mostreig és la necessitat d’utilitzar una bomba d’aspiració, per la qual cosa es
va desenvolupar una nova tècnica de mostreig per a certs contaminants (vapors o
gasos), que reben el nom genèric de mostrejadors passius.

Aquests sistemes permeten mesurar concentracions, en molts casos, durant inter-
vals de fins a 8 hores, sense necessitat d’utilitzar una bomba d’aspiració.

En els sistemes de mostreig passius, la captació del contaminant també té lloc per
fixació o concentració sobre un suport de retenció. Els suports que s’utilitzen en
aquests sistemes són sòlids adsorbents o sòlids impregnats en un reactiu específic.

El procediment de captació passiva de mostres té el seu fonament teòric en
els fenòmens de difusió i permeació de les molècules d’un gas que són en
moviment constant i són capaços de difondre’s per la massa d’un altre gas
fins a repartir-se uniformement en el seu si, així com travessar una membrana
sòlida que presenta una capacitat de permeació, és a dir, és permeable.

Físicament, els mostrejadors passius consisteixen en un llit de material adsorbent
separat de l’ambient exterior per una membrana permeable o semipermeable i un
espai (de difusió) de longitud coneguda (vegeu figura 2.10). A causa del gradient
de concentració entre l’exterior de la membrana i la superfície del sòlid adsorbent,
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els vapors es difonen cap a l’interior i van quedant retinguts en l’adsorbent disposat
al fons.

Figura 2.10. Esquema d’un captador passiu

Com que al fons la concentració de contaminant a l’aire es manté nul·la, el procés
de difusió continuarà fins que se saturi la substància adsorbent.

2.6.1 Tipus de captadors passius

Hi ha diferents models de mostrejadors passius construïts amb materials diversos
i amb formes diferents, però sempre de dimensions i pes molt reduïts.

La varietat de models de mostrejadors passius disponibles al mercat és creixent
(en la figura 2.11 en podeu veure un exemple). La diferència fonamental entre ells
es concreta en els materials emprats com a suports de captació, que inclouen una
àmplia gamma de substàncies, algunes de les quals són les mateixes que s’utilitzen
en els sistemes actius.

En general els captadors passius es poden classificar en dos tipus:

• Captadors passius específics. Els captadors específics estan dissenyats per
a la captació d’un compost o un grup de compostos reduït en concret, i
utilitzen un material captador apropiat, que sol actuar per absorció química
del contaminant que s’ha d’analitzar.

• Captadors passius inespecífics. Els captadors inespecífics, en canvi,
permeten el mostreig d’un conjunt de compostos molt ampli, i utilitzen,
generalment, material captador de tipus adsorbent.

Formes i materials dels
captadors

L’estructura física del captador
és molt variada i depèn del
model i del fabricant. Es poden
presentar amb formes circulars,
rectangulars o cilíndriques,
construïdes amb materials
diversos, sempre de dimensions i
pesos molt reduïts.
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Velocitat d’aire recomanada

Per evitar que es produeixi un
estancament de l’aire davant el

captador es recomana que la
velocitat frontal de l’aire a la

boca del captador sigui superior
a 7 cm/s.

Mostrejadors passius

La llista de mostrejadors passius
que hi ha al mercat per detectar
diferents contaminants químics

és ja força extensa i és necessari
acudir als catàlegs dels

fabricants per obtenir-ne una
informació actualitzada.

Humitat ambiental elevada

Si la humitat relativa és elevada,
superior al 70% o se sospita la

presència de concentracions
elevades, és aconsellable utilitzar
un temps de mostreig inferior al

recomanat pel fabricant.

Figura 2.11. Exemple de captador passiu per a
compostos orgànics

2.6.2 Condicions de la presa de mostres amb captadors passius

Encara que un mostrejador passiu que actua per difusió no necessita una aspiració
d’aire al seu través, sí que és necessari que hi hagi un moviment lleuger d’aire en
les proximitats de l’extrem obert del captador.

La col·locació del mostrejador a la solapa del treballador és suficient per acon-
seguir aquest moviment. Aquest tipus de mostrejadors no es poden utilitzar per
prendre mostres fixes en ambients on no hi hagi moviment de l’aire, per exemple
en un magatzem.

No s’han d’emprar per mesurar concentracions instantànies o fluctuacions de
concentració en períodes curts de temps.

2.6.3 Camp d’aplicació dels mostrejadors passius

A causa dels fenòmens de difusió, la captació passiva de mostres només és possible
per a substàncies en fase gasosa o de vapor.

El camp típic d’aplicació dels captadors passius se centra en la presa de mostres
de compostos volàtils, majoritàriament orgànics, que es presenten a l’ambient en
fase gasosa, excloses les substàncies que apareguin en forma d’aerosols.

El seu ús és particularment avantatjós en els casos que interessa conèixer el valor
de concentració mitjà al llarg d’un temps prolongat, de dues o més hores.

Convé conèixer la capacitat màxima del model de captador utilitzat i controlar
el temps de mostreig en funció dels valors coneguts o esperats dels paràmetres
restants per evitar que se saturi, en especial en casos de presència de diversos
contaminants o d’humitat elevada.

Una vegada finalitzat el període de captació, s’han d’anotar totes les dades de
referència i el moment en què es va iniciar i va finalitzar el mostreig.
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També és important anotar la temperatura, humitat i si hi ha variacions importants
d’aquestes variables durant el mostreig.

S’ha de tenir cura que els captadors passius estiguin perfectament tancats abans
i després de la presa de mostres per evitar-ne una possible contaminació. S’han
d’evitar durant la seva manipulació i trasllat situacions d’escalfament excessiu o
exposició intensa a la llum solar. L’emmagatzematge és preferible realitzar-lo en
una nevera.

2.7 Transport i conservació de les mostres

Un cop ha conclòs la captació, tant si ha estat activa o amb un captador passiu,
és molt important prendre tota classe de precaucions per evitar que les mostres
s’alterin o modifiquin.

Aquestes precaucions s’han d’extremar durant l’etapa de transport o enviament de
les mostres al laboratori, així com durant el seu emmagatzematge.

L’enviament de les mostres al laboratori s’haurà d’executar considerant les precau-
cions de transport.

Les mostres hauran de ser clares i inequívocament identificades amb símbols
alfanumèrics. S’ha d’elaborar una referència de la manera més clara i simple
possible inserida sobre la pròpia mostra, mitjançant una inscripció o etiqueta que
no es pugui desprendre amb facilitat.

Les recomanacions o normes per al transport i conservació de les mostres varien en
funció del tipus de suport i de les característiques o comportament del contaminant
captat. No obstant això, les recomanacions següents són vàlides per a qualsevol
tipus de mostres:

• Precinteu les mostres o tanqueu-les perfectament; en el cas d’impingers,
transvaseu el seu contingut a flascons de tap roscat.

• Col·loqueu les mostres en caixes o recipients adequats, i utilitzeu algun
farcit per fixar bé les mostres i evitar cops, ruptures, vessaments, vibracions,
etc.

• No col·loqueu en un mateix recipient mostres ambientals i matèries prime-
res, especialment quan aquestes siguin líquides o continguin substàncies
volàtils a fi d’evitar-ne contaminacions.

• Eviteu alteracions de les mostres per escalfament o exposició intensa a la
llum solar.

• No obriu les mostres fins al moment de la seva anàlisi.

• No demoreu l’enviament de les mostres al laboratori.

Fonts d’informació

En els mètodes de presa de
mostres i anàlisi normalitzats hi
ha un apartat específic amb les
instruccions bàsiques per portar
a terme l’emmagatzematge i
transport de les mostres.
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Temps d’anàlisi

Es recomana disminuir tot el que
es pugui el temps entre la

captació de les mostres i el seu
trasllat al laboratori. Per a

algunes mostres es recomanen
temps crítics per al període

comprès entre la captació de la
mostra i la seva anàlisi.

Laboratori

L’operador de la presa de
mostres i l’analista del laboratori

han d’estar en contacte
permanent i amb anterioritat a

l’execució del mostreig. Les
peculiaritats de l’enviament de

les mostres per analitzar es faran
d’acord amb les pautes tècniques

que el laboratori fixi.

• És convenient conservar les mostres captades amb solucions absorbents o
sòlids adsorbents en una nevera (aproximadament entre 5-10 ºC) fins al
moment de la seva anàlisi.

• Incloeu per a cada lot de mostres com a mínim un blanc, que hagi estat
sotmès exactament a les mateixes manipulacions que el suport utilitzat per
a la presa de mostres, excepte que no s’hagi passat aire al seu través.

• L’enviament de les mostres al laboratori s’ha d’acompanyar sempre de la
sol·licitud o el butlletí d’anàlisi corresponents, en què figurin:

– El contaminant o contaminants que s’han de determinar.

– Totes les informacions de què es disposi sobre l’activitat i procés
industrial, que puguin facilitar la anàlisi posterior.

– Les mostres s’han d’identificar d’una manera clara amb una referència
tan senzilla com es pugui que ha de figurar en el suport de la mostra o
en una etiqueta que s’hi adhereixi bé.

– Les mostres que s’incloguin en un mateix butlletí d’anàlisi han de ser
homogènies quant al tipus de contaminant o anàlisi sol·licitada.

Les indicacions genèriques anteriors solen ser suficients per a la gran majoria de
contaminants, en què el suport és un casset o tub adsorbent, però no són suficients
per a les mostres recollides en solucions absorbents que presenten més problemes.

Per a les mostres recollides en solucions absorbents, un cop acabat el mostreig,
s’han de precintar perfectament les entrades i les sortides dels borbolladors o
impingers i traslladar a la nevera i en posició vertical tan ràpid com es pugui al
laboratori d’anàlisi. S’han d’evitar en tot moment les pèrdues per evaporació i
vessaments.

Quan es tracta de mostres sensibles a la llum, és obligatori l’ús de flascons de vidre
ambre o tapar-los amb paper d’alumini.

També pel que fa als taps dels flascons s’ha de tenir cura que no siguin atacables
i estancs.

Transport de les mostres captades amb borbolladors

Una altra opció per al transport de les mostres captades amb borbolladors és transvasar
les solucions amb la mostra a uns flascons amb tap adequat i transportar-los al laboratori
d’anàlisi.

Cada borbollador s’ha de rentar dos o tres cops amb un o dos mil·lilitres de la solució
absorbent, i s’ha d’acumular els rentats en un mateix flascó per a cada borbollador. Amb el
borbollador blanc s’ha d’operar de la mateixa manera.

Això comporta la dilució de la mostra, cosa que pot fer augmentar el límit de detecció de la
tècnica analítica.

S’ha de tenir la precaució d’utilitzar flascons del material adequat, ja que alguns plàstics
són atacats per certes substàncies àcides. Els flascons de plàstic són, en general, els
recomanables per a mostres alcalines i per a la resta de mostres és indiferent de vidre o de
plàstic.
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2.8 Sol·licitud o butlletí d’anàlisi

Per a cada partida o conjunt homogeni de mostres s’ha d’adjuntar un butlletí o
sol·licitud d’anàlisi en què es descriguin les mostres i la petició analítica per a
cadascuna d’elles, així com tots els senyals complementaris que siguin necessaris
amb l’objectiu d’aconseguir més informació o un registre segur de l’anàlisi.

Aquest butlletí s’ha de confeccionar per duplicat, en original i còpia. El laboratori
rebrà els dos exemplars al costat de les mostres. Un cop fetes les anàlisis, ha
d’expedir els resultats obtinguts així com les seves referències particulars i les ha
de retornar al remitent de les mostres i n’ha d’arxivar una còpia.

Les normes genèriques en un model bàsic de sol·licitud d’anàlisi es poden resumir
en:

• Ha d’especificar al màxi m el tipus d’anàlisi sol·licitada: qualitativa i/o
quantitativa.

• Ha d’especificar el contaminant o contaminats que s’han de determinar.

• Ha de contenir tota aquella informació disponible sobre l’activitat i procés
industrial, així com totes les dades auxiliars i observacions que simplifiquin
l’anàlisi posterior.

• S’han d’adjuntar les dades vinculades a la presa de mostres (temps, volum,
cabal de mostreig) i les anotacions necessàries sobre la presa de mostres
efectuada.

• Les mostres que siguin dins un mateix butlletí es recomana que siguin
homogènies respecte al tipus de contaminant o anàlisi demanada, per
exemple, dissolvents, metalls, sílice, amiant, etc.

• Totes les mostres han de tenir una referència clara i inequívoca per
identificar-les, que ha de figura en el suport de la mostra o en una etiqueta
adherida.

• Quan s’acompanyen de matèries primeres s’han de reflectir amb tota nitide-
sa la seva afinitat o correlació amb les mostres ambientals recollides.

• S’ha d’incloure un “blanc” com a mínim, per a cada deu mostres o fraccions.

El full de mostreig, o butlletí d’anàlisi, ha d’estar concebut per a la valoració de
l’exposició mitjana diària d’un treballador en un lloc de treball amb una estratègia
de mostreig basada en diferents mostres consecutives o no, o en una sola que abraci
tota la jornada laboral.

El butlletí ha d’estar pensat per recollir totes les dades experimentals de treball,
temps de mostreig i resultats de les anàlisis, a més a més hi ha d’haver espai per
als càlculs que permetin obtenir el valor de la concentració de cada mostra i el
valor mitjà diari.

Captador que reté més d’un
agent químic

En un mateix full es poden
recollir els resultats analítics i els
valors de concentració de
diferents substàncies analitzades
simultàniament en el mateix
suport.



Riscos químics i biològics ambientals 50 Quantificació d’agents químics

D’altra banda, s’hi ha d’incloure un apartat destinat a recollir les diverses ob-
servacions que pogués formular l’operador responsable del mostreig (tasques i
desenvolupament) o observacions fetes per l’analista.

S’ha de recollir en un únic document o fitxa tota la informació requerida
per a l’execució del mostreig, les dades analítiques i el càlcul posterior de
resultats.

2.9 Mètodes de mesura per a agents químics. Apèndix V de la guia
tècnica del Reial decret 374/2001

La normativa, en el seu Reial decret 374/2001, indica que l’avaluació de riscos
derivats de l’exposició per inhalació a un agent químic perillós ha d’incloure la
mesura de les concentracions dels agents químics presents a l’aire en la zona
de respiració dels treballadors, per comparar el valor trobat amb el valor límit
ambiental dels agents químics.

Per facilitar la tasca de mesurar la concentració ambiental dels contaminants
químics per poder portar a terme l’avaluació de l’exposició laboral a agents
químics, s’han creat mètodes validats.

2.9.1 Apèndix V de la guia tècnica del Reial decret 374/2001

L’apèndix V de la guia tècnica del Reial decret 374/2001 parla dels mètodes de
mesura que hi ha i els criteris per seleccionar-ne el més adequat, entre d’altres
coses.

L’apèndix V de la guia tècnica del Reial Decret 374/2001 té els següents apartats:

• Introducció, en què justifica d’acord amb l’article 3 de l’RD 374/2001 la
necessitat d’aquest apèndix.

• Mètodes de presa de mostres i anàlisi, en què ens el defineix i ens diu:

– Les característiques bàsiques i tècniques que han de tenir.

– L’estructura amb la qual han d’estar redactats.

– Com es validen.

– Com s’ha de portar a terme l’execució del mètode.

– Com s’han de transportar i conservar les mostres recollides.

– Com s’ha de modificar un mètode.

• Mètodes de lectura directa. Ens diu els avantatges i inconvenients del seu
ús.
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• Classificació dels procediments de mesurament segons la Norma UNE-EN
482:1995.

• La fiabilitat dels procediments de mesurament segons la Norma UNE-EN
482:1995.

• Els mètodes per al control biològic de l’exposició, que ens diu què són i a
quina adreça d’Internet es poden trobar.

• L’informe analític, en què ens diu com ha de ser, quina estructura ha de tenir,
com es pot modificar i què s’hi ha d’arxivar.

• Criteris generals per a l’elecció del mètode de mesura, segons si hi ha o
no hi ha una normativa específica i quin ha de ser l’ordre de prioritat de
l’elecció.

2.9.2 Els mètodes de presa de mostres i anàlisi

En química analítica s’anomena “mètode analític” el mètode o procediment de
mesura. És un conjunt d’accions i tractaments necessaris per obtenir la mesura
de la concentració d’un contaminant a l’ambient de treball. També s’anomenen
“mètodes de presa de mostres i anàlisi” quan inclouen les dues operacions: presa
de mostres i tècnica analítica per a la determinació del contaminant captat.

L’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball té una col·lecció de
mètodes per avaluar una llista d’agents químics perillosos. Aquests mètodes reben
el nom de “mètodes de presa de mostres i anàlisi” (MTMA).

Els “mètodes de presa de mostres i anàlisi” són un conjunt ordenat
d’operacions o procediments de treball, que permeten obtenir una resposta a
un requeriment de mesura específic, com la determinació de la concentració
d’un agent químic a l’aire o en una matriu concreta.

Esquema general del mètode de presa de mostres i anàlisi

Els mètodes de presa de mostres i anàlisi tenen una nomenclatura estipulada i un
format comuns.

Exemple de nomenclatura d’MTMA editat per l’INSHT

Un exemple d’MTMA és l’MTA/MA-010/A87: Determinación de fibras. Método del filtro de
membrana/microscopia óptica. Cada part de l’MTMA té el significat següent:

• “MTA” significa mètode de presa de mostres i anàlisi.

• “MA” significa mètode ambiental (“MB” significa mètode biològic).

• “010” és el número de mètode.

Per aprofundir més sobre
l’apèndix V, consulteu la
secció “Annexos” del web
d’aquest crèdit.

Mètodes disponibles

A part de l’INSHT, altres entitats
que també tenen mètodes
analítics publicats són entre
d’altres la NIOSH, que disposa
de mètodes de mostreig
descarregables per Internet i
l’associació APA que emet cada
any un petit llibre Guía práctica
para la toma de muestras y el
control ambiental de
contaminantes químicos que
explica resumit i en castellà els
diferents mètodes.

Per ampliar informació
sobre els mètodes de
presa de mostres i anàlisi
consulteu la secció
“Adreces d’interès” que
trobareu al web d’aquest
crèdit.
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Recordeu

El procediment de la presa de
mostres d’un contaminant

químic s’ha de relacionar sempre
amb la seva detecció analítica

posterior, de manera que mai no
es pot improvisar ni una operació

ni l’altra. Per assegurar aquesta
correlació . hi ha mètodes

normalitzats

• “A” significa acceptat (“R”, recomanat).

• “87” és l’any d’edició.

Els mètodes de presa de mostres i anàlisi consideren tres etapes dins la metodolo-
gia de treball:

1. Presa de mostres en què s’indica el procediment per obtenir les mostres.

2. Transport i emmagatzematge, en què s’indiquen les precaucions i recoma-
nacions per evitar alteracions de les mostres.

3. L’anàlisi descriu el tractament que cal aplicar a les mostres al laboratori.

Aquests tres punts es desenvolupen en els apartats següents que contenen tots el
mètodes de presa de mostres i anàlisi:

• Introducció (opcional).

• Objecte i camp d’aplicació: ens diu si el mètode és aplicable o no ho és per
al que ens interessa, marge de concentració, etc. Per exemple, en l’objecte
i camp d’aplicació pot indicar que el mètode detecta 2-20 mg/m3 d’un
contaminant.

• Definicions.

• Fonament del mètode (resumeix en què es basa; ens donarà el captador,
etc.).

• Reactius i productes.

• Aparells i material per a la presa de mostres i per a l’anàlisi.

• Presa de mostres(procediment d’obtenció de les mostres i condicions de
transport i conservació de les mostres).

• Procediment d’anàlisi.

• Càlculs.

• Precisió i exactitud.

• Bibliografia.
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Introducció

Al mercat hi ha nombrosos instruments i procediments per a l’avaluació de
contaminants químics al lloc de treball.

L’elecció de l’instrumental depèn, en primer lloc, del que especifiqui el mètode
de presa de mostres i anàlisi, que té en compte les característiques físiques i
químiques de l’agent químic que es vol avaluar.

També, l’elecció depèn de la presència d’altres substàncies a l’aire que puguin
interferir en la captació dels contaminants químics perillosos que volem avaluar.

I finalment, l’elecció final serà qüestió de pressupost i de preferències del compra-
dor en conjunció amb el personal tècnic en prevenció que els farà servir.

Com que la higiene industrial és una ciència relativament moderna, l’instrumental
que necessita també és de nova creació i és en continu perfeccionament. Els
fabricants inverteixen molts diners en recerca per treure al mercat un nou producte
més competitiu i d’ús més fàcil. Per tant, el tècnic higienista haurà d’estar en
constant observació de les novetats que van sorgint.

Respecte dels mètodes d’anàlisi al laboratori utilitzats en higiene industrial per
determinar la naturalesa i la quantitat d’agents químics captats, aquests han evo-
lucionat substancialment en els últims anys. La incorporació de noves tècniques
instrumentals aquest han relegat els mètodes clàssics d’anàlisi, com els mètodes
volumètrics i gravimètrics.

Els nous mètodes instrumentals que es fan servir actualment en un laboratori
d’anàlisis han millorat la sensibilitat i la precisió de la tècnica analítica i en molts
casos són més ràpids.

Així doncs, som en un moment d’innovació i de millora dels instruments per a la
presa de mostres i per a la seva anàlisi posterior. Les tasques de l’higienista i de
l’analista de laboratori cada cop són més precises i exactes i en alguns casos, més
fàcils de portar a terme.

Ens centrarem únicament en els sistemes de presa de mostres i anàlisi, ja que són
els utilitzats per portar a terme l’avaluació de l’exposició laboral per inhalació a
agents químics al lloc de treball.

En el nucli d’activitat “Determinació de les condicions de mostreig de contami-
nants químics a l’aire” aprendrem quins són els paràmetres que hem de conèixer
abans de començar la presa de mostres i com es fan els càlculs per trobar totes les
dades.

En el nucli d’activitat “Aplicacions del mostreig de contaminants químics” veurem
explicacions teòriques i farem diferents pràctiques, que són models dels tipus de
captacions que es fan servir més habitualment en el món de la higiene industrial.
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En el nucli d’activitat “L’anàlisi de contaminants químics al laboratori. El registre
de dades i l’informe. Gestió dels equips de mesura”, estudiarem les principals
tècniques d’anàlisi i quin document ha d’elaborar el personal tècnic de prevenció
per plasmar per escrit tota l’avaluació feta.

Per treballar aquesta unitat didàctica és necessari tenir a mà la guia tècnica de
l’RD 374/2001, el llibret de valors límit ambientals d’exposició professional per
a agents químics a Espanya, una calculadora, i si fos possible, catàlegs de cases
comercials que ofereixin instrumentació d’higiene industrial.
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Objectius

En acabar la unitat didàctica heu de ser capaços del següent:

• Relacionar la forma física i les característiques dels diferents tipus de mos-
tres amb les operacions, les tècniques, els materials i els equips necessaris
per processar-les.

• Processar mostres de partícules, gasos i vapors, a partir de la seva presa,
conservació, etiquetatge i transport, amb l’aplicació de bones pràctiques de
laboratori (BPL), d’acord amb la normativa i els procediments establerts i
segons les característiques del contaminant, les de l’ambient i la determina-
ció que en calgui fer.

• Posar a punt equips de mostreig, de mesura i d’anàlisi, a partir del calibratge,
la verificació i el manteniment, d’acord amb les BPL i segons instruccions
i procediments establerts.

• Preparar reactius, suports per a la presa de mostres i les anàlisis, segons les
BPL, amb fiabilitat i exactitud, a partir dels procediments establerts.

• Determinar analíticament agents químics contaminants, segons la metodolo-
gia adequada i d’acord amb les BPL i els procediments de treball establerts.

• Determinar quan, en l’avaluació de riscos, s’han de sol·licitar anàlisis més
precises de contaminants químics, en funció dels mitjans disponibles i la
complexitat del procés.

• Determinar l’exposició als contaminants, a partir dels procediments de
càlcul establerts i de les variables i els factors que els afecten.

• Enregistrar avaluacions ambientals, controls d’exposició i mesures preven-
tives dels contaminants, segons la normativa vigent, a partir dels procedi-
ments d’enregistrament establerts.
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1. Determinació de les condicions de mostreig de contaminants
químics a l’aire

Les condicions de la presa de mostres d’un agent químic a l’aire són establertes
o recomanades pel propi mètode analític i han estat estimades prenent com a
base que el mètode cobreixi un marge raonable de concentracions, normalment
al voltant del límit d’exposició establert i sota el supòsit que no hi influeixin o
interfereixin altres contaminants.

En la pràctica, el mètode pot no ajustar-se completament a les característiques
d’exposició i del criteri de valoració que cal aplicar. En aquests casos és necessari
adequar-lo a les condicions reals de l’exposició o del criteri de valoració. Però en
general, les condicions fixades per a la presa de mostres solen disposar de molt
poc marge per a modificacions.

1.1 Adequació del mètode de presa de mostres a la situació real

L’elecció del sistema i condicions de mostreig, que és fixada pel mètode analític
disponible amb poques possibilitats de variació, pot presentar diferents desajustos
amb la realitat de l’exposició i del criteri que cal aplicar.

Alguns exemples de situacions que poden requerir modificacions en la presa de
mostres són els següents:

• Previsió que el nivell de concentració ambiental existent signifiqui una
quantitat de mostra inadequada, per defecte o per excés, per al mètode
disponible. Això pot repercutir en l’eficàcia de captació de la mostra. Per
exemple, quan es volen captar partícules de pols inhalable i se sap que la seva
concentració a l’aire és elevada, si no es disminueix el temps de mostreig
se saturarà el filtre i la concentració que es captarà serà inferior a la real.

• Necessitat de determinar diferents contaminants mitjançant la mateixa presa
de mostres. Per exemple, si hi ha una mescla complexa de dissolvents.

• Presència d’interferències conegudes d’altres contaminants.

• El mètode requereix un temps de mostreig més llarg que l’exposició que cal
mesurar o el patró d’exposició temporal que s’ha de valorar. Per exemple,
els valors límit ambientals de curta durada que són obligatòriament de
quinze minuts.

• L’existència de grans variacions de concentració al lloc de treball en el
temps.

Mètode analíticimètode de
presa de mostres i anàlisi
en higiene industrial són
sinònims.

Per ampliar la informació
sobre el mètode analític i
la presa de mostres
consulteu el nucli
d’activitat “Introducció als
sistemes de presa de
mostres. El mètode de
presa de mostres i anàlisi”
de la unitat didàctica
“Quantificació d’agents
químics”.
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Presència d’interferències

A més a més d’haver d’ajustar
les condicions del mostreig, la
presència d’interferències pot

implicar la introducció de
modificacions en el sistema de

mostreig, per exemple, posar-hi
un filtre previ per eliminar

matèria particulada.

Condicionants del mètode
important

Els condicionants del mètode
més importants són:

• la sensibilitat-límit de
detecció,

• l’especificitat del
captador,

• el temps-volum de
mostreig,

• la tècnica analítica,

• el cost econòmic del
procediment.

• L’aplicació a cicles de treball de durada molt diferent, per excés o per defecte,
de l’establerta per al temps de mostreig.

• Una humitat ambiental elevada que pugui limitar la capacitat de l’adsorbent
que obligui a disminuir el temps de mostreig d’acord amb les especificaci-
ons del mostrejador.

• No disposar d’un mètode validat per al contaminant objecte de la mesura.

Sempre s’ha d’utilitzar el millor mètode no validat disponible o fer les
modificacions que siguin imprescindibles per a la seva adequació. I sempre
s’haurà de fer constar de manera clara i detallada en l’informe final de
l’avaluació.

1.2 Condicionants del mètode de presa de mostres i anàlisi

La presa de mostres per a la seva anàlisi posterior al laboratori presenta condicio-
nants diferents que s’han de tenir en compte abans de començar el mostreig.

Els condicionants del mètode d’anàlisi es poden dividir en:

1. Condicionants del propi mètode

Els condicionants del propi mètode són les instruccions imposades pel
mètode que s’ha d’utilitzar.

2. Condicionants estratègics

Altres condicionants que es deuen a les característiques pròpies del lloc de
treball que s’ha d’avaluar i als agents químics perillosos que es troben a
l’aire s’anomenen condicionants estratègics.

Els condicionants estratègics responen les preguntes següents:

(a) Què mesurar? És a dir, quins agents químics mesurar?

(b) Com mesurar els agents químics presents a l’aire del lloc de treball
que s’ha d’avaluar?

(c) On mesurar aquests agents químics?

(d) Quan mesurar aquests agents químics?
El respondre aquestes qüestions ens dirà el nombre de mostres que cal
portar a terme cada jornada laboral, la durada de cada mostreig, època
de l’any-dia-hora.

3. Condicionants tecnològics

A més a més s’han de tenir en compte els condicionants tecnològics que
estan relacionats amb l’instrumental que es fa servir en la presa de mostres.
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Els condicionants tecnològics són els que imposen l’instrumental que hi
ha al mercat per portar a terme la presa de mostres i l’instrumental per
aplicar les tècniques analítiques que s’especifiquen en el mètode de presa
de mostres i anàlisi.

Els condicionants tecnològics, juntament amb els condicionants de mètode
d’anàlisi i els condicionants estratègics, ens determinen tots els paràmetres
de mostreig.

1.2.1 Aspectes que cal tenir en compte abans de la presa de mostres

A l’hora d’estudiar els condicionants, es pot distingir entre les tres parts en què es
divideix el mètode de presa de mostres i anàlisi:

• presa de mostres,

• transport i conservació de les mostres,

• anàlisi al laboratori.

Presa de mostres transport i conservació

El pesonal tècnic de prevenció té responsabilitat fins al transport de les mostres, per la
qual cosa, ens centrarem només en la presa de mostres. El transport i la conservació
de les mostres són ben definides en el mètode i no impliquen cap complicació d’execució
ni hi poden haver canvis, per la qual cosa l’obviarem, recordant que són una part igual
d’important per portar a terme amb èxit tota l’avaluació.

Els condicionants en els processos de presa de mostres es poden sintetitzar en tres
blocs:

1) El suport de captació

Les característiques més rellevants d’un suport de captació d’agents químics a
l’aire és:

1. La seva naturalesa.

2. El seu tipus: diàmetre i dimensions.

3. La qualitat del suport. Les seves impureses poden influir en l’anàlisi per la
qual cosa és imprescindible utilitzar un blanc.

4. El rendiment del suport. Es refereix a l’eficàcia que aconsegueix en la
captació de la mostra de contaminant a l’aire i a l’eficàcia en la recuperació
d’aquest contaminant captat al laboratori. És un paràmetre característic per
a cada contaminant o grup de contaminants.

Presa de mostres i anàlisi
de laboratori

L’execució de la presa de mostres
i el procediment analític per a
l’avaluació d’agents químics als
ambients de treball els porten a
terme persones diferents. Els
tècnics de prevenció prenen les
mostres a l’àrea de treball i les
remeten al laboratori d’anàlisi,
on l’analista determina la seva
composició i concentració. Això
fa que sigui importantíssim
prestar una atenció especial al
transport i a l’emmagatzematge
de les mostres captades.

Naturalesa i tipus de suport
de captació

La naturalesa i el tipus del suport
són establerts en el propi mètode
analític i no poden ser altres, ja
que aquestes característiques
estan d’acord amb l’estat físic, la
naturalesa i el comportament
davant el contaminant i també
són els adequats per al
procediment analític i la tècnica
instrumental posterior.



Riscos químics i biològics ambientals 12
Quantificació d’agents químics: els sistemes de presa de mostres i

anàlisi

Volum d’aire màxim

La quantitat de mostra es
relaciona amb el volum

mostrejat, per aquest motiu en la
majoria de mètodes s’especifica
el volum màxim de mostreig per
no tenir problemes de saturació

del captador.

Determinació del volum

En la pràctica, tant la
concentració ambiental com el

nombre de contaminants
exposats de forma paral·lela són
valors que varien d’una situació

a una altra, per la qual cosa, per a
cada cas s’ha de fer un

replantejament en el volum
preestablert i poder adaptar-lo a

cada situació particular per
aconseguir la quantitat de mostra

òptima.

Importància de conèixer les
interferències

Conèixer l’existència
d’interferències i la seva

naturalesa no és sempre fàcil i es
tracta d’una informació

transcendent per portar a terme
una presa de mostres i una

anàlisi posterior correcta, per la
qual cosa s’han de fer totes les

indagacions bibliogràfiques i
experimentals necessàries per

identificar-les.

5. La capacitat del suport. És un paràmetre experimental que depèn del
contaminant o grup de contaminants que s’han de retenir. Saber aquesta
dada ens servirà per evitar problemes com les colmatacions, les saturacions
o les volatilitzacions.

Com podem comprovar, amb la qüestió del suport de captació, el personal tècnic
de prevenció ha de consultar el mètode d’anàlisi escollit per portar a terme
l’avaluació i proveir-se del tipus que s’hi indica. També s’haurà d’anotar la
capacitat del suport per tenir-la en compte a l’hora de determinar les condicions
de mostreig.

2) La quantitat de mostra

És molt important captar la quantitat de mostra adequada, i no captar en excés o
per defecte ja que en el primer cas donarem un valor inferior al que realment hi ha
i, en el segon, podem dir que no hi ha contaminant químic o en valors inferiors al
límit de detecció i que sí que n’hi hagi.

La quantitat de mostra captada influeix directament en la precisió i fiabilitat dels
resultats, per la qual cosa és el paràmetre més importat que s’ha de tenir en compte.

La quantitat de mostra captada en el transcurs de la presa de mostres és la
conseqüència de dos paràmetres:

1. La concentració ambiental del contaminant o contaminants. És molt difícil,
si no es tenen valors anteriors, saber aproximadament quina concentració
de contaminant hi ha a l’ambient per poder decidir els paràmetres de presa
de mostres i captar la quantitat de contaminant adequada.

2. El volum d’aire mostrejat. És un valor que generalment es recomana o es
dedueix en el mètode analític del contaminant, però en tot cas, és una dada
teòrica i orientativa i es calcula per una suposada concentració ambiental,
pròxima al valor límit i suposant que no hi ha cap tipus d’interferències. Si
s’ha d’adaptar el volum de mostreig, el tècnic de prevenció ha de tenir en
compte i coordinar els factors propis del medi que s’ha de mostrejar: com-
posició qualitativa i quantitativa, presència d’altres contaminants, valors de
concentració esperades, cicles de treball, etc. Així com també ha de tenir en
compte el mètode analític que s’ha de desenvolupar: marge de treball, límit
de detecció, limitacions de l’equip o suport, etc.

3)Les interferències

És molt habitual que en l’àmbit laboral, quan es mostreja un agent químic, hi hagi
altres contaminants que poden produir interferències en la presa de mostres i/o en
l’anàlisi posterior.

Si es coneix el tipus d’interferències es poden suprimir o neutralitzar:

1. Utilitzant procediments, com ara separar-ne la matèria particulada o
eliminar-hi contaminants.
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2. Utilitzant sistemes per retenir-los, com per exemple, prefiltres.

3. Modificant lleument el procediment analític.

Per detectar interferències s’ha de tenir informació sobre les activitats que es
desenvolupen al voltant del lloc de treball que s’ha d’avaluar, les fonts de
contaminació existents i la naturalesa del contaminant que emeten, la composició
ambiental, revisar anàlisis anteriors, etc.

Quan no es disposa de tota aquesta informació, s’ha de portar a terme una anàlisi
preliminar de l’ambient laboral i, si és necessari, recollir una mostra ambiental de
gran volum, que s’anomena “cap de sèrie” que facilita la identificació dels diversos
contaminants o de les interferències concurrents.

Sempre, encara que es tinguin controlades les interferències, quan es fa un
mostreig, s’ha de fer una mostra en blanc.

La mostra en blanc serveix per verificar:

1. La qualitat del suport de captació: el filtre, la dissolució, l’adsorbent, etc.

2. Les manipulacions de les mostres en la presa, el transport i en la conservació,
i detectar-hi contaminacions, humitat, temperatures inadequades, acció de
la llum, etc.

3. El procediment analític: el material utilitzat, els reactius, les contaminaci-
ons accidentals, etc.

En la figura 1.1 es fa un resum dels aspectes que s’han de tenir en compte en la
presa de mostres.

Figura 1.1. Aspectes que cal tenir en compte en la presa de mostres

Mostra en blanc

Una mostra en blanc és un
sistema de captació idèntic a
l’utilitzat en la presa de mostres,
si pot ser del mateix lot, que
pateix les mateixes
manipulacions que les de la
presa de mostres, transport i
conservació però sense fer-hi
passar aire al seu través.
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Per conèixer les
estratègies de mostreig

podeu consultar la unitat
“Avaluació de l’exposició a

contaminants químics”.

1.2.2 Conceptes de temps dins els condicionants de presa de
mostres

En els mètodes de presa de mostres dins la higiene industrial, es fan servir diferents
valors temporals, que es poden resumir en temps de referència, temps d’exposició
i temps de mostreig.

En relació amb el temps de referència, quan s’ha de portar a terme un mostreig
s’han de tenir en compte, en primer lloc, els criteris de valoració que s’han
d’aplicar, és a dir, si l’agent químic que s’ha d’avaluar té valor límit d’exposició
diària, en què el temps de referència són vuit hores i/o si té valor límit ambiental
d’exposició curta, amb una referència temporal de quinze minuts.

A l’Estat espanyol en aquests moments hi ha dos patrons temporals:

• El patró de vuit hores, que serveix per portar a terme avaluacions de
l’exposició laboral a agents químics.

• El patró de quinze minuts que serveix per avaluar les exposicions
agudes a contaminants químics al lloc de treball.

Els patrons temporals donen lloc als criteris de valoració que respectivament
són els valors límit ambientals d’exposició diària (VLA-ED) i els valors límit
ambientals de curta durada (VLA-EC).

Qualsevol allunyament del patró temporal d’exposició del criteri de valoració que
s’ha d’aplicar, resta fiabilitat a la valoració efectuada. Si la diferència és per
defecte, és a dir, si el temps d’exposició és inferior al temps de referència del
criteri, la valoració és més protectora, amb la qual cosa es pot fer servir. Però
quan és per excés, quan el temps d’exposició és superior al de referència del criteri
de valoració, la valoració perd la seva capacitat de protecció i s’ha d’atendre a
les recomanacions associades al propi criteri o a les informacions toxicològiques
disponibles.

Com més s’aproximi el temps de
mostreig al temps d’exposició, més

fiable serà la mesura.

Es defineix temps d’exposició com el temps al qual els treballadors
s’exposen a un agent químic durant una jornada laboral.

La valoració ideal és la que es basa en més d’un mostreig que cobreixin tot el
temps d’exposició. És a dir, el temps de mostreig total ha de ser el més pròxim
possible al temps d’exposició. Com més gran sigui la diferència entre el temps de
mostreig i el temps d’exposició, menys fiable serà la valoració efectuada amb el
resultat obtingut.
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El temps de mostreig és el paràmetre dins l’estratègia de mostreig que ens
diu durant quanta estona s’ha d’estar captant mostra.

Hi ha diferents procediments per augmentar la fiabilitat de les mesures fetes amb
temps de mostreig petits o molt petits comparats amb els temps d’exposició que
es tracten en plantejar l’estratègia de mostreig.

1.3 Càlculs de les condicions de mostreig

Les condicions de mostreig o paràmetres de mostreig bàsics que s’han de
saber abans de començar la presa de mostres són:

• El cabal al qual ha d’estar calibrada la bomba d’aspiració.

• El temps de captació per a cada mostreig.

• El volum d’aire que passarà pel suport de captació o el volum d’aire
que es captarà en una bossa inerta.

• El nombre de mostrejos que es portaran a terme durant una mateixa
jornada laboral al mateix lloc de treball. Aquest nombre ens definirà
el tipus de mostreig: A, B, C, D, E o F.

Els valors de cabal i el volum de mostreig, de vegades són determinats pel mètode
d’anàlisi i, d’altres vegades, s’han de calcular o adaptar a les condicions del lloc
de treball en concret. Pot passar que el mètode de presa de mostres i anàlisi ens
indiqui un interval de possibles volums de mostreig o un interval de cabals de
treball. En aquest cas, hem de prendre la decisió d’escollir un volum o un cabal de
mostreig teòric per començar a definir les condicions de mostreig i fer els càlculs
posteriors amb aquest valor.

Hem de tenir en compte que si hem d’avaluar el risc d’exposició de curta
durada, és a dir, comparar amb el valor de VLA-EC, el temps de mostreig
ha de ser obligatòriament de quinze minuts, llevat que les circumstàncies del
lloc de treball que s’ha d’avaluar no ho permetin.

Exemple de mètode de presa de mostres no vàlid

Es vol avaluar l’exposició laboral a formaldehid. Si consultem el llibre de valors límit
ambientals editat per l’INSHT fins l’any 2007, ens adonem que només té valor límit
ambiental de curta durada, per la qual cosa el temps de mostreig es fixa en 15 minuts.

El mètode de presa de mostres i anàlisi ens diu que el cabal ha de ser de 0,9 l/min i que el
volum recomanat és de 60 l.

Anem a comprovar que podem portar a terme l’anàlisi:

Sobre els càlculs de cabal
i volum de mostreig vegeu
el nucli d’activitat “Càlculs
per avaluar l’exposició a
agents químics” de la
unitat didàctica “Avaluació
de l’exposició a
contaminants químics”.

Recordeu que V = Q·t.
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Per consultar el llibret de
valors límit ambientals que

edita l’INSHT i actualitza
anualment, consulteu la

secció “Adreces d’interès”
del web del crèdit.

V = 0, 9 · 15 = 13, 5 l

Com que el mètode ens diu que el volum recomanat ha de ser al voltant de 60 l i nosaltres
hem calculat que en 15 minuts farem passar 13,5 l d’aire, aquest mètode no és vàlid per
avaluar l’exposició laboral a formaldehid en aquest lloc de treball, si no es modifica cap
paràmetre, ja que mostrejaran poc volum d’aire i, per tant, poca quantitat de contaminant i
el laboratori d’anàlisi no serà capaç de detectar-lo.

A l’hora de definir els paràmetres de mostreig, a més a més de tenir en compte les
limitacions especificades en el mètode de presa de mostres i anàlisi, hem de veure
com es desenvolupen les tasques que donen lloc al risc en la jornada laboral, per
exemple, si són cicles de treball i de quina durada; si és una exposició constant
durant tot el temps d’exposició, etc.; ja que aquestes circumstàncies fan que el
temps de mostreig estigui més o menys predeterminat.

Exemple de càlcul de volum quan es coneix el temps d’exposició

En el mètode de captació de fibres d’amiant, ens diuen que el cabal de mostreig ha de ser
d’1 l/min i que el volum de mostreig ha de ser entre els 10 i els 120 l.

Si nosaltres sabem que el temps d’exposició dels treballadors a fibres d’amiant és d’una
hora (60 minuts), el volum de mostreig l’obtindrem de la manera següent:

V = 1 · 60 = 60 l

Per tant, el volum de mostreig serà de 60 litres.

1.3.1 Càlculs a partir del volum de ruptura

Els tubs adsorbents que es fan servir en la captació d’alguns gasos i vapors
determinats tenen definit per a cada agent químic el volum de ruptura.

El volum de ruptura d’un agent químic en un adsorbent és el volum d’aire
contaminat que es pot mostrejar.
El volum de ruptura és específic per a un adsorbent i per a un agent químic
en concret.

Els volums de ruptura es troben en taules en els mètodes de presa de mostres i
anàlisi i també en els fulletons que el fabricant adjunta als tubs.

A més a més del contaminant i de l’adsorbent, el valor del volum de ruptura és
afectat per altres paràmetres com la quantitat d’adsorbent que hi ha inserit al tub
de vidre, la geometria del tub de vidre, el grau d’empaquetament de l’adsorbent,
la presència a l’aire d’altres agents químics, el cabal de mostreig durant la presa
de mostres, la humitat i la temperatura ambientals, etc.

En general, es pot dir que un augment de la concentració de contaminant, de cabal,
d’humitat, de temperatura fan disminuir el volum de ruptura; és a dir, s’hi podrà
fer passar menys aire.
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Atès que és molt difícil repetir totes les variables que es donaven en el
moment de definir el volum de ruptura que figura en les taules, mai no és
aconsellable sobrepassar els dos terços del valor indicat per al mostreig d’un
agent químic determinat amb un tipus d’adsorbent.

Quan es determinin les condicions de mostreig amb captació amb tubs adsorbents,
es calcularan els dos terços del volum de ruptura de l’agent químic que s’ha de
valorar i aquest serà el volum màxim de mostreig per mostra.

Exemple de càlcul del volum màxim a partir del volum de ruptura

Es vol determinar la concentració ambiental de benzè per captació amb tubs adsorbents
de carbó actiu.

Si mirem, per exemple, la taula 1 de l’annex A del mètode de presa de mostres editat
per l’INSHT: MTA/MA-032/A98, veiem que el volum de ruptura per unes condicions
de concentració atmosfèrica, unes condicions d’humitat relativa i un cabal de mostreig
concrets, és de 41,0 litres.

Per tant, el volum màxim de mostreig hauria de ser de 41,0·2/3 = 27,3 litres.

De vegades, en les taules de valors de volum de mostreig figuren valors per a
diferents situacions de concentració atmosfèrica o d’humitat relativa o un cabal
de mostreig, llavors hem d’escollir el volum de ruptura que més s’assembli a les
nostres condicions de presa de mostres.

Exemple de diferents valors de volum de ruptura

Es vol determinar la concentració ambiental de cloroform per captació amb tubs adsorbents
de carbó actiu.

Si mirem, per exemple, la taula 1 de l’annex A del mètode de presa de mostres editat
per l’INSHT: MTA/ MA-032/A98, veiem que el volum de ruptura segons les condicions de
concentració atmosfèrica, les condicions d’humitat relativa i el cabal de mostreig, pot ser o
bé de 18,2 litres o bé de 15,0 litres.

Quan s’ha de captar més d’un agent químic amb volums de ruptura diferents, amb
el mateix tub adsorbent, s’ha de prendre com a referència el valor de volum de
ruptura més baix i es calcularan el dos terços d’aquest valor.

Exemple de càlcul del volum màxim per barreges

Es vol determinar la concentració ambiental de benzè, toluè, etilbenzè, p-xilè i 1,2,3-
trimetilbenzè per captació amb tubs adsorbents de carbó actiu.

Si mirem, per exemple, la taula 2 de l’annex A del mètode de presa de mostres editat
per l’INSHT: MTA/MA-032/A98, veiem que els volums de ruptura per a unes condicions
de concentració atmosfèrica, unes condicions d’humitat relativa i un cabal de mostreig
concrets, dels cinc agents químics són respectivament: 10,60; 11,40; 13,06; 13,06; > 30,00
litres.

Per tant, el volum de ruptura més petit és el del benzè que és de 10,6 litres. I el volum
màxim de mostreig en aquest cas hauria de ser de 10,6·2/3 = 7,1 litres.

De totes maneres, hem de tenir en compte que els valors de ruptura de les taules
són valors experimentals i que no cal agafar-los exactament, sinó més aviat han de
ser una referència per a la definició dels paràmetres de mostreig.

Si voleu consultar els
mètodes de presa de
mostra i anàlisi consulteu
la web de l’INSHT que
trobareu en la secció
“Adreces d’interès” del
web del crèdit.
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Límits de detecció i de
quantificació

El límit de detecció és la
quantitat més petita d’una
substància que un mètode

d’anàlisi pot trobar. Molts cops
es confonen els conceptes de

límit de detecció i límit de
quantificació i es fan servir com

si fossin el mateix valor.

1.3.2 Càlculs a partir del límit de quantificació

Si la concentració ambiental esperada és petita, s’ha de calcular el temps mínim
de durada de la captació per a cada mostra a partir del límit de quantificació del
mètode d’anàlisi.

El límit de quantificació és la quantitat més petita d’un agent químic que
es pot detectar amb una precisió i una exactitud acceptables, amb un mètode
de presa de mostres i anàlisi concret.

La fórmula que s’ha d’aplicar per als agents químics que tenen valor límit
ambiental d’exposició diària (VLA-ED), per trobar el temps mínim de mostreig
per a cada mostra, és la següent:

tmínim =
Lq

V LA− ED ·Q
en què tmínim és el temps mínim de mostreig per mostra, expressat en minuts, LQ

és el límit de quantificació en micrograms per cada mostra, VLA-ED és el valor
límit ambiental d’exposició diària en g/l (mg/m3) i Q és el cabal de mostreig en
l/min.

Exemple de càlcul de temps mínim

Calculeu el temps mínim per mostra per avaluar una exposició a un contaminant que té un
límit de detecció de 20 micrograms i el VLA-ED = 100 mg/m3, si es capta en un cabal d’1,2
l/min i es vol assegurar que es detecta el VLA-ED.

Solució:

Apliquem la fórmula del temps mínim de mostreig:

tmín =
20 µg

100 µg/l · 1, 2 l/min
= 0, 167 min = 10 s

Per tant, el temps mínim de mostreig per assegurar-nos que captem prou mostra perquè
es pugui quantificar és de 10 segons per cada presa de mostres.

Quan l’agent químic té assignat un valor límit ambiental d’exposició curta (VLA-
EC), el temps de mostreig queda fixat a quinze minuts, per la qual cosa, l’únic
que es pot fer és assegurar-se que límit de quantificació del mètode permetrà la
determinació de l’agent químic, mostrejant quinze minuts. Per comprovar-ho es
pot aplicar la fórmula:

LQ ≤ V LA− EC ·Q · 15

en què LQ és el límit de quantificació en micrograms per cada mostra, VLA-EC
és el valor límit ambiental d’exposició curta en µg/l (mg/m3) i Q és el cabal de
mostreig en l/min.

Exemple de càlcul de temps mínim per comparar amb el VLA-EC

Tenim les dades següents:
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Si mirem el llibret de valors límit ambientals veiem que l’agent químic només té valor límit
ambiental de curta durada amb el valor 0,37 mg/m3. Consultant el mètode de presa de
mostres i anàlisi ens diu que el cabal de mostreig ha de ser 1 l/min.

Per la qual cosa, si ho substituïm en la fórmula: 0,37 µg/l · 1 l/min · 15 min = 5,55 µg. Això
significa que LQ < 5,55 µg.

1.3.3 Càlculs a partir d’un “no detectat”

Quan es fa per primer cop una presa de mostres ambiental d’un agent químic
concret i no es coneix la seva concentració, pot passar que en ser analitzada pel
laboratori d’anàlisi, no es detecti la presència del contaminant en la mostra. En
aquest cas, el responsable de l’anàlisi ha d’escriure en el butlletí “No detectat”.

El fet que no s’hagi detectat cap agent químic vol dir que la mostra analitzada per
un mètode d’anàlisi concret especificat en el mètode de presa de mostres i anàlisi
específic conté una concentració de l’agent químic que s’ha de valorar inferior al
límit de detecció del mètode. És clar que també pot ser que no n’hi hagi gens.

Quan una mostra doni un “no detectat” no vol dir en tots els casos que no
hi hagi l’agent químic buscat, sinó que aquest agent químic es troba dins la
mostra en una quantitat inferior a la que el mètode és capaç de detectar.

Una mostra amb valor “no detectat” s’hauria de rebutjar a l’hora de portar a terme
els càlculs de valoració i si fos necessari tornar a mostrejar.

Però en la pràctica, com que prendre mostres ambientals i analitzar-les és un
procediment llarg i econòmicament car, es poden intentar treure conclusions de
la concentració ambiental del contaminant que s’ha d’analitzar fent la suposició
que ens trobem en la situació més desfavorable; en el cas del “No detectat”, seria
considerar que la quantitat d’agent químic existent a la mostra és igual que el valor
del límit de quantificació del mètode utilitzat

Quan el laboratori d’anàlisi dóna un “no detectat”, a l’hora de calcular la possible
concentració ambiental el tècnic de prevenció pot fer l’aproximació de considerar
que la concentració de la mostra captada és igual al límit de quantificació del
mètode d’anàlisi.

Exemple de “No detectat”

El límit de quantificació de l’àcid sulfhídric (H2S) amb captació amb tubs adsorbents és de
500 g/ mostra.

Es va portar a terme una captació durant 50 minuts en un cabal de 0,2 l/min i el laboratori
va posar en l’informe d’anàlisi “no detectat àcid sulfhídric”.

El temps d’exposició del treballador a l’àcid és d’una hora.

1. Quina és la concentració màxima d’àcid sulfhídric que hi pot haver a la mostra?

2. Es poden treure conclusions sobre l’exposició laboral a àcid sulfhídric amb aquestes dades?

Límits de quantificació o de
detecció

Recordeu que per al personal
tècnic en prevenció el valor que
li interessa és el del límit de
quantificació. Si no s’hi detecta
cap agent, tampoc no es pot
quantificar. Per la qual cosa,
farem servir indistintament els
termes límit de quantificació i
límit de detecció.
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Solució:

1. Primer hem de calcular el volum mostrejat per transformar el límit de quantificació d’unitats
de massa en concentració.

Sabem que V = Q·t. Per tant, V = 0,2 l/min · 50 min = 10 l = 10 · 10-3 m3 d’aire s’han mostrejat.

Concentració d′àcid sulfhidric màxima =
500 · 10−3 mg

10 · 10−3 m3
= 50 mg/m3

2. Després hem de buscar els valors límit ambientals de l’àcid sulfhídric, que en el llibret de límits
d’exposició editats per l’INSHT apareix com a sulfur d’hidrogen i hi ha els valors següents:

• VLA-ED: 14 mg/m3

• VLA-EC: 21 mg/m3

No podem valorar l’exposició de curta durada perquè el temps que s’ha mostrejat és de
50 minuts, per la qual cosa, només intentarem treure conclusions respecte de l’exposició
diària.

Ara calculem l’ED sabent que el temps d’exposició és d’una hora:

ED = 50 · 1
8
= 6, 25 mg/m3

Així que l’índex d’exposició és:

I =
6, 25

14
= 0, 45 mg/m3

En aquest cas, no podem treure conclusions respecte de l’exposició laboral a àcid sulfhídric,
ja que el valor de I que hem obtingut en fer la suposició que ens trobem en la situació més
desfavorable que és la de dir que la concentració ambiental de contaminant és el valor del
límit de quantificació, ja que la I ens ha donat a la zona d’indeterminació (entre 0,1 i 1
segons la guia tècnica de l’RD 374/2001).

Així que haurem de tornar a prendre mostres en un cabal de mostreig més gran si el mètode
ens ho permet i/o mostrejar durant més temps si les condicions del lloc de treball ens ho
permeten.

Només podem treure conclusions amb un “no detectat” quan el valor de la
concentració obtinguda a partir del límit de quantificació és deu cops o més inferior
a la concentració del seu VLA-ED o VLA-EC en el seu cas, ja que així en suposar
la situació més desfavorable, el valor de I que obtenim és inferior a 0,1 i podem
assegurar que l’exposició és acceptable.

Exemple de càlcul del volum

La determinació de trietilamina en aire es porta a terme per captació en carbó actiu i anàlisi
posterior per cromatografia de gasos. El límit de quantificació analític és de 1,2 g/mostra.

Calcularem el volum d’aire que s’ha de fer passar a través del captador de carbó actiu per
poder determinar una concentració equivalent a una desena part del seu VLA.

Si busquem en el llibre de límits d’exposició laboral editat per l’INSHT trobem que la
trietilamina té els valors límit següents: VLA-ED: 8,4 mg/m3; VLA-EC: 12,6 mg/m3. Així que
haurem de calcular el volum per valorar l’exposició diària i el volum per valorar l’exposició
curta:

1. Volum de mostreig mínim per valorar l’exposició diària sense risc d’obtenir un “no detectat” al
laboratori d’anàlisi.

La desena part de la concentració del VLA-ED és:

1

10
· 8, 4 mg/m3 = 0, 84 mg/m3
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Ara buscarem el volum que s’ha de mostrejar amb el valor del límit de quantificació expressat
en mil·ligrams i la concentració calculada (c = m/V i, per tant, V = m/c):

1, 2 · 10−3 mg

0, 84 mg/m3
= 1, 4 · 10−3 m3 = 1, 4 l

Si expressem el volum en litres: 1,4 litres d’aire s’han de mostrejar per valorar l’exposició
diària sense risc d’agafar poc contaminant i que el laboratori d’anàlisi no sigui capaç de
detectar-lo.

2. Volum de mostreig mínim per valorar l’exposició de curta durada sense risc d’obtenir un “no
detectat” al laboratori d’anàlisi.

La desena part de la concentració del VLA-EC és:
1

10
· 12, 6 mg/m3 = 1, 26 mg/m3

Ara buscarem el volum que s’ha de mostrejar amb el valor del límit de quantificació expressat
en mil·ligrams i la concentració calculada:

1, 2 · 10−3 mg

1, 26 mg/m3
= 9, 5 · 10−4 m3 = 0, 95 l

Si expressem el volum en litres: 0,95 litres d’aire s’han de mostrejar per valorar l’exposició de
curta durada sense risc d’agafar poc contaminant i que el laboratori d’anàlisi no sigui capaç
de detectar-lo.
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2. Aplicacions del mostreig de contaminants químics

Hi ha diferents maneres de classificar els sistemes de mesura. Una manera de
classificar-los és en funció de com es determina el contaminant que dóna lloc a
dos sistemes de captació:

• captació amb lectura directa,

• captació amb presa de mostres i anàlisi.

A més a més, segons la naturalesa de l’agent químic que s’ha d’avaluar, s’ha de
fer servir un tipus de captador o un altre. Els captadors més habituals són:

• Captadors amb un suport:

– filtres amb portafiltres per a partícules sòlides,
– solucions absorbents,
– tubs adsorbents per a vapors i aerosols.

• Captadors directes:

– bosses inertes.

Un exemple per a cadascun d’aquests sistemes de captació és:

• Sistemes de lectura directa amb tubs colorimètrics: anàlisi de la concentra-
ció ambiental de diòxid de carboni.

• Sistemes de presa de mostres i anàlisi:

– Amb filtres com a suport de captació:
∗ de partícules de pols de la fracció inhalable,
∗ de partícules de pols de la fracció respirable.

– Amb tubs adsorbents com a suport de captació: captació de vapors
orgànics a l’aire.

Amb presa de mostra directa amb bosses inertes: anàlisi d’òxid de dinitrogen
(N2O).

2.1 Sistema de lectura directa amb tubs colorimètrics

Al mercat hi ha molts tipus de tubs colorimètrics de curta durada per poder mesurar
un ampli ventall d’agents químics a l’aire, només cal consultar qualsevol catàleg
d’un fabricant per comprovar-ho.

Podeu consultar la
classificació dels sistemes
de mesura en el nucli
d’activitat “Introducció als
sistemes de mesura.
Sistemes de lectura
directa” de la unitat
didàctica “Quantificació
d’agents químics”.

Solucions absorbents

El sistema de captació amb
solucions absorbents és en desús
per la qual cosa no s’explicarà
cap cas pràctic d’aquest tipus de
captació.
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Caducitat dels tubs
colorimètrics

Els tubs colorimètrics són
formats per un suport impregnat
per un reactiu químic posat dins
un tub de vidre. L’agent químic

es pot descompondre amb el
temps o marxar per difusió pels

porus del vidre.

Normalment, els tubs
colorimètrics es

comercialitzen en capses de
deu unitats.

Els tubs colorimètrics s’han de guardar a la nevera i tenen data de caducitat que
s’ha de controlar, ja que si estan caducats poden donar resultats erronis o fins i tot
no reaccionar i no donar cap senyal.

Els tubs colorimètrics permeten mesurar la concentració de diòxid de carboni
(CO2), ja que és un gas que forma part de la composició de l’aire, però que si
hi és en excés pot produir problemes respiratoris per manca d’oxigen.

La tècnica d’anàlisi amb tubs colorimètrics serveix per portar a terme comprova-
cions ràpides i netes de la presència o absència d’un gas concret en una zona de
treball.

Perquè quedi ben definit un mètode de presa de mostra, s’han d’especificar els
equips de mesura, les condicions de mostreig i la descripció dels passos que cal
seguir per mesurar un agent químic.

En el cas de la determinació del diòxid de carboni, tenim:

1. Equips de mesura del diòxid de carboni

La determinació de diòxid de carboni amb tubs colorimètrics requereix la
utilització de l’equip següent:

• Tubs colorimètrics no caducats i que han estat guardats en nevera.

• Bomba d’aspiració manual d’èmbol o de manxa.

• Termòmetre.

• Baròmetre.

• Cronòmetre.

2. Condicions de mostreig del diòxid de carboni

Abans de començar l’anàlisi del diòxid de carboni (CO2), s’ha de llegir el
fulletó que incorpora la capsa on hi ha els tubs colorimètrics. En aquest
fulletó hi ha especificades les condicions de mostreig. Les dades que a
nosaltres ens interessa conèixer són:

• Rang de mesura, és a dir, entre quines concentracions de diòxid de
carboni treballa el tub colorimètric.

• Quantes embolades s’han de fer.

• El volum d’aire que s’ha de posar a l’èmbol (a 100 ml o a 50 ml).

• Durada de l’embolada, és a dir, quants minuts hem de tenir el sistema
captant aire.

• El color del canvi de tub per poder fer la lectura de la concentració.

• Els factors de correcció de la temperatura i la pressió, que cal aplicar
un cop feta la lectura del tub.

• Les interferències, ja que si hi ha certs agents químics a l’aire, es poden
obtenir lectures incorrectes i, per tant, ja no es pot utilitzar aquest tipus
de tub.
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3. Passos que cal seguir per mesurar la concentració del diòxid de carboni

El procediment que cal seguir per a la mesura de CO2 amb tubs colorimè-
trics és el següent:

(a) Llegiu les instruccions d’ús del tub colorimètric de CO2 que es
descriuen en el fulletó que incorpora cada capsa.

(b) Llegiu les instruccions de la bomba d’aspiració manual.

(c) Anoteu la pressió atmosfèrica i la temperatura del lloc on es fa la
mesura.

(d) Seleccioneu el volum d’aire per embolada. Feu la mesura segons les
condicions que heu llegit anteriorment en el fulletó.

(e) Trenqueu els extrems del tub.

(f) Col·loqueu el tub a l’orifici d’aspiració de la bomba (figura 2.1) i
comproveu que el sentit de pas de l’aire coincideix amb el de la fletxa
indicadora del tub.

(g) Feu funcionar la bomba d’aspiració manual segons les instruccions.

(h) Espereu el temps que correspongui.

(i) Llegiu la concentració en la interfase del tub segons el canvi de color
produït.

(j) Apliqueu-hi els factors de correcció que indica el fullet, si escau.

(k) Ja tenim la concentració aproximada de diòxid de carboni en l’ambient
en què s’ha pres la mesura.

Figura 2.1. Bomba d’èmbol

2.2 Presa de mostres de partícules de pols a l’aire

La matèria particulada insoluble o poc soluble, no especificada d’una altra manera,
de pols total (fracció inhalable) i pols respirable (fracció respirable) es troba en
tots els processos de treball amb terra o pedres: pedreres.

Aquest mètode també és vàlid per a la determinació de fums metàl·lics totals, que
hi hagi prou amb la determinació gravimètrica.
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Un sistema de portafiltres
amb tres cossos? Per què?

Els cos intermedi del sistema de
portafiltres serveix perque l’aire
tingui una difusió millor dins el

sistema i les partícules sòlides
que conté es distribueixin de
manera més homogènia per

sobre el filtre i no s’hi aglomerin
al centre.

Tradicionalment, per avaluar les dues fraccions es portaven a terme dos mostrejos
independents amb dos sistemes de captació diferents o el mateix adaptat a la
fracció que es volia avaluar.

En l’actualitat, la manera més pràctica de captar la fracció inhalable de
partícules sòlides a l’aire és amb l’IOM-Sampler i l’esponja corresponent.
La fracció respirable també es pot captar amb l’IOM-Sampler i l’esponja
adequada segons indiqui el fabricant.
El captador que més s’ha utilitzat per mostrejar la fracció inhalable de
partícules sòlides a l’aire consistia en un portafiltres de plàstic en què hi havia
inserit un suport de cel·lulosa i un filtre adequat per al tipus de partícula.
La fracció respirable es pot captar amb un cicló.

Portafiltres de tres cossos

1) Equips per al mostreig de partícules de pols insolubles

Les característiques principals, així com el funcionament i condicions de mostreig
de l’IOM-Sampler estan descrits en la NTP 814 de l’INSHT.

L’equip de mostreig tradicional de la fracció inhalable per a compostos sòlids a
l’aire consta dels components següents:

• El cap del mostreig, és a dir, el captador és format per un casset de plàstic de
tres cossos de 37 mm de diàmetre en què s’insereix un suport de cel·lulosa
i a sobre es posa un filtre de membrana de clorur de polivinil (PVC) de cinc
micròmetres de mida de porus. S’ha de segellar molt bé tot el conjunt per
assegurar-ne l’estanquitat (figura 2.2).

Figura 2.2. Muntatge d’un filtre

• Bomba personal d’alt cabal amb regulador de cabal i capacitat de mantenir
constant el cabal dins un interval del 5% durant tot el temps de mostreig.

• Calibrador. La bomba s’ha de calibrar amb tot el sistema de captació de
portafiltres més suport més filtre, si pot ser de la mateixa sèrie que els que
es faran servir per portar a terme el mostreig, però no poden ser els mateixos.
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• Termòmetre, manòmetre i cronòmetre (si no els incorpora la bomba).

• Tubs de polietilè per connectar el sistema de captació a la bomba.

• Artefacte amb un clip per suportar el sistema de captació al voltant de la
zona de respiració dels treballadors.

2) Equips de mostreig tradicionals per a la fracció respirable de partícules de
pols insolubles

L’equip de mostreig de la fracció respirable per a compostos sòlids a l’aire consta
dels components següents:

• Cicló de niló de 10 mm.

• Cassets per al cicló amb filtres de PVC incorporats en cadascun d’ells.

• Bomba personal d’alt cabal amb regulador de cabal i capacitat de mantenir
constant el cabal dins un interval del 5% durant tot el temps de mostreig.

• Calibrador.

• Termòmetre, manòmetre i cronòmetre (si no els incorpora la bomba).

• Tubs de polietilè per connectar el sistema de captació a la bomba.

Cicló i casset

Condicions de mostreig

S’ha de comprovar que la bomba de mostreig tingui la bateria ben carregada i s’ha de
regular en un cabal en un rang d’1 a 3 l/min en funció de l’estratègia de mostreig i les
circumstàncies del lloc de treball per aconseguir prou mostra (tenint en compte el límit de
detecció del mètode) i sense sobresaturar el filtre, segons les indicacions del seu fabricant.

S’ha de comprovar el cabal abans i després del mostreig per comprovar que la pèrdua de
càrrega no és superior al 5%.

3) El mostreig de partícules de pols insoluble

La manera de mostrejar no varia si es tracta de la captació de pols inhalable o
respirable. Les variacions les dóna el sistema de captació i el cabal de mostreig.

El laboratori que analitza les mostres, normalment subministra el sistema de
captació ja muntat i precintat amb un altre igual que farà de blanc. Aquest
dispositiu ja ha estat prepesat pel laboratori, per la qual cosa s’ha de mantenir
en unes condicions de temperatura i humitat òptimes perquè no hi hagi captació
d’humitat i se’n falsegi la pesada posterior i també per evitar que el captador
acumuli càrrega estàtica que també donaria lloc a una anàlisi errònia.

Per aconseguir no tenir problemes amb la humitat i la càrrega estàtica, el
sistema de captació s’ha de mantenir en un recipient amb un dessecant i un
material no plàstic fins que arribi el moment d’utilitzar-lo.

En cas que no se subministrés el sistema de captació ja muntat, el procediment
que s’ha de seguir és el següent:

Connexió del tub de
polietilè

S’ha de comprovar que el
diàmetre del tub de polietilè és
adequat al diàmetre de l’orifici
de sortida d’aire del cos del
portafiltres, per evitar les
pèrdues d’aire.

Selecció de la bomba de
mostreig

El mostreig de partícules de pols
utilitzant filtres es fa sempre en
un cabal alt. Això s’ha de tenir
en compte a l’hora de seleccionar
la bomba de mostreig.
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Nombre de sistemes de
captació

Per a cada mostreig es necessiten
tres o més sistemes de captació:

• Un per calibrar.

• Un per fer de blanc.

• Un o més d’un per
portar a terme la
captació ambiental.

• El blanc i les mostres
s’enviaran al laboratori
d’anàlisi.

1. Agafeu amb unes pinces netes el suport de cel·lulosa i poseu-lo al cos del
portafiltres que fa de sortida.

2. Amb les pinces i amb molta cura, poseu un filtre a sobre el suport, tenint
cura que no s’arrugui.

3. Acobleu el segon i tercer cossos del portafiltres.

4. Premeu amb fermesa tot el sistema per assegurar que les tres peces són
totalment acoblades.

5. Segelleu immediatament tot el muntatge amb una banda, preferentment de
tefló, i poseu dos taps als dos orificis del portafiltres.

6. Retoleu la cinta perquè es pugui identificar el captador en qualsevol moment
i per qualsevol persona. Convé anotar-hi la data i el tipus de filtre posat.

En general, el procediment que s’ha de seguir per a la captació de les fraccions de
pols insoluble inhalable i respirable és el següent:

a) S’han de muntar o bé demanar al laboratori d’anàlisi tres sistemes de captació
o més, si pot ser del mateix lot tots els portafiltres, tots els suports i tots els filtres
perquè siguin tan similars com es pugui.

En el cas de la fracció respirable, el laboratori també ha de proporcionar tres o
més càpsules segellades amb un filtre prepesat en cadascuna d’elles. Si no és així,
es procedirà de la mateixa manera que la descrita per al muntatge del portafiltres,
però en aquest cas, sense posar-hi el suport.

b) Tant per al mostreig de la fracció inhalable com la respirable, es procedirà de la
següent manera: es calibrarà la bomba amb un dels sistemes de captació muntats
al cabal de mostreig decidit en fer els càlculs de les condicions de mostreig. S’ha
d’anotar la temperatura i la humitat ambientals en aquest moment (figura 2.3 i
figura 2.4).

Figura 2.3. Calibratge amb portafiltres
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Figura 2.4. Calibratge amb cicló

c) Es programarà la bomba perquè estigui funcionant el temps que s’ha decidit
mostrejar.

d) Es retiren els taps del portafiltres si es mostreja la fracció inhalable -o el precinte
de la càpsula quan es tracti del captador de la fracció respirable- i es connecta el
sistema de captació a la bomba amb un tub de polietilè. S’ha de tenir cura de
col·locar el sistema de captació en la direcció correcta. El sistema de suport-filtre
ha d’estar a la zona més allunyada de l’entrada d’aire.

e) Immediatament, es posa tot el sistema de mostreig al cos del treballador (figura
2.5). Se subjecta la bomba a la cintura del treballador, es passa el tub de polietilè
per l’esquena i l’espatlla i es fixa el sistema de captació amb una pinça a l’alçada
de la clavícula. S’ha de tenir cura de no tenir cap objecte davant l’orifici d’entrada
d’aire del portafiltres.

Figura 2.5. Mostreig de partícules de pols inhalable

Ubicació del sistema
suport-filtre

Per què el sistema suport-filtre
ha de ser a la zona més allunyada
de l’entrada d’aire? Perquè així
s’assegura una millor difusió de
l’aire que entra en el sistema i
una millor homogeneïtat de la
distribució del contaminant en el
filtre.
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Per portar a terme l’anàlisi
gravimètrica és necessària

una balança analítica de
sensibilitat de 0,01 mg.

Podeu ampliar la
informació sobre les

tècniques analítiques
d’agents químics en

higiene industrial en el
nucli d’activitat “L’anàlisi

de contaminants químics
al laboratori. El registre de

dades i l’informe. Gestió
dels equips de mesura”

d’aquesta unitat didàctica.

Vapors orgànics més
utilitzats

Els vapors orgànics que més
habitualment ens podem trobar a
l’ambient laboral amb valor límit
ambiental són: benzè, tetraclorur
de carboni, cloroform, toluè, xilè.

f) Es posa en marxa la bomba i s’anota la pressió i temperatura del lloc de treball
al començament del mostreig i quan finalitza. Si els valors obtinguts de pressió i
temperatura durant el calibratge o durant el mostreig són força diferents, a l’hora
d’obtenir el valor final de concentració ambiental, s’hauran de fer les correccions
que indica el mètode de presa de mostres i anàlisi corresponent.

g) Quan s’acabi el període de mostreig, s’ha de desconnectar el conjunt i immedi-
atament tancar amb els taps els orificis d’entrada i sortida d’aire del portafiltres o
de la càpsula del cicló.

4) Consideracions sobre el mostreig, l’emmagatzematge i l’anàlisi de partícu-
les de pols insoluble a l’aire

Quan s’identifiquin o se sospiti l’existència a l’aire de substàncies que puguin do-
nar lloc a interferències, s’han d’anotar en el butlletí d’anàlisi perquè el laboratori
ho tingui en compte a l’hora de portar a terme la identificació i quantificació del/s
agent/s químic/s present/s al filtre.

El sistema de mostreig, amb el seu blanc i amb el butlletí de sol·licitud d’anàlisi
corresponent, en què s’han anotat totes les dades rellevants sobre el mostreig, es
guarden en un contenidor que preserva de la humitat i de la càrrega estàtica i
s’envia al laboratori d’anàlisi tan aviat com es pugui.

La determinació inespecífica de partícules de pols insoluble tant inhalable com
respirable es fa per gravimetria.

Els filtres utilitzats per al mostreig han de ser prèviament pesats i guardats en un
lloc exempts d’humitat i càrrega estàtica.

Un cop utilitzats també s’han d’emmagatzemar i transportar en les mateixes
condicions.

Al laboratori d’anàlisi es tornen a pesar i la diferència de pesada és la quantitat de
matèria particulada captada.

La raó per la qual és tan necessari anotar en el butlletí de sol·licitud d’anàlisi
el nom de tots els contaminants que se sospita que hi poden haver a l’aire, és
que si el laboratori no coneix la presència d’algun dels contaminants, no es
passarà cap patró i no s’identificarà la seva presència ni es podrà quantificar.

2.3 Presa de mostres de vapors orgànics a l’aire

Hi ha molts tipus de tubs adsorbents que capten una àmplia varietat de contami-
nants químics a l’aire i cada cop els fabricants n’ofereixen més.

Els vapors més comuns que podem trobar al món laboral són els vapors de
substàncies orgàniques, per la qual cosa són un bon exemple de captació amb tubs
adsorbents.
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2.3.1 Equips de mostreig per a vapors orgànics

Per portar a terme el mostreig personal de vapors orgànics s’ha de muntar l’equip
que conté els components següents:

• Tub de carbó actiu amb dos taps de plàstic. És un tub de vidre amb els seus
dos extrems tancats a la flama.

• Bomba personal que treballi a baix cabal i que es pugui regular i que es
mantingui constant amb un nivell de confiança del 95%. Si la bomba és
polivalent, generalment farà falta un accessori, anomenat adaptador de tubs
adsorbents i regulador de baix cabal (figura 2.6), per passar la bomba d’alt
cabal a baix cabal.

Figura 2.6. Adaptador de tubs adsorbents i regulador de baix cabal amb
un tub adsorbent acoblat

• Portatubs per protegir el tub de carbó actiu i adaptar el tub de goma. A més
a més, normalment porta un clip per fixar el cap del mostrejador a la zona
de respiració dels treballadors.

• Tub de polietilè per connectar el portatubs que conté el captador (tub
adsorbent) a la bomba. També caldrà abans de mostrejar un altre tub de
goma per connectar el portatubs amb el captador al calibrador de cabal. Es
recomana que el tub no sigui de goma perquè hi ha el risc que adsorbeixi
substàncies que porta l’aire que passarien al seu través, entre d’altres, els
agents químics que estem avaluant, la qual cosa produiria una pèrdua de
contaminants captats.

La longitud dels tubs no ha de superar el metre de longitud, però el que
connecta el portatubs a la bomba hem de comprovar que és prou llarg perquè
el captador arribi a la zona de respiració dels treballadors.

• Termòmetre, per saber la temperatura ambiental en el moment del mostreig
i poder dur a terme després del mostreig els càlculs de correcció de la
concentració.

Agent químic sense valor
límit

Quan les substàncies químiques
no tenen valor límit ambiental,
com per exemple una nova
substància química creada o
apareguda en un procés
industrial, reconegut a l’Estat
espanyol a l’hora de portarne a
terme l’avaluació, aleshores es
pot buscar si en la bibliografia
fiable n’hi ha i utilitzar-lo i fer-ne
referència en l’informe final. Si
no hi ha un criteri de valoració,
no es pot avaluar.

Informació del fabricant

Tots els tubs adsorbents, segons
fixa la Norma UNE-EN 1076 en
la seva comercialització han
d’incloure en l’idioma oficial del
comprador les instruccions d’ús,
i la informació següent: el volum
de ruptura per a cada agent
químic, informació general del
reactiu i de l’adsorbent, les
interferències, l’eficàcia de
desorció, factors de correcció,
instruccions d’emmagatzematge,
transport i mètode de desorció.
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Selecció de la bomba
adient

Quan es mostreja amb tubs
adsorbents, la bomba treballa a

baix cabal, per aquest motiu
s’han de seleccionar bombes

polivalents o de baix cabal.

Càlcul del temps de
mostreig

El temps de mostreig quan el
cabal de mostreig és de 0,1 l/min

i el volum de mostreig és de 10
litres és de 100 minuts, ja que
sabem que: Volum = cabal x

temps.

Testimoni d’un tub
adsorbent

El testimoni d’un tub adsorbent
és la secció del tub amb

adsorbent, separada de la secció
principal que serveix per

comprovar que no hi ha hagut
sobresaturació de la secció

principal i, per tant, no ens hem
passat en la concentració d’agent

químic captada.

2.3.2 El mostreig de vapors orgànics a l’aire

El cabal no ha de sobrepassar el litre per minut. Es recomana utilitzar cabals entre
els 0,1 l/min i 0,2 l/min, quan es disposi d’una bomba que proporcioni aquest
rang de cabals de manera precisa i estable i en absència d’informació sobre la
concentració ambiental de contaminants químics existents.

Es recomana mostrejar un volum de 10 litres per portar a terme l’avaluació de
l’exposició laboral a 8 hores.

Si s’ha de comparar la concentració amb el VLA-EC, el temps de mostreig ha de
ser obligatòriament de 15 minuts, per la qual cosa és millor treballar en el cabal
màxim de 0,2 l/min per així tenir un volum de mostreig de 3 litres.

Qualsevol mètode de presa de mostres segueix unes pautes ben definides, que
són la calibració prèvia, la presa de mostra, l’etiquetatge i emmagatzematge del
captador o captadors i la calibració final per comprovar que no hi ha hagut pèrdua
de càrrega.

1. Es calibra la bomba connectada a un tub de mostreig al qual s’hi han trencat els
dos extrems, net i si pot ser de la mateixa sèrie que el tub amb el qual es farà la
captació d’aire (figura 2.7).

Figura 2.7. Calibratge amb un tub adsorvent

2. Immediatament abans del mostreig es trenquen els dos extrems d’un altre tub
adsorbent i s’intenta que les obertures tinguin un diàmetre aproximadament igual
que la meitat del diàmetre interior del tub o superior a la meitat del diàmetre de
cada extrem.

3. El tub adsorbent s’ha de posar dins el portatubs i comprovar que la fletxa que té
dibuixada segueixi la direcció de l’aire. La secció més petita del carbó s’utilitza
com a testimoni i, per tant, sempre ha de ser tan a prop de la bomba com es pugui.

4. El sistema de portatubs amb el captador adsorbent es connecta a la bomba
mitjançant un tub de plàstic flexible. Tot aquest sistema es col·loca a la solapa
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de la roba dels treballadors en posició vertical, per evitar efectes d’acanalament i
saturació prematura (figura 2.8).

Figura 2.8. Mostreig de vapors orgànics

La bomba s’ha de subjectar al cinturó dels treballadors o en un altre lloc de la roba
de l’operari a l’alçada de la cintura on li molesti el mínim possible per treballar.

El tub flexible de connexió de la bomba amb el portatubs i el tub adsorbent es
passa per l’esquena i espatlla dels treballadors. Una altra possibilitat és passar-li
el tub per davant. Es fixa el clip a la roba de treball, a l’alçada de la clavícula i a
prop del rostre.

L’aire mostrejat no passarà per cap altre tub o element abans d’entrar al captador
adsorbent.

5. S’ha de comprovar l’estanquitat del muntatge abans de començar el mostreig.

6. S’ha d’anotar la pressió atmosfèrica i la temperatura del lloc de treball on s’està
mostrejant, ja que una pressió elevada i/o una temperatura excessiva modifiquen
l’eficàcia del sistema de manera considerable. També s’han d’anotar totes les
dades rellevants i registrar-les en un document de registre de dades.

7. Un cop acabat el mostreig, es treu immediatament el tub adsorbent i es tapen els
dos extrems oberts amb uns tapets de plàstic que subministra el mateix fabricant
dels tubs adsorbents. El taps s’han de pressionar bé perquè no caiguin.

8. Es marca el tub de mostreig i el tub blanc amb tinta indeleble i s’hi adjunta el
full de registre de dades.
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Els tubs adsorbents de
carbó actiu són els més
genèrics i, per tant, els

menys específics.

S’hauria de tenir un blanc per a cada mostreig, i com a mínim un per a cada
cinc mostres d’una mateixa jornada laboral.

S’empaquetaran adequadament tots els tubs adsorbents, sense barrejar-hi els que
corresponen a captacions d’aire diferents i es transportaran tan aviat com es pugui
al laboratori d’anàlisi especialitzat.

2.3.3 Consideracions sobre el mostreig, l’emmagatzematge el
transport i l’anàlisi de vapors orgànics

Per les característiques intrínseques dels tubs adsorbents com són la seva estruc-
tura física i el material que els conforma, s’ha de treballar a uns certs valors
de cabal, més baixos que amb altres captadors. Com són tubs de vidre, també
s’ha de tenir especial cura en la seva manipulació i prendre precaucions en el seu
emmagatzematge i transport. Respecte a l’anàlisi al laboratori, també comporta
certes dificultats per poder extreure d’un recipient tan petit el seu contingut.

S’ha de tenir en compte que en el cas de l’obtenció de mostres de vaporsorgànics,
la bomba ha de treballar a baix cabal.

La humitat ambiental molt elevada, fins al 95%, no dóna problemes a l’hora de
mostrejar però sí que hi interfereixen les gotetes d’aigua que es puguin formar a
l’aire.

És un mètode relativament inespecífic, en el carbó actiu es poden quedar adsorbi-
des molts tipus de molècules; per la qual cosa s’han d’anotar tots els agents químics
que se sospita que poden ser presents a l’aire perquè el laboratori d’anàlisi estigui
preparat per detectar-los tots.

Atès que el tub adsorbent ofereix molta resistència al pas d’aire, perquè té un
diàmetre molt petit i el carbó actiu està molt compacte, la bomba ha de treballar
molt, per la qual cosa la bateria s’ha de carregar força sovint. S’ha de tenir la
precaució de no mostrejar més de deu tubs sense carregar la bateria perquè es
podria esgotar a mig mostreig.

En el cas de les mostres de vapor orgànic, s’ha d’acompanyar una mostra en
blanc per cada cinc tubs de la mateixa sèrie perquè el laboratori pugui contrastar
l’eficàcia de la desorció i el lot de fabricació.

Els tubs s’han d’identificar correctament, s’hi ha d’adjuntar un full de sol·licitud
d’anàlisi en què s’anotin totes les substàncies que se sospita que puguin haver estat
adsorbides. També s’hi ha d’anotar la data, el cabal i tota la informació sobre el
mostreig que es cregui que pot ser útil per al laboratori d’anàlisi.

Tot el conjunt s’ha d’enviar tan aviat com es pugui i en les condicions indicades en
el fulletó que el fabricant adjunta amb els tubs, al laboratori d’anàlisi que es tingui
contractat i que sabem que està preparat per analitzar les mostres que li enviem.
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El recipient on s’envien els tubs adsorbents els ha de protegir dels possibles cops,
ja que com són de vidre, són molt fràgils. Aquest recipient ha de mantenir la
temperatura interior on són els tubs adsorbents al voltant dels 4 ºC, ja que si no hi
ha risc que les substàncies adsorbides en el carbó actiu puguin migrar.

També s’ha d’evitar que els tubs entrin en contacte amb productes que continguin
components orgànics volàtils, ja que podrien ser adsorbits pel carbó actiu.

Les mostres s’han d’analitzar abans de quinze dies de la seva captació.

Als tubs de carbó actiu, se’ls fa una desorció amb sulfur de carboni, al laboratori
d’anàlisi. Es fa una desorció per a cada secció del tub, per comprovar que no s’ha
produït sobresaturació del tub.

La dissolució de sulfur de carboni amb els vapors orgànics dissolts procedents del
carbó actiu s’analitza per cromatografia de gasos amb un detector d’ionització de
flama.

Si no se sap quins agents químics conté la mostra, s’analitza per espectrografia de
masses.

2.4 Presa de mostres i anàlisi de gasos a l’aire

L’ús més freqüent de la presa de mostres de gasos és per captar una mostra directa
de l’aire i detectar-ne tots els components. És a dir, que es fa servir per conèixer
quins contaminants químics hi ha.

Una de les utilitzacions específiques és la captació d’aire per a la determinació
d’òxid de dinitrogen.

2.4.1 Equip de mostreig de gasos a l’aire

El sistema de presa de mostres de gas amb una bossa inerta és format pels
components següents:

• Una bossa de mostreig de cinc capes i cinc litres de capacitat. Ha de tenir
una vàlvula de tancament i obertura, així com un septe per poder prendre
parts alíquotes amb una xeringa i injectar-ho en un cromatògraf.

• Una bomba personal capaç de mantenir un funcionament continu durant tot
el temps de mostreig.

• Calibrador. La bomba s’ha de calibrar abans i després del mostreig.

• Tub de polietilè per connectar la bomba i el calibrador durant el procés de
calibratge i posteriorment la bossa i la bomba.

• Termòmetre i baròmetre.

Septe i alíquota

Un septe és un tap d’una resina
especial que permet que es punxi
sense deixar de perdre
l’estanquitat que produeix, és a
dir, no es deteriora si es punxa
amb una agulla fina. Una
alíquota és una porció d’una
mostra.
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Precaució d’ús de bosses
inertes

En la captació de mostres d’aire
directa amb bosses inertes, la

bomba i la bossa s’han de
connectar a l’orifici de la bomba

per on expulsa aire i noper on
l’aspira.

2.4.2 El mostreig de gasos a l’aire

La presa de mostres consisteix simplement a omplir la bossa preparada amb l’aire
del lloc de treball que cal avaluar.

En la captació directa es calibra la bomba directament connectada al
calibrador, sense acoblar-hi el captador, en aquest cas la bossa.

Els passos que cal seguir per a la captació d’aire amb una bossa inerta són els
següents:

1. Connecteu la bomba i el calibrador amb un tub de polietilè a l’orifici que té
la bomba per on expulsa aire.

2. Calibreu la bomba al cabal decidit en la determinació de les condicions de
mostreig i que depèn de les característiques i les condicions del local que
s’ha de mostrejar.

3. Anoteu la temperatura i la pressió ambiental.

4. Desconnecteu la bomba i el calibrador i connecteu la bomba i la bossa inerta.

5. Obriu la vàlvula de la bossa perquè hi pugi entrar l’aire i posar la bomba en
marxa.

6. Un cop s’ha acabat la presa de mostres, es desconnecta la bossa del tub i es
tanca immediatament la vàlvula.

7. Rotuleu la bossa i emmagatzemeu-la.

8. Envieu-la ràpidament al laboratori d’anàlisi.

2.4.3 Consideracions especials sobre el mostreig,
l’emmagatzenatge, el transport i l’anàlisi de gasos

L’interval de concentracions per al qual és vàlid el mètode de mesura és de 10
ml/m3 a 1.200 ml/m3. El límit superior és determinat pel nivell de saturació del
detector del cromatògraf de gasos i el valor inferior és el límit de detecció del
mètode.

Quan se sospiti l’existència d’altres substàncies a l’aire, s’han d’anotar en el full
que s’enviarà al laboratori d’anàlisi.

En el cas de les mostres de gasos, les bosses s’han d’emmagatzemar a temperatures
inferiors a 20 ºC.
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S’ha de fer servir un recipient adequat perquè no pateixi cap pèrdua i perquè no li
arribi cap radiació electromagnètica durant el temps que triga a transportar-se al
laboratori d’anàlisi i el temps que s’està al laboratori abans de ser analitzada.

Les mostres s’han d’analitzar dins les tres setmanes següents a la captació, ja que
si no es poden produir pèrdues de gas per difusió pels porus del material de la
bossa.

Per detectar l’òxid de dinitrogen en una mostra de gasos, amb una xeringa es punxa
el septe de la vàlvula de la bossa i s’introdueix la mostra en un cromatògraf de
gasos equipat amb un detector de captura d’electrons.
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3. L’anàlisi de contaminants químics al laboratori. El registre de
dades i l’informe. Gestió dels equips de mesura

S’anomena higiene analítica la branca de la higiene industrial que té com a finalitat
la determinació dels contaminants químics a l’ambient de treball i en els fluids
biològics dels treballadors exposats.

Per poder fer aquesta determinació, el personal tècnic de camp haurà de proporci-
onar prèviament tota la informació de què disposi. Com més informació es tingui,
més potent serà la tècnica analítica que es podrà utilitzar al laboratori.

L’anàlisi química d’una mostra té per objecte donar resposta a dues preguntes:

• Anàlisi qualitativa: Què hi ha a la mostra?

• Anàlisi quantitativa: Quina quantitat de l’agent químic detectat hi ha?

Per respondre aquestes qüestions, la higiene analítica disposa d’una sèrie de
tècniques analítiques.

3.1 Classificació de les tècniques utilitzades en higiene industrial

Una manera de classificar les tècniques analítiques és per la complexitat de la
instrumentació utilitzada. Així es classifiquen en dos grans grups:

1. Tècniques clàssiques d’anàlisi:

(a) volumetries,

(b) gravimetries,

(c) potenciometries.

2. Tècniques instrumentals d’anàlisi:

(a) tècniques microscòpiques,

(b) tècniques cromatogràfiques,

(c) tècniques espectroscòpiques.

En la taula 3.1 es mostren les anàlisis que es presenten amb més freqüència a la
higiene industrial, agrupades segons les tècniques utilitzades.

Sol·licitud d’anàlisi

Perquè la comunicació entre el
tècnic de prevenció i l’analista
que ha portat a terme la
identificació i quantificació de la
mostra al laboratori sigui fluïda i
amb dades inequívoques, s’han
de dissenyar uns fulls o butlletins
de sol·licitud d’anàlisi que
coneguin el contingut i el
funcionament d’ambdues parts.
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Aplicacions de les
volumetries

El mètode volumètric s’aplica en
higiene industrial per a la

determinació de boires alcalines
de sossa o potassa. Les mostres

es capten a impingers o
borbolladors que contenen una

solució d’àcid clorhídric i
posteriorment es valora al

laboratori per retrocés l’àcid no
consumit amb una solució

d’hidròxid de sodi normalitzada.
Aquest mètode no és específic, ja
que la presència d’altres àcids o
bases pot interferir en el resultat.

Taula 3.1. Agents químics i les tècniques analítiques que els analitzen

Tècnica analítica Agent químic

Volumetries Biòxid de sofre Hidròxid de sodi

Gravimetries Pols inhalable Volàtils en quitrà Fums d’asfalt

Potenciometries Cianurs Fluorurs Altres anions

Microscòpia de contrast de fases Amiant Altres fibres

Espectrofluorimetria Boires d’olis minerals

Espectrofotometria UV-Visible Formaldehid Boires àcid cròmic Amoníac

Espectrofotometria d’absorció atòmica Metalls

Cromatografia de gasos Gasos i vapors

Cromatografia d’intercanvi iònic Anions d’àcids inorgànics

Cromatografia de líquids Isocianats

3.1.1 Anàlisis clàssiques

Les tècniques que s’han fet servir tradicionalment per a l’anàlisi són les volume-
tries, les gravimetries i els mètodes potenciomètrics amb elèctrodes específics.

Les volumetries fa segles que es van inventar i segueixen en vigor gràcies al fet
que són relativament precisos amb poc instrumental, barates i relativament ràpides
de portar a terme.

La gravimetria també és una tècnica centenària i l’única diferència amb els seus
orígens és l’ús de balances electròniques molt més precises que poden detectar
fins a micrograms.

Les tècniques potenciomètriques es van desenvolupar després de la invenció de
l’electricitat i es basen en la diferent conductivitat de les substàncies químiques.

A causa de l’aparició de tècniques totalment instrumentalitzades i amb una gran
exactitud, amb un límit de detecció molt més petit i en les quals l’error humà
s’ha minimitzat molt, les tècniques clàssiques ja només es fan servir per a la
determinació de molt poques substàncies químiques.

Mètodes d’anàlisi volumètrics

Es mesura bàsicament el volum d’una dissolució de concentració coneguda
necessari per reaccionar amb la substància que es determina. Així es valoren,
per exemple, els àcids absorbits en solucions alcalines i les bases absorbides en
solucions àcides. La dissolució en la qual s’absorbeix l’àcid o la base prèviament
preparada i de contingut en l’àlcali o àcid respectivament conegut, es valora
volumètricament després de la presa de mostres.

Els tipus de reaccions que podem trobar en una anàlisi volumètrica són:
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• de neutralització,

• de precipitació,

• d’oxidació-reducció.

Gravimetria

En les tècniques gravimètriques l’anàlisi s’elabora per diferència de pesada del
filtre abans i després de la presa de mostres.

Les anàlisis gravimètriques determinen el pes de qualsevol aerosol (pols, fum o
boira) retingut als filtres; per tant, són inespecífics sempre que es conservin les
mostres adequadament i es disposi d’una balança analítica amb prou precisió.

Entre els diferents factors que poden afectar la precisió de la pesada, se’n poden
destacar com a principals els següents:

• Vibracions. Les vibracions poden afectar la precisió de la pesada; per evitar-
les es col·loca la balança en taules antivibratòries.

• Humitat ambiental. El diferent grau d’humitat al qual es pot sotmetre el
filtre entre la prepesada i la pesada posterior del filtre-mostra, pot afectar el
valor real de les dues pesades, a causa de la diferent absorció d’humitat; per
evitar-ho es condiciona el filtre abans de pesar-lo en una cambra d’humitat
controlada durant un mínim de 24 hores, amb la finalitat de reproduir les
mateixes condicions ambientals, aquesta operació es fa tant en la pesada
prèvia a la presa de mostres, com en la posterior.

• Forces electrostàtiques. Els filtres tendeixen a carregar-se electrostàtica-
ment, aquestes forces poden afectar la reproductibilitat de les pesades. Per
eliminar aquestes forces, es pot passar el filtre per damunt d’una barra
d’ionització radioactiva, durant uns segons, abans de la pesada.

• Funcionament de la pròpia balança. Calibratge de la balança.

• Errors personals.

Les característiques principals que hauran de reunir els filtres utilitzats en les
determinacions gravimètriques són:

• poder hidròfob elevat,

• forces electrostàtiques mínimes,

• eficàcia de captació alta,

• poca pèrdua de càrrega,

• pes relativament petit.

Aplicacions de la
gravimetria

Les gravimetries s’usen per
quantificar el que anomenem
“pols molestes”. Alguns
exemples serien partícules
provinents del midó, carbonat
càlcic, ciment pòrtland, fibres de
llana mineral, marbre, guix, etc.

Balança analítica

La magnitud de pes, que s’ha
d’avaluar normalment per
diferència de pesada del filtre, és
de l’ordre dels micrograms fins
als mil·ligrams. Això fa
necessari utilitzar com a
instrumentació analítica una
balança analítica que aprecïi com
a mínim 0,01 mg (balança de
cinc xifres decimals).

Filtres de PVC

Els filtres de clorur de polivinil
(PVC) són els més utilitzats per a
les determinacions
gravimètriques, ja que
compleixen totes les
característiques exigides.
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Aplicacions de la
potenciometria

Entre els compostos que es
determinen per potenciometria

tenim:

• àcid nítric o nitrats,

• àcid clorhídric o
clorurs,

• àcid fluorhídric i/o
fluorurs,

• àcid cianhídric o
cianurs.

Aplicacions de la
microscòpia òptica

La microscòpia òptica serveix
per a la determinació d’amiant,

però també per a la determinació
d’altres fibres, per exemple fibres
de llana de vidre i fibres de llana

mineral.

Mètodes potenciomètrics amb elèctrodes específics

Un potenciòmetre mesura la força electromotriu d’una pila formada per un elèc-
trode indicador sensible a l’element que volem determinar i un altre de referència,
que presenta un potencial constant, submergits en una solució.

E = [Eind − Eref ]

El potencial de referència (Eref) roman constant. La mesura permet, per tant,
determinar el potencial induït (Esub), que és funció dels ions presents a la solució
de la mostra, que depèn del nivell de concentració de l’ió actiu en particular.

La manera de captar els compostos és amb un tren d’impingers i posteriorment
s’analitzen al laboratori per potenciometria d’elèctrodes específics, però estan
sorgint tubs adsorbents més o menys específics que fan més fàcil la captació, tot
i que impedeixen que es puguin analitzar directament per potenciometria, havent
de portar a terme una desorció prèvia amb un disolvent.

3.1.2 Anàlisi instrumental

Les tècniques analítiques instrumentals necessiten aparells molt més sofisticats
i cars que les clàssiques i una formació específica per part de l’analista. Però,
d’altra banda, s’aconsegueix tenir límits de detecció força més baixos i anàlisis
més exactes.

Mètodes d’anàlisi microscòpics

Actualment el valor límit d’exposició per fibres no s’expressa en mg/m3 sinó
en fibres/cm3. Per això, la determinació ja no es fa per gravimetria sinó per
microscòpia òptica de contrast de fases, amb una presa de mostres i anàlisi similar
a la de l’amiant.

Quan es necessita saber el tipus de fibres que formen la mostra, es necessita un
microscopi electrònic que molts pocs laboratoris d’anàlisi tenen.

Els principals mètodes d’anàlisi microscòpica són els següents:

1. Microscòpia òptica de contrast de fases

És la tècnica més utilitzada per a la determinació quantitativa de fibres
d’amiant en mostres ambientals, pel seu baix cost. Consisteix a comptar
les fibres que compleixin que Φ < 3 µm, L > 5 µm i L/Φ > 3.

La captació es fa amb un filtre d’èsters de cel·lulosa de 25 mm de diàmetre
i d’1,2 µm de mida de porus, amb una quadrícula impresa, en un casset de
tres cossos, amb el cos superior retirat i amb un protector cilíndric adaptat
al casset.
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Abans de comptar les fibres, el filtre es transparenta amb vapors d’acetona
i unes gotes de triacetina, es cobreix amb un portaobjectes i es deixa vint-
i-quatre hores en repòs abans d’analitzar-lo. Per al comptatge s’utilitza la
retícula de Wallen Becket, que ens permet anar veient les mides. Es compten
100 camps del filtre i després es fa una mitjana. El comptatge l’ha de fer una
persona experta en comptatge de fibres d’amiant (preparada i amb el títol
corresponent).

La microscòpia òptica té el gran inconvenient de ser un mètode visual, ma-
nual i estadístic en què es requereix una gran habilitat i un bon entrenament
de l’operador.

2. Microscòpia electrònica
Permet identificar les diferents espècies d’amiant i els diferents tipus de
fibres minerals. S’usa també en el comptatge de fibres d’amiant quan són
molt petites.

Tècniques espectroscòpiques

Les tècniques espectroscòpiques inclouen tots aquells sistemes d’anàlisi que
utilitzen un espectroscopi.

Un espectroscopi és un aparell que permet determinar la freqüència o la longitud
d’ona de les radiacions dispersades.

Les tècniques espectroscòpiques es basen en les interaccions de la radiació
electromagnètica amb la matèria, que pot donar lloc al fet que la llum que
arriba a la matèria sigui absorbida, difractada, polaritzada, etc.

Les tècniques espectroscòpiques d’utilitat en higiene analítica són:

• Espectrofluorometria

• Espectrofotometria d’absorció ultraviolada-visible

• Espectrofotometria d’infrarojos

• Difracció de rajos X

• Espectrometria de masses

• Espectrofotometria d’absorció atòmica (ICP)

En les espectrofotometries d’absorció la font de radiació produeix una radiació
característica en funció de la mostra que s’ha d’analitzar, posteriorment el mono-
cromador selecciona una banda de llum monocromàtica estreta que passarà per la
cel·la que conté la mostra, part d’aquesta radiació serà absorbida per la mostra, la
resta arribarà al detector que genera un senyal elèctric proporcional a la llum que
rep; aquest senyal es recull en un registrador.

Limitacions de la
microscòpia òptica

La microscòpia òptica no pot
detectar fibres de diàmetre molt
fi i és difícil diferenciar les
diferents espècies d’amiant entre
elles.

Espectroscopi

Un espectroscopi és un
instrument capaç de dispersar la
llum policromàtica en les seves
monocromàtiques. L’espectre
electromagnètic comprèn el
conjunt de radiacions de
diferents longituds d’ona: raigs
gamma, raigs X, ultraviolats,
visibles, infrarojos, microones i
ones radioelèctriques.

Llei de Lambert-Beer

Des d’un punt de vista pràctic la
llei de Lambert-Beer ens diu que
si es representa l’absorbància
corresponent respecte a la
concentració d’una sèrie de
patrons de concentració
coneguda, s’obté una recta que es
pot utilitzar com a calibratge per
a una anàlisi quantitativa; en
interpolar en la recta el valor de
l’absorbància de la mostra que
volem determinar obtindrem la
seva concentració.
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Classificació dels fluids de
tall

Podem classificar els fluids de
tall en fluids oliosos i fluids

aquosos. Els fluids oliosos, o olis
de tall, poden ser constituïts

exclusivament per oli mineral i
es coneixen com a olis minerals

o lubricants, ja que s’utilitzen en
les operacions de mecanitzat en

què la lubricació és més
important que la refrigeració.

Els fluids aquosos, o emulsions
de tall, són fluids aquosos de

composició variada, que poden
contenir oli mineral o no

conternir-ne. La seva utilització
està indicada quan la refrigeració

és més important que la
lubricació.

Anàlisis més freqüents

Les boires d’àcid cròmic són
captades en filtres de PVC que

s’extreuen amb àcid sulfúric i es
fa reaccionar amb difenil

carbacida per llegir-ne
posteriorment l’absorbància a

540 nm. L’amoníac es recull en
flascons borbolladors amb una

dissolució d’àcid sulfúric i es fa
reaccionar amb el reactiu de

Nessler, la presència d’amoníac
produirà una coloració groga que

es quantifica a 415 nm. El
formaldehid es recull en flascons
borbolladors amb una dissolució
de sulfit sòdic que després es fa

reaccionar amb àcid cromotròpic
i sulfúric concentrat, a 580 nm.

El fenomen de l’absorció de la llum s’explica mitjançant la llei de Lambert-
Beer, que estableix que la fracció de la llum monocromàtica incident que és
absorbida per una mostra és proporcional al nombre de molècules o d’àtoms
que es troba pel camí.

La relació lineal entre absorbància i concentració és general i no se’n coneixen
excepcions. A mesura que aumenta la concentració, la linealitat es va perdent, per
comportaments no ideals dels processos d’absorció. Per aplicar aquesta llei, per
tant, haurem de ser sempre dins el rang lineal.

Vegem a continuació amb una mica més de detall algunes d’aquestes tècniques
espectroscòpiques:

1) Espectrofluorimetria

L’espectrofluorimetria és una tècnica que fonamentalment consisteix en l’excitació
d’unes sustàncies per mitjà d’una radiació ultraviolada i posteriorment part
d’aquesta energia l’emeten com una radiació de longitud d’ona més gran. Aquesta
emissió rep el nom de fluorescència i depèn del tipus de molècula excitada.

La intensitat de la fluorescència és proporcional a la concentració: compleix la
llei de Lambert-Beer.

Les mostres es capten en filtres d’acetat de cel·lulosa i s’extreuen amb cloroform,
posteriorment s’avalua el contingut en oli de la solució clorofòrmica. És impres-
cindible acompanyar les mostres d’uns mil·lilitres de l’oli utilitzat al lloc de treball
per determinar-ne l’espectre de fluorescència i fer-ne el calibratge corresponent.

L’anàlisi més freqüent que es fa per espectrofluorimetria és el de boires d’olis
minerals, produïdes bàsicament per fluids de tall (emulsió de tall).

Un fluid de tall és un producte líquid que s’addiciona al sistema peça-eina d’una
operació de mecanitzat per eliminar la calor que s’allibera en l’activitat. Aquesta
dissipació de calor, es pot dur a terme de dues maneres, actuant pròpiament com
a refrigerants i/o reduint el fregament, és adir, lubricant.

2) Espectrofotometria d’absorció ultraviolada-visible

Aquesta tècnica analítica es basa en el desenvolupament d’un complex colorat
a partir del compost que es vol mesurar. En l’espectrofotometria d’absorció
ultraviolada-visible es compara la intensitat de la radiació que és absorbida quan
passa a través de la dissolució de la mostra, amb els valors d’absorció obtinguts
amb unes solucions patró. Posteriorment, s’interpola en la recta de calibratge el
valor de l’absorbància de la mostra i s’obté la seva concentració.

En aquesta tècnica s’utilitza una font de radiació monocromàtica que es troba dins
l’espectre ultraviolat o visible.

L’absorció de llum es regula per la llei de Lambert-Beer.



Riscos químics i biològics ambientals 45
Quantificació d’agents químics: els sistemes de presa de mostres i

anàlisi

S’anomena llum ultraviolada la zona de l’espectre electromagnètic
compresa entre els 185 nm i els 380 nm. Les radiacions de longitud d’ona
entre 380 nm i 780 nm constitueixen la llum visible. La llum UV i la visible,
per la seva energia elevada, poden provocar transicions electròniques des
dels estats fonamentals a diversos estats excitats.

Les anàlisis més freqüents que es fan amb una espectrometria UV-visible són la
determinació de formaldehid, amoníac i boires d’àcid cròmic.

3) Espectrofotometria d’infrarojos

Aquesta tècnica es basa en l’absorció de la radiació infraroja. De totes les
propietats que podem obtenir d’un compost, el seu espectre d’infraroig és el que
més informació ens donarà de la seva estructura.

En problemes d’identificació, és una tècnica útil en higiene industrial. També es
pot fer una anàlisi quantitativa.

L’aplicació principal de l’espectrofotometria d’infrarojos en higiene industrial és
per a la determinació de sílice lliure cristal·lina.

4) Difracció de raigs X

En fer incidir un feix de raigs X sobre una sustància cristal·lina s’obté una sèrie de
feixos de difracció que donaran lloc a l’espectre de difracció.

D’aquesta manera, es pot identificar qualsevol de les matèries cristal·lines de què
es tracti, a partir del seu espectre de difracció.

5) Espectrometria de masses

Un compost es pot identificar qualitativament pel seu espectre de masses, és a dir
l’espectre de masses és com “l’emprempta dactilar” del compost.

En l’espectrometria de masses, el compost que s’ha d’analitzar se sotmet al buit, es
vaporitza, s’ionitza i s’hi subministra energia extra. D’aquesta manera, el compost
es fragmenta i surten pics que representen les masses relatives de cada fragment.

És una técnica específica i molt sensible.

6) Espectrofotometria d’absorció atòmica

El mètode es basa en la mesura de la quantitat d’energia lluminosa, d’una longitud
d’ona determinada, absorbida pels àtoms quan són en estat fonamental. Es
necessita, per tant, una font que aporti radiacions característiques de l’element
que cal analitzar i que els àtoms siguin en estat fonamental.

Els dos components bàsics d’un espectrofotòmetre d’absorció atòmica són:

• font de llum, làmpades;

• la cel·la de mostreig, en què es generen els àtoms en estat fonamental.

Aplicacions de la difracció
de raigs X

En higiene industrial la difracció
de raigs X és la tècnica més
utilitzada per a la determinació
de sílice lliure. Permet la
diferenciació qualitativa i
quantitativa de les diferents
espècies polimòrfiques de sílice:
quars, cristobalita i tridimita.

Aplicacions de
l’espectrometria de masses

El principal camp d’aplicació de
l’espectrometria de masses en la
higiene industrial es troba en
l’anàlisi qualitativa de barreges
complexes de compostos. Un
espectròmetre de masses acoblat
a un cromatògraf de gasos
permet la identificació dels
diferents compostos orgànics.

Espectrofotòmetre

L’espectrofotòmetre és un
espectroscopi que a més de
determinar la freqüència o la
longitud d’ona de la radiació és
capaç de determinar-ne la
intensitat.
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Certs metalls necessiten
tractaments particulars

Els metalls Sn, Ti, W, Se, Zr i
aerosols de mercuri s’agafen en

filtre a part, ja que la seva
detecció necessita tractaments

particulars i individuals.

Atomització

L’obtenció dels àtoms en estat fonamental s’aconsegueix aportant energia a la mostra
mitjançant un sistema d’atomització que pot ser:

• De flama: normalment s’aconsegueixen temperatures de 1.800-2.000ºC mitjançant flama
d’aire/ acetilè; quan calen temperatures superiors, s’hi fa passar una barreja de N2O/acetilè.

• Amb cambra de grafit, amb què s’obtenen sensibilitats de l’ordre de 200 a 1.000 cops
superiors a la flama.

• Mitjançant la generació d’hidrurs o vapor fred, per alguns elements volàtils determinats (As,
Se, Sb, Sn...).

Tots els metalls es capten en filtre excepte el vapor de mercuri elemental, que es
recull en tubs adsorbents que contenen hopcalita.

Els metalls s’agafen en filtres d’acetat de cel·lulosa de 37 mm de diàmetre i 0,8
µm de mida de porus en un casset de tres cossos. El cabal d’aire recomanat és
entre 1,5 i 2 lpm.

La tècnica d’absorció atòmica és juntament amb la tècnica d’emissió
atòmica per plasma acoblat inductivament (ICP), la més habitual per a la
determinació de metalls.

L’ICP permet una anàlisi multielemental i seqüencial, la seva sensibilitat sol ser
semblant a la d’absorció atòmica de flama.

L’espectrofotometria d’absorció atòmica és molt específica, però, a vegades, es
generen interferències que poden afectar els resultats si no es tenen en compte.

Tècniques cromatogràfiques

La cromatografia és un mètode físic de separació que permet analitzar barreges
complexes.

El principi comú de totes les tècniques cromatogràfiques és el següent: un fluid
(fase mòbil) circula per una fase estacionària (sòlida o líquida); quan la barreja
de substàncies s’introdueix en el sistema, es produeix una sèrie d’equilibris de
distribució entre les dues fases, generalment de diferent magnitud per a cada
component de la barreja. Això fa que cadascun d’ells es desplaci pel sistema amb
una velocitat diferent. Hi ha una partició de la mostra entre la fase estacionària i
la mòbil, fins que la mòbil acaba arrossegant tota la mostra fins al detector.

La cromatografia és una tècnica separativa, que amb l’ajut de patrons, ens
permetrà separar i quantificar els compostos d’una barreja.

Quan s’introdueix en el sistema una barreja de substàncies, si al final de la columna
cromatogràfica es troba un detector que mesuri una propietat dels compostos a
mesura que van arribant, i mitjançant un registrador es representa gràficamente
respecte del temps, s’obtindrà un cromatograma.
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Els valors del cromatograma permeten dur a terme:

Cromatograma

• L’anàlisi qualitativa: la identificació dels compostos es produeix pel temps
de retenció, per tant produiran interferències tots aquells compostos que
surtin al mateix temps de retenció que el compost objecte d’estudi.

• L’anàlisi quantitativa: segons l’àrea del pic del compost, que depèn directa-
ment de la quantitat del compost.

La quantificació es fa construint una recta de calibratge amb patrons. La
concentració és proporcional a l’àrea sota la corba del pic que s’ha d’avaluar.
Mesurem aquesta àrea i hi construïm una recta de calibratge amb patrons. Amb la
comparació amb patrons es pot saber quina quantitat d’anàlisi es té. El pic només
em diu què tinc. Un pic més gran que un altre no vol dir que hi hagi més quantitat
d’una de les substàncies. Per exemple, si sospito que hi ha toluè, el pic del patró
haurà de coincidir amb el de la mostra. Si és així, hi pot haver toluè, si no, segur
que no hi ha toluè.

La fase estacionària pot ser un sòlid o un líquid que impregni un suport inert (es
pot trobar en columna, paper, capa fina, etc.). El més freqüent és la utilització de
fase estacionària en columna. La fase mòbil pot ser un líquid o un gas.

Les tècniques cromatogràfiques es poden classificar segons les fases utilitzades:

• Fases de cromatografia de gasos.

– Fase estacionària sòlida: cromatografia gas-sòlid (CGS).

– Fase estacionària líquida suportada sobre un sòlid inert: cromatografia
gas-líquid (CGL).

– La fase mòbil és un gas.

• Fases de cromatografia líquida.

– Fase estacionària sòlida: cromatografia líquid-sòlid (CLS).

– Fase estacionària líquida suportada sobre un sòlid inert: cromatografia
líquid-líquid (CLL, HPLC).

– La fase mòbil és un líquid.

Vegem a continuació amb una mica més de detall aquestes tècniques cromatogrà-
fiques:

1) Cromatografia de gasos

El terme cromatografia de gasos inclou tots els mètodes cromatogràfics en els
quals la fase mòbil és un gas. Amb aquesta tècnica, per poder-ne portar a terme
la separació, els compostos d’una mostra han de tenir certa pressió de vapor a la
temperatura de l’anàlisi.

La cromatografia de gasos és una tècnica que destaca per la seva eficàcia separa-
dora, la seva rapidesa i la sensibilitat de detecció. El principal inconvenient és que

Aplicacions de la
cromatografia

Per cromatografia de gasos se
separen gasos o compostos
volàtils, quan augmenta el seu
caràcter iònic disminueix la seva
volatilitat, i per tant, les
posibilitats de separació. Al
contrari, en cromatografia de
líquids se separen compostos
polars o no polars en els quals la
poca volatilitat no és un
inconvenient limitatiu.

Aplicacions de la
cromatografia de gasos

Les substàncies analitzades per
cromatografia de gasos abracen
tot tipus de compostos volàtils.
Les principals aplicacions són:

• Determinació de
contaminants en
matèries primeres.
Aquesta determinació
qualitativa prèvia pot
ser de gran ajuda en cas
que es desconegui la
identitat dels
contaminants.

• Determinació de
contaminants en aire:
fraccions
d’hidrocarburs,
hidrocarburs aromàtics,
hidrocarburs alifàtics,
cetones, èters, alcohols,
èsters, amines, etc.

• Anàlisi de gasos, com
el SO2, el SH2, el CO,
hidrocarburs lleugers
C1-C4, etc.
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Aplicacions de la
cromatografia líquida HPLC

La cromatografia líquida d’alta
resolució (HPLC) s’utilitza en

l’estudi de contaminants com per
exemple: hidrocarburs aromàtics

policíclics, plaguicides,
N-nitrosamines, fenols,

formaldehid, acetaldehid i
isocianats. L’anàlisi de

plaguicides per HPLC presenta
l’avantatge de poder analitzar els

nous tipus de plaguicides,
termolàbils i per tant impossible
d’analitzar per cromatografia de

gasos. La cromatografia d’HPLC
també permet l’anàlisi de

metabòlits d’alguns
contaminants com els metabòlits
de paratió, toluè, xilè, estirè, etc.

el seu camp d’aplicació es limita a gasos o compostos volàtils i que siguin estables
a la temperatura de treball.

La cromatografia gas-líquid (CGL) s’ha estès més que la gas-sòlid (CGS). La
cromatografia gas-sòlid se segueix fent servir principalment per a determinacions
de gasos permanents i compostos molt volàtils, com per exemple, monòxid de
carboni, metà, etc.

Els cromatògrafs de gasos contenen essencialment:

• Una font de gas comprimit. Proporciona la fase mòbil, amb un regulador de
cabal. El gas sol ser N2, H2, He o una barreja Ar/CH4.

• Un injector. És un dispositiu que permet vaporitzar la mostra i introduir-la
en el camí del gas portador.

• Una columna cromatogràfica. És on es produeix la separació. És dins
un forn que permet fer-ne la separació a temperatura constant o amb
programació de temperatura.

• Un detector. És un dispositiu capaç de mesurar de manera contínua una
propietat del gas portador, que es modifica àmpliament amb la presència
de petites concentracions de la substància que s’ha d’analitzar. Alguns dels
detectors més comuns són: d’ionització de flama, de captura d’electrons i
de conductivitat tèrmica.

El sistemes de captació de les mostres més habituals són els mostrejadors passius,
els tubs amb adsorbents sòlids de carbó actiu o de gel de sílice, els polímers
porosos, etc.

En general, els tubs de carbó actiu són aplicables a l’anàlisi de dissolvents no
polars o poc polars. Els tubs de gel de sílice es fan servir principalment per a
amines, derivats nitrats i metanol.

2) Cromatografia de líquids

La característica diferenciadora de la cromatografia de líquids és que la fase mòbil
és un líquid i segons com es disposi la fase estacionària tenim:

• Cromatografia en columna:

– cromatografia en columna clàssica,

– cromatografia en columna d’alta resolució (HPLC).

• Cromatografia plana:

– cromatografia en paper,

– cromatografia en capa fina.

La cromatografia líquida d’alta resolució (HPLC) presenta avantatges davant
les altres tècniques en l’anàlisi d’alguns compostos, quant a límits de detecció,
especificitat, interferències i possibilitats de separació d’isòmers.
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Aquesta alta resolució (gran poder de separació) s’aconsegueix en fer servir
columnes plenes de partícules d’un diàmetre molt petit, cosa que porta associat
un gran augment de la pèrdua de càrrega, per la qual cosa és necessari l’ús d’una
bomba per fer una aportació de pressió externa sobre el líquid eluent o fase mòbil.

Les parts d’un equip d’HPLC són:

• bomba per impulsar la fase mòbil,

• injector,

• precolumna,

• columna,

• detector,

• registrador.

Un cas particular de la cromatografia líquida és la cromatografia d’intercavi iònic.
En la cromatografia d’intercanvi iònic la separació té lloc entre una fase mòbil
polar líquida i una fase estacionària que és una reïna sòlida d’intercanvi iònic que
pot ser aniònica o catiònica. La fase estacionària pot ser sòlida o també una resina
líquida que cobreixi una superfície sòlida. Les mostres que s’han de separar per
aquest tipus de cromatogria han de ser ions.

El procés que té lloc dins la columna cromatogràfica és el següent: quan la mostra
que conté ions de càrrega elèctrica diferent es col·loquen al començament de la
columna cromatogràfica, els ions s’intercanvien ràpidamente amb els de la resina.
La fase mòbil de la columna desplaça els ions de la mostra per sobre de la fase
estacionària i es tornaran a intercanviar amb la resina, i així s’anirà repetint el
procés fins que la mostra arribi a la sortida de la columna cromatogràfica.

3.2 El registre de dades i l’informe

Tota l’estratègia de mostreig que cal seguir i la recollida de dades posterior quan
s’acaba de mostrejar s’ha de recopilar en únic document o fitxa, ja que s’eviten els
problemes de pèrdua de dades imprescindibles per portar a terme l’avaluació i no
es corre el risc d’anotar malament les dades.

Els càlculs de resultats també s’haurien de portar a terme en el mateix document
per tenir tota la informació en un mateix espai i recollir tota la informació en un
únic espai.

El full de mostreig ha d’estar concebut per poder valorar l’exposició mitjana diària
d’un treballador en un lloc de treball, amb espai per anotar l’estratègia de mostreig
amb la possibilitat de mostrejar mostres diferents.

El full també ha d’estar pensat per recollir les dades experimentals de treball, el
temps de mostreig, els resultats d’anàlisi i els càlculs per obtenir el valor de la

Aplicacions de la
cromatografia d’intercanvi
iònic

La cromatografia d’intercanvi
iònic es fa servir en la
determinació de compostos
iònics, solubles en aigua i
fàcilment ionitzables en el
tractament de la mostra, per a
modificacions del pH. Les
aplicacions més usuals de la
cromatografia d’intercanvi iònic
són: la determinació d’ions
inorgànics com són els sulfats,
els fosfats, els nitrats, els clorurs,
els fluorurs, els bromurs, els
cianurs. També es fa servir per a
la determinació d’ions orgànics
como l’àcid fòrmic.
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concentració ambiental dels contaminants en cada mostra i el valor mitjà diari
(exposició diària).

Finalment, el full també ha de tenir un apartat d’observacions en què el mostreja-
dor i l’analista puguin formular tots aquells comentaris que creguin convenients
posar per escrit perquè s’assabenti tot el personal implicat en el procediment de
presa de mostres i anàlisi posterior i les persones que posteriorment el vulguin
consultar o inspeccionar.

3.2.1 Butlletí de sol·licitud d’anàlisi

L’enviament de les mostres al laboratori s’haurà de portar a terme considerant les
precaucions de transport que s’especifiquen en el mètode de presa de mostres i
anàlisi.

Les mostres s’han d’identificar de manera clara i inequívoca amb signes alfanumè-
rics, per la qual cosa, s’ha d’elaborar una referència tan simple com sigui possible
inserida en la pròpia mostra, mitjançant la inscripció o etiqueta que no es pugui
desprendre amb facilitat.

Per a cada partida de mostres o conjunt homogeni de mostres s’ha d’adjuntar un
butlletí o sol·licitud d’anàlisi en què es faci referència a les mostres i la petició
analítica per a cadascuna d’elles, així com totes les ressenyes complementàries
que siguin pertinents amb l’objectiu d’aconseguir la major informació o registre
fefaent de l’anàlisi.

El butlletí d’anàlisi s’ha de confeccionar per duplicat, en original i còpia. El
laboratori d’anàlisi rebrà els dos exemplars juntament amb la mostra o mostres
llistades en el paper. Un cop portades a terme les anàlisis, s’expediran els resultats
obtinguts així com les seves referències particulars en el full original i es farà
arribar a la persona sol·licitant de l’anàlisi. El laboratori d’anàlisi ha d’arxivar la
còpia del butlletí d’anàlisi rebuda.

Les normes bàsiques sobre el contingut d’un model de sol·licitud d’anàlisi són les
següents:

• El butlletí ha d’especificar al màxim el tipus d’anàlisi que se sol·licita, si
és qualitativa o també quantitativa, i els contaminants que es creu que pot
contenir la mostra.

• Ha de contenir tota la informació disponible sobre l’activitat i el procés
industrial, si escau, així com totes les dades auxiliars o observacions que
puguin servir de guia per a l’anàlisi posterior.

• S’hi han d’adjuntar les dades vinculades a la presa de mostres, com per
exemple, el temps de mostreig, el cabal de la bomba, el volum d’aire
mostrejat. També s’hi han d’anotar totes les observacions i aclariments
sobre la presa de mostres executada.
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• Si en un mateix butlletí es fa referència a més d’una mostra, aquestes han
de ser homogènies respecte al tipus de contaminant o al tipus d’anàlisi
demanat.

• Cada mostra ha de tenir una referència clara i inequívoca escrita sobre ella
mateixa i en el butlletí adjunt ha de figurar exactament la mateixa referència,
per assegurar que no hi ha equivocacions sobre la identificació de cada
mostra.

• El blanc també s’ha de descriure perfectament sobre ell mateix i sobre el
butlletí d’anàlisi que li correspon.

Per resumir-ho tot, els apartats que ha de contenir un butlletí de sol·licitud d’anàlisi
són:

1. Apartat sobre les dades generals de l’empresa i el lloc de treball que s’ha
d’avaluar. Ha de contenir:

• nom de l’empresa,
• dades del lloc de treball per avaluar,
• dades del treballador,
• temps d’exposició del treballador als agents químics perillosos,
• data i hores d’execució del mostreig,
• nombre de treballadors afectats i característiques específiques de ca-

dascun d’ells (per exemple si són treballadors especialment sensibles),
• dades sobre el tècnic de prevenció que porta a terme el mostreig,
• data de petició de l’anàlisi al laboratori.

2. Apartat sobre les dades del mostreig. Ha de contenir:

• referència del butlletí;
• referència de la bomba utilitzada;
• cabal, volum i temps de mostreig;
• referència del suport de captació;
• dades del calibratge de la bomba;
• nombre de mostrejos.

3. Apartat sobre el laboratori. Ha de contenir:

• data d’eleboració de l’anàlisi,
• quantitats trobades,
• dades sobre el blanc,
• aplicabilitat de la norma, mètode aplicat.

4. Apartat sobre els resultats finals. Ha de contenir:

• concentracions mitjanes,
• exposició diària,
• observacions.

Per aprofundir sobre el
butlletí de sol·licitud
d’anàlisi consulteu la
secció “Annexos” que
trobareu al web d’aquest
crèdit.
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3.2.2 L’informe analític

De vegades el laboratori d’anàlisi en lloc d’emplenar el butlletí, o de vegades a
més a més d’emplenar-lo, elabora un full anomenat informe analític.

L’informe analític és la plasmació dels resultats de les anàlisis elaborades al
laboratori.

En l’informe analític s’han de plasmar amb claredat, fiabilitat, rigor i escrupo-
lositat els resultats i les tècniques utilitzades que s’han portat a terme per a la
identificació i quantificació de les substàncies químiques presents en la mostra
rebuda.

La informació que hi ha d’haver en un informe analític hauria de seguir el que
disposa la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025: “Requisits generals relatius a la
competència dels laboratoris d’assaig i calibratge”. Aquesta norma diu, de manera
resumida, que el document que s’emeti ha de tenir, com a mínim la informació
següent:

• Un títol que indiqui quin tipus de document és; per exemple, “Informe
analític”.

• El nom, l’adreça i un telèfon de contacte del laboratori.

• Referència identificativa i distintiva de l’informe analític (un codi numèric
correlatiu, per exemple).

• El nom, l’adreça i el telèfon del client o persona que ha demanat l’anàlisi.

• La identitat del mètode de mesurament portat a terme.

• La descripció, estat o identificació distintiva de la mostra analitzada.

• La data d’admissió de la mostra.

• Tècniques analítiques emprades per a la determinació de la mostra.

• Els resultats de l’anàlisi i les unitats en què s’expressen els valors numèrics.

• El nom o els noms i els càrrecs i signatures de les persones implicades en
el procés d’anàlisi i en l’elaboració de l’informe analític.

També seria bo que s’inclogués en l’informe els límits de detecció de les tècniques
aplicades, condicions particulars de l’anàlisi portat a terme, qualsevol problema
trobat i tot allò que es cregui rellevant per a la interpretació dels valors obtinguts.

Tots els informes analítics emesos s’hauran d’arxivar juntament amb tota la
documentació que s’hagi originat sobre el risc que s’ha avaluat.
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3.2.3 Informes d’higiene industrial

L’informe d’higiene industrial és el resultat de l’enquesta higiènica.

Una enquesta higiènica és un procediment que té com a objectiu obtenir tota la
informació necessària per poder emetre un judici sobre algun aspecte relacionat
amb l’exposició a agents contaminants al lloc de treball.

Les raons més habituals per portar a terme una enquesta higiènica són:

• Identificació i quantificació dels contaminants presents al lloc de treball.

• Avaluació del compliment de normes legals o internes de l’empresa.

• Determinació d’exposicions per respondre queixes o denúncies dels treba-
lladors.

• Obtenció de dades ambientals per a usos epidemiològics.

• Avaluació de l’eficàcia de mètodes de control.

• Avaluació de riscos causats per l’exposició a agents químics i/o físics i/o
biològics. Quan es fa una enquesta higiènica per avaluar l’exposició a un
agent químic el que es pretén és arribar a fer un judici sobre el risc per a la
salut que implica l’exposició laboral a un o més d’un agents químics com
es produeix al lloc de treball.

Perquè una enquesta higiènica sigui eficaç es requereix, en la majoria de casos,
seguir un procediment sistemàtic que permeti obtenir tota la informació rellevant
tant per portar a terme l’avaluació en ella mateixa, com per proposar les mesures
adequades per evitar o reduir els riscos presents.

La sistemàtica que cal seguir és la següent:

1. Conèixer i familiaritzar-se amb el procés productiu.

2. Identificar els possibles riscos en cada lloc de treball.

3. Seleccionar els criteris de valoració aplicables.

4. Avaluar els riscos de manera qualitativa i quantitativa quan escaigui.

5. Elaborar l’informe d’avaluació que ha d’incloure la proposta de mesures de
control proporcionades a la magnitud dels riscos.

Coneixement del procés productiu

Conèixer el procés productiu implica recopilar i comprendre la informació relativa
a tots els aspectes del procés que poden tenir incidència en l’exposició dels
treballadors implicats. Aquesta informació inclou:

Lloc de treball

El lloc de treball és el conjunt de
tasques i activitats
desenvolupades per un
treballador durant la seva
jornada, en el context d’una
activitat laboral. Per exemple, és
vàlid parlar de risc higiènic del
conductor d’un carretó (individu)
i no del risc higiènic de conduir
un carretó (activitat). Si
l’individu durant la seva jornada
laboral només es dedica a
conduir, ambdós riscos
coincidiran, però si l’individu, a
més, fa tasques de preparació de
càrregues, en l’avaluació del risc
s’hauran d’incloure ambdues
tasques. A més s’ha de tenir en
compte que un lloc de treball no
ha de ser sempre un lloc fix.



Riscos químics i biològics ambientals 54
Quantificació d’agents químics: els sistemes de presa de mostres i

anàlisi

Reglament dels serveis de
prevenció

El Reglament dels serveis de
prevenció obliga a consultar amb

els representants dels
treballadors el procediment

d’avaluació, a tenir en compte la
informació rebuda pels

treballadors, i fins i tot preveu la
possibilitat que es puguin

consensuar amb ells els criteris.

• L’esquema funcional del procés productiu.

• L’inventari de les substàncies químiques utilitzades en el procés o que s’hi
associen.

• Les fitxes de seguretat dels productes utilitzats.

• L’entorn físic en el qual es troben els llocs de treball.

• Els riscos per a la salut causats per les substàncies químiques associades al
procés.

• Les mesures de control implantades en cadascun dels llocs de treball.

• L’estat de salut dels treballadors.

• Els resultats de les avaluacions anteriors si n’hi ha hagut.

Identificació dels riscos a cada lloc de treball

S’ha d’intentar fer una llista de riscos associats als llocs de treball que es pretenen
avaluar. El resultat final ha de tenir forma de llista o taula en què per a cada lloc
de treball es relacionin els riscos que s’han d’avaluar, els treballadors que ocupen
cada lloc de treball i el perfil temporal de l’exposició.

En la llista de treballadors que ocupen un lloc de treball hi ha implícit el concepte
de grup homogeni d’exposició (GHE), en el qual s’inclouen tots els treballadors
que tenen una exposició similar, per tant, no cal, almenys en teoria, avaluar
l’exposició de tots els membres del grup.

També és molt útil per a la identificació de riscos, consultar els responsables del
taller, els càrrecs intermedis i els propis treballadors quines són les seves opinions
tant com una dada, com per confirmar o matisar les opinions del tècnic que està
planificant l’avaluació. S’ha de deixar ben clar a totes les persones involucrades
que no s’està prejutjant cap situació i que l’únic objectiu és elaborar una llista tan
exhaustiva com sigui possible per intentar millorar, si escau, les condicions de
treball.

Selecció dels criteris de valoració

Un cop es disposa de tota la informació prèvia, se selecciona el criteri de valoració
per a cada risc que s’ha d’avaluar. En la majoria de casos el criteri és un valor límit
ambiental (VLA), que es pot complimentat amb un valor límit biològic.

Què fer quan no es disposa d’un VLA? I quan se’n disposa d’un, fins a quin punt
és fiable? És a dir, en quina mesura es pot afirmar què si es compleix el VLA,
s’assegura que no apareixeran danys en la salut?

És clar que si un contaminant té un VLA d’obligat compliment, és imperatiu
mesurar la seva concentració i comprovar que es compleix l’obligació de no
superar el seu VLA.
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Avaluació quantitativa dels riscos

L’exposició causada per la presència de contaminants químics al medi ambient
laboral s’expressa quantitativament mitjançant el valor de les concentracions
d’aquestes substàncies a l’ambient durant el temps d’exposició.

Com que aquestes concentracions no són constants en el temps, els valors que es
determinin seran, en general, concentracions mitjanes referides a un període de
temps definit.

Els passos que cal seguir són els següents:

1. Elecció de l’estratègia de mostreig.

2. Selecció dels treballadors que s’han de mesurar.

3. Selecció de les condicions de mesura.

4. Mesura i anàlisi de la mostra.

5. Procediment d’avaluació: comparació del valor de concentració trobada
amb el seu VLA (si en té).

6. Conclusió de l’avaluació de l’exposició laboral.

Elaboració de l’informe d’avaluació

L’avaluació de l’exposició laboral acaba quan es redacta un informe amb
els resultats de l’avaluació. S’ha de redactar tant si el resultat indica una
exposició tolerable com no tolerable.

Un informe d’avaluació és un document amb una finalitat doble: en primer lloc,
és el suport per a la comunicació a les persones interessades dels resultats de
l’avaluació de riscos i, en segon lloc, ha de servir a la resta per deixar constància
de totes les dades rellevats que s’han utilitzat per emetre les conclusions de
l’avaluació, de manera que les puguin comprendre o utilitzar en el futur persones
diferents de les que van portar a terme l’avaluació.

D’acord amb el disposa la Llei de prevenció de riscos laborals i el Reglament dels
serveis de prevenció, l’informe d’avaluació ha de contenir com a mínim:

• Identificació del lloc de treball.

• Relació nominal de treballadors que ocupen el lloc.

• Risc o riscos existents. Ha d’incloure la relació d’agents químics que els
originen.

• Referència dels criteris i procediments d’avaluació:
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Importància de l’informe
d’avaluació

L’informe és un document oficial
que pot consultar qualsevol

persona o representant legal que
estiguin relacionats amb el lloc

de treball que apareix. Les
inspeccions per part del

Departament de Treball es basen
en la revisió d’aquests informes i

es poden portar com a prova en
un judici. Per la qual cosa, s’ha

de tenir molta cura a l’hora
d’anotar tota la informació que

es pugui sobre el procés
d’avaluació portat a terme i l’ha
de signar el tècnic de prevenció

responsable.

– Per als criteris i procediments normalitzats n’hi ha prou amb
referenciar-los. Per exemple, Norma UNE 689, o valors límits am-
bientals de l’INSHT.

– Si el procediment és propi de l’empresa o d’una font d’accés restringit
s’ha d’incloure en la documentació la descripció del procediment com-
plet, a més de la informació complementària necessària per avaluar la
seva idoneïtat.

• Referència dels mètodes de mesura, anàlisi o assaig utilitzats, si escau:

– Per als mètodes de mesura o anàlisi normalitzats n’hi ha prou amb
referenciar-los. Per exemple, mètode MTM/xxx de l’INSHT, o mètode
ABC/xx de NIOSH.

– Si el mètode és propi de l’empresa o d’una font d’accés restringit, s’ha
d’incloure en la documentació una còpia del mètode complet, a més
de la informació complementària de la seva validació.

• Equips de lectura directa o presa de mostres utilitzats i laboratoris que han
participat en l’anàlisi de les mostres.

• Resultat de l’avaluació de cada risc i mesures preventives que cal aplicar,
que han d’incloure els controls periòdics aconsellats, si escau.

• La necessitat d’aplicar una mesura de prevenció requereix una justificació
basada en els resultats de l’avaluació, excepte si es tracta de mesures de
prevenció elementals o òbvies.

• Si no s’han fet mesures s’ha de justificar o bé perquè es demostra que el
risc és nul o gairebé nul, o bé perquè es conclou que, abans de fer qualsevol
mesura és imprescindible aplicar alguna mesura de prevenció.

• Identificació i qualificació dels tècnics de prevenció que han efectuat l’ava-
luació i data d’execució.

A més a més d’aquests mínims reglamentaris és convenient que s’inclogui en
l’informe:

• Característiques del lloc de treball, en què s’expliquin les condicions de
treball quan es va fer el mostreig.

• Data i horari dels mostrejos.

• Concentracions ambientals trobades.

• Tots els factors que hagin pogut afectar apreciablement els resultats.

Cada servei de prevenció té el seu model d’informe d’higiene i molts cops és una
part de l’informe global en què hi ha totes les avaluacions de riscos d’aquell lloc
de treball, és a dir, a més a més de l’avaluació de riscos químics, els altres riscos
higiènics, com són el riscos físics i biològics, a més dels altres tipus de riscos:
riscos de seguretat, riscos ergonòmics i riscos psicosocials.
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3.3 Gestió dels equips de mesura. Apèndix VI de la guia tècnica del
Reial decret 374/2001

En higiene industrial, per exigències en el sistema de qualitat del laboratori i davant
els requeriments en l’avaluació de riscos químics i físics, els equips de mesura
conformen l’eina primordial en el treball de camp. Per tant, tot el que estigui
relacionat amb la gestió i control dels equips de mesura, ja sigui la compra i admis-
sió d’equips, mètodes de posada en marxa i ús, pla de manteniment i calibratge,
registres, etc., tenen una transcendència capital no sols per al desenvolupament
adequat dels assaigs i/o calibratges, sinó també per disposar de resultats fiables i
precisos.

3.3.1 Gestió dels equips de mesura

Els punts més importants en la gestió dels equips de mesura són:

• Adquisició i recepció d’equips.

• Inventari, etiqueta identificativa de cada element i les fitxes de registre.

• Procediments de posada en marxa i ús: manteniment, calibratge, verificació.

• Diaris d’ús.

• Implantació d’un pla de manteniment i calibratge o verificació dels equips.

Adquisició d’equips

La política de selecció i compra d’equips de mesura s’ha de centrar en:

• Les necessitats de tolerància i incertesa que es necessiti.

• Elecció i valoració dels diferents proveïdors:

– Si tenen homologacions i/o són dins de sistemes de qualitat.

– Documentació que presenten: certificats de calibratge o verificació,
període de garantia, termini d’entrega, manual d’instruccions fàcil
d’entendre.

– Preu.

Quan es rep el material, s’ha de verificar que es correspon amb la sol·licitud de
compra i que és acompanyat de la documentació necessària.

Un cop feta la comprovació i es consideri que tot és correcte, el nou material s’ha
de codificar dins l’inventari, s’ha d’etiquetar i s’ha de donar d’alta per al seu ús.

Norma UNE-EN ISO/IEC
17025

En la Norma UNE-EN ISO/IEC
17025 es descriuen els requisits
generals relatius a la
competència dels laboratoris
d’assaig i calibratge per mitjà
dels quals un laboratori pot
demostrar que és tècnicament
competent i que reprodueix
resultats tècnicament vàlids. En
aquesta norma, entre d’altres
coses, es reflecteix que en cada
equip de mostreig s’ha de
disposar d’una identificació
única, que els laboratoris han de
disposar de procediments i que
han de fixar programes de
calibratge.
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L’etiqueta dels equips de
mesura s’ha de col·locar en
una zona visible de l’equip.

Inventari i codificació d’equips

La base de dades o llista dels equips de mesura han d’incloure, com a mínim,
els equips d’assaig i/o calibratges, així com aquells auxiliars que necessitin algun
tipus de control, manteniment, verificació o calibratge. També hi hauria d’haver
un apartat per donar les altes, les baixes i trasllats.

En la base de dades també s’ha d’anotar la data de l’alta de cada peça de l’equip,
el seu codi, nom, marca, model, número de sèrie.

Els equips de mesura han de tenir un sistema d’identificació o etiquetatge de
material resistent a l’aigua. Han de contenir com a mínim, el codi, la denominació
de l’equip, el número de sèrie i la data d’alta. En els equips que calgui fer
un calibratge intern, l’etiqueta a més a més haurà d’incloure la data de l’últim
calibratge i la data del proper.

La fitxa de registre dels equips, que figuren en l’inventari, ha de contenir la
informació següent:

• nom de l’equip, codi, marca, model i número de sèrie;

• nom del fabricant i distribuïdor;

• data de compra i preu, data de recepció i de posada en servei;

• estat de l’equip i ubicació actual;

• instruccions de posada en marxa i funcionament en castellà;

• programa de manteniment i calibratge o verificació;

• historial de l’equip, incidències.

Procediments de posada en marxa i funcionament

Els procediments de posada en marxa i funcionament i els procediments de
calibratge i verificació han de ser en castellà, i opcionalment en català, i han de
seguir una seqüència clara i precisa. Si és possible és positiu incorporar-hi algun
dibuix explicatiu o esquema o fotografia de l’equip.

Convé que els equips adjuntin una breu descripció de les seves parts i del
funcionament bàsic, com són la posada en marxa i el funcionament.

Diari d’ús

El diari d’ús és un document normalitzat i registrat que ha de contenir el temps d’ús
de l’equip, els usuaris, els motius de la seva utilització, les incidències aparegudes
i tota aquella informació sobre la vida de l’equip.
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Pla de manteniment, calibratge o verificació dels equips

Es defineix calibratge com el conjunt d’operacions que estableixen, en condicions
especificades, la relació que hi ha entre els valors d’una magnitud indicats per a
l’instrument de mesura o un sistema de mesura i els valors corresponents d’aquesta
magnitud per als patrons.

S’entén per manteniment el conjunt d’operacions que permeten que un equip o
sistema de mesura es trobi en perfectes condicions d’ús.

El manteniment pot ser correctiu, quan s’han de corregir avaries o mals funciona-
ments, o també pot ser un manteniment preventiu.

La verificació és la confirmació, per examen i recollida d’evidències, que els
requisits especificats per l’equip són acomplerts.

Els equips de presa de mostres i els equips d’anàlisi posterior han de
concordar amb les indicacions que especifiquen els mètodes de mesura i han
d’estar calibrats i han de tenir un programa de manteniment per assegurar
que sempre que es facin servir, funcionin de manera adequada.
Els equips de lectura directa també han de tenir un pla de manteniment i de
calibratge intern idonis.

El pla de manteniment el formen tots els equips i ha d’establir les activitats que
cal dur a terme i la seva periodicitat.

L’objectiu del pla de manteniment és prevenir i, si escau, corregir les errades,
deterioraments, avaries o mal funcionament dels equips.

Tots els plans de manteniment han de contenir un manteniment intern i un d’extern,
que haurà de portar a terme el fabricant o empresa autoritzada. Les operacions de
manteniment que es portin a terme sobre l’equip, com poden ser, neteja, revisions,
comprovacions, substitucions de peces, reposicions de material fungible, etc.,
s’han d’anotar en un diari o fitxa de registre de manteniment que s’haurà dissenyat
per a aquesta finalitat. El pla de calibratge ha de definir els equips que han de
ser calibrats i qui ha d’executar aquest calibratge. El pla de calibratge també ha
d’incloure la periodicitat amb què s’ha de calibrar cada equip i el procediment
que cal seguir. També s’ha d’indicar quan el calibratge ha de ser intern i quan s’ha
d’enviar a una empresa de calibratge acreditada (calibratge extern).

Els calibratges que es portin a terme, tant si són interns com externs, han de
quedar documentats i han d’incloure: la denominació i codi identificatiu de
l’equip calibrat, la data del calibratge, persona que l’ha portat a terme, condicions
ambientals en el moment del calibratge, els patrons de calibratge, el mètode de
calibratge que s’ha fet servir, quins controls s’han efectuat, notes aclaridores i els
resultats del calibratge, propera data de calibratge.

Responsable de l’equip

Seria recomanable que tots els
equips tinguessin un responsable
que supervisés el seu ús i el seu
estat de bon funcionament,
sobretot quan l’equip el fan
servir més d’un usuari.

Calibratge per empresa
externa

Si el calibratge el porta a terme
una empresa externa, aquesta
emet un certificat de calibratge
que ha d’incloure totes les dades
necessàries.
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Podeu consultar l’apèndix
VI de la guia tècnica

d’agents químics en la
secció “Annexos” que

trobareu al web d’aquest
crèdit.

3.3.2 Apèndix VI de la guia tècnica del Reial decret 374/2001

El títol de l’apèndix VI de la guia tècnica d’agents químics és “Qualitat en les
mesures d’agents químics”.

Pel títol ja deduïm que tracta sobre la gestió de la qualitat de les activitats que
s’inclouen en el procés de mesura, és a dir: presa de mostres, emmagatzematge i
transport i anàlisi.

L’apèndix VI, inclou una llista de paraules clau que es fan servir en la gestió de la
qualitat, com per exemple, sistema, gestió i assegurament de la qualitat, calibratge
i verificació.

En un altre apartat de l’apèndix, fa referència a la qualitat de les mesures d’agents
químics.

I en l’últim apartat, i més llarg, fa recomanacions per a la gestió de la qualitat de
les activitats de mesura d’agents químics.
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Introducció

La presència d’un o més agents químics perillosos al lloc de treball fa necessari
procedir a fer l’avaluació de riscos.

Si com a resultat de l’avaluació de riscos s’arriba a la conclusió que el risc és
lleu, s’hauran d’aplicar mesures generals per a la prevenció dels riscos per agents
químics. Algunes d’aquestes mesures generals són: automatització del procés
productiu, aïllament, manteniment, sistema d’alarmes, ordre i neteja, higiene
personal, formació i informació, etc.

Si el resultat de l’avaluació de riscos ens condueix a concloure que el risc no és
lleu caldrà procedir a aplicar mesures específiques de prevenció i protecció.

Les mesures específiques són aquelles que s’implanten al lloc de treball amb la
finalitat exclusiva i prioritària d’eliminar o reduir un risc determinat per a la
seguretat i la salut dels treballadors o prevenir-ne danys. És a dir, les mesures
específiques no són imprescindibles per al mer desenvolupament del procés
productiu. Alguns exemples de mesures específiques són l’extracció localitzada,
la ventilació per dilució, etc.

Finalment, quan els medis de protecció col·lectiva no siguin suficients per evitar
o eliminar els riscos per exposició a agents químics, s’haurà d’implantar la
utilització dels equips de protecció individual (EPI).

Al llarg d’aquest crèdit heu vist què és un agent químic perillós, quines són les
principals vies d’entrada als treballadors, com es mesura a l’aire la concentració
d’un agent químic, factor indispensable per avaluar el risc. En aquesta unitat
didàctica estudiem aquelles mesures de prevenció i protecció que conduiran a
reduir el risc d’exposició dels treballadors.

En el nucli d’activitat “Prevenció de les exposicions a agents químics” a partir de
l’RD 374/2001, es descriuen en quines circumstàncies s’aplicaran els principis
generals per a la prevenció dels riscos per agents químics i s’introdueixen les
mesures específiques de prevenció i protecció.

En el nucli d’activitat “Protecció de les exposicions a agents químics” s’explica
la ventilació per dilució i l’extracció localitzada com a mètodes molt utilitzats i
d’alta efectivitat en la protecció col·lectiva de les exposicions a agents químics.
Posteriorment s’expliquen les característiques dels equips de protecció individual
(EPI), com seleccionar-los i mantenir-los.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat didàctica, és convenient que tingueu
assimilats els conceptes introduïts en la unitat didàctica 3, “Avaluació de l’exposi-
ció a contaminants químics”.
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Objectius

En acabar la unitat didàctica heu de ser capaços del següent:

• Interpretar la legislació vigent i les normatives internes sobre l’etiquetatge,
manipulació de productes químics i utilització d’equips de protecció indivi-
dual, a partir de manuals i documents normatius.

• Determinar la idoneïtat dels mètodes i procediments de treball amb relació a
les normatives vigents i les normes internes a partir d’informació i manuals
de procediment.

• Interpretar les característiques i les condicions d’aplicació de les mesures
de prevenció i protecció i les tècniques preventives aplicables als riscos,
derivats dels contaminants químics i biològics ambientals, a partir de la
documentació i estudis tècnics.

• Comprovar la idoneïtat i les condicions d’utilització i conservació dels
equips de protecció individual, segons els nivells de protecció davant els
contaminants químics i les normes establertes.
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1. Prevenció de les exposicions a agents químics

Una vegada s’ha determinat l’existència d’una situació de risc per al treballador és
imprescindible eliminar-la i, si no és possible, cal minimitzarla fins a arribar a uns
nivells acceptables. Per això, cal establir les mesures preventives que permetin
reduir el risc per exposició a agents químics. Aquestes accions s’han de dur
a terme segons un ordre de prioritat: en primer lloc, cal actuar sobre el focus
contaminant. En segon lloc, sobre el medi de propagació i, finalment, s’ha de
protegir els treballadors (figura 1.1).

Figura 1.1. Els quatre mètodes fonamentals per eliminar o reduir riscos

Cal diferenciar les proteccions col·lectives de les individuals. Les primeres redu-
eixen l’exposició dels operaris en exercir la seva acció sobre l’origen d’emissió
o el trajecte, i les individuals actuen sobre el treballador fent ús dels equips de
protecció individual (EPI).

Les proteccions col·lectives sempre tindran prioritat sobre les proteccions
individuals.

L’ordre d’actuació serà, doncs, el següent:

1) Focus emissor del contaminant. L’objectiu és impedir la formació del
contaminant o limitar el seu pas a l’atmosfera. Podem actuar en diferents àmbits:
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La importància de
substituir l’agent químic

La substitucióde l’agent químic
per un altre menys tòxic o

perillós és especialment
important en carcinògens i

sensibilitzants atès que per a
aquests agents químics no podem
tenir valors límit que garanteixin

la protecció dels treballadors.

Extracció localitzada

Per als contaminants més
perillosos la ventilació per

dilució no és efectiva. És millor
instal·lar-hi extracció localitzada.

Recordeu que sempre
protegirem els treballadors
quan les actuacions sobre

el focus i el mitjà siguin
impossibles o insuficients.

• En la fase de disseny del procés productiu, és molt important considerar els
problemes relacionats amb la salut, ja que, de vegades, quan ja s’ha iniciat
el procés és inviable econòmicament fer-ne modificacions.

• Substitució de l’agent químic per un altre de menys tòxic o perillós.

• Aïllament d’un local. És una mesura molt efectiva ja que redueix el nombre
de treballadors exposats a determinades substàncies.

• Utilització de mètodes humits en treballs generadors i dispersors de pols.

• Modificació del procés per un altre que resulti menys contaminant.

• Tancament del procés mitjançant reactors tancats.

• L’extracció localitzada. És un mètode per suprimir l’agent químic de
l’ambient en el mateix moment i lloc en què s’origina.

• El manteniment preventiu dels equips de treball pot ajudar a minimitzar
la possibilitat d’una exposició accidental.

2) Mitjà de difusió del contaminant. L’objectiu és evitar que el contaminant
generat es dispersi per l’atmosfera i arribi a concentracions perilloses per als
treballadors més propers. Podem actuar en diferents àmbits:

• La neteja és fonamental per reduir els focus de contaminació: netejar
màquines, sòl, parets, etc.

• La ventilació per dilució o general és una opció que utilitzarem amb
contaminants poc nocius.

• L’augment de distància entre el focus contaminant i el receptor. Com més
distància hi hagi, més diluït arribarà el contaminant al receptor.

• Els sistemes d’alarma són molt útils per avisar quan se superen uns valors
llindar que puguin suposar un risc per a la salut dels treballadors.

3) Treballadors exposats. L’objectiu és protegir els treballadors per tal que el
contaminant no contacti amb el seu organisme. Ho podem aconseguir:

• Disminuint el temps d’exposició. Això s’aconsegueix rotant o intercanvi-
ant el personal.

• Utilitzant equips de protecció individual (EPI). Han de ser el darrer
recurs i s’han de considerar una mesura provisional. Presenten problemes
grans i greus: no redueixen ni eliminen el risc, poden perdre eficàcia sense
que l’usuari se n’assabenti i s’han de dur durant tota la jornada laboral.

• Integrant la formació i la informació dels treballadors a qualsevol tipus
d’acció preventiva.

Equip de protecció personal
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1.1 Principis generals per a la prevenció dels riscos per agents
químics i mesures específiques de prevenció i protecció (RD
374/2001. Article 4 i 5)

Els principis de l’acció preventiva aplicats a les activitats amb agents químics
perillosos es deriven dels principis que hi ha en l’apartat 1 de l’article 15 de la
Llei de prevenció de riscos.

Quan s’opera amb un agent químic, sempre són aplicables i exigibles les indicaci-
ons de l’RD 374/2001 sobre els principis generals per a la prevenció i la informació
i formació dels treballadors (figura 1.2).

Figura 1.2. Avaluació de riscos

Una vegada s’hagi fet l’avaluació de riscos, es pot posar de manifest que la
quantitat d’un agent químic perillós present al lloc de treball fa que només hi hagi
un risc lleu per a la salut i seguretat dels treballadors, i només és suficient per
reduir aquest risc l’aplicació dels principis generals per a la prevenció dels riscos
per agents químics (article 4).

El resultat de l’avaluació de riscos també pot ser que el risc és no lleu. En aquest
cas s’hauran d’implantar mesures específiques, que van més enllà de l’aplicació
de principis generals (article 5).

1.1.1 Principis generals per a la prevenció dels riscos per agents
químics (art. 4)

Els principis generals per a la prevenció de riscos per agents químics s’hauran
d’aplicar quan en l’avaluació de riscos s’arribi a la conclusió que el risc és lleu.
Per tant, sempre que al lloc de treball hi hagi la presència d’un agent químic, suposi
un risc lleu o no lleu, s’hauran d’aplicar els principis generals.

En la guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb agents
químics (RD 374/2001), es presenta el criteri per definir el risc lleu en funció del
tipus d’agent químic perillós. Així tenim:

1. Agents sensibilitzants, cancerígens, mutàgens o tòxics per a la reproducció:
s’hauran de prendre totes les mesures preventives específiques factibles, ja
que per a aquests agents no hi ha exposicions “segures”. Per tant, per a

Risc lleu

El risc lleu és la probabilitat
remota que es produeixi un dany;
i en cas d’haver-hi dany, seria de
petita magnitud.

Per veure la guia tècnica
realitzada per l’INSHT,
vegeu la secció “Adreces
d’interès” del web
d’aquest crèdit.



Riscos químics i biològics ambientals 12 Prevenció i protecció del risc químic

aquestes substàncies, no hi ha el concepte de risc lleu i s’han d’adoptar
mesures específiques, de vigilància de la salut, etc.

2. Agents químics amb un valor límit admissible (VLA) que s’ha definit per
evitar irritacions lleus, molèsties, etc., o qualsevol altre efecte lleu que
sigui fàcilment perceptible pels treballadors. En aquest cas, no és necessari
adoptar mesures específiques.

3. Resta d’agents. Després de fer les mesures de la concentració en aire
de l’agent químic en una jornada qualsevol, ens podem trobar amb dues
possibilitats:

(a) Si l’exposició és menor o igual al 10% del VLA:

• No calen mesures específiques, n’hi ha prou amb mesures preven-
tives generals.

• Aquest criteri per a la decisió de les mesures preventives que
s’han d’aplicar no s’ha d’interpretar en el sentit de limitar o
reduir les precaucions que cal prendre per protegir els treballadors
especialment sensibles.

(b) Si l’exposició és més gran al 10% del VLA, aleshores calen mesures
preventives específiques: vigilància de la salut, etc.

Com es mostra en la figura 1.3, els principis generals es basen en l’aplicació d’una
sèrie de tècniques que facilita l’assoliment d’uns objectius bàsics i prioritaris per
minimitzar els riscos causats per la presència d’agents químics perillosos després
que la seva eliminació del medi laboral no hagi estat possible.

Figura 1.3. Principis generals per a la prevenció de riscos per exposició a agents
químics
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Els objectius dels principis generals són tres:

1. Reduir les quantitats d’agents químics perillosos presents al lloc de treball
al mínim necessari per al tipus de treball de què es tracti.

2. Reduir el nombre de treballadors exposats o que puguin estar-ho.

3. Reduir al mínim la duració i intensitat de les exposicions.

Les tècniques o els mitjans per assolir aquests objectius són:

1. La concepció i organització dels sistemes de treball al lloc de treball:

• Aconseguir una bona ventilació del local.
• Intentar que el nombre de treballadors exposats sigui el mínim i que

el temps d’exposició de cadascun d’ells sigui el mínim: rotació dels
llocs de treball i repartiment de tasques.

• Limitar les quantitats d’agents químics a les estrictament necessàries.
• Limitar o eliminar la necessitat de la manipulació manual dels agents

químics.
• Delimitar i separar els llocs on s’utilitzen els agents químics perillosos.

2. La selecció i instal·lació dels equips de treball:

• Tancar hermèticament les instal·lacions i els equips que continguin o
generin agents químics perillosos, per exemple els equips de treball en
atmosferes explosives.

• Seleccionar els equips de treball tenint en compte la perillositat i les ca-
racterístiques de l’agent que s’utilitzarà i de l’entorn en què s’instal·li.
També tenir en compte les exigències mínimes de seguretat i salut per
a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors (RD
1215/97).

3. L’establiment dels procediments adequats per a l’ús i manteniment dels
equips per treballar amb agents químics perillosos, així com per a l’execució
de qualsevol activitat amb agents químics perillosos, o amb residus que els
continguin, inclosos la seva manipulació, emmagatzematge i trasllat al lloc
de treball.

4. L’adopció de mesures higièniques adequades, tant personals com d’ordre i
neteja:

• Prohibició de menjar, beure o fumar al lloc de treball.
• Protocol de neteja de la roba del treball.
• Disponibilitat i utilització de les instal·lacions per a la higiene personal

abans dels àpats i en finalitzar la jornada laboral.
• Els sostres i parets han de permetre una neteja correcta.
• Dissenyar el sòl del lloc de treball per tal que quan hi hagi el vessa-

ment d’un producte químic es pugui recollir o drenar amb facilitat i
seguretat.

Equips en atmosferes
explosives

Els equips destinats a treballar
amb atmosferes explosives
hauran de disposar de
comandaments pneumàtics o
hidràulics. Si són elèctrics,
caldrà que siguin antiexplosius.
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Extracció localitzada

L’extracció localitzada és una
mesura específica, però la seva

utilització forma part dels
procediments generals de treball.

Exemples d’eliminació i
reducció del risc

Un cas d’eliminació és substituir
el benzè (carcinogen) pel
ciclohexà. Un exemple de

reducció és substituir la pintura
per projecció aerogràfica per la

pintura per immersió.

• Tenir en compte les necessitats particulars de les treballadores emba-
rassades o en període de lactància.

Exemple de procediment de treball ben concebut

Un procediment de treball ben concebut pot evitar exposicions innecessàries. Per exemple,
si hem de procedir a fer una fumigació del lloc de treball, ho farem quan no hi hagi ningú,
per tal d’evitar l’exposició de treballadors no implicats en el procés.

De la mateixa manera, si hem de procedir a omplir un reactor amb una substància química
perillosa, posarem en funcionament el sistema d’extracció localitzada abans de començar
a fer-ho per evitar l’exposició dels treballadors que fan l’operació.

1.1.2 Mesures específiques de prevenció i protecció (art. 5)

Les mesures específiques de prevenció i protecció són aquelles que van més
enllà de l’aplicació dels principis generals per a la prevenció dels riscos per
agents químics i constitueixen el procediment, mecanisme o acció que no són
necessaris per al desenvolupament del procés productiu i que s’implanten
amb la finalitat exclusiva i prioritària d’eliminar o reduir un risc determinat
per a la seguretat i la salut dels treballadors.

Exemple de mesures específiques

Les mesures específiques no són imprescindibles per al desenvolupament normal del
procés productiu. Per exemple:

• Una captació de vapors mitjançant una extracció localitzada en una màquina per a un procés
d’impressió sobre paper.

• Una conducció amb doble tub i detecció de fuites o sobrepressió a l’espai anul·lar per
transportar una substància química perillosa.

La necessitat o no d’adoptar mesures preventives específiques és determinada per
l’avaluació de riscos, en què s’han d’incloure les mesures específiques que cal
implantar.

L’empresariat ha de garantir l’eliminació o reducció al mínim del risc que
comporti un agent químic per a la salut i seguretat dels treballadors durant el
treball.

Quan la naturalesa del treball no permeti l’eliminació del risc per substitució,
l’empresariat ha de garantir la reducció al mínim del risc aplicant mesures de
prevenció i protecció que siguin coherents amb l’avaluació de riscos.

L’avaluació de riscos pot concloure amb la necessitat de programar mesures
periòdiques de la concentració ambiental d’agent químic perillós.

Les mesures periòdiques poden ser considerades com una mesura específica de
prevenció. La seva periodicitat depèn del resultat de les mesures que s’hagin dut
a terme.
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Sempre que es detecti que els valors límit d’exposició se superen,
l’empresariat ha d’actuar de manera immediata per posar remei a la situació
mitjançant l’adopció de mesures de prevenció i protecció.

Les mesures de prevenció i protecció, per ordre de prioritat, inclouen:

1. La concepció i la utilització de procediments de treball, controls tècnics,
equips i materials que permetin, en aïllar l’agent amb la mesura que es
pugui, evitar o reduir al mínim qualsevol escapament o difusió a l’ambient o
qualsevol contacte directe amb els treballadors que pugui suposar un perill
per a la seva salut i seguretat.

2. Mesures de ventilació i altres mesures de protecció col·lectiva, aplicades
preferentment en l’ordre del risc, i mesures adequades d’organització del
treball.

3. Mesures de protecció individual, segons la normativa sobre utilització d’e-
quips de protecció individual, quan les mesures anteriors siguin insuficients
i l’exposició o contacte amb l’agent no es pugui evitar per altres mitjans.

En la majoria d’exposicions es poden identificar quatre elements, la interrelació
dels quals condiciona el risc:

• l’agent,

• el procés,

• el lloc o local,

• el procediment de treball.

Això és així perquè el risc és deu al fet que hi ha un agent químic perillós
que es manipula o processa en una instal·lació, ubicada en un local, seguint un
procediment de treball determinat prèviament.

L’agent, el procés, el lloc i el procediment de treball són elements sobre
els quals es poden aplicar mesures preventives per eliminar o reduir el risc.
L’ordre en què es presenten és de preferència per l’aplicació d’aquestes
mesures ja que la seva eficàcia acostuma a ser més gran com més petita és
la necessitat d’intervenció humana per aconseguir la seva implantació.

En la taula 1.1 es presenta una enumeració de les mesures preventives possibles,
classificades d’acord amb l’element sobre el qual actuen i segons l’objectiu que es
pot aconseguir amb la seva implantació.L’objectiu, a les files de la taula, determina
el nivell de prioritat. En igualtat de prioritat (la mateixa fila), són preferents les
mesures preventives esmentades en les columnes situades més a l’esquerra de la
taula.
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Taula 1.1. Prioritat en l’elecció de mesures preventives

Nivell de prioritat Objectiu de la
mesure preventiva

La mesura preventiva s’aplica a...

L’agent químic Procés o instal·lació Local de treball Mètode de treball

Primer Eliminació del risc Substitució total de
l’agent químic per un
altre menys perillós

Substitució del
procés. Utilització
d’equips
intrínsecament
segurs (1)

Automatització
Robotització
Control remot

Segon Reducció i control del
risc

Substitució parcial de
l’agent
Canvi de forma o
estat físic (2)

Procés tancat
Augment de la
distància
Manteniment
preventiu (3)
Extracció localitzada
Equips amb extracció
local incorporada
Cubetes de retenció

Ordre de neteja
Segregació de
departaments bruts
Ventilació per dilució
Dutxes d’aire
Cortines d’aire
Drenatges
Control dels focus
d’ignició

Bones pràctiques de
treball
Supervisió
Horaris reduïts

Tercer Protecció dels
treballadors

EPI de protecció
respiratòria, dèrmica
o ocular (RD
773/1997)
Roba de treball

(1) Aplicable per eliminar el risc d’incendi o explosió. (2) Per exemple, la manipulació d’un material sòlid per via humida, en forma de pasta o gel, o la seva encapsulació pot reduir el
risc per inhalació. (3) L’objectiu del manteniment preventiu és evitar fuites, vessaments, o escapaments d’agents químics, que són algunes de les causes de risc més freqüents. Les

actuacions posteriors per a la contenció i neteja del producte que s’hagi vessat són mesures de control complementàries.

L’extracció localitzada i la ventilació per dilució, encara que no són tècniques
preventives de màxima prioritat d’implantació, sí que són les més freqüents en la
pràctica, ja moltes vegades les mesures de reducció de riscos de més prioritat no
són aplicables, o la seva aplicació implica costos no suportables per l’empresa.

No s’ha de recórrer a la protecció individual sense respectar l’ordre de prioritat de
l’aplicació de les mesures preventives d’eliminar, en primer lloc, el risc, i en cas
que no fos possible, intentar reduir-lo i controlar-lo.

1.2 Procediments generals per a la prevenció dels riscos per agents
químics

Una vegada identificat i avaluat el risc, s’ha de decidir quines intervencions o
mètodes de control són els idonis per a cada risc concret i amb quina prioritat
s’han de dur a terme.

En general, per reduir l’exposició a agents químics, s’han de combinar diversos
criteris que s’han d’estudiar i prioritzar abans de fer-los realitat. Alguns factors
que cal tenir en compte serien:

• L’eficàcia dels controls que s’estableixen per mesurar l’exposició. De
vegades, un excés de controls implica un risc afegit.

• Les mesures de control han de ser fàcils d’utilitzar. Normalment, els
operaris acaben per no fer servir aquelles mesures que resulten incòmodes
o interfereixen en el desenvolupament de la feina.
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• El cost és un factor que s’ha de tenir en compte; cal implementar mesures
que siguin assumibles i viables per a l’empresa.

• La freqüència de l’exposició és determinant a l’hora de triar les mesures que
cal adoptar: no és el mateix una exposició diària a un agent químic que una
exposició trimestral.

• Els requisits reglamentaris i legals: hem de complir les exigències legals
quant al nivell d’exposició a agents químics.

1.2.1 Fase de disseny d’un procés productiu

D’entrada s’han de conèixer els riscos higiènics dels agents químics i dels
procediments de treball.

En el disseny del procés productiu, és molt important tenir present en tot moment
l’aspecte de seguretat i dissenyar les màquines i els procediments de treball per
minimitzar l’exposició a agents químics.

El tancament d’un procés productiu i l’automatització d’algunes tasques són
mesures molt efectives que redueixen l’exposició a agents químics, però que s’han
de preveure en la fase de disseny del procés productiu.

Hi ha una sèrie d’aspectes i informacions previs a la fase de disseny que s’han de
considerar. A continuació, en teniu alguns exemples:

• Propietats físiques i químiques dels agents químics.

• Velocitat de reacció entre matèries primeres, intermèdies o residus generats.

• Compatibilitat entre productes: perills de vessament i contacte accidental
entre diferents substàncies presents al lloc de treball.

• Toxicitat: indica si s’han d’utilitzar EPI.

• Risc d’explosió: pot indicar la necessitat de tenir una atmosfera inerta.

• Fiabilitat dels serveis: en el cas d’errors en el subministrament elèctric, com
es manté la calefacció i refrigeració?

• Instruments: quina és la freqüència d’errors?

• Materials de construcció: hi ha materials que són incompatibles amb
algunes substàncies químiques. No podem posar un tub de ferro per
transportar hipoclorit sòdic que és corrosiu.

• Pressió en la xarxa d’aigua: en el cas d’incendi, hem d’assegurar que sense
subministrament elèctric, disposarem de prou pressió en la xarxa d’aigua.

• Temperatures: s’han d’establir toleràncies per a les condicions de sobrees-
calfament durant els incendis.
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Podeu ampliar la
informació sobre les

etiquetes i les fitxes de
dades de seguretat en el

nucli d’activitat “Fonts
d’informació sobre

contaminants químics” de
la unitat didàctica “La
higiene industrial. Els

contaminants químics”.

• Potencial humà: les proteccions cal que estiguin tan automatitzades com
sigui possible, i s’ha d’intentar que la intervenció humana sigui la mínima
possible.

• Inversió: les despeses en seguretat han d’equilibrar els efectes de producció
nul·la en el cas d’accident, explosió o incendi.

• Situació de les instal·lacions: s’han de considerar els riscos de l’entorn. Per
exemple, no és adequat situar una planta d’envasament de clor, gas molt
tòxic (neurotòxic), al costat d’una població.

1.2.2 Identificació en origen: etiquetatge, FDS, frases H i P

La identificació en origen implica fer una llista de totes les substàncies que
puguin ser manipulades, s’originin o es presentin com a productes intermedis dels
processos de fabricació.

Hi ha operacions que per les seves pròpies característiques presenten una alta
probabilitat d’originar contaminants a l’aire.

Operacions que contaminen l’aire

Algunes operacions es caracteritzen per originar contaminants a l’aire:

• Operacions en calent: soldadura, fundició, combustió, etc.

• Operacions líquides: pintura, neteja, recobriments, etc.

• Operacions sòlides: vessament, barreja, triturat, transport, embalatge, etc.

• Pulverització a pressió: desengreixament, neteja a raig de sorra, pintura, etc.

• Altres operacions: tallar, trepar, serrar, moldre, etc.

La primera font d’informació són les etiquetes. Existeixen els símbols de
perillositat que ens adverteixen dels perills que tenen les substàncies químiques i,
també existeixen les frases de risc o frases H, i les frases de consell de prudència
o frases P.

D’altra banda, cada vegada que es compra un nou producte s’ha de sol·licitar al
fabricant la fitxa de dades de seguretat (FDS). És un document d’obligat ús per
a totes les substàncies i preparats químics que es comercialitzin en l’àmbit de la
Comunitat Europea. S’ha de lliurar la primera vegada que se serveixi un producte
químic perillós. Conté un total de 16 punts:

1. Identificació del preparat i de la societat que el comercialitza.

2. Identificació de perills.

3. Composició i informació sobre components.

4. Primers auxilis.
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5. Mesures de lluita contra incendis.

6. Mesures que cal prendre en el cas de vessament accidental.

7. Manipulació i emmagatzematge.

8. Controls d’exposició i protecció personal.

9. Propietats físiques i químiques.

10. Estabilitat i reactivitat.

11. Informació toxicològica.

12. Informacions ecològiques.

13. Consideracions sobre l’eliminació.

14. Informació relativa al transport.

15. Informació reglamentària.

16. Altres informacions.

Les FDS s’elaboren amb uns criteris que es poden resumir en els tres punts
següents:

1. Han de proporcionar dades que permetin identificar el producte químic i
el fabricant o subministrador, així com un número de telèfon en el qual fer
consultes d’emergència.

2. Han d’informar sobre els riscos i perills del producte respecte a:

• inflamabilitat,

• estabilitat i reactivitat,

• toxicitat,

• possibles lesions per inhalació, ingestió o contacte dèrmic,

• primers auxilis,

• ecotoxicitat.

3. Han de formar l’usuari del producte sobre:

• comportament i característiques;

• correcta utilització (emmagatzamatge, manipulació, eliminació, etc.);

• controls d’exposició;

• mitjans de protecció (individual o col·lectiva) en el cas d’una emer-
gència;

• actuacions que cal dur a terme en el cas d’un accident: extintors
adequats, control de vessaments, etc.
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1.2.3 Emmagatzematge

Molts dels productes químics que s’utilitzen als centres de treball, a més de
comportar riscos per ells mateixos, en contacte amb altres productes poden
produir reaccions molt perilloses. L’emmagatzematge incorrecte de determinades
substàncies pot originar accidents que afectin la salut de les persones i del medi
ambient. Per evitar aquests problemes, els magatzems de productes químics han
de complir unes mesures i precaucions bàsiques de seguretat. Podem destacar-ne
les següents:

• El magatzem s’ha d’ubicar en un lloc segur, lluny de les zones de treball
i valorar possibles esdeveniments externs que contribueixin a accentuar o
estendre el risc de les substàncies emmagatzemades: desplaçaments del
terreny, inundacions, etc.

• S’ha de prestar una atenció especial a les incompatibilitats entre productes,
ja que es poden produir interaccions entre ells. S’han d’agrupar per
associació de riscos, i que no coincideixin a l’espai els incompatibles o molt
reactius. Cal consultar la fitxa de dades de seguretat (FDS) (punts 3 i 7) per
conèixer-ne les compatibilitats i incompatibilitats.

• S’han de tenir les quantitats de productes químics estrictament necessàries
i respectar les alçades màximes d’emmagatzematge.

• S’ha d’utilitzar recipients normalitzats, amb la resistència física i química
adequada, d’acord amb les seves característiques i respecte de la seva
utilització i transport. S’ha de tenir en compte el possible efecte corrosiu
que pugui tenir el producte químic sobre el recipient que el conté. També,
s’han de revisar periòdicament els envasos de plàstic ja que el fred i la calor
deterioren aquest tipus d’envasos.

• Cal evitar qualsevol vessament o fuita. S’han de col·locar els recipients que
continguin substàncies corrosives, per exemple àcids i bases, separats entre
ells i sobre safates que puguin retenir els vessaments en el cas de trencament
dels recipients.

• Les vies d’accés, de trànsit normal i les sortides d’emergències dins del
magatzem han d’estar lliures d’obstacles i senyalitzades.

• Tots els productes s’han d’etiquetar i identificar correctament.

• S’han de seguir els procediments segurs en les operacions de manipulació
dins el magatzem, per la qual cosa cal que les persones que treballin estiguin
formades i informades sobre els riscos que comporta treballar-hi.

Magatzems amb substàncies químiques inflamables

Els magatzems amb substàncies químiques inflamables, a més de complir els requisits
bàsics, han de complir el següent:



Riscos químics i biològics ambientals 21 Prevenció i protecció del risc químic

• Han d’evitar l’existència de focus de calor.

• Han de disposar de parets i portes resistents al foc.

• Han de tenir una instal·lació elèctrica antiexplosiva.

• Han de tenir una paret o teulat que actuï com a parament dèbil per alliberar la pressió en una
zona segura en el cas de deflagració.

• Han de disposar de mitjans de detecció i protecció contra incendis.

1.2.4 Substitució de productes

La substitució és una mesura preventiva que consisteix a eliminar un risc deter-
minat actuant en l’origen, ja sigui per la utilització d’un agent químic alternatiu
o bé fent servir un altre procés. En la majoria dels casos, implica l’aparició d’un
nou risc, necessàriament de menor magnitud, que s’haurà de valorar i controlar de
manera adequada.

L’RD 374/2001 sobre la prevenció de riscos derivats dels agents químics perillosos
en el treball és la normativa de referència respecte a la substitució d’agents químics
perillosos. Aquest RD està plenament d’acord amb l’article 15 de la Llei 31/1995
de prevenció de riscos laborals, en el qual s’estableix l’eliminació del risc en
origen com a mesura preventiva prioritària.

Article 5 de l’RD 374/2001

“El empresario garantizará la eliminación o reducción al mínimo del riesgo que entrañe
un agente químico peligroso para la salud y seguridad de los trabajadores durante el
trabajo. Para ello, el empresario deberá, preferentemente, evitar el uso de dicho agente
sustituyéndolo por otro o por un proceso químico que, con arreglo a sus condiciones de
uso, no sea peligroso o lo sea en menor grado.

Cuando la naturaleza de la actividad no permita la eliminación del riesgo por sustitución,
el empresario garantizará la reducción al mínimo de dicho riesgo aplicando medidas de
prevención y protección que sean coherentes con la evaluación del riesgo.”

Per als agents químics cancerígens, mutàgens i tòxics per a la reproducció, el prin-
cipi de substitució deixa de ser una prioritat en el conjunt d’accions preventives per
convertir-se en imperatiu legal “sempre que sigui tècnicament possible” (article 4
de l’RD 665/1997 sobre la prevenció de riscos derivats d’agents cancerígens i
mutàgens en el treball).

La substitució pot arribar a ser la mesura preventiva més eficaç davant aquelles
substàncies químiques per les quals és impossible establir valors segurs d’exposi-
ció. En aquesta categoria, s’inclourien els cancerígens, mutàgens, tòxics per a la
reproducció i, també, els sensibilitzants o al·lèrgens.

En la substitució d’un agent químic perillós per un altre que impliqui menys perill,
s’ha d’afrontar una sèrie de dificultats, com:

1. La recerca d’agents químics que siguin substituts viables des d’un punt de
vista estrictament tècnic.

Líquid inflamable

Un líquid inflamable és aquell
que té un punt d’inflamació
inferior a 21 °C. El punt
d’inflamació és la temperatura
mínima a la qual un líquid
inflamable desprèn prou vapor
per formar una barreja
inflamable amb l’aire que
envolta la superfície del líquid i
produeix una ignició si s’hi
aplica una flama o font d’ignició.

Substitució d’un agent
químic perillós

La substitució ha estat millor
acceptada en el camp de la
protecció al medi ambient que no
pas en la prevenció laboral. La
legislació mediambiental ha estat
més exigent i punitiva, amb la
prohibició d’algunes substàncies
i l’existència de protocols
internacionals per part dels
governs. En l’àmbit laboral són
molt poques les substàncies
prohibides.
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Substitucions inadequades
d’agents químics

Els clorofluorocarbonats (CFC)
van substituir inicialment

l’amoníac, com gasos
refrigerants i propel·lents ja que

són molt menys tòxics. Més
endavant, es va observar que

aquests CFC destrueixen la capa
d’ozó.

2. L’estudi i la valoració de la perillositat dels nous agents que, tot i que sigui
menor que la de l’agent que cal substituir, no es pot menystenir en la majoria
de casos.

3. La gestió dels canvis que suposa la introducció d’un nou agent en el procés,
i el rebuig que això pot originar inicialment en diferents estaments de
l’empresa (direcció, treballadors, etc.).

En qualsevol substitució hi ha una sèrie de factors tècnics i organitzatius involu-
crats:

1. Factors tècnics:

• Recerca d’un substitut tècnicament viable.
• Comparació de riscos (agent/substitut):

– seguretat i salut dels treballadors,
– medi ambient.

2. Factors organitzatius:

• Adaptació al canvi: formació, nous procediments, etc.
• Costos i inversions: nous equips, tractament de residus, formació, etc.
• Beneficis potencials: millora de la qualitat dels productes, millora de

l’ambient laboral, beneficis financers directes (reducció dels costos
de prevenció, costos energètics, costos de les matèries primeres, etc.),
millora de la productivitat i de la imatge pública, altres avantatges en
l’àmbit del màrqueting, innovació, etc.

La recerca de substituts tècnicament viables no és un procés simple. Es tracta
de substituir un producte per un altre amb propietats semblants i a més s’han de
tenir en compte les implicacions que això pot comportar en el procés productiu,
els equips, el procediment de treball, etc.

Una vegada identificades les alternatives s’han d’avaluar els riscos que generen i
comparar-los amb els generats per la substància que cal substituir. Això requereix
comparar la perillositat de les diferents substàncies en una primera fase i després
valorar-ne els riscos reals dins el procés. Els canvis introduïts impliquen valorar
tots els riscos, fins i tot els físics, ergonòmics, efectes sobre el medi ambient,
etc., per això acostuma a ser necessària l’execució de proves pilot abans de la
implementació del substitut.

S’han d’integrar tots els aspectes relatius a la dimensió tècnica de la substitució,
salut, seguretat i medi ambient i s’han de valorar conjuntament, per evitar la
transferència d’un risc d’un compartiment a un altre.

La informació que cal cercar per avaluar els nous riscos que implica la substitució
d’una substància química es pot resumir en aquests aspectes:

• Propietats fisicoquímiques: està continguda en les fitxes de seguretat del
producte (FDS).
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• Propietats toxicològiques: hi ha molta informació disponible, però sovint
està dispersa, cosa que dificulta la comparació entre les diferents substàncies.
L’etiqueta i l’FDS són les primeres fonts d’informació, però no són sufici-
ents; cal profunditzar molt més en bases de dades internacionals, llibres
tècnics, etc.

• Efectes sobre el medi ambient: a més de consultar l’FDS (apartat 12),
s’ha de consultar la legislació mediambiental aplicable a cada cas, i tenir en
compte que les disposicions van des de l’àmbit local fins a l’internacional.

La implementació dels canvis en l’empresa està condicionada a la capacitat
d’innovació per part de l’empresa i un sentit de millora contínua dels productes
i processos. En aquest sentit, les organitzacions sense una política de prevenció
de riscos laborals correcta o simplement sense una gestió empresarial correcta no
poden afrontar la substitució d’un producte químic perillós o un canvi de procés.

En la bibliografia podem trobar descripcions de diferents procediments generals
per abordar la substitució. Alguns es poden aplicar a empreses amb grans recursos
tècnics i econòmics, altres estan pensats per a petites i mitjanes empreses.

Un exemple dels primers seria el procediment descrit per Gérin (figura 1.4), basat
en nou etapes i que considera la intervenció d’una empresa externa per portar
a terme el procés de la substitució. Aquest procediment requereix una gran
especialització i pot ser aplicat solament per grans empreses.

Figura 1.4. Procediment per fer la substitució d’un agent
químic perillós.

Adaptat de Gerín, París (2002).

Hi ha també models simplificats, adreçats a les petites i mitjanes empreses. Un
exemple és el model de columnes, desenvolupat per l’Institut alemany de les mú-
tues professionals (BIA). Consisteix a comparar les característiques de perillositat
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Podeu consultar el model
de columnes a l’NTP 712,

que trobareu a la secció
“Annexos” del web

d’aquest crèdit.

de la substància que cal substituir, del seu substitut i d’algunes variables de procés,
mitjançant la classificació d’ambdós agents químics en una taula en la qual hi
ha els diferents nivells de riscos (molt alt, alt, mitjà, baix, insignificant) i cinc
categories de continguts, com per exemple:

• toxicitat aguda i toxicitat crònica,

• risc d’incendi i explosió,

• exposició potencial als perills,

• riscos associats al procés,

• riscos per al medi ambient.

Se situa l’agent químic que cal substituir i el candidat a ser substituït en cada nivell
de risc per a cada categoria i s’obté una taula fàcil de llegir i interpretar.

La substitució de la sílice cristal·lina com a material en la neteja

Hi ha diferents tipus de sílice. Per exemple, el quars és una forma cristal·lina de la sílice
i és el mineral més comú a l’escorça terrestre. Quan es perforen, trituren, carreguen o
descarreguen roques que contenen quars, s’escapen a l’aire partícules petites de sílice
que poden ser inhalades pels treballadors.

S’usa la sorra de sílice que conté quars en equips de neteja a pressió per
netejar superfícies, sobretot els exteriors d’edificis, ponts, els interiors de tancs
d’emmagatzemament i tubs, etc.

La sorra de sílice utilitzada durant el procés de neteja per “raig de sorra“ es descompon
en partícules fines que queden suspeses a l’aire. Si aquestes partícules són aspirades
i penetren profundament als pulmons, poden ser la causa de formes ràpides i greus de
silicosi en els treballadors que manipulen les màquines de neteja per “raig de sorra”.

Una mesura preventiva per aplicar en aquestes situacions és la substitució de la sorra de
sílice per altres agents abrassius que no comportin el risc de patir silicosi. Per exemple, es
pot utilitzar pols d’acer, escòria de níquel, de coure, vidre triturat, etc. Són productes amb
les mateixes prestacions tècniques, de cost més baix en alguns casos i que no presenten
els problemes de la sorra de sílice.

1.2.5 Modificacions del procés: automatització, aïllament, mètodes
humits

Incloure modificacions rellevants en un procés de treball que ja està iniciat, ja sigui
l’automatització, l’aïllament o els mètodes humits, comporta costos elevats i grans
resistències per part dels tècnics que van dissenyar el procés i els empresaris, ja
que sempre suposa una despesa econòmica important.

Qualsevol mesura preventiva afegida quan la instal·lació ja és en marxa serà molt
menys efectiva i més costosa que si s’hagués plantejat en la fase de projecte del
procés productiu. Per tant, en la fase de disseny cal integrar aquelles mesures que
impliquin una millora substancial de les condicions de treball.
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Tanmateix, en alguns treballs es pot modificar un procés sense alterar-ne el resultat,
i rebaixar de manera radical els riscos a què s’exposen els treballadors. En la taula
1.2 n’hi ha alguns exemples.

Taula 1.2. Exemples de modificacions de procés

Procés inicial Modificació del procés Aspecte millorat

Pintura amb pistola d’aire
comprimit

Pintura per ruixament electrostàtic
automàtic

Reducció de la dispersió de la
pintura

Pintura amb pistola Pintura per immersió Reducció de la concentració
ambiental de pigments tòxics de
la pintura

Poliment de soldadures amb
discos d’alta velocitat

Polidores de baixa velocitat Disminució del nivell de pols

Desengreixament manual de
màquines

Desengreixament amb vapor o
alimentació automàtica

Reducció de la concentració
ambiental de dissolvents

Automatització

L’automatització es defineix com l’ús de sistemes mecànics, controlats per
ordinador, per dur a terme processos industrials que evitin o minimitzin
l’exposició dels treballadors a agents químics perillosos.

L’automatització aconsegueix evitar la presència de treballadors en l’execució de
certes etapes productives que generen un risc alt.

El problema de l’automatització és que també genera riscos, no d’exposició a
agents químics però sí de seguretat o ergonomia, que s’han d’analitzar i corregir.

Aïllament

L’aïllament és un mètode preventiu que implica l’execució d’operacions potencial-
ment contaminants en un recinte específic separat de la resta de procés productiu.
D’aquesta manera, es poden implantar en aquest recinte específic mesures preven-
tives particulars, més efectives i amb un cost inferior que si aquestes operacions
es desenvolupessin a la nau general.

L’aïllament també limita el nombre de persones exposades, ja que es restringeix
l’accés dels que treballen en la secció considerada i és una bona tècnica preventiva
en aquelles tasques que requereixin la participació d’un nombre reduït de treballa-
dors.

L’aïllament es pot aconseguir aplicant-hi diferents factors:

• Separació física del focus de contaminació, amb l’emplaçament en una
peça diferent de la resta.

• Separació temporal: instal·lació d’un equip semiautònom de manera que
el treballador no hagi de ser constantment a prop del focus de contaminació.

Exemples d’automatització

La robotització de les operacions
de soldadura i pintura de la
indústria de l’automòbil és
l’exemple típic d’automatització,
però també ho són
l’automatització dels processos
de dosificació i mescla de
components o els braços
manipuladors per a la càrrega i
extracció de peces en els
processos d’utilització de
motllures o extrusió de plàstics i
molts d’altres.

Exemple d’aïllament

Un exemple d’aïllament és el que
s’ha d’aplicar en els treballs amb
plom: la legislació (Ordre
ministerial 9-3-1986) determina
que quan sigui tècnicament
possible, els emplaçaments amb
treballs amb plom s’han de
mantenir aïllats.
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Ceràmica decorativa

En l’elaboració de plats, gerros,
rajoles de ceràmica decorativa

s’utilitza l’argila com a matèria
primera. Una vegada seca la

peça d’argila, s’ha d’envernissar.
El vernís conté entre el 5% i el

60% de plom. S’aplica per
immersió o amb pistola.

Posteriorment, es decora amb
pintures que també contenen
plom. Per aquest motiu, les

empreses que fabriquen ceràmica
decorativa han d’aïllar les zones

on s’aplica el vernís i les pintures
a més de prendre altres mesures

d’ordre, neteja i procediments de
treball específics amb l’objectiu

de rebaixar la contaminació
ambiental de plom.

Exemple de manteniment
correctiu

Suposem que es detecta una fuita
d’aigua en una junta d’una

instal·lació i es manté en servei
la instal·lació fins a una aturada
programada en la qual s’intervé

per substituir la junta. Aquest
manteniment seria correctiu

planificat i no preventiu ja que
no s’havia programat fer aquesta

intervenció.

• Separació a distància: implica la instal·lació de dispositius de control
remot o teledirigits que permeten l’execució de tasques sense exposició.

L’aïllament total s’aconsegueix amb la mecanització i l’automatització del procés.
Un exemple d’aïllament total serien les cabines de pintura d’automòbils.

Una alternativa a les barreres físiques són les cortines d’aire: es basen en la
generació de raigs verticals d’aire amb impulsió i aspiració al voltant de la màquina
o procés de treball, amb la finalitat de no dispersar el contaminant a altres zones;
és una barrera invisible que no evita la contaminació sinó que la dirigeix cap a un
altra zona.

Mètodes humits

Les concentracions de pols perilloses poden ser reduïdes mitjançant l’aplicació
d’aigua o qualsevol altre líquid sobre la font que genera la pols. L’eficàcia d’aquest
mètode resideix en l’aplicació correcta de l’aigua. De vegades, cal la participació
d’un humectant que s’ha de retirar abans que s’assequi.

Exemples de mètodes humits

En la perforació de túnels és una tècnica habitual fer servir perforadores que afegeixen un
raig d’aigua a la broca per disminuir significativament la generació de pols en un ambient,
en el qual, a més, és particularment complicat combatre la contaminació ambiental.

Altres àmbits d’aplicació d’aquest mètode serien: la utilització d’un martell d’impacte per
fer excavacions, el reg periòdic de superfícies en construcció com poden ser carreteres o
camins.

1.2.6 Manteniment

La conservació en condicions òptimes dels equips en retarda la degradació i
contribueix a augmentar la seguretat de les persones i a reduir les desviacions
de les condicions normals d’operació.

En la prevenció de riscos per exposició a agents químics, el manteniment és una
tècnica “passiva”. Si es fa bé, no es nota; només se’n manifesten els errors.

Les operacions de manteniment mal executades són en elles mateixes un focus de
contaminació tant per als treballadors del procés com per a la resta de treballadors.

Podem definir tres tipus de manteniment:

1. Manteniment correctiu. És el manteniment que es fa en una màquina o
instal·lació quan l’avaria ja s’ha produït, per restablir l’estat operatiu habitu-
al de servei. El manteniment correctiu planificat engloba les intervencions
no planificades que es duen a terme en les parades programades.

2. Manteniment preventiu. Consisteix a programar les intervencions o
canvis d’alguns components o peces segons una planificació en el temps
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i en l’espai feta amb uns criteris objectius com poden ser: hores de
servei, quilòmetres recorreguts, tones de material produïdes, etc. L’objectiu
d’aquest tipus de manteniment és reduir la probabilitat d’avaria o pèrdua de
rendiment d’una màquina o instal·lació planificant unes intervencions que
s’ajustin al màxim a la vida útil de l’element intervingut.

L’origen d’aquest manteniment va sorgir d’analitzar estadísticament la vida
útil dels equips i els seus elements mecànics i d’efectuar el manteniment
basat en la substitució periòdica d’elements independentment del seu estat
de deteriorament i desgast. La gran limitació d’aquest manteniment és el
grau d’incertesa a l’hora de definir quan s’ha de fer la substitució de cada
element.

3. Manteniment predictiu. És el manteniment subordinat a un succés
predeterminat que posa de manifest l’estat de degradació d’una màquina o
instal·lació. Es basa en el coneixement de l’estat operatiu d’una màquina
o instal·lació. És assimilable al preventiu, però el coneixement de la
condició operativa mitjançant la mesura d’alguns paràmetres determinats
de la màquina o instal·lació: vibració, soroll, temperatura, etc., permet
programar la intervenció abans que l’avaria s’arribi a produir, i elimina així
la incertesa.

El manteniment predictiu abraça un conjunt de tècniques d’inspecció, anàli-
si i diagnòstic, organització i planificació d’intervencions que no afecten el
servei de l’equip, i que tracten d’ajustar al màxim la vida útil de l’element
en servei respecte del moment de la seva substitució.

El manteniment més important és el de tipus preventiu. El departament
de manteniment ha de vetllar per la seguretat del seu propi personal:
s’han d’incorporar al programa de manteniment preventiu recomanacions
i tècniques referents a mètodes per a la prevenció d’accidents.

Per optimitzar el manteniment preventiu cal una millora contínua que
s’aconsegueix amb la utilització d’una sèrie d’eines com per exemple:

• Retroinformació de les persones que fan els treballs.

• Anàlisi de les causes de les avaries.

• Introducció de modificacions.

• Estudi de l’evolució del cost del manteniment.

• Programa de suggeriments per millorar-ne els procediments.

• Anàlisi de l’eficàcia dels procediments.

De vegades, en els serveis de manteniment és habitual posposar per a més endavant
l’assistència de les instal·lacions no implícitament productives, com poden ser els
sistemes de ventilació, filtres dels sistemes de depuració, etc. S’han d’aplicar els
mateixos criteris i pautes de manteniment a aquestes instal·lacions que a la resta,
atès que incideixen directament en la salut dels treballadors.



Riscos químics i biològics ambientals 28 Prevenció i protecció del risc químic

Alarma en gasos i vapors
inflamables

En gasos i vapors inflamables
l’alarma s’activarà quan s’arribi
a una concentració del 20% del

límit inferior d’inflamabilitat.

1.2.7 Sistema d’alarmes

Un sistema d’alarmes és un sistema que avisa quan la concentració del contami-
nant passa per sobre d’una quantitat prefixada. No és un sistema que redueixi o
elimini el contaminant: és, per tant, un sistema de vigilància.

La instal·lació d’equips amb mesura directa de contaminants, així com el seu
acoblament a sistemes d’alarma acústica o lluminosa, quan passen per sobre de
certs nivells en la concentració de contaminants a l’ambient de treball, pot ser molt
eficaç a zones adjacents a la font emissora o en casos en què per gradient tèrmic,
s’acumuli el contaminant químic en una zona concreta.

El sistema d’alarma és molt útil en aquells contaminants que generin efectes aguts
greus i poden anar instal·lats en un sistema de ventilació forçada de manera que
quan se superi un valor llindar s’engegui la ventilació.

La sensibilitat dels detectors ha de ser tan alta com sigui necessària, per detectar
baixes concentracions amb el menor nombre de falses alarmes. Normalment
es regulen molt per sota del nivell de concentració perillosa per a la vida i la
salut, amb la finalitat que hi hagi temps de posar en marxa el pla d’emergència
i evacuació en el cas de ser gasos perillosos per a la vida.

L’evolució electrònica fa que cada dia s’implantin nous sistemes d’alarma, alguns
d’utilització individual com els detectors d’oxigen, metà, monòxid de carboni
i sulfur d’hidrogen per a aquells treballs que es fan a espais confinats i avisen
l’operari d’una atmosfera perillosa.

1.2.8 Ordre i neteja

L’ordre i la neteja tenen un paper transcendental en la prevenció de la salut, ja
que impedeixen la difusió dels contaminants, sobretot en materials tòxics. La
pols acumulada en un lloc de treball pot retornar a l’atmosfera pel trànsit, les
vibracions, les corrents d’aire, etc., per la qual cosa, ha de ser retirada abans de la
seva acumulació.

El mateix passa amb els vessaments al terra de dissolvents, draps bruts, màquines
brutes, etc., que contaminen l’aire que les envolta.

S’ha de tenir un programa regularitzat i efectiu, així com immediat per a vessa-
ments de tòxics i ubicar recipients hermètics per als residus generats. La neteja
dels equips s’ha de fer per mètodes humits o d’aspiració, mai per impulsió d’aire
a pressió.

Un mètode molt efectiu en la recollida de líquids vessats és la utilització de pro-
ductes absorbents que faciliten la recollida completa del líquid. Lamentablement,
són freqüents els accidents i les intoxicacions que passen com a conseqüència de
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manipular materials recollits en operacions de neteja de tallers com si es tractés
de pols domèstica.

Per tant, la neteja és una mesura preventiva primordial quan es treballa amb
contaminants que s’acumulen al sòl, a les màquines o a les estructures i poden
passar de nou a l’ambient.

Habitualment, s’ha de fer una neteja general del local i lloc de treball una vegada
finalitzada la jornada o després d’una operació especialment bruta, i s’ha d’intentar
mantenir sempre un ordre.

Quan es manipulen substàncies d’alta toxicitat com el plom o l’amiant és es-
pecialment important mantenir un estat de neteja perfecte: la normativa obliga
que en aquestes instal·lacions, les superfícies siguin llises, impermeables, sense
discontinuïtats, sense racons de difícil accés.

La neteja escrupolosa s’ha d’ampliar també a la roba de treball, en què els
contaminants es poden acumular i fomentar-ne el contacte directe amb el propi
organisme.

1.2.9 Higiene personal

La implantació d’unes bones pràctiques d’higiene personal és un requisit elemen-
tal, en qualsevol lloc de treball, que pot contribuir sobre manera a eliminar o reduir
els riscos causats per l’exposició a agents químics perillosos.

Algunes mesures higièniques son:

• Prohibició de menjar, beure o fumar. És una necessitat que es justifica per
ella mateixa, sense necessitat que hi hagi un risc evident de contaminació.

• Manteniment dels mínims de neteja de la roba de treball i l’ús habitual
d’aquesta roba en lloc de la roba de carrer.

• Disponibilitat i utilització de les instal·lacions per a la higiene personal
abans dels àpats i en finalitzar la jornada laboral.

• Els productes de neteja i cura de la pell a les instal·lacions per a la higiene
al treball no han de tenir mai productes agressius, per exemple, lleixiu o
aiguarràs per rentar-se les mans.

• Tenir en compte les necessitats particulars de les treballadores embarassades
o en període de lactància.

• Els sostres, parets i terres han de permetre una neteja correcta.

• Quan s’hagi d’evitar el vessament o fuita d’un agent químic perillós, el
disseny del terra ha de permetre recollir o drenar a un lloc segur els agents
químics.

Manipulació de substàncies
d’alta toxicitat

Un cas especial és el del mercuri,
metall líquid que pot originar
problemes a causa del seu
caràcter inodor, volàtil i de fàcil
disgregació, ja que un vessament
accidental és suficient per
provocar intoxicacions greus.
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• Les operacions de neteja, siguin programades o puntuals, no han de consti-
tuir per elles mateixes una font de risc per als treballadors que les fan o per
a terceres persones.

1.2.10 Formació i informació

L’article 18 de la Llei de prevenció de riscos laborals, referent a la informació,
consulta i participació dels treballadors, estableix l’obligació de l’empresariat
d’informar els treballadors dels riscos existents en tota la seva extensió, de les
mesures i activitats de prevenció i protecció que s’hi apliquen i de les mesures
d’emergència.

Aquesta informació es pot canalitzar mitjançant els representants legals, encara
que s’haurà d’impartir directament als treballadors amb relació als riscos del seu
propi lloc de treball i les mesures de prevenció i protecció aplicables.

En l’article 19 de la Llei de prevenció de riscos laborals, referent a la formació
dels treballadors, disposa que l’empresariat garanteixi que cada treballador rebi
formació en matèria preventiva en el moment de la seva contractació, quan
es produeixin canvis en les funcions que desenvolupi o s’introdueixin noves
tecnologies o canvis en els equips de treball.

La formació ha de ser teòrica i pràctica, suficient i adequada i s’ha de centrar
específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador. L’haurà d’impartir
l’empresa amb recursos propis o aliens. Els costos són a càrrec de l’empresa i s’ha
de fer dins la jornada de treball.

Es consideren bàsics els continguts següents:

1. Identificació dels productes que utilitzen els treballadors i informació sobre
la seva perillositat. Tipus de risc (categoria/indicació i pictograma) i la seva
descripció (frases R).

2. Informació sobre les mesures preventives que s’han d’adoptar (frases S).

3. Límits d’exposició professional.

4. Equips de protecció individual i col·lectiva que cal fer servir per al desen-
volupament del procés.

5. Actuació en el cas d’emergència: vessament, incendi, etc.

La informació es pot obtenir de diferents punts de la fitxa de dades de seguretat.
Per als productes intermedis, residus, etc., dels quals no es disposi de FDS, s’haurà
de cercar i proporcionar la informació en altres fonts d’informació.

Quan s’hagin d’implantar mesures específiques de protecció per evitar o reduir
els riscos, s’elaboraran procediments de treball que hauran de ser coneguts pels
treballadors implicats.
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2. Protecció de les exposicions a agents químics

Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors causats per la presència
d’agents químics al lloc de treball tenen en comú el factor de risc “concentració a
l’ambient” com a paràmetre que determina la magnitud del risc; en conseqüència,
un dels objectius tècnics de qualsevol planificació preventiva és mantenir la
concentració ambiental de l’agent per sota d’un valor predefinit i reduir l’exposició
del treballador a l’agent químic en qüestió.

Per aconseguir aquest objectiu es plantegen tècniques de protecció
col·lectiva,com seria la ventilació, i de protecció individual, que consistiria en
la utilització d’equips de protecció individual (EPI).

Les tècniques de ventilació són una eina vàlida, molt eficaç i àmpliament utilitzada
per a disminuir la concentració d’un agent químic al lloc de treball.

La protecció personal o individual és una tècnica preventiva aplicada sobre els
treballadors i consisteix en la utilització d’un equip de protecció personal que els
protegeixi davant l’exposició a agents químics.

2.1 Sistemes de protecció col·lectiva per ventilació

Les tècniques de ventilació són una eina molt efectiva per reduir la concentració
d’un agent químic al lloc de treball per sota d’un valor determinat, per la qual cosa,
no es basen a moure l’aire sinó a renovar-lo per aire pur.

Un avantatge important d’aquesta tècnica és la relació cost/eficàcia, que és
excel·lent en comparació amb altres tècniques preventives, i la seva implantació
es pot fer de manera independent a la concepció del procés productiu.

En la indústria actual s’utilitzen de manera progressiva substàncies i preparats
químics que poden presentar un risc alt de toxicitat. La manipulació d’aquests
agents químics pot fer que a la zona de treball hi hagi una concentració superior
a l’admissible de partícules, gasos, vapors o boires. Una ventilació eficaç i ben
projectada és un mètode adequat per reduir la concentració d’un agent químic ja
que consisteix en l’eliminació d’aire contaminat al lloc de treball per la substitució
d’aire fresc.

Es poden plantejar dues formes de ventilació: la ventilació per dilució i l’extracció
localitzada.

Aplicacions de la ventilació

Les tècniques de ventilació tenen
un ampli ventall d’aplicacions a
més de rebaixar la concentració
d’un agent químic a l’aire.
Alguns exemples d’altres
aplicacions serien: el control de
les condicions
termohigromètriques i el confort
dels ocupants d’espais tancats. A
causa d’aquests avantatges són
solucions en les quals es pensa
quan es detecta un possible risc
per exposició a agents químics.
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2.1.1 Ventilació per dilució

Quan en una nau industrial s’observa a l’aire la presència de fums, pols o altres
contaminants, és freqüent recórrer a la instal·lació d’extractors a les parets i sostres.
Aquest tipus de ventilació es denomina “ventilació general”, perquè té com a
objectiu reduir el nivell de contaminació renovant globalment l’aire del local.

Els ventiladors són dispositius que
provoquen el moviment de l’aire.

El fonament físic d’aquesta tècnica consisteix a mesclar l’aire contaminat present
a les proximitats del focus de generació amb aire net, amb la finalitat d’obtenir-ne
concentracions més baixes, per això aquesta tècnica es denomina “ventilació per
dilució”.

Un sistema d’aquestes característiques no permet controlar amb exactitud la
concentració de contaminant que hi haurà als diferents llocs de treball i, per això,
no es recomana quan el contaminant present al lloc de treball és molt tòxic.

La ventilació general s’ha de considerar com una solució vàlida únicament en
aquells casos en què els contaminants:

• Siguin de baixa toxicitat (VLA > 50 ppm si és vapor o 5 mg/m3 si es tracta
de matèria particulada).

• Es generin en llocs dispersos o mòbils del local.

• Es trobin en concentracions baixes.

És, per tant, un mètode adequat en aquells locals en els quals es pretén bàsicament
eliminar l’aire viciat, com a oficines, tallers de confecció, tallers mecànics, etc.

El Reglament de llocs de treball estableix que la renovació mínima de l’aire als
llocs de treball ha de ser de 30 metres cúbics d’aire net per hora i treballador, en
el cas de treballs sedentaris en ambients no calorosos ni contaminats per fum de
tabac, i ha de ser de 50 metres cúbics per hora i treballador en la resta de casos
amb l’objectiu d’evitar l’aire viciat i les olors desagradables.

Els valors d’aquest reglament són d’obligat compliment i representen valors
mínims i no valors que garanteixin l’absència de contaminació en qualsevol
circumstància.

Ha de ser el tècnic prevencionista qui ha de decidir si la ventilació general és una
tècnica adequada en un cas concret i en aquest supòsit indicar quin és el valor
correcte de la taxa de ventilació per aconseguir l’objectiu d’absència de risc per
exposició a agents químics.

Fonament teòric

La ventilació per dilució consisteix a introduir en un local una quantitat d’aire
exterior suficient per diluir el contaminant generat fins a valors de concentració
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ambiental no perillosos per a la seguretat i la salut. Amb aquest sistema no s’evita
la contaminació de l’ambient, simplement se’n redueix la concentració. Es tracta,
per tant, d’un sistema de reducció de riscos que s’ha d’implantar quan no sigui
viable un sistema d’extracció localitzada.

Per evitar els riscos d’incendis i explosió, la ventilació per dilució és una mesura
complementària d’altres accions i la seva implantació sempre és recomanable.
Lògicament en aquest cas la concentració ambiental que s’ha de garantir amb la
dilució és el límit inferior d’inflamabilitat o una fracció.

Descripció

La ventilació per dilució consisteix en una combinació de màquines que extreuen
aire del local cap a l’exterior o que capten aire de l’exterior per introduir-lo al
local o una combinació d’ambdós. En qualsevol cas, sempre es verifica que el
cabal d’aire que entra al recinte és igual que el cabal d’aire que surt del recinte.

En l’àmbit industrial una disposició molt freqüent és disposar d’extractors a les
parets o coberta del taller que evacuen l’aire viciat a l’exterior i confien l’entrada
d’aire a través de les portes, finestres, etc. Per contra, a tallers de grans dimensions
és habitual utilitzar un sistema mixt basat en extractors i en una introducció d’aire
forçada mitjançant una xarxa de conductes.

Limitacions

La utilització de la ventilació per dilució com a mesura de protecció de la salut se
sotmet a diverses limitacions:

• La quantitat de contaminant generat no ha de ser massa elevada.

• S’ha de garantir que els treballadors siguin prou allunyats del focus d’emis-
sió i que la dispersió del contaminant es produeixi en concentracions prou
baixes perquè l’exposició dels operaris no superi els valors admissibles.

• La quantitat necessària d’aire dependrà de la quantitat i toxicitat o inflamabi-
litat dels contaminants que es generin en el procés productiu i no del volum
del local.

• La toxicitat del contaminant ha de ser baixa o mitjana.

• La dispersió del contaminant ha de ser raonablement uniforme: el contami-
nant s’ha de generar a partir d’un gran nombre de focus molt dispersos i
mòbils.

Principis bàsics del disseny

Independentment del sistema físic per aconseguir la renovació de l’aire del local de
treball mitjançant la ventilació per dilució, la dada bàsica necessària per quantificar
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Expressió de la ventilació

La ventilació per reduir
l’exposició a agents químics s’ha

d’expressar en volum d’aire
extret per quantitat de procés

productiu fet. Per exemple,
10.000 m3d’aire per litre de toluè

evaporat, 6.000 m3 d’aire per
elèctrode de soldadura utilitzat,

30 m3 per hora i treballador, etc.

el sistema és el cabal d’aire necessari per aconseguir la dilució dels contaminants
generats.

La quantitat d’aire necessari per aconseguir la dilució dels contaminats
dependrà de la quantitat i toxicitat o inflamabilitat dels contaminants que
es generin en el procés productiu i no del volum del local.

La manera clàssica d’expressar la ventilació general en termes de “renovacions
per hora” no té sentit quan es tracta de dissenyar una ventilació per dilució per
reduir l’exposició a agents químics o el risc d’inflamabilitat de gasos i vapors.

Els requisits necessaris d’un sistema de ventilació per dilució són:

1. Les entrades i sortides d’aire s’han de disposar de manera que la circulació
de l’aire recorri tot el recinte, i s’hi han d’evitar les zones mortes amb poca
ventilació.

2. El flux d’aire dins la nau o recinte ha de transitar de les zones netes a les
zones contaminades, i s’ha d’intentar que passi la màxima quantitat possible
d’aire en aquestes zones contaminades.

3. Quan hi hagi moviment natural dels contaminats, en especial a les zones
calentes, s’ha d’utilitzar aquest moviment per treure l’aire a l’exterior.

4. Només es pot computar com a aire de ventilació el cabal realment introduït
des de l’exterior, els cabals d’aire de recirculació de l’aire a través de
condicionadors o filtres de matèria gruixuda no són cabals que s’hagin
de comptabilitzar com a aire exterior. Per aquest motiu, s’han d’instal·lar
entrades d’aire. Si no és així els extractors perden eficàcia.

5. Els extractors s’han de distribuir uniformament, i s’han d’evitar punts més
ventilats que altres i la creació de corrents d’aire.

6. Cal evitar que l’aire extret torni a entrar dins del local: recirculació. Per
aconseguir-ho s’ha de fer la descàrrega externa en un punt allunyat de
qualsevol finestra o obertura.

7. El motiu més freqüent d’error en els sistemes de ventilació per dilució és la
mala pràctica de tancar les entrades d’aire exterior durant l’època freda; en
aquestes condicions, encara que els extractors estiguin funcionant, no poden
moure el cabal nominal davant la impossibilitat d’entrar l’aire exterior del
local. El sistema de calefacció ha d’estar dimensionat de manera que tingui
en compte el cabal d’aire de ventilació necessari al local.

2.1.2 Extracció localitzada

L’extracció localitzada consisteix a crear, mitjançant l’aspiració, un corrent d’aire
amb la intenció de captar els contaminants ambientals: pols, fibres, fums, vapors,
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etc., el més a prop possible de la zona d’emissió a l’ambient; d’aquesta manera
s’evita que el contaminant es dispersi en tot l’ambient i arribi a concentracions
perilloses, sigui per inhalació o per acostar-se al límit inferior d’inflamabilitat.

Descripció

Un sistema d’extracció localitzada sempre és constituït pels elements següents
(figura 2.1):

• Una campana: és l’element situat a les proximitats del focus de generació
de contaminant i és on es produeix l’aspiració de l’aire.

• Un conducte o xarxa de conductes d’aspiració que canalitzen l’aire
contaminat aspirat fins a una zona de descàrrega sense risc.

• Un ventilador necessari per aconseguir la circulació de l’aire per la campa-
na i els conductes.

• Un filtre o depurador de gasos. És opcional i serveix per eliminar la
contaminació de l’aire. La necessitat d’aquest depurador la condicionen
la toxicitat dels agents químics captats i els requisits de protecció de la zona
en què es produeixi la descàrrega de l’aire contaminat.

Figura 2.1. Parts d’un sistema d’extracció localitzada

Principis bàsics del disseny

Els disseny d’un sistema d’extracció localitzada és una tasca que ha de fer un
especialista, però de manera general, hi ha una sèrie de requisits necessaris per tal
que l’extracció sigui un sistema eficaç:

• La campana ha de tenir una forma i dimensions adaptades a la forma
i dimensions del focus de generació de la contaminació. Sempre són
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Velocitat de l’aire

La velocitat de l’aire que
determina l’eficàcia d’una

extracció localitzada és la que hi
ha en el focus d’emissió, no la

que tenim a la campana de
captació.

preferibles campanes que tanquin totalment o parcialment el focus. També
s’ha de tenir en compte que no interfereixi la capacitat operativa dels
treballadors i que es netegi fàcilment.

• La campana ha d’estar situada tan a prop com sigui possible del focus de
generació de la contaminació que sigui compatible amb el desenvolupament
de les operacions de producció. No és imprescindible que es trobi a sobre
del focus. Sovint és preferible que la campana estigui situada lateralment.
La distància al focus de contaminació és el factor que més limita l’eficàcia
d’una campana d’extracció localitzada.

• L’extracció del contaminant s’ha de situar allunyada de la zona de respiració
de l’usuari, preferiblement en l’oposada. La campana s’ha de situar de
manera que el flux d’aire es desplaci de l’operari a la font de contaminació,
per evitar que l’operari respiri l’aire contaminat. Quan sigui possible es pot
aspirar per la part inferior aprofitant la força gravitacional.

• El cabal d’aspiració ha de ser el suficient per crear una corrent d’aire capaç
d’arrossegar els contaminants. Normalment n’hi ha prou amb una velocitat
de l’aire en el focus de generació entre 0,5 i 1,0 m/s per arrossegar els
contaminants generats.

• El local ha de tenir un subministrament d’aire forçat o unes entrades d’aire
exterior de dimensions suficients per proporcionar un cabal d’aire exterior
igual o superior al que extreu el sistema d’extracció localitzada.

• Si el contaminant s’allibera a una velocitat elevada, l’extracció localitzada
requereix una campana que tanqui el focus tan com sigui possible per
evitar la dispersió de les partícules lluny de la zona d’acció de la campana
d’extracció.

• Els conductes s’han de dissenyar de manera que la velocitat en ells sigui
relativament elevada per evitar l’acumulació de pols al seu interior amb la
pèrdua conseqüent de rendiment del sistema.

• El ventilador s’ha de triar tenint en compte les prestacions que ha de donar,
és a dir, el cabal d’aire necessari perquè les campanes siguin eficaces i la
pèrdua de càrrega que tindrà el conjunt del sistema, inclosa la corresponent
al filtre depurador.

• L’evacuació de l’aire extret s’ha de fer lluny del punt de reposició. Cal evitar
la recirculació cap a l’interior de l’aire contaminat.

Campana de sistemes d’extracció
localitzada

En l’annex I del Reial decret 1435/1992 s’enumeren els requisits essencials de
seguretat i salut de les màquines. Un d’ells és l’extracció localitzada. També en
el Reial decret 1215/1997 s’inclouen les disposicions mínimes generals aplicables
als equips de treball.

Annex I de l’RD 1435/1992 sobre emissions de pols, gasos, etc.

“La máquina estará diseñada, fabricada y/o equipada para que se puedan evitar los peligros
debidos a los gases, líquidos, polvos, vapores y demás residuos producidos por la misma.
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Si existiera este peligro, la máquina estará equipada para captar y/o aspirar los productos
anteriormente mencionados.

Si la máquina no va cerrada en marcha normal, los dispositivos de captación y/o aspiración
a que se refiere el párrafo anterior estarán situados lo más cerca posible del lugar de
emisión.”

Annex I de l’RD 1215/1997 sobre disposicions mínimes generals aplicables als equips
de treball

“Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o
líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de
captación o extracción cerca de la fuente emisora correspondiente.”

Per tant, quan hi hagi risc d’emissió de contaminats, un requisit obligatori de
les màquines o equips de treball és la disponibilitat de dispositius de captació
que permetin connectar-la amb facilitat a sistemes d’extracció localitzada. Quan
l’extracció localitzada sigui necessària, el manual d’instruccions de la màquina o
equip especifica les característiques que ha de tenir el sistema de captació.

Manteniment

Com qualsevol altra instal·lació, els equips d’extracció localitzada s’han de
sotmetre a un pla de manteniment que ofereixi garanties de funcionalitat durant el
seu ús.

Els punts crítics que cal comprovar són els següents:

• Les velocitats de captació en els focus d’emissió dels contaminants, ja sigui
de manera quantitativa (anemòmetres) o qualitativa (tubs de fums).

• Constatar el cabal aspirat per cada campana.

• Supervisar la integritat física de les campanes i els conductes. S’ha
d’investigar la possibilitat que hi hagi esquerdes, acumulació de brutícia
als conductes o filtres.

• Controlar les pressions en punts crítics dels sistema. Generalment les
pressions en un sistema d’extracció localitzada són negatives. Els punts
crítics per a la mesura de depressions son la unió de les campanes amb els
conductes, l’entrada i sortida del filtre (en cas que n’hi hagi) i l’entrada al
ventilador.

• Revisar el ventilador i les seves parts mecàniques: carcassa, rodet, corretges
de transmissió, etc.

2.1.3 Comparació entre la ventilació general i l’extracció localitzada

Sempre que sigui possible s’han d’instal·lar sistemes d’extracció localitzada abans
que ventilació per dilució. Les diferències més significatives entre aquests dos
sistemes de protecció col·lectiva són:
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1. En l’extracció localitzada, la captura i control d’un contaminant pot ser total,
mentre que en la ventilació general els treballadors sempre patiran algun
tipus d’exposició.

2. Els cabals d’aire requerits en l’extracció localitzada són menors i, per tant,
seran inferiors els costos de funcionament, depuració, etc.

3. L’extracció localitzada no depèn de la velocitat o direcció del vent, no hi ha
la possibilitat de tenir un cabal de renovació erràtic, etc.

4. Amb l’extracció localitzada s’eviten els efectes de la contaminació, com
poden ser la corrosió de la màquina propera.

5. Amb l’extracció localitzada no sedimenten les partícules grosses, la qual
cosa implica que la neteja general és més econòmica.

6. L’extracció localitzada presenta un nombre més elevat de variables, la
qual cosa implica una possibilitat de solucions més gran davant situacions
diferents.

2.2 Introducció als equips de protecció individual (EPI)

El Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat
i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips de protecció individual
(EPI) defineix aquests equips en l’apartat 1 de l’article 2.

Article 2 RD 773/97

1. A efectos del presente Real Decreto se entenderá por «equipo de protección individual»
cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja
de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier
complemento o accesorio destinado a tal fin.

2. Se excluyen de la definición contemplada en el apartado 1:

• La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados
a proteger la salud o la integridad física del trabajador.

• Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.

• Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas
de los servicios de mantenimiento del orden.

• Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera.

• El material de deporte.

• El material de autodefensa o de disuasión.

• Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores
de molestia.

El principi d’utilització dels EPI es recull en l’article 17 de la Llei de prevenció
de riscos laborals i és d’obligat compliment per part de l’empresariat.
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El criteri universal d’utilització dels EPI és que s’hauran d’implantar quan
els riscos no es puguin evitar o no es puguin limitar prou per mitjans tècnics
de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments
d’organització del treball. Per tant, la utilització dels EPI és una mesura
excepcional a la qual tan sòls es recorrerà quan s’hagin esgotat totes les vies
alternatives que s’han d’intentar implementar prioritàriament amb l’objectiu
d’eliminar el risc.

En general, s’ha de recórrer a la protecció individual quan:

• Les mesures de prevenció i protecció col·lectiva o organitzatives aplicades
siguin insuficients.

• Les mesures de prevenció i protecció col·lectiva o organitzatives siguin
tècnicament inviables.

• Les mesures de prevenció i protecció col·lectiva que siguin oportunes no
es puguin implantar immediatament i s’hagi de recórrer provisionalment a
aquestes mesures.

• S’hagin de fer operacions puntuals en una situació esporàdica que no
justifiqui la implantació de mesures permanents.

• Es produeixin situacions d’emergència, rescat o autosalvament. En aquest
cas, s’han d’utilitzar sempre.

En els supòsits excepcionals que s’hagi d’utilitzar els EPI com a darrera mesura
per eliminar les conseqüències de la situació de risc o disminuir-ne la gravetat, la
Llei de prevenció de riscos en l’article 29 i l’RD 773/1997, en l’article 10, obliga
els treballadors a utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats
per l’empresariat, d’acord amb les instruccions que n’hagi rebut.

2.2.1 Normes legals que regulen l’ús d’un EPI

Entre totes les normes legals que regulen l’ús d’un EPI, és especialment important
l’RD 773/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la
utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. D’aquest Reial
decret, hi ha publicada una guia tècnica per part de l’INSHT.

Altres normes importants són les següents:

• La Llei de prevenció de riscos laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre.
Publicada en el BOE núm. 269, de 10 de novembre.

• El Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/1997, de 17 de
gener).
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• El Reglament sobre la utilització d’equips de protecció individual (Reial
decret 773/1997, de 30 de maig).

• El Reglament sobre comercialització d’equips de protecció individual (Re-
ial decret 1047/1992, de 20 de novembre. Modificat pel Reial decret
159/1995, de 2 de febrer).

• Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasa-
ment i etiquetatge de substàncies perilloses (Reial decret 363/1995, de 10
de març).

• Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre, relatiu a l’aproximació de les
legislacions dels estats membre sobre màquines.

2.2.2 Com efectuar la selecció d’un EPI

La selecció dels equips, s’ha de desenvolupar d’acord amb la seqüència que es
presenta en la taula 2.1.

Taula 2.1. Seqüència d’actuació per seleccionar un EPI

Seqüència d’actuació Paràmetres de decisió

1. Determinació del tipus d’equip que s’ha d’utilitzar Vies d’entrada del contaminant

2. Fixació de les característiques tècniques de l’equip
que s’ha d’utilitzar

Nivell de risc Informació del fabricant

3. Adquisició de l’equip Adequació a l’entorn laboral

Determinació de l’equip que s’ha d’utilitzar

El tipus d’equip de protecció és determinat per la via d’entrada del contaminant al
cos del treballador laboralment exposat. De manera general, tenim tres situacions
bàsiques (taula 2.2).

Taula 2.2. Equip de protecció segons la via d’entrada

Via d’entrada Equip que cal utilitzar

Inhalació Equip de protecció de les vies respiratòries

Dèrmica Segons l’estat del contaminant i la part del cos
exposada

Contacte ocular Ulleres de protecció

Si en el desenvolupament de l’activitat laboral poden coexistir diverses vies
d’entrada, caldrà utilitzar diversos equips simultàniament o bé la utilització d’un
equip multirisc (taula 2.3).
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Taula 2.3. Exemple de protecció simultània a diversos riscos

Vies d’entrada Solucions possibles

Inhalació i contacte ocular Combinació d’equips Equip multirisc

Mascareta de protecció i ulleres
de protecció

Màscara de protecció

Decidir-se per una o una altra solució dependrà de la compatibilitat entre els
diferents equips i el confort d’ús de la solució adoptada.

En la figura 2.2 teniu un diagrama de flux en el qual hi ha representats els diferents
passos que s’han de seguir a l’hora d’implementar un EPI en una empresa.

Figura 2.2. Aspectes que cal tenir en compte en la implantació d’un EPI
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Un dels punts clau és formar, informar i motivar el treballador per tal que en
l’exercici diari de la seva feina utilitzi els EPI. Aquesta tasca de motivació recau
en el tècnic de prevenció encarregat de fer la formació a l’empresa.

Característiques tècniques de l’equip de protecció individual

Una vegada decidit l’equip o combinació dels equips que s’han d’utilitzar, cal
determinar quines seran les seves característiques tècniques perquè respongui amb
efectivitat als nivells de risc avaluats al lloc de treball.

L’element bàsic de referència per al desenvolupament d’aquesta tasca és la
informació facilitada pels fabricants dels equips en els fulletons informatius, i en
principi es preseleccionen aquells equips que ofereixin uns nivells de rendiment
adequats al nivell de risc.

A continuació, s’indiquen els diferents paràmetres tècnics que s’han de considerar
per als diferents tipus d’equips:

1) Equips de protecció de les vies respiratòries

Cal definir el tipus d’equip que s’ha d’utilitzar. Hi ha diferents possibilitats que es
recullen en la taula 2.4.

Taula 2.4. Equips de protecció de les vies respiratòries

Condicions ambientals Tipus d’equip

Oxigen ambiental superior al 17%
Concentració ambiental inferior a:

* 100 vegades el VLA-ED
* 10.000 ppm

Equips filtrants
Mascaretes autofiltrants
Filtre més adaptador facial (màscara o mascareta).
Tipus de filtres:

* P : Partícules
* A : Vapors orgànics
* K : Amoníac
* E : SO2

* Altres

Oxigen ambiental inferior al 17%
Concentració ambiental superior a:

* 100 vegades el VLA-ED
* 10.000 ppm

Equips aïllants
Semiautònoms
Autònoms

Des del punt de vista tècnic, el paràmetre bàsic de referència és el factor de
protecció nominal (FPN). Aquest paràmetre es defineix com la inversa de la
fuita cap a l’interior (TIL) del contaminant ambiental, és a dir, la quantitat de
contaminant que passa a la zona de respiració de l’usuari:

FPN = 100
TIL

Així doncs, el TIL es defineix com la fuita cap a l’interior; per tant, la fórmula és:

TIL =
Concentracio a l′interior
Concentracio a l′exterior

El TIL generalment s’expressa en percentatge:
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TIL(%) =
Concentracio a l′interior
Concentracio a l′exterior

· 100

El FPN és la inversa del TIL, per tant:

FPN =
1

TIL
=

100

TIL
[%]

(si s’expressa el TIL en % cal posar el 100), o el que és el mateix:

TIL =
Concentracio a l′exterior
Concentracio a l′interior

Si es té en compte que el VLA és la concentració màxima a què pot ser exposada
una persona, a partir de l’FPN podem trobar quina és la concentració màxima de
contaminant a què pot fer front l’equip.

Exemple d’ús de l’FPN

Un equip filtrant amb un FPN = 20 seria adequat per treballar amb una concentració
ambiental de toluè de 3.983 mg/m3? (VLAtoluè = 191 mg/m3)

Per saber-ho calcularem la concentració de toluè que l’equip filtrant deixaria passar a la
zona de respiració del treballador.

TIL = 100/20 = 5. Per tant, (3.983 × 5) / 100 = 199,15 mg/m3. Aquesta seria la concentració
a què seria exposat el treballador. Com que és més gran que el VLA, aquest equip filtrant
no seria adequat.

Exemple de determinació de l’FPN

En un lloc de treball amb una concentració ambiental de 2.397 mg/m3 d’acetona, quin factor
de protecció nominal es necessitaria per protegir a un treballador si el VLA = 1.210 mg/m3?

FPN = 2.397 / 1.210 = 1,98. Per tant, l’equip filtrant seleccionat ha de tenir un factor de
protecció nominal mínim de 2.

És habitual expressar el factor de protecció nominal implícitament mitjançant la
utilització de les classes de protecció. Així tenim: filtres davant partícules i filtres
davant gasos i vapors (vegeu taula 2.5 i taula 2.6).

Taula 2.5. Filtres davant partícules

Classe de protecció % retenció/(fuita) Factor de protecció nominal
(FPN)

1 80/(20) 5

2 94/(6) 16,7

3 99,95/(0,05) 2.000

Taula 2.6. Filtres davant gasos i vapors (A, B, E, K i altres)

Classe de protecció Concentració màxima

1 Fins a 10 vegades el VLA i com a màxim 1.000 ppm

2 Fins a 100 vegades el VLA i com a màxim 5.000 ppm

3 Fins a 100 vegades el VLA i com a màxim 10.000
ppm

2) Guants de protecció
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Valors de la penetració

Si la penetració és 0, aleshores el
guant és penetrable. En canvi, si

la penetració és 1, el guant és
estanc.

Exemple d’índex de
penetració

Un guant d’índex de protecció 6
a l’àcid acètic al 25%, vol dir que
davant una solució d’àcid acètic

al 25%, el guant presenta una
capacitat de protecció de com a

mínim 480 minuts (8 hores).

El nivell de protecció del guant depèn del producte químic específic, i el fabricant
ha de fer referència en el full informatiu a quin és el grau de protecció del guant
davant els productes químics pels quals ha estat dissenyat.

Pictograma que porten els guants
pels riscos químics.

Normalment, el fabricant utilitza un pictograma que indica que el guant és adequat
per a la seva utilització davant el risc químic, acompanyat d’una sèrie d’índexs que
indiquen les característiques de rendiment del guant.

Informació que ha d’incloure el fulletó explicatiu d’un guant és el següent:

• Marcatge CE.

• Nom, marca registrada o un altre mitjà d’identificació del fabricant o
representant autoritzat.

• Denominació del guant: nom comercial o codi que permeti que l’usuari
identifiqui el producte amb la gamma del fabricant o el seu representant
autoritzat.

• Talla.

• Data de caducitat, si les prestacions protectores poden ser afectades signifi-
cativament per l’envelliment.

• Pictograma adequat al risc cobert pel guant: risc mecànic, per fred, per
impacte, per calor i foc, per electricitat, per biològic, etc.

• Paràmetre relatiu a la penetració. La penetració indica la capacitat del pro-
ducte químic per passar a través dels forats, costures o altres imperfeccions
del material.

• Permeació. Indica la capacitat del producte químic per travessar el guant
a escala molecular. Realment és el paràmetre que defineix el grau de
protecció del guant. S’estableixen sis nivells en funció del temps que trigui
el contaminant en transpirar el guant (taula 2.7).

Guants

Taula 2.7. Índex de penetració

Temps de transpiració Índex de protecció

> 10 minuts 1

> 30 minuts 2

> 60 minuts 3

> 120 minuts 4

> 240 minuts 5

> 480 minuts 6

3) Roba de protecció

L’elecció d’un tipus de peça de roba o d’un altre depèn de la part de cos exposada
i de la forma de presentació del contaminant.
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La protecció davant riscos químics presenta la particularitat que els materials amb
què estan fets els vestits són específics per al compost químic davant el qual es
busca protecció. El nivell de protecció es defineix per dos criteris:

Roba de protecció davant el risc
químic

1. Índex de protecció dels materials:
Es definit per cada parella, formada pel material de la roba/producte químic.
El nivell de protecció es defineix mitjançant una escala amb sis índexs
de protecció: des de l’1, que significa la protecció mínima, fins al 6, que
significa la protecció màxima.

Aquests “índexs de protecció” es determinen en funció d’un paràmetre
d’assaig denominat “temps de pas”, el qual indica el temps que el producte
químic triga a travessar el material.

2. Índex de protecció dels vestits:
A part del material de què està fet el vestit de protecció, s’estableix una
classificació dels mateixos vestits segons la resistència a la permeació.

• Tipus 1. Són constituïts per materials no transpirables i amb resistèn-
cia a la “permeació”:

– Tipus 1a. Porten l’equip de protecció respiratòria dins del vestit.
– Tipus 1b. Porten l’equip de protecció respiratòria a l’exterior del

vestit.
– Tipus 1c. Van connectats a una línia d’aire respirable.

• Tipus 2. Són com els 1c, però les costures no són estanques. Són
formats per materials no transpirables i amb resistència a la permeació.

• Tipus 3. Tenen connexions hermètiques a productes químics líquids
en forma de raig a pressió. Són formats per materials no transpirables
amb resistència a la permeació.

• Tipus 4. Tenen connexions hermètiques a productes químics líquids
en forma d’esprai. El material pot ser transpirable o no, però ha
d’oferir resistència a la permeació.

• Tipus 5. Tenen connexions hermètiques a productes químics en forma
de partícules sòlides. Són confeccionats per materials transpirables i
el nivell de prestació es mesura per la resistència a la penetració de
partícules sòlides.

• Tipus 6. Ofereixen protecció limitada davant petits esquitxos de pro-
ductes químics líquids. Són confeccionats per materials transpirables
i el nivell de prestació es mesura per la resistència a la penetració de
líquids.

En la taula 2.8 hi ha els diferents vestits en funció de la forma física del
contaminant.

Taula 2.8. Tipus de vestit segons la forma fisíca del contaminant

Forma física del contaminant Tipus de vestit

Vapor, gas 1a, 1b, 1c i 2

Vestits i protecció de
materials

Compte! Cal no confondre la
classificació dels vestits amb els
índexs de protecció dels
materials. Fixeu-vos que la
gradació va just a la inversa en
els dos casos.
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Taula 2.8 (continuació)

Forma física del contaminant Tipus de vestit

Raig de líquid 3

Pulveritzat “pols” 4

Petits esquitxos 6

Pols, partícules 5

4) Ulleres de protecció

Les ulleres tenen com a objectiu protegir els ulls dels treballadors. Per resultar
eficaces davant agents químics contaminats, l’element que defineix el protector
que s’ha d’utilitzar és la forma de la presentació del contaminant. El marcatge de
la muntura indica quin és el camp d’ús del protector. Hi ha les possibilitats que
s’indiquen en la taula 2.9.

Ulleres de protecció

Taula 2.9. . Marcatge de les ulleres segons la forma de l’agent químic

Símbol Camp d’ús

Sense símbol Ús bàsic

3 Líquids

4 Partícules gruixudes de pols

5 Gasos, partícules fines de pols

8 Arc de “curtcircuit” elèctric

9 Metalls fosos i sòlids calents

Els protectors adequats per al seu ús davant agents químics són aquells que porten
en l’apartat de marcatge de la muntura relatiu al camp d’us els símbols 3 i 5.

2.2.3 Selecció, utilització i manteniment

L’equip de protecció individual que se seleccioni ha de complir la legislació de
seguretat del producte (RD 1407/1992). En la pràctica, l’equip ha de disposar del
marcatge “CE”. Amb la col·locació d’aquest marcatge, el fabricant declara que
l’EPI s’ajusta a les exigències essencials de sanitat i seguretat definides en l’RD
1407/92 i modificat per l’RD159/1995.

La marca CE és indispensable en
qualsevol EPI que es comercialitzi a

la Comunitat Europea.

S’ha de seleccionar l’equip que ofereixi un nivell d’adaptació tant a l’usuari
com al desenvolupament habitual de les tasques dutes a terme al lloc de
treball. Per això resulta essencial tenir l’opinió dels treballadors sobre les
diferents solucions possibles. L’execució de proves in situ és un element
indispensable per prendre la decisió final de selecció d’un EPI.
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Gran part de l’eficàcia d’un equip davant del risc depèn del fet que la utilització i
el manteniment siguin correctes. Les pautes d’utilització generals són:

1. Utilitzar l’equip per als usos previstos, seguint les instruccions del fabricant.

2. Col·locar-se i ajustar-se adequadament l’equip d’acord amb les instruccions
del fabricant i la formació i informació rebuda a aquest respecte.

3. Utilitzar l’equip mentre s’estigui exposat al risc i tenir presents les limitaci-
ons de l’equip indicades en el fulletó informatiu del fabricant.

Les orientacions d’utilització per a cada tipus d’equip de protecció és diferent:

1. Equips de protecció de les vies respiratòries. En exposicions a agents
químics, la via d’entrada més important és la respiratòria, per això és
molt important utilitzar correctament els equips de protecció de les vies
respiratòries. Les principals pautes que s’han de tenir en compte són les
següents:

• Els equips de protecció de les vies respiratòries estan dissenyats de tal
manera que només es poden utilitzar per espais de temps relativament
curts. Per regla general, no s’hi ha de treballar més de dues hores
seguides; en el cas d’equips lleugers o d’execució de treballs lleugers
amb interrupcions entre les diferents tasques, l’equip es pot utilitzar
durant un període més perllongat.

• Abans d’utilitzar un filtre, és necessari comprovar-ne la data de
caducitat impresa i el seu perfecte estat de conservació, segons la
informació del fabricant.

• Abans de començar a utilitzar els equips els treballadors han de ser
instruïts per una persona qualificada i responsable sobre l’ús d’aquests
aparells dins l’empresa. Aquest entrenament també ha de contenir les
normes de comportament en cas d’emergència.

• És important que l’empresa disposi d’un sistema de control periòdic
per verificar que els equips es troben en bon estat i que s’ajusten
correctament als usuaris. Així, s’han de controlar especialment l’estat
de les vàlvules d’inhalació i exhalació de l’adaptador facial, l’estat de
les ampolles dels equips de respiració autònoms i tots els elements
d’unió entre les diferents parts de l’aparell.

• És necessari vetllar perquè els aparells no s’emmagatzemin a llocs
exposats a temperatures elevades i ambients humits abans de la seva
utilització, d’acord amb la informació del fabricant.

2. Guants de protecció. Per a aquells agents químics que es manipulin ma-
nualment, es fa necessària la utilització de guants que protegeixin les mans
dels efectes que poden produir. Les pautes d’utilització més importants són:

• S’haurà d’establir un calendari per a la substitució periòdica dels
guants amb la finalitat de garantir que es canviïn abans de ser permeats
pels productes químics.
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• La utilització de guants contaminats pot ser extremadament perillosa,
a causa de l’acumulació de contaminant en el material component del
guant.

• S’ha de posar atenció a una higiene de les mans adequada i aplicar-s’hi
crema protectora si és necessari.

• Els guants s’hauran de netejar seguint les indicacions del fabricant.

3. Roba de protecció. La via d’entrada dèrmica dels agents químics té
una importància relativa comparada amb la respiratòria. Tanmateix, per
a aquells agents químics amb capacitat de penetració per via dèrmica,
és molt important protegir correctament tota la superfície corporal. Les
orientacions d’utilització de la roba de protecció són:

• En els vestits de protecció per a treballs amb maquinària, els finals
de la màniga i camal s’han de poder ajustar bé al cos i els botons i
butxaques han de quedar coberts.

• Els vestits de protecció contra substàncies químiques requereixen
materials de protecció específics davant el compost del qual s’han de
protegir. En tot cas, s’han de seguir les indicacions del fabricant.

• Els vestits de protecció sotmesos a fortes agressions d’agents químics
estan dissenyats de manera que les persones entrenades els pugin
utilitzar durant un màxim de 30 minuts. Els vestits sotmesos a
agressions menys agressives es poden portar durant tota la jornada de
treball.

• Pel que fa al desgast i la conservació de la funció protectora és
necessari assegurar-se que les peces de roba no pateixen cap alteració
durant tot el temps que siguin en ús. Per aquesta raó, s’ha d’examinar
la roba de protecció a intervals regulars per comprovar el seu perfecte
estat de conservació, les reparacions necessàries i la neteja correcta.
S’ha de planificar una reposició correcta de les peces.

• Per mantenir durant el màxim de temps possible la funció protectora
de les peces de protecció i evitar riscos per a la salut de l’usuari
és necessari seguir al peu de la lletra les instruccions de rentat i
conservació proporcionades pel fabricant per garantir-ne una protecció
invariable.

• En el cas de rentat i neteja de tèxtils que no portin tractament
permanent contra els efectes nocius, és necessari que posteriorment
se’n faci el tractament protector en un establiment especialitzat.

• En la reparació de peces de protecció només s’han d’utilitzar materials
que tinguin les mateixes propietats.

4. Ulleres de protecció. La protecció dels ulls dels treballadors exposats a
agents químics es fa amb ulleres. Les principals orientacions que s’han de
tenir en compte per a una utilització correcta de les ulleres són:

• Els protectors oculars de qualitat òptica baixa només s’han d’utilitzar
esporàdicament.
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• Les condicions ambientals de calor i humitat afavoreixen que els
oculars s’entelin, però no són úniques. Un esforç continuat i postures
incòmodes durant el treball també provoquen la sudoració de l’usuari
i, per tant, l’entelament de les ulleres. Aquest és un problema molt
difícil de solucionar, encara que es pot minimitzar amb una selecció
adequada de la muntura, del material dels oculars i de les proteccions
addicionals.

• La manca o deteriorament de la visibilitat pels oculars és un origen de
risc en la majoria dels casos. Per aquest motiu, aconseguir que aquesta
condició es compleixi és fonamental. Per aconseguir-ho, cal netejar
aquests elements diàriament seguint les instruccions del fabricant.

• Per aconseguir-ne una bona conservació, els equips s’han de desar,
quan no s’utilitzin, nets i secs als seus estoigs corresponents. Si es
treuen per breus moments, s’han de col·locar no deixar-los amb els
oculars cap per avall, per evitar-ne ratllades.

• Per prevenir malalties de la pell, els protectors s’han de desinfectar
periòdicament, seguint les indicacions donades pel fabricant per tal
que el tractament no afecti les característiques i prestacions dels
diferents elements.
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Introducció

De feia temps únicament es relacionaven els riscos biològics en el món laboral
amb els serveis sanitaris, el personal dels laboratoris i, en segon terme, amb el
sector agropecuari. Amb la pandèmia del nou coronavirus SARS-CoV-2 els riscos
biològics han arribat a tot arreu, imposant un canvi no només a nivell laboral, sinó
a nivell social.

El personal mèdic i el dels laboratoris estan exposats a possibles infeccions per
microorganismes si no s’adopten les mesures adequades de prevenció. De la
mateixa manera, el treball en el sector agrari i ramader s’ha associat a una gran
diversitat de riscos professionals. Per exemple, l’exposició a pols orgànica, a
microorganismes suspesos a l’aire i a les seves toxines pot produir malalties
respiratòries com la bronquitis crònica i l’asma, entre d’altres.

Avui en dia tots els treballadors de totes les professions estan exposats a riscos per
agents biològics, com ara els treballs relacionats amb el tractament de la fusta, la
indústria agroalimentària, el manteniment d’edificis, el tractament de residus, etc.

La higiene industrial classifica els contaminants que es poden presentar a l’ambi-
ent de treball en químics, físics i biològics. En aquesta unitat didàctica estudiarem
el risc biològic, que és present en totes les activitats realitzades per l’home, tant
laborals com no laborals. Des del punt de vista de la higiene industrial, ens
centrarem en els riscos que apareixen com a conseqüència de les activitats laborals,
les quals poden anar des de la utilització directa d’agents biològics fins a aquelles
altres activitats professionals en què el contacte amb els agents biològics sigui
conseqüència d’accions incidentals de l’activitat principal.

En aquesta unitat també tractarem els conceptes més bàsics sobre els agents
biològics, quins són o on els trobem i la possible acció sobre la salut dels
treballadors a l’ambient laboral, a més de la manera en què es pot realitzar
l’avaluació dels riscos específics tenint en compte les disposicions legals tal com
marca la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Hem dividit aquesta unitat didàctica en tres nuclis d’activitat. A grans trets veurem
una introducció als agents biològics, on els podem trobar a l’àmbit laboral i com
els podem avaluar o, si fes falta, mesurar-los.

En el nucli d’activitat “Introducció als agents biològics perjudicials” parla dels
agents biològics i la seva perillositat. El primer apartat se centra a descriure la
classificació que fa la normativa dels agents biològics i quines són les definicions
que hem de tenir clar per poder entendre com actuen. Es repassen els principals
grups d’agents biològics (bacteris, virus,

fongs...) i, a continuació, s’esmenten les malalties relacionades amb els agents
biològics i quines són les vies d’entrada que tenen a l’organisme. I, en acabar
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aquest nucli, es treballa la part normativa, o sigui, com classifica l’RD 664/1997
els agents biològics depenent de la seva capacitat de produir una malaltia, de
la capacitat d’infecció o virulència i els mitjans de profilaxi que tenim a mà
avui en dia. També veurem quina altra documentació ens pot resultar força
interessant conèixer per poder acabar d’entendre els mecanismes d’actuació dels
agents biològics.

En el nucli d’activitat “Generació de contaminats biològics” parlarem sobre quins
són els ambients de treball amb els riscos de contaminació biològica més alts,
llocs com els ambients sanitaris, farmacèutics, alimentaris o de la ramaderia, on
són freqüents els possibles focus de contaminació per agents biològics. Així
mateix, veurem casos de contaminació relacionades amb el contacte amb animals
(zoonosi), o del condicionament dels llocs de treball, com són les torres de
refrigeració relacionades amb la legionel·losi. També inclourem quins perills
comporta la manipulació de productes citotòxics, reaccionats amb la cura de
processos cancerígens.

En el nucli d’activitat “Mesurament i avaluació del risc per agents biològics” es
tracta de l’avaluació i/o necessitat de mesurament dels agents biològics. Quines
són les possibles tècniques de mostreig que podem fer servir i els mètodes
d’identificació i quantificació de les mostres biològiques. Es relacionen quins
aparells de mesura hi ha avui en dia, la necessitat de fer-los un calibratge i
manteniment correctes i d’eliminar-ne posteriorment residus i mostres obtingu-
des. Finalment, tractarem dels valors límit d’exposició que podem trobar en la
legislació específica.

A l’hora de treballar aquesta unitat didàctica, és important tenir present l’RD
664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos
relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball i la seva guia
tècnica editada per l’INSHT, en el qual s’estableixen les disposicions mínimes
aplicables per a la protecció dels treballadors contra els riscos per a la seva salut
i seguretat, generats per l’exposició a agents biològics durant el treball, així com
també la seva prevenció.

També caldrà que aneu fent les activitats i els exercicis d’autoavaluació que
s’inclouen al web del crèdit, així com que llegiu els annexos als quals se us anirà
remetent, ja que amplien els continguts teòrics i hi aprofundeixen.
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Objectius

En acabar la unitat didàctica heu de ser capaços del següent:

• Relacionar els contaminants biològics amb els efectes que poden provocar
sobre la salut.

• Diferenciar les activitats professionals que manipulen directament agents
contaminants biològics d’aquelles en què s’originen indirectament.

• Interpretar la normativa general, els criteris interns d’empresa i els procedi-
ments de treball establerts amb relació al treball amb productes biològics, a
partir de manuals i documents normatius.

• Reconèixer les circumstàncies i condicions que afavoreixen la presència
d’agents biològics, segons l’activitat i l’agent.

• Identificar les situacions de risc i causes d’exposició als agents biològics als
locals, les instal·lacions i els materials, segons els mètodes i procediments
de treball.

• Identificar l’aparició d’alteracions de la salut relacionades amb l’exposició
a agents biològics a partir de la formació no confidencial dels servei mèdic.

• Relacionar la forma física i les característiques dels diferents tipus de mostra
amb les operacions, les tècniques, els materials i els equips necessaris per
processar-los.

• Processar mostres de partícules, gasos, vapors i microorganismes a partir
de la presa, conservació, etiquetatge i transport d’aquestes mostres, amb
aplicació de bones practiques de laboratori (BPL), d’acord amb la normativa
i els procediments establerts i segons les característiques del contaminant,
l’ambient i la determinació que cal fer.

• Relacionar la forma física i les característiques dels diferents contaminants
biològics amb les operacions, tècniques, materials i equips necessaris per
determinar-los analíticament.

• Posar a punt equips de mostreig, de mesura i d’anàlisi a partir del calibratge,
la verificació i el manteniment, d’acord amb les BPL i les instruccions i els
procediments establerts.

• Preparar reactius, suports i medis de cultiu per a la presa de mostres i anà-
lisis, segons les BPL, amb fiabilitat i exactitud, a partir dels procediments
establerts.

• Determinar, en l’avaluació de riscos, quan s’han de sol·licitar proves d’i-
dentificació d’agents biològics, d’acord amb els mitjans disponibles i la
complexitat del procés.
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• Seleccionar els criteris de referència establerts a l’empresa, segons el risc
biològic identificat a partir de normatives internes.

• Determinar els riscos existents en un lloc o ambient de treball a partir dels
resultats obtinguts en les mesures dels riscos, els nivells i límits d’exposició,
la normativa vigent i els criteris de referència establerts.

• Ponderar els riscos d’acord amb la gravetat de les conseqüències per a la
salut de les persones que hi estan exposades.

• Enregistrar avaluacions ambientals, controls d’exposició i mesures preven-
tives dels contaminants, segons la normativa vigent, a partir dels procedi-
ments d’enregistrament establerts.
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1. Introducció als agents biològics perjudicials

Els contaminants biològics, juntament amb els contaminants químics i físics, son
agents que poden provocar efectes contraris per a la salut i causen patologies
professionals.

En els últims temps, ha près una rellevància excepcional la irrupció de la nova
malaltia (la COVID-19) provocada pel nou coronavirus SARS-CoV-2 que ha
afectat no només al mon laboral sinó que també ha tingut un impacte extraordinari
a l’economia i la societat.

Els coronavirus son una família de virus que normalment afecten només a animals.
Alguns d’ells també tenen la capacitat de transmetre’s dels animals a les persones
causant problemes respiratoris que, en la major part dels casos, produeixen
simptomatologia lleu.

Diversos coronavirus causen infeccions respiratòries que poden anar des del
refredat comú fins a malalties més greus com la síndrome respiratòria de l’Orient
Mitjà (MERS), identificada el 2012, i la síndrome respiratòria aguda severa
(SARS), que es va detectar per primer i únic cop el 2002.

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que pot afectar les
persones. Va sortir a la llum per primera vegada el desembre de 2019 a la ciutat
de Wuhan, província de Hubei, a la Xina. Majoritàriament, en un 80% dels casos
només produeix símptomes lleus respiratoris.

Actualment, la pandèmia causada per aquest nou coronavirus evoluciona d’una
manera molt ràpida a la vegada que el coneixement que es té sobre aquest
virus. A començaments de 2020 era un perfecte desconegut, però la comunitat
científica ha aconseguit aïllar-lo, seqüenciar-lo, identificar-lo, desenvolupar proves
per al seu diagnòstic i aconseguir una vacuna efectiva. Com passa amb una
nova epidèmia, continua havent-hi incògnites que s’aniran resolent a mida que
l’epidèmia evolucioni i els científics aconsegueixin entendre millor el virus.

Per entendre millor la manera d’actuar dels agents biològics en general (no només
del nou coronavirus) i les repercussions que tenen al món laboral, és necessari
veure com són i quina és la seva actuació en la higiene industrial.

Els contaminants biològics, en contraposició als contaminants químics i
als agents físics, són éssers vius, microorganismes amb un cicle de vida
determinat capaços de reproduir-se, i que en penetrar a l’ésser humà causen
malalties de tipus infecciós o parasitari.

Els microorganismes constitueixen un grup molt ampli i divers d’organismes que
poden existir com a cèl·lules aïllades o agrupades. Aquestes poden tenir tres
orígens:
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Teniu disponible l’RD
664/1997 sobre agents

biològics a la secció
“Annexos” del web

d’aquest crèdit.

Patògen: qualsevol agent o
organisme capaç de causar

una malaltia.

Zoonosi: malaltia animal
que pot ser transmesa a

l’ésser humà.

Exemples de malalties

Són exemples de malalties
causades per agents biològics la

covid-19, la febre de Malta, el
tètan, l’hepatitis B o la febre

tifoide, etc.

Placa de Petri

És un recipient de vidre o de
plàstic, rodó, de fons baix, amb

una coberta de la mateixa forma
que la placa, però una mica més

gran de diàmetre (perquè es
pugui col·locar a sobre).
S’utilitza als laboratoris

principalment per al cultiu de
bacteris i altres microorganismes.
Va ser inventada pel bacteriòleg
alemany J. R. Petri (1852-1921).

1. Els que sorgeixen de la descomposició biològica de substrats associats a
certes professions. Per exemple, el fenàs triturat que genera pneumonitis
per hipersensibilitat.

2. Els que s’associen a alguns tipus d’hàbitats concrets. Per exemple, els
bacteris d’aigües de subministrament.

3. Els que procedeixen d’individus que hostegen un agent patogen. Per
exemple, la tuberculosi.

Aquests microorganismes poden originar diversos tipus de malalties que, en molts
casos, es poden transmetre dels animals a l’ésser humà i a l’inrevés. Totes aquestes
malalties reben el nom de zoonosi.

Així doncs, l’àmbit d’aplicació són les activitats laborals en què els treballadors
són o poden ser exposats a agents biològics a causa de la naturalesa de la seva
activitat.

1.1 Conceptes generals sobre els agents biològics

És important que definim els conceptes més importants relacionats amb els agents
biològics. Per això, ens basarem en la legislació que tenim i que la podem trobar
en l’article 2 de l’RD 664/1997.

Agents biològics són microorganismes, inclosos els modificats
genèticament, cultius cel·lulars i endoparàsits humans, susceptibles
d’originar qualsevol mena d’infecció, al·lèrgia o toxicitat.

Cal remarcar que productes com el pol·len, els ectoparàsits, la pols de la fusta, no
són (segons l’RD 664/1997) agents biològics, però sí que els podem incloure dins
els contaminants biològics.

Microorganisme és qualsevol entitat microbiològica, cel·lular o no, capaç
de reproduir-se o de transferir material genètic.
Cultiu cel·lular és el resultat del creixement in vitro de cèl·lules obtingudes
d’organismes multicel·lulars.

Cal tenir en compte que en la definició de cultiu cel·lular s’inclouen tant els
organismes vius (bacteris, virus, fongs, etc.), com els seus productes derivats
(micotoxines, endotoxines, etc.).

Una altra definició que hem de tenir en compte a l’hora d’estudiar els agents
biològics és la d’ésser viu:
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• Són sistemes oberts (que intercanvien substàncies i energia amb el medi
extern), que emmagatzemen i processen informació.

• Presenten un conjunt de reaccions químiques i de transformacions d’energia,
coordinades en el temps i l’espai de manera ordenada, que permet l’autocon-
servació i l’autoregulació del sistema viu.

• Són capaços d’obtenir informació del medi extern, i de reaccionar davant
estímuls exteriors.

• Tots són constituïts per cèl·lules.

• Tenen capacitat d’autoreproduir-se (perpetuar-se), és a dir, tenen capacitat
de generar nous éssers vius i de transmetre informació a la seva descendèn-
cia.

1.2 Desenvolupament dels microorganismes

La diferencia fonamental entre els agents biològics i els químics i físics és que
mentre que aquests són matèria inerta o diferents formes d’energia, els agents
biològics són éssers vius i com a tal capaços de reproduirse. Són organismes
que per al seu desenvolupament requereixen la presència d’un substrat d’aliment,
d’aigua i d’unes determinades condicions ambientals. Aquests requisits es
produeixen en quasi tots els ambients, per la qual cosa els ambients de treball
no en seran cap excepció.

En un ambient interior la procedència dels agents biològics és variada, poden
entrar a l’edifici o local des de l’exterior, colonitzar el sistema de ventilació
i climatització i des d’aquí ser dispersats a tot l’edifici, poden colonitzar els
materials o el mobiliari. Altres focus origen de contaminació biològica són els
propis ocupants de l’edifici, els animals o plantes.

Si fem referència a les fonts d’aigua necessària per al desenvolupament de
tots els éssers vius, podem destacar: les filtracions d’aigua de la pluja (sostre,
façana), l’aigua procedent de les canonades (escapaments, condensacions), dels
humidificadors, les plantes, les fonts ornamentals.

Sobre els nutrients, es pot dir, en termes generals, que els agents biològics
es nodreixen de matèria orgànica, és a dir, qualsevol material que en la seva
descomposició contingui carboni, oxigen i hidrogen. Els agents biològics són
capaços de colonitzar els materials orgànics que trobem a la natura i els fabricats
per l’ésser humà.

Altres paràmetres que influeixen en el seu desenvolupament són:

• La temperatura. La zona de temperatura en la qual creixen els organismes
és relativament petita (-5 ºC i 80 ºC). El límit superior està marcat per la
termolabilitat de les proteïnes cel·lulars, i l’inferior, pel punt de congelació
de l’aigua, que és d’alguns graus sota zero, quan hi ha present soluts.
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Classificació dels
microorganismes

Entre els microorganismes hi ha
diferències sobre la zona tèrmica
en què es produeix creixement, i

se’n diferencien tres grups
principals:

• Termòfils: 55 ºC i 75
ºC.

• Psicròfils: 15 ºC i 18
ºC.

• Mesòfils: 30 ºC i 75 ºC.

Les espores són les formes
de vida latent més

resistents que es coneixen.

• El pH del medi. En general els microorganismes no es poden desenvolupar
en un pH molt àcid ni molt alcalí, encara que la gamma de valors de pH al
voltant de la neutralitat (pH = 7) en la qual poden créixer, dependrà del tipus
de microorganisme.

• La radiació, en particular la ultraviolada i la visible; hi ha microorganismes
que no resisteixen la radiació i altres la necessiten.

• L’oxigen. Alguns microorganismes només es desenvolupen quan no hi ha
oxigen, són els anomenats anaerobis, altres només ho fan quan hi ha oxigen,
són els aerobis i altres són capaços d’adaptar-se i canviar el seu metabolisme
en funció de la presència o absència d’oxigen, són els anomenats anaerobis
facultatius.

• La humitat. En general, gairebé tots els microorganismes necessiten nivells
elevats d’humitat, encara que algunes formes resistents (espores) poden
suportar períodes de sequera i retornar a l’estat vital actiu quan es recupera
el grau d’humitat necessari.

Tots aquest punts defineixen els requisits vitals dels microorganismes, en conse-
qüència, la seva viabilitat en un ambient concret, però a més, aquesta informació
és la primera eina preventiva de què disposem.

Si sabem el que necessiten els microorganismes per desenvolupar-se (aigua,
aliment, temperatura, pH, etc.), podrem modificar un o diversos d’aquests
paràmetres de manera que el medi els sigui hostil i no puguin desenvolupar-
s’hi.

1.3 Tipus i classificació dels agents biològics contaminants

Els agents biològics, a excepció dels cultius cel·lulars, comprenen els tipus
d’agents biològics següents: virus, bacteris, fongs i paràsits (protozous i helmints)
i els productes o estructures elaborats per ells que puguin causar al·lèrgies o
toxicitat.

L’RD 664/1997, en l’annex II, classifica els agents biològics en 4 grups:
bacteris i afins, virus, paràsits i fongs.

1.3.1 Virus

La majoria de les definicions que podem trobar fan referència al fet que els virus
no es poden considerar com a organismes vius. No obstant això, atès la seva petita
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mida i la seva capacitat infecciosa, tradicionalment s’han estudiat conjuntament
amb els organismes procariotes. En la figura 1.1 es mostren diferents exemples de
tipus de virus.

Figura 1.1. Exemples de diferents tipus de virus

Un virus és una entitat biològica capaç d’autoreplicar-se utilitzant la
maquinària cel·lular d’una altra cèl·lula. És un agent potencialment patogen.

El cicle vital d’un virus sempre necessita la maquinària metabòlica d’una cèl·lula
per poder replicar el seu material genètic, i produir moltes còpies del virus original.
En aquest procés rau la capacitat destructora dels virus, ja que poden perjudicar
la cèl·lula fins a destruir-la.

Els virus poden infectar cèl·lules eucariotes i a cèl·lules procariotes (com són els
bacteris); en aquest últim cas, se’ls anomena bacteriòfags o senzillament fags.

Característiques dels virus

Les principals característiques dels virus són:

• Els virus són estructures extraordinàriament petites. La seva grandària
oscil·la entre els 24 nanòmetres del virus de la febre aftosa als 300 nanò-
metres del virus de la verola. La seva observació només es pot fer amb el
microscopi electrònic.

• Tenen forma regular. Una de les característiques dels virus és la seva
cristal·lització; això significa que les partícules víriques tenen formes
geomètriques i que són idèntiques entre elles, la qual cosa les separa de la
irregularitat característica dels organismes, i les apropa a les característiques
dels minerals.

• Són paràsits intracel·lulars obligats. Això vol dir que només poden viure
si colonitzen un altre ésser viu. Per a la seva reproducció necessiten les
capacitats biosintètiques de l’hoste que envaeixen.
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ADN i ARN

L’àcid desoxirribonucleic (ADN)
és el responsable de dur la

informació genètica de la cèl·lula.
L’àcid ribonucleic (ARN) és la

molècula que transcriu la
informació que duu l’ADN, per

formar una proteïna.

• Tots els virus que es coneixen presenten un sol tipus d’àcid nucleic (ja sigui
ADN o ARN), el qual pot ser d’una o de dues cadenes i pot ser segmentat.
Segons el tipus d’àcid nucleic es distingeixen quatre classes de virus: ADN
de cadena doble, ADN de cadena senzilla, ARN de cadena doble i ARN
de cadena senzilla (com és el cas dels coronavirus, la cadena d’ARN té un
embolcall format per proteïnes). Perquè l’àcid nucleic es pugui replicar,
necessita utilitzar la maquinària enzimàtica i estructural d’una cèl·lula viva,
i d’altra banda, solament dins d’una cèl·lula viva tenen els virus les funcions
d’autoconservació, que juntament amb la reproducció, caracteritzen els
éssers vius.

Un exemple de gran interès en la
qualitat de l’aire interior, són els virus
respiratoris, com per exemple el nou

coronavirus SARS-CoV-2, el de la
grip, o del refredat comú, que es

transmet, de persona a persona, per
via aèria i per contacte, associats a
les gotetes que s’emeten en parlar,

tossir o esternudar.

L’estructura bàsica d’un virus és la formada per una molècula d’àcid nucleic
i un embolcall proteic.

L’embolcall proteic d’un virus rep el nom de càpsida. Aquesta determina
l’especificitat d’un virus. Una cèl·lula només pot ser infectada per un virus si
la proteïna viral encaixa en un dels llocs receptors específics de la seva membrana
cel·lular. Segons la forma de la càpsida, es poden distingir els tipus de virus
següents: cilíndrics o helicoïdals, icosaèdrics, complexos.

També molts virus poden presentar un embolcall lipoproteic exteriorment a la
càpsida, de característiques similars a una membrana plasmàtica: doble capa
fosfolipídica i proteïnes, moltes d’elles glicoproteïnes que projecten sortints cap a
l’exterior anomenades espícules. S’interpreta que l’embolcall lipoproteic és una
resta de la membrana plasmàtica de la cèl·lula infectada en què s’ha format el
virus.

El virus de la sida té una estructura
formada bàsicament per un càpsida
de proteïna i una molècula d’ARN a

l’interior.

Classificació dels virus

Els virus es classifiquen segons el tipus d’àcid nucleic que contenen, les caracte-
rístiques de l’embolcall i el tipus de cèl·lules que infecten. Combinant aquests
caràcters, i per aquest ordre d’importància, s’han creat uns 3 grups de virus.
En aquesta classificació considerarem tres grups segons el tipus de cèl·lules que
infectin:

• Virus que infecten cèl·lules vegetals, per exemple, el virus del mosaic del
tabac.

• Virus que infecten cèl·lules animals. El primer virus descrit va ser el de la
febre aftosa. Cal destacar el de la ràbia, el xarampió, la grip, la rubèola, el
virus de la sida i els productors d’alguns tipus de càncer, els herpes i el de
d’hepatitis.

• Virus que infecten bacteris. Anomenats bacteriòfags; són virus complexos.
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Reproducció dels virus

La única funció dels virus és la de reproduir-se o generar còpies d’ells mateixos,
per això necessiten utilitzar la matèria i energia d’una cèl·lula hoste (paràsits
obligats). En no posseir metabolisme ni organització cel·lular, se’ls situa en el
límit entre el viu i l’inert.

Els virus, una vegada infecten una cèl·lula, poden desenvolupar dos tipus de
comportament:

• Agents infecciosos (cicle lític): produeixen la mort de la cèl·lula.

• Virus atenuats (cicle lisogènic): afegeix material genètic a la cèl·lula
hoste resultant com a agent de variabilitat genètica.

En la figura 1.2 podem veure com es produeix una infecció vírica, i diferenciar-ne
les etapes inicials següents:

1. Fase de fixació. Els virus s’uneixen per la placa basal a la coberta de la paret
bacteriana.

2. Fase de contracció. La cua es contreu i l’àcid nucleic del virus es comença
a injectar.

3. Fase de penetració. L’àcid nucleic del virus penetra al citoplasma del bacteri,
i a partir d’aquest moment pot seguir dos cicles diferents:

(a) En el cicle lític l’ADN bacterià fabrica les proteïnes víriques i còpies
d’àcids nucleics vírics. Quan hi ha prou quantitat d’aquestes molècu-
les, es produeix l’acoblament de la proteïna i l’ADN víric i s’alliberen
al medi, cosa que produeix la mort de la cèl·lula.

(b) El cicle lisogen es produeix quan el genoma del virus queda integrat
en el genoma del bacteri, no expressa els seus gens i es replica al costat
del bacteri.

Figura 1.2. Esquema del cicle lític i lisogen d’un virus bacteriòfag
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A partir de la incorporació dels virus a les cèl·lules hostes, la capacitat per vèncer
les defenses de l’hoste determinarà l’inici de la infecció. Els danys causats poden
ser: no detectables, lleus, severs, fatals, teratògens o resultar en la formació d’un
tumor.

Les mesures preventives més eficaces contra els virus són l’aplicació de
gammaglobulines i la vacunació.

1.3.2 Bacteris

Els bacteris són els microorganismes més abundants del planeta, són presents
arreu, al sòl, a l’aigua i als éssers vius.

És un grup molt divers, tant morfològicament com fisiològicament i filogenèti-
cament, i són els primers organismes cel·lulars que es van desenvolupar sobre la
Terra.

Els bacteris tenen una gran potencialitat metabòlica, participen molt activament
en tots els cicles biogeoquímics, i en alguns casos són els únics éssers vius que
porten a terme determinades reaccions químiques.

Els bacteris poden ser molt útils en les aplicacions industrials, com en les
fermentacions làcties, alcohòliques, etc. i en general en la producció d’aliments,
però també n’hi trobem de patògens -productors de malalties-, que en el cas de les
malalties laborals ens interessarà estudiar en higiene industrial.

Característiques generals del bacteris

Bacteri: Escherichia coli

Un bacteri és un organisme unicel·lular procariota que no disposa d’un nucli
vertader, és a dir, el seu material genètic (ADN) no és envoltat per membranes
(com és el cas dels eucariotes). Normalment presenten una paret cel·lular com les
plantes o els fongs, i molts d’ells es mouen utilitzant flagels.

Com podem veure en la figura 1.3, un bacteri posseeix una estructura relativament
senzilla, en la qual trobem una estructura rígida que envolta externament a la
membrana citoplasmàtica, que conforma la cèl·lula i la protegeix d’un entorn
òsmic hostil.
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Figura 1.3. Estructura general d’un bacteri

Morfològicament distingim:

• La càpsula. No és constant: conforma una capa gelatinomucosa de mida i
composició variable.

• Els cilis o flagels. No hi són més que en algunes espècies. Són filamentosos,
de longitud variable i constitueixen els òrgans de locomoció.

• La paret, que és rígida, dúctil i elàstica.

• La membrana citoplasmàtica. Se situa sota la paret. Té permeabilitat
selectiva davant les substàncies que entren i surten del bacteri, conforma el
suport de nombrosos enzims.

• El nucli. Porta el material genètic del bacteri i és format per un únic filament
d’ADN.

• Els ribosomes. Són elements granulosos que es troben al citoplasma
bacterià essencialment formats per ARN i que tenen un paper principal en
la síntesis proteica.

• El citoplasma. Conté inclusions de reserva.

Alguns bacteris tenen la capacitat de formar espores, que són formes que poden
resistir durant períodes molts llarg de temps i en condicions ambientals adverses.
Les espores són les formes de vida més resistents que es coneixen, aquesta
característica fa que s’utilitzin com a indicador per al control de qualitat del procés
d’esterilització en una autoclau. Des del punt de vista preventiu és important
indicar que, atesa seva la resistència, no tots els productes desinfectants són útils
per eliminar les espores, i creen una sensació de falsa seguretat. Les espores
conserven tota la seva capacitat infectiva, de manera que, quan les condicions
tornen a ser favorables, restableixen la seva activitat vegetativa, és a dir, la seva
capacitat de multiplicació.
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Tinció de Gram

Aquesta tècnica utilitza dos
colorants: el cristall de violeta i
la safranina. La distinció entre

aquests dos grups es basa en les
diferències de composició

química que presenten les seves
parets cel·lulars i en la presència

de la membrana externa (les
grampositives no tenen

membrana externa).

Exemple d’exotoxines

Les enterotoxines són exotoxines
que actuen en l’àmbit de l’intestí

prim com per exemple, la que
produeix Escherichia coli.

Malalties provocades per
les endotoxines

A més de síndromes
pseudogripals, febres, etc. les

endotoxines poden provocar
altres malalties com la bissinosi,

la bagassosi, la febre dels
matalassos (cotó), la del pulmó

del ramader, la febre de Malta, la
febre del gra, etc.

Classificació dels bacteris

Hi ha una sèrie de criteris que s’utilitzen a fi de caracteritzar les diferents espècies
de bacteris. Una d’elles és segons la seva morfologia cel·lular, que, com podem
veure en la figura 1.4, pot ser molt variable: forma esfèrica o ovoide (cocs),
cilíndrica (bacils), espiral (espirils), de coma (vibris), de llevataps (espiroquetes)
i filamentosa.

Figura 1.4. Exemples de diversitat morfològica bacteriana

Una altra manera de classificar els bacteris és mitjançant la tinció de Gram (en
honor a Hans Christian Gram): és el criteri més útil en un laboratori per identificar
un bacteri. Segons el resultat de la tinció els bacteris es divideixen en dos grups:
grampositius (color púrpura) i gramnegatius (color vermell).

La producció de toxines és un dels mecanismes de patogenicitat que posseeixen
alguns bacteris. Es poden distingir:

• Exotoxines. Són toxines excretades per alguns bacteris al llarg del seu
creixement i que s’alliberen al medi extracel·lular, com per exemple, la
toxina tetànica que produeix Clostridium tetani.

• Endotoxines. Els bacteris gramnegatius produeixen liposacàrids com a
part de la capa externa de la seva paret cel·lular que, en determinades
condicions, són tòxics. La inhalació d’aquestes substàncies s’ha relacionat
amb l’aparició de problemes respiratoris i de caràcter general.

Perquè l’endotoxina sigui activa ha de ser alliberada de la paret cel·lular del
bacteri, fet que passa durant la mort o la multiplicació del bacteri.

Depenent de la dosi, s’han demostrat efectes que van des de síndromes pseudo-
gripals (febre, calfreds, dolor, tos seca, pressió toràcica, etc.) a febre, hipertensió,
coagulació intravascular, o xoc letal.

La “febre dels dilluns”, una síndrome pseudogripal

Un exemple de síndrome pseudogripal és la febre dels humidificadors, una síndrome
lleu relacionada amb l’exposició a endotoxines i característica d’edificis ventilats
mecànicament en els quals hi ha sistemes d’humidificació d’aire. Els símptomes apareixen
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Divisió binària

Durant el procés de divisió
binària, una cèl·lula mare es
divideix en dues cèl·lules filla
mitjançant la formació d’una
paret cel·lular transversal i dóna
lloc a dos individus
genèticament idèntics.

Plasmidis

Molts bacteris contenen ADN
extracromosòmic circular,
anomenats plasmidis, i que són
d’extrema importància per a la
biologia molecular.

fonamentalment el dia que es torna a treballar després d’un cap de setmana, per la
qual cosa que també l’anomenem la “febre dels dilluns”, es mantenen un parell de dies
i comencen a remetre, i desapareixen durant el cap de setmana i reapareixen el dilluns
següent en tornar a la feina. Els bacteris gramnegatius, per exemple,Pseudomonas, que
poguessin estar contaminant l’aigua de l’humidificador, s’han reproduït activament durant el
període en el qual ha estat parat l’equip, i s’han dispersat a l’ambient en posar-lo novament
en funcionament.

Les espècies més conegudes que produeixen endotoxines són la Salmonella,
Enterobacter, Shigella i Escherichia coli.

S’ha comprovat que els efectes de les endotoxines varien d’unes espècies bacteria-
nes a altres, encara que totes elles són molt solubles en aigua i que la temperatura
potencia el seu efecte tòxic. Poden arribar a causar un xoc letal.

Cicle reproductiu dels bacteris

Els bacteris es reprodueixen de forma asexual. Una cèl·lula bacteriana es divideix
en dues en el que es coneix com a divisió binària.

Tot i això, un bacteri pot experimentar una variació genètica a causa d’esdeve-
niments de recombinació, com ara mutacions (canvis aleatoris en el material
genètic), transformació (la transferència lliure de proteïnes des d’una cèl·lula
bacteriana a una altra en què es troben en solució), transducció (la transferèn-
cia d’ADN víric, bacterià o d’ambdós conjuntament mitjançant bacteriòfags) i
conjugació bacteriana (la transferència d’ADN entre dos bacteris utilitzant una
estructura proteica especial anomenada pilus.

També podem trobar, a més de l’àcid nucleic propi de la cèl·lula, fragments
d’ADN extracromosòmic, anomenats plasmidis, que es transmeten per herència
a les cèl·lules filla, els quals són portadors de gens d’una gran funció biològica,
però no fonamental, per a la vida bacteriana.

Aquells bacteris que hagin adquirit nous ADN aleshores es poden dividir i
transmetre’ls a la seva descendència. Per això, molts bacteris adquireixen una
resistència als antibiòtics.

En condicions favorables, els bacteris es poden multiplicar formant agregats
visibles a ull nu anomenats colònies.

Aplicacions industrials dels bacteris

Exemples de bacteris importants a la indústria són, en el sector de l’alimentació, el
bacteri Lactobacillus bulgaricus o l’Streptococcus thermophilus per a l’elaboració
de iogurt; o el vinagre que es pot produir pel bacteri Gluconobacter suboxidans;
o també alguns saboritzants que provenen d’un bacteri conegut com a Connebac-
terium glutamicum.

A la indústria química trobem que es produeix acetona i butanol a partir del
bacteri anomenat Clostidium acetobutylicum, o alguns polisacàrids (sucres) que
es fan a partir del bacteri Xanthomonas campestris o, algunes vitamines com
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per exemple la B12 que s’obté a partir del bacteri Pseudomonas denitrificans o
el Propionibacterium.

També la indústria farmacèutica fabrica un gran nombre d’antibiòtics: el bacteri
Streptomyces,per exemple, produeix l’amfotericina B, la kanamicina, la neomici-
na, l’estreptomicina, les tetraciclines, entre d’altres, i el bacteri Bacillus brevis
produeix la gramicidina S.

Altres usos poden ser, per exemple, la producció d’insecticides biològics, que són
produïts per dos bacteris (el Bacillus thuringiensisi el Bacillus popilliae) que tenen
l’avantatge de ser menys nocius que els insecticides sintètics com el DDT; també
són utilitzats per descontaminar les aigües residuals a la indústria minera en què
la concentració de metalls pesats representa un problema significatiu.

Exemples de malalties infeccioses d’origen bacterià

En higiene industrial, són molt freqüents les malalties d’origen bacterià, de les
quals hi ha un ampli ventall tal com es pot deduir del gran nombre d’espècies
patògenes que recull l’annex II de l’RD 664/1997.

Per tal de poder-ne fer una breu classificació, els agruparem en quatre possibles
vies d’entrada a l’organisme: via digestiva (vegeu la taula 1.1), via respiratòria
(vegeu la taula 1.2), via per contacte directe (vegeu la taula 1.3) i via parenteral
(vegeu la taula 1.4).

Taula 1.1. Malalties transmeses per via digestiva

Malaltia Agent Observacions

Febre tifoide Salmonella typhi Produeix febre, malestar general, dolor abdominal, diarrees...

Febres entèriques Salmonella typhimurium És mes greu que la febre tifoide; és d’origen animal i produeix diarrees,
vòmits i nàusees.

Còlera Vibrio cholerae Una endotoxina actua sobre les cèl·lules de les mucoses provocant-hi la
pèrdua d’aigua i electròlits.

Disenteria bacteriana Shigella dysenteriae Es pot trobar en aliments contaminats, pot produir diarrees i arribar a
ser mortal.

Taula 1.2. Malalties transmesespervia respiratòria

Malaltia Agent Observacions

Diftèria Corynebacterium diphtheriae Endotoxina

Tuberculosi Mycobacterium tuberculosis Aeròbica estricta

Pesta (pesta pneumònica) Yersinia pestis Gram negatiu, aeròbica.

Infeccions estreptocòcciques Streptococcus pyogenes Gram positiu. Produeix hemòlisi.
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Taula 1.3. Malalties transmeses per contacte directe

Malaltia Agent Observacions

Carboncle Bacillus anthracis Mitjançant petites abrasions a la pell o per inhalació d’espores

Brucel·losi Brucella abortus En els animals l’agent es localitza a l’úter embarassat.

Gonorrea Neisseria gonorrheae Contacte sexual

Sífilis Treponema pallidum Contacte sexual

Taula 1.4. Malalties transmeses per via parenteral

Malaltia Agent Observacions

Tètanus Clostridium tetani Formen espores. És un anaeròbic. La infecció es produeix a les capes
internes de la pell i produeix una neurotoxina molt potent.

Gangrena gasosa Clostridium perfringens Hi ha la producció del gas hidrogen i d’endotoxines.

Leptospirosi Leptospira interrogans És una espiroqueta que provoca una infecció lleu dels rosegadors i
animals domèstics. També es pot contreure per contacte amb aigües
contaminades per l’orina.

1.3.3 Fongs

Els fongs són un grup molt ampli i divers. Amb més de 250.000 espècies conegu-
des, constitueixen un regne que inclou organismes unicel·lulars o llevats, organis-
mes filamentosos o floridures, i organismes que formen estructures fructificants,
carnoses i microscòpiques, com són els bolets. La branca de la microbiologia que
estudia aquest complex grup de microorganismes és la micologia.

Els fongs són organismes eucariotes (amb presència de membrana nuclear),
heteròtrofs (utilitzen compostos orgànics com a font de carboni) i no són
fotosintètics (no utilitzen la llum solar com a font d’energia).

La majoria dels fongs també són sapròfits, obtenen els nutrients per descompo-
sició de la matèria orgànica morta. Uns altres són paràsits: viuen a l’interior o
sobre els vegetals, animals i humans, i els causen malalties. La majoria de les
espècies de fongs patògens per a l’espècie humana són organismes sapròfits que
s’han adaptat a sobreviure en teixits humans.

Fong: Aspergillus fumigatus

Els fongs tenen una paret cel·lular de quitina (polímer de N-acetil-glucosamina),
responsable de la rigidesa del organisme.

Molts fongs contenen substàncies anomenades glicans que són molt tòxics per a
les cèl·lules animals. Els seus efectes associats són la inflamació no específica de
les vies aèries, cansament i mal de cap.
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Formació de micotoxines

Es coneixen almenys 50
compostos fúngics sobre els

quals es creu que poden causar
micotoxicosi. Deu d’aquests

compostos s’han vist que eren
cancerígens. Des de fa uns anys

s’han anat descrivint malalties
atribuïdes al consum de gra o

arròs contaminat per fongs, amb
un alt contingut de micotoxines.

L’any 1961 amb el descobriment
de l’aflatoxina i el seu poder

carcinogen es posen en marxa
nombrosos estudis sobre aquest

tipus de substància. Es comprova
que a més de les intoxicacions

alimentàries, les malalties es
poden produir per la inhalació de

micotoxines.

Els fongs poden ser organismes unicel·lulars (llevats) o estar formats per
cadenes llargues de cèl·lules anomenades hifes. Al conjunt d’hifes se
l’anomena miceli.

En la figura 1.5 podem veure el cicle de vida d’un fong. Aquests són complexos
que inclouen tant la reproducció sexual com l’asexual. Els elements reproductius
“espores” es produeixen en les dues situacions. Aquestes espores són fàcilment
transportables per l’aire.

Figura 1.5. Esquema del cicle vital dels fongs

Els fongs formen part dels microorganismes responsables de la degradació de
la matèria orgànica. Per això, el miceli, segrega uns enzims que digereixen els
substrats en què creixen. El seu creixement serà limitat per la disponibilitat
de nivells adequats d’humitat, nitrogen i alguns elements com el sofre, fòsfor i
manganès.

Durant el procés de la digestió, els fongs produeixen metabòlits que són els
responsables dels seus efectes sobre l’ésser humà; es tracta dels antibiòtics
i de les micotoxines.

Els antibiòtics, com la penicil·lina o la ciclosporina (utilitzada com a immunosu-
pressor en els trasplantaments) en general tenen efectes beneficiosos (en alguns
casos hi pot haver al·lèrgies).

Les micotoxines són substàncies orgàniques tòxiques produïdes per nombrosos
fongs. El paper de les micotoxines en la vida dels fongs no ha estat establert clara-
ment, encara que una funció important sembla ser la competició reguladora amb
altres organismes. Les micotoxines són molt diferents en estructura molecular,
des de simples moniliformes (la disposició de les quals és similar als grans d’un
collaret) fins a complicats polipèptids de pes molecular al voltant de 2.000. En
general, aquests compostos no són volàtils i romanen associats a l’estructura dels
fongs, espores incloses, o en el substrat en el qual creixen els fongs. Encara que la
formació de toxines per part dels fongs no és un procés totalment generalitzable,
es parteix de la idea que si un fong que produeix toxines és present a l’ambient,
probablement la seva toxina també hi serà.
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Exemples de micotoxines

Les aflatoxines són un exemple de micotoxines. Les aflatoxines són un grup de substàncies
produïdes per alguns fongs en petita quantitat, com a metabòlits secundaris, són
compostos altament oxigenats que són produïts per algunes soques d’Aspergillus flavus
i Aspergillus parasiticus. Es poden distingir quatre estructures fonamentals anomenades
B1, B2, G1 i G2, encara que la més estudiada és la primera. L’aflatoxina B1 mostra una
toxicitat aguda per via oral en els animals d’experimentació, i el fetge és el seu òrgan diana.
Els seus efectes crònics són notables, en especial el seu potencial cancerigen. També
s’han demostrat els seus efectes mutàgens i teratògens en mamífers.

Un altre exemple de micotoxina són els tricotecens. Són un grup de micotoxines molt
ampli (més de quaranta), derivat d’un compost terpènic de quatre cicles, l’escirpè. Són
produïdes per diversos gèneres de fongs, com: Fusarium, Cephalosporium, Giberella,
Myrothecium, Stachybotrys, Trichoderma, etc. Entre els tricotecens que han estat detectats
en cereals contaminats es troba la toxina T-2 (produït per Fusarium), nivalenol i derivats
d’aquests compostos. De les diferents formes de micotoxines, els tricotecens es troben
entre les bioquímicament més actives, són molt solubles en aigua i es poden trobar en
forma d’aerosols al medi ambient; en solució diluïda són estables sota l’acció de la llum, al
contrari de les aflatoxines, que es degraden.

La presència de tricotecens s’associa a les pràctiques agrícoles i ramaderes, encara que
la seva presència en ambients interiors no s’ha de descartar. Els efectes que poden
produir són variats com: irritació gastrointestinal (ulceració de les mucoses de la boca,
gastroenteritis), destrucció de les cèl·lules sanguínies (leucopènia), cansament, vertigen i
hipotensió o acció sobre el sistema immunitari, sobretot, sobre els macròfags.

No se sap amb certesa quins són els mecanismes que regulen la producció de
micotoxines. Al laboratori s’ha comprovat que es produeix quan les condicions
per al creixement del fong comencen a ser limitants. Altres factors que afecten la
producció de micotoxines són: la temperatura, el contingut en aigua del material
i la humitat relativa, la presència de llum, el substrat, el contingut en O2 i en CO2,
o combinacions d’alguns d’aquests factors. Tampoc no es disposa d’informació
sobre si aquests models es poden extrapolar a l’ambient en què es desenvolupen
els fongs. Per tant, el fet de trobar en un ambient espècies tòxiques no implica
necessàriament que es puguin detectar micotoxines, encara que sigui un senyal
per actuar.

Les micotoxines es troben associades a les espores, però també es poden trobar en
fragments de miceli, a la pols en suspensió i a la sedimentada. La seva captació
es fa mitjançant filtres de fibra de vidre.

Els fongs també produeixen compostos orgànics volàtils responsables de l’olor
clàssica d’humit del soterranis o locals mal ventilats. Entre els compostos més
representatius d’aquest tipus hi trobem: els aldehids, alcohols com l’etanol o
l’isopropanol, la cetona o l’acetat d’etil.

Les reaccions al·lèrgiques poden oscil·lar d’una senzilla coïssor, a símptomes,
moderats o severs, com per exemple esternuts, llagrimeig, congestió nasal, mal
de cap, febre, dificultat de respiració, mal de pit, diarrea i fins i tot la mort.

Els causants immediats de les reaccions al·lèrgiques són les espores de quasi
tots els fongs i quasi totes les persones hi són sensibles. La manifestació dels
símptomes dependrà de la susceptibilitat individual.
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Cèl·lules eucariotes

Les cèl·lules eucariotes tenen un
nucli diferenciat, format per un

nombre variable de cromosomes
i separat de la resta de la cèl·lula

per una membrana nuclear.

Les infeccions causades pels fongs s’anomenen micosis, que poden ser
sistèmiques (afecten diversos òrgans) o superficials o cutànies.

En la taula 1.5 podeu veure exemples de micosis sistèmiques i en la taula 1.6 de
micosis cutànies.

Taula 1.5. Micosis sistèmiques

Malaltia Agent Observacions

Criptococosi Crytococcus neoformans Es troba als excrements dels coloms quan estan secs i fora de la
radiació solar. Necessiten un medi alcalí i ric en sal, si no no hi poden
viure.

Histoplasmosi Histoplama capsulatum Es troba als excrements dels estornells, però necessita aigua i terra.

Candidiasi Candida albicans És un patogen oportunista que pot causar infeccions sistèmiques en
persones immunodeprimides.

Taula 1.6. Micosis cutànies

Malaltia Agent Observacions

Candidiasi Candida albicans És més freqüent trobar-la en afeccions de la pell i
de les mucoses.

1.3.4 Protozous

Els protozous són un tipus de protists. De mida d’entre 8 i 20 µm. La seva es-
tructura cel·lular és eucariota. Amb paret cel·lular de composició diversa. Tenen
diversos orgànuls cel·lulars i de característiques d’animals i vegetals diversos. La
seva organització és unicel·lular, tot i que poden formar colònies.

Alguns protozous poden ser un perill per a la salut humana i animal, ja que poden
causar malalties, com la malària o la malaltia de la son. Hi ha una gran varietat
de protists que poden habitar a ambients diferents; aigua dolça o salada, terres
i el tracte intestinal dels animals on duu a terme processos digestius decisius.
Habitualment utilitzen, com a font d’aliment, matèria orgànica en descomposició
o bacteris gramnegatius.

Protozous

Quan les condicions són adverses formen quistos capaços de resistir aquestes
condicions.

Un altre grup de protists són les algues unicel·lulars que tenen un paper important
ja que formen el fitoplàncton (que és la base de la cadena tròfica marina). La
Chroella és un tipus d’alga freqüent a les depuradores.

Els protozous d’interès clínic es divideixen en grups d’acord amb el lloc en el qual
poden causar la infecció. En la taula 1.7 en veurem alguns exemples.
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Professions amb risc

Les professions amb més risc de
malalties provocades pels
metazous són els treballadors de
la mineria i de les excavacions;
agricultors (arròs, cafè, plàtans,
cotó, sucre, tabac); fabricants de
maons, horticultors, jardiners,
etc.

Taula 1.7. Exemples de malalties causades per protozous

Lloc d’infecció Agent Observacions

Intestí Entamoeba histolytica, Gardia lamblia Poden provocar enteritis, amebiasi i giardiosi.

Sang Plasmodium falciparum, Trypanosoma gambiensis,
Leishmania

Malària Malaltia de la son Anèmia

Teixit parenquimàtic Pneumocystis carinii, Toxoplasma gondii Pneumònia Toxoplasmosi

Sistema nerviós Naegleria fowleri, Acanthamoeba sp Es troben en aigües estancades i càlides (humidificadors,
torres de refrigeració, jacuzzi).
Poden provocar meningoencefalitis, per inhalació de
quists o penetració per una ferida.

Tracte genital Trichomonas vaginalis Toxoplasmosi

1.3.5 Metazous: helmints

Els metazous són un grup d’animals pluricel·lulars, amb cicles vitals complexos i
diferents formes amb diverses fases en el seu desenvolupament. Així, és freqüent
que completin cadascuna de les fases (ou, larva i adult) en diferents hostes
(animals/ésser humà) i que la transmissió d’un hoste a un altre es faci per diferents
vies o vectors (femtes, aigua, aliments, insectes, rosegadors, etc.).

Els helmints o cucs que tenen un interès en la prevenció dels riscos professionals,
són els que coneixem com a macroparàsits. Són organismes pluricel·lulars amb
una reproducció sexual per ous i cicles vitals complexos (diversos hostes).

Helmint

Alguns representants d’aquest grup són: Ancylostoma duodenalis, Necator ameri-
canus (nematodes o cucs cilíndrics). La malaltia que causen és l’anquilostomiasi
que es caracteritza per ser una malaltia debilitant que produeix desnutrició i
anèmia.

Les femelles presents a l’intestí dipositen els ous que surten per les femtes. Per al
seu desenvolupament larvari necessiten sòls humits, càlids i rics en nutrients. Les
larves poden travessar la pell i pels vasos sanguinis i limfàtics arriben als pulmons
i a les vies respiratòries superiors des d’on són deglutides, i arriben finament a
l’intestí on s’inicia de nou el cicle vital.

Les professions amb un risc més elevat de malalties provocades pels
metazous són aquelles en les quals es produeixen les condicions necessàries
per al desenvolupament d’aquests cucs.
Les mesures preventives són: unes instal·lacions sanitàries adequades, una
educació de la població i l’ús de calçat.

L’esquistosomiasi

L’Schistoma mansoni i l’Schistoma japonicum (trematodes) causen l’esquistosomiasi, una
malaltia crònica, els símptomes de la qual moltes vegades passen inadvertits. Les
complicacions patològiques són lesions cròniques de les vies urinàries i fibrosi hepàtica.
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Malalties provocades pels
prions

Con a exemples de malalties
causades per prions, tenim la de

Creutzfeldt-Jakob,
l’encefalopatia espongiforme
bovina i altres encefalopaties
espongiformes transmissibles

d’origen animal.

Productes ineficaços

Els productes normalment
utilitzats en la desinfecció, com

el formaldehid, alcohol,
glutaraldehid, peròxid
d’hidrogen, radiacions

ultraviolades o radiacions
ionitzants, són ineficaços.

El seu cicle vital s’inicia amb la deposició dels ous mitjançant l’orina i les femtes, per poder-
se desenvolupar necessiten arribar a un rierol, canal o bassa on passen la fase larvària;
aquestes larves, que neden lliurement, són ingerides per un caragol en el qual es completen
diverses fases, les larves pateixen dos canvis fins que són expulsades com a larves que
poden travessar la pell de l’hoste definitiu, pels vasos limfàtics i sanguinis arriben al cor i
després per les venes hepàtiques i els porta als òrgans en què es completarà el cicle.

Les professions de risc són les que reuneixen les condicions per al desenvolupament
d’aquests cucs: aigua, caragols. Bàsicament, feines agrícoles.

Les mesures preventives són, a més de l’existència adequada d’instal·lacions sanitàries i
de programes d’educació de la població, el control de la població de caragols.

1.3.6 Prions

Els prions, que no són éssers vius ja que no s’ha demostrat que continguin material
genètic, sí es consideren agents biològics en l’RD 664/1997, ja que són substàncies
elaborades per éssers vius que poden provocar malalties.

Reglamentàriament els prions s’inclouen en la categoria “d’agents no
classificats”.

Els prions (proteinaceous infectious particles) no són éssers vius, sinó substàncies
químiques, encara que la seva incidència en el metabolisme animal superior o de
l’ésser humà s’assembla més al d’un microorganisme que a la d’un agent químic.

El prió és una molècula proteica amb una configuració anòmala i, per això, no pot
ser eliminada de l’organisme pels mecanismes d’hidròlisi enzimàtica habituals; a
més té la propietat d’induir la modificació de les molècules de proteïna normals,
i de convertir-les en molècules anòmales.

La conjunció d’ambdós factors, formació i no-eliminació, ofereix una acumulació
de la proteïna anòmala en certs teixits i en provoca la destrucció.

Les malalties causades per prions són molt específiques de cada espècie
animal i no són de fàcil contagi entre individus d’espècies diferents.

La principal via de contagi de les malalties causades per prions és la digestiva, per
ingestió d’aliments contaminats. També s’ha demostrat al laboratori la transmissió
mitjançant la inoculació als teixits de material contaminat; d’altra banda, no hi ha
evidències de la seva transmissió per via aèria, però no hem de baixar la guàrdia en
la formació d’aerosols, a causa del risc de transmissió indirecta per via digestiva.

Com que es tracta de molècules, els mecanismes habituals de prevenció, protecció
i tractament de malalties infeccioses (desinfecció, vacunació, tractament amb
antibiòtics, etc.) són ineficaços.
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Els mètodes de destrucció recomanats consisteixen en la utilització
d’hipoclorit sòdic al 2% o l’hidròxid de sodi 2M.

1.3.7 Altres contaminants biològics

Trobem, a part dels agents biològics habituals (virus, bacteris, fongs, protozous,
metazous i els prions), altres grups que no s’inclouen en allò que l’RD 664/1997
entén i defineix com a agents biològics, però, es poden considerar com a contami-
nants d’origen biològic, amb efectes sobre la salut. Per tant, des del punt de vista
de la prevenció, no s’hauria de descartar la seva possible presència en activitats
laborals.

Àcar

Els àcars i el pol·len són exemples de contaminants biològics que no
s’inclouen en l’RD 664/97.

Àcars

Els àcars pertanyen al grup dels aràcnids i varien de mida entre els 225 i els
425 µm, amb un pes entre 2 i 13 µg. Hi trobem nombroses espècies que es
poden desenvolupar en diferents hàbitats, com els ambients interiors, en el quals
les espècies més freqüents són: Dermatophagoides farinae, D. Pteronysinus i
Euroglyphus maynei.

Els àcars que viuen a la pols domèstica s’alimenten de les descamacions de la pell
que es desprenen durant les activitats diàries normals i que han estat humitejades,
fragmentades o descompostes. Els àcars es tendeixen a agrupar als llocs on
s’acumulen aquestes partícules, els llits, les moquetes, tapisseries, etc.

Els principals efectes per a la salut són les al·lèrgies provocades per la inhalació
de la pols que contenen, fonamentalment, enzims del seu tracte digestiu i altres
proteïnes solubles. Les reaccions més comunes són l’asma, rinitis i dermatitis
ectòpiques.

Pol·len

El pol·len de les plantes i dels arbres pot causar rinitis al·lèrgiques o asma en
individus sensibilitzats. La producció de pol·len és estacional, varia de quantitat,
segons les condicions climàtiques i geogràfiques. El pol·len de l’exterior pot entrar
a l’interior pel sistema de ventilació, les finestres obertes i ser transportat per les
persones a la seva roba i sabates.

Pol·len
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Malalties professionals

Actualment hi ha el RD 1299/
2006, de 10 de novembre, pel

qual s’aprova el quadre de
malalties professionals en el

sistema de la Seguretat Social, i
que estableix els criteris per a la

seva notificació i registre.

Teniu disponible l’RD
1299/2006 en la secció

“Annexos” del web
d’aquest crèdit.

1.4 Perills i efectes dels agents biològics contaminants

Els riscos de l’exposició als agents biològics poden ser conseqüència de dues
situacions diferents:

1. Primera quan la infecció es produeix després de l’existència d’un accident
laboral, normalment declarat, investigat ie causes quasi sempre conegudes.

2. Un altra situació és quan l’exposició és el resultat de l’exposició laboral
semblant a les que es produeixen en el camp de la higiene industrial, com
l’exposició als agents químics, en les quals el contaminant pot ser present en
a l’ambient en una concentració indeterminada que pot causar o no causar
un mal a la salut de les persones.

La conseqüència d’aquesta exposició és la de patir una malaltia infecciosa, i la
probabilitat que es manifesti el risc dependrà de la virulència del microorganisme
(nombre mínim de microorganismes per produir la infecció), el cicle biològic
del microorganisme, les condicions ambientals (han de ser compatibles amb el
desenvolupament de l’agent) i les condicions immunològiques dels treballadors.

El RD 1299/2006, de 10 de novembre, va incloure noves malalties d’origen
biològic.

1.4.1 Efectes dels agents biològics contaminants: infeccions,
al·lèrgies i toxicitat

Els principals efectes per a la salut dels agents biològics contaminants són les
infeccions, les reaccions al·lèrgiques i els efectes tòxics.

Els efectes tòxics són conseqüència de l’acció sobre els teixits o sobre les
funcions de determinades substàncies produïdes pels microorganismes com són
les endotoxines i micotoxines.

Els mecanismes de defensa poden ser diversos, entre els quals destaquem:

• La integritat de la pell. La pell i les mucoses segreguen substàncies anti-
microbianes, que poden destruir la paret cel·lular de molts bacteris. També
trobem a les vies respiratòries superiors les cèl·lules ciliades epitelials que
n’hi impedeixen el pas.

Si l’epiteli de la pell no està trencat, aquesta fa de barrera impenetrable pels
microorganismes, i queden limitades les infeccions als fol·licles pilosos i a
les glàndules sudorípares. Però cal dir que molts patògens poden penetrar
fàcilment les membranes mucoses.
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Tipus i exemples
d’immunitats

La immunitat és molt variable;
pot ser natural o adquirida,
activa o passiva, etc. Com a
exemples d’una immunitat
adquirida i activa trobem: la
immunitat humoral (producció
d’anticossos) i la immunitat
cel·lular, lligada als limfòcits B i
T.

• Les substàncies antimicrobianes. En el sèrum d’algunes espècies de
mamífers, com per exemple l’ésser humà, trobem substàncies bactericides,
com el lisozim que trobem a les llàgrimes, saliva, secrecions nasals, i les
beta lisines específicament efectives davant els bacteris grampositius.

Altres substàncies, com les fagocitines, són globulines que es troben en els
leucòcits fagocitaris i que són actives per als gramnegatius.

• Les cèl·lules fagocitàries de la sang. Els leucòcits són les cèl·lules de
defensa de l’organisme, entre les quals trobem els basòfils i eosinòfils,
que intervenen en els processos d’inflamació, els limfòcits, en la formació
d’anticossos i de la immunitat cel·lular, i els monòcits i neutròfils, que
actuen com a cèl·lules fagocitàries.

• La resposta inflamatòria. És un procés d’irritació d’un teixit, caracteritza-
da per un envermelliment, inflor, calor i dolor. A la zona de la inflamació, els
capil·lars sanguinis estan dilatats, la qual cosa fa augmentar el flux sanguini
(envermelliment), a més, les parets dels capil·lars es fan més poroses, de
manera que les proteïnes solubles escapen fora dels vasos i causen un
moviment osmòtic de fluid cap als teixits (inflamació).

• La immunitat humoral i cel·lular. Entenem per immunitat les propietats
de l’hoste que confereixen una resistència a un agent de manera específica.

El risc de contacte amb microorganismes capaços de produir substàncies
al·lèrgiques es pot produir per alguns productes d’origen animal o vegetal com
són les espores. La probabilitat que es manifesti aquesta al·lèrgia dependrà de:
les condicions ambientals (han de ser compatibles amb el desenvolupament de
l’agent) i la sensibilitat específica dels treballadors.

La toxicitat s’associa als microorganismes com els bacteris i fongs, capaços de
produir substàncies com les endotoxines, exotoxines, compostos orgànics volàtils
i micotoxines.

La probabilitat que es manifesti el risc dependrà de l’establiment de les condicions
de treball en les quals no es produeixin la dispersió del fong o bacteri (ordre i
neteja) i de l’adopció de mesures per tal d’evitar la seva ingestió.

Podem veure en la figura 1.6 la relació dels conceptes d’infecció, toxicitat i
al·lèrgia, amb el microorganismes o substàncies que les provoquen.

Figura 1.6. Toxicitat, infecció i al·lèrgia
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En la taula 1.8 s’enumeren diferents agents biològics, quina part o unitat d’ells pot
produir efectes en els humans i on els podem localitzar.

Taula 1.8. Efectes dels agents biològics

Categoria Unitat Agent Efectes primaris en humans Fonts interiors

Bacteris Organismes Legionella Pneumònia Torres de refrigeració

Espores Thermoactinomyces Pneumònia hipersensitiva Aigua calenta, superficies humides
calentes

Productes Endotoxines Febre, calfreds Aigua estancada

Fongs Organismes Sporobolomyces Pneumònia hipersensitiva Superficies humides

Espores Alternaria Asma, rinitis Aire exterior, superficies humides

Histoplasma Infecció sistèmica Excrements d’aus

Antigèns Glicoproteïnes Asma, rinitis -

Toxines Aflatoxines Càncer Superficies humides

Compostos
orgànics volàtils

Aldehids Mal de cap, irritacions de les
membranes mucoses

Superficies humides

Protozous Organismes Naegleria Infecció Reservoirs d’aigua contaminada

Antigèns Acanthamoeba Pneumònia hipersensitiva Reservoirs d’aigua contaminada

Virus Organismes V. Grip Infecció respiratòria Hostes humans

Artròpodes Femtes Dermatophagoides Asma, rinitis Pols domèstica

Plantes Pol·len Ambrosia Asma, rinitis Aire exterior

1.5 Riscos d’exposició i de contagi

Perquè tingui lloc una exposició a l’agent contaminant, aquest ha d’entrar en
contacte amb les persones i, per tant, s’haurien de complir les condicions següents:

• L’agent ha de ser present a l’ambient, és a dir, hi ha de haver uns reservoris
que mantinguin la vida dels microorganismes. Els reservoris més usuals
són: el sòl, l’aigua contaminada, els animals, els humans i altres materials
sobre els quals puguin proliferar.

• En aquests reservoris, els microorganismes es multipliquen normalment en
funció dels nutrients disponibles. Se’n produeix la proliferació.

• En últim lloc, hi ha de haver una dispersió, que els permeti arribar a nous
reservoris. Per exemple, quan els reservoris són les persones, el simple fet
de parlar, esternudar o tossir dispersa a l’aire un aerosol que pot contenir
microorganismes. Altres processos de dispersió són: l’agitació de les
aigües, la neteja del sòl o de les zones en les quals s’acumuli brutícia, la
manipulació de materials contaminats, el mateix funcionament dels sistema
de ventilació i climatització, etc.
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Patogenicitat

Definim patogenicitat com la
capacitat que un microorganisme
guanyi els sistemes de defensa de
l’hoste (pell, substàncies
antimicrobianes, cèl·lules
fagocitàries, sistema immunitari)
i arribi a produir la malaltia.

Agents biològics, per via
respiratòria

Alguns exemples d’agents
biològics que entren per via
respiratòria són el bacil de Koch,
responsable de la tuberculosi
(també pot ser-ho per via
digestiva), el de la diftèria, el
citomegalovirus, els rinovirus i
les espores de fongs. També
podem destacar la pols procedent
de la neteja, del procés productiu
i dels sistemes de ventilació
artificial sense un manteniment
adequat.

La interacció entre un agent biològic i l’ésser humà no ha de provocar de
manera necessària una malaltia o un dany per a la salut.

Perquè es produeixi un efecte negatiu per a la salut d’un ésser humà quan
interaccioni amb un agent biològic és necessari que es produeixin les condicions
següents:

1. L’agent biològic ha de ser patogen. Aquesta és una característica de la
pròpia espècie i segons la capacitat de fer mal a les cèl·lules d’una espècie
d’una mateixa soca és el que definim com a virulència. Així també podem
definir com a dosi infectiva el nombre d’individus necessaris perquè puguin
produir una malaltia. Aquesta xifra està lligada al grau de patogenicitat i
virulència de l’agent.

2. Hi ha d’haver un reservori, o sigui, un lloc amb un substrat alimentari, en
el qual hi hagi a més condicions ambientals que permetin que un nombre
suficient de microorganismes visqui i es reprodueixi.

3. L’agent biològic s’ha de dispersar, o sigui, ha de ser capaç de desplaçar-se
per l’entorn sobre algun suport o portador, per exemple, bioaerosols, vectors
com els mosquits, rates, etc.

4. Hi ha d’haver una via d’entrada a l’organisme del nou hoste: inhalació,
ingestió, esquerdes a la pell, membranes mucoses, via parenteral, etc.

5. El nou hostatger ha de ser susceptible a l’agent. Així podem definir la
susceptibilitat de l’hoste com un debilitament dels sistemes de defensa, que
fan que un microorganisme innocu per a la població sana esdevingui patogen
per als individus especialment sensibles (edat, hàbits, tractaments mèdics,
etc.).

Si alguna de les condicions necessàries perquè es produeixi un efecte negatiu
sobre la salut d’un ésser humà no es compleix, no és possible l’aparició d’una
malaltia. Aquestes condicions defineixen la cadena d’infecció i les diferents
estratègies preventives tenen com a objectiu trencar aquesta cadena en algun
o diversos dels seus esglaons.

1.5.1 Les vies d’entrada

Les vies d’entrada dels agents biològics són semblants a les dels contaminants
químics, encara que seran condicionades pels sectors d’activitat i les operacions
que s’hi facin. Són les següents:

1. Via respiratòria. És la inhalació dels agents biològics presents a l’aire,
normalment associades a partícules sòlides o líquides, formant el que
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Exemples d’agents
biològics, per via digestiva

Alguns exemples d’agents
biològics que penetren per via

digestiva són els enterovirus,
enterobacteris, helmints i

protozous. Així, el virus de
l’hepatitis A es transmet

principalment per via fecal-oral,
mitjançant aliments i begudes

contaminades, en ser excretat per
l’organisme per via fecal.

anomenen un bioaerosol. Els mecanismes de formació dels bioaerosols són
molt variats, per exemple, agitació de cultius microbiològics, centrifuga-
ció de mostres biològiques, autòpsies, naixement d’animals, inoculacions
intranasals, processos de condicionament de l’aire (torres de refrigeració,
humidificadors).

2. Via dèrmica. L’agent biològic, o el material que el conté, entra en contacte,
ja sigui directe o indirecte, amb la pell i les mucoses de la persona. De
vegades, són gotes de mida gran del bioaerosol les que es dipositen a les
mans, ulls o a les vies respiratòries superiors (boca, nas i gola); d’altres, és
el contacte directe amb persones infectades o amb les seves ferides, i també
el contacte amb objectes contaminats, roba, objectes o instruments, sang i
altres fluids biològics.

Podem incloure també aquí la via ocular (conjuntiva). La contaminació
es genera per la projecció d’aerosols (esquitxades) infectades sobre la
mucosa ocular, mitjançant els oculars dels microscopis i altres aparells
òptics contaminats, així com la projecció de gotetes dels medis de cultiu
infecciosos.

3. Via digestiva. En general, es produeixen per la ingestió d’aliments o
begudes contaminats i per la transmissió mans-boca (neteja inadequada
de les mans), onicofàgia (menjar-se les ungles), mossegar el llapis, fumar.
També, però amb una importància menor, per la ingesta de sang, fluids o
cultius contaminats (pipetejar directament amb la boca).

4. Via parenteral. És l’entrada de l’agent biològic a les capes profundes de
la pell causada per punxades, talls, ferides, mossegades, esgarrapades o
picadures d’insectes. Habitualment es produeix de manera accidental, com
pot passar amb l’arbovirus, la brucel·la i el virus causant de la ràbia.

L’entrada d’agents biològics per via respiratòria, dèrmica i digestiva són les
més habituals; la parenteral és més estranya, encara que és molt normal en
professionals sanitaris.

És important el control de la via parenteral. La coincidència de la manipulació
de material potencialment infecciós i de material punxant pot obrir una via de
penetració de la infecció. Encara que aquestes circumstàncies es produeixin
principalment en l’activitat sanitària, no hem d’oblidar les activitats de neteja i
sanejament.

1.6 Classificació dels agents biològics, segons el risc d’infecció

La classificació dels agents biològics és determinada per l’article 3 de l’RD
664/1997, de 12 de maig.
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Cadascun dels quatre grups en què podem classificar els agents biològics es
caracteritzen pel següent:

• Agent biològic del grup 1. Agent biològic que resulta poc probable que
desenvolupi una malaltia a l’ésser humà.

• Agent biològic del grup 2. Agent biològic que pot desenvolupar una
malaltia a l’ésser humà, i pot suposar un perill per als treballadors. És poc
probable que es propagui a la col·lectivitat; generalment hi ha una profilaxi
o tractament eficaç.

• Agent biològic del grup 3. Agent patogen que pot causar una malaltia greu
a l’ésser humà i presenta un problema seriós per als treballadors, hi ha el
risc que es propagui a la col·lectivitat, però generalment hi ha una profilaxi
o tractament eficaç.

• Agent biològic del grup 4. Agent patogen que causa una malaltia greu a
l’ésser humà i suposa un perill seriós per als treballadors. Hi ha moltes
probabilitats que es propagui a la col·lectivitat i generalment no hi ha una
profilaxi o un tractament eficaç.

Els agents biològics es classifiquen en quatregrups (1, 2, 3 i 4) d’acord amb
el risc d’infecció, segons els criteris següents:

• Patogenicitat: capacitat de l’agent per produir la malaltia.

• Risc de contagi per als treballadors.

• Tipus de transmissió.

• Probabilitat de propagació a la col·lectivitat.

• Existència de tractament i/o profilaxi eficaç.

La legislació espanyola, l’RD 664/1997, publica una llista exhaustiva d’agents
biològics classificats segons els criteris descrits anteriorment.

La classificació d’un agent en un grup de risc determinat implica establir una
sèrie d’estratègies de prevenció determinades.

En la taula 1.9 fem un resum que ens pot aclarir els diferents grups d’agents
biològics que ha establert la legislació de l’RD 664/1997.

Taula 1.9. Classificació dels agents biològics segons l’RD 664/1997

Agents biològics Causen malaltia a
l’ésser humà

Risc de contagi
per als

treballadors

Propagable a la
col·lectivitat

Profilaxi o
tractament

Grup 1 Poc probable - - -

Grup 2 Pot causar malaltia Pot suposar-lo Poc probable Sí
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Indicacions addicionals de
la guia tècnica

A. Possibles efectes al·lèrgics.

D. La llista dels treballadors
exposats a l’agent s’ha de

conservar durant més de 10 anys
després de l’última exposició.

T. Producció de toxines.

V. Vacuna eficaç disponible.

(*). Normalment no infecciós a
través de l’aire.

“spp”. Altres espècies del gènere,
a més de les explícitament

indicades, poden constituir un
risc per a la salut.

Taula 1.9 (continuació)

Agents biològics Causen malaltia a
l’ésser humà

Risc de contagi
per als

treballadors

Propagable a la
col·lectivitat

Profilaxi o
tractament

Grup 3 Malaltia greu Perill seriós Risc de
propagació

Sí

Grup 4 Malaltia greu Perill seriós Moltes
probabilitats

No

Aquest criteri de classificació en quatre grups només té en compte els efectes
infecciosos de la majoria dels microorganismes vius. Cal recordar altres tipus
d’efectes com ara trastorns de tipus tòxic, processos al·lèrgics i/o irritants produïts
majoritàriament pels productes derivats d’aquests agents.

Així podem veure que el grau de perillositat d’un agent augmenta, en conseqüèn-
cia, amb el nombre del grup al qual pertany, des de l’1, en què es troben els agents
que més difícilment poden causar una malaltia, fins al 4, en què es troben els més
perillosos.

En l’annex II de l’RD 664/1997 hi ha una llista dels agents biològics amb els
seus noms, separats per categories (paràsits, fongs, virus, bacteris i similars),
amb el nombre del grup al qual pertanyen (2, 3 o 4), i la indicació de
possibles efectes al·lèrgics i/o tòxics en aquells que els presentin, així com
les indicacions addicionals.

En la llista dels agents biològics de l’annex II de l’RD 664/1997 es poden
trobar unes indicacions addicionals en la columna de notes o al costat del nom
científic. Aquests símbols ens donaran pautes per tenir en compte a l’hora de
fer una avaluació de riscos i preveure les mesures preventives i/o correctores en
l’exposició biològica.

Aquesta classificació dels agents biològics s’ha fet considerant els seus possibles
efectes sobre els treballadors sans. No s’han tingut en compte els efectes
particulars que poden patir els treballadors la sensibilitat dels quals pot ser afectada
per altres causes, com una patologia prèvia, medicació, trastorns immunitaris,
embaràs o lactància.

A la vegada hem de fer atenció als punts següents:

• La no-inclusió en la llista d’un agent determinat no vol dir que automàtica-
ment pertanyi al grup 1.

• En la llista no s’inclouen els microorganismes genèticament modificats, atès
que són objecte d’una reglamentació específica (annex 1 de la guia tècnica).

• En el cas dels agents per als quals s’indica tan sols el gènere, s’han de
considerar exclosos de la classificació les espècies i soques no patògenes
per a l’ésser humà.

• Tots els virus no inclosos en la llista que hagin estat aïllats en els éssers
humans s’han de considerar classificats com a mínim al grup 2, llevat que
l’autoritat sanitària digui que és innecessari.
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Per aprofundir sobre la
classificació dels agents
biològics consulteu la
secció “Annexos” que
trobareu al web d’aquest
crèdit.

Quan una soca estigui atenuada o hagi perdut gens de virulència ben coneguts, no
serà necessàriament aplicable la contenció requerida per a la classificació de la
soca mare.

Per als agents biològics normalment no infecciosos a través de l’aire, assenyalats
amb un asterisc en la llista, podrà prescindir d’algunes mesures de contenció
destinades a evitar la seva transmissió per via aèria (llevat que ho indiqui l’autoritat
sanitària). Per als paràsits no serà necessari aplicar algunes mesures de contenció
en les etapes no infeccioses del seu cicle.

La classificació dels agents de la taula 1.10 s’ha efectuat atenent els seus possibles
efectes sobre els treballadors sans.

Taula 1.10. . Exemples d’agents biològics classificats

Tipus Grup Agent Malaltia

Bacteris 1
2
3
4

No s’hi classifiquen.
Legionella pneumophila Mycobacterium tuberculosis
No n’hi ha de classificats en aquest grup.

Pneumònia
Tuberculosi

Virus 1
2
3
4

No s’hi classifiquen.
Virus de la grip
Virus d’hepatitis B
Virus d’Ebola

Grip
Hepatitis B
Febre hemorràgica

Fongs 1
2
3
4

No s’hi classifiquen.
Penicillum sp
Histoplasma capsulatum
No n’hi ha de classificats en aquest grup.

Sensibilitzacions

Paràsits 1
2
3
4

No s’hi classifiquen.
Taenia saginata
Leishmania donovani
No n’hi ha de classificats en aquest grup.

Tènia
Leishmaniosi

1.7 Normativa i documentació sobre agents biològics perjudicials

Hi ha una àmplia normativa i documentació específica referent als agents biolò-
gics.

Pel que fa a la normativa, s’hi inclouen els textos legals que s’han de tenir en
compte a l’hora de realitzar l’avaluació dels riscos biològics, tant de manera
general com més específica, d’un tipus determinat de microorganisme.

Pel que fa a la documentació específica, l’INSST ha elaborat una extensa do-
cumentació en què es marquen pautes d’actuació i es dóna informació sobre
l’actuació en higiene industrial dels agents biològics. Aquestes pautes s’han
elaborat recollint les actuacions internacionals d’organismes tan importants com
l’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists).
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1.7.1 Normativa general

Sobre agents biològics tenim la legislació següent a escala de l’Estat espanyol:

Article 6 de l’LPRL

L’LPRL “determina el nucli bàsic de garanties i responsabilitats per a establir un nivell
adequat, de protecció de la salut dels treballadors”.

• La Llei 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL).

• RD 664/1997, del 12 de maig, sobre protecció dels treballadors contra
els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.
Aquest Reial decret transposa al Dret espanyol la Directiva 90/679/ CEE,
de 26 de novembre, la posterior modificació per la Directiva 93/ 88/CEE,
de 12 d’octubre, i l’adaptació al progrés tècnic per la Directiva 95/30/CE,
de 30 de juny.

L’RD 664/1997, del 12 de maig, és una normativa bàsica sobre agents
biològics perjudicials.

• Ordre de 25 de març de 1998, “per la que s’adapta en funció del progrés
tècnic l’RD 664/1997, de 12 de maig, sobre protecció dels treballadors
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el
treball”.

• Directiva 2000/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de
setembre de 2000, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos
relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.

1.7.2 Normativa específica

Tenim una nombrosa legislació específica que podeu consultar als Annexos.

1.7.3 Documentació

Podem trobar la documentació tècnica sobre els agents biològics a l’Institut
Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST). Hi trobem nombroses notes
tècniques de prevenció (NTP), que fan referència als agents biològics, tant en la
seva descripció com en la identificació, avaluació i les mesures de prevenció i
protecció.

Degut a la situació actual tant excepcional causada pel nou coronavirus, cal ser
molt rigurós en la informació que es posa a disposició dels treballadors, de manera
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que el tècnic de prevenció té una responsabilitat molt gran a l’hora de seleccionar
i facilitar aquesta informació.
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2. Generació de contaminants biològics

Els riscos professionals originats per l’exposició als contaminats biològics es
donen en aquelles activitats que, per les seves pròpies característiques, poden
facilitar el contacte del treballador amb un o diversos agents biològics.

Per a això cal analitzar tots els riscos derivats de les activitats professionals en què
els treballadors estan o poden estar exposats a agents biològics: microorganismes,
cultius cel·lulars i paràsits interns, capaços d’originar qualsevol tipus d’infecció,
al·lèrgia o toxicitat.

Així, és important conèixer com es generen els possibles focus dels agents
biològics, tant pel que fa a una manipulació deliberada, com a una exposició
incidental, a fi de poder-los avaluar correctament i poder-los prevenir.

2.1 Possibles orígens i focus dels contaminants biològics de
l’ambient de treball

Per poder contraure una infecció, és necessari que coincideixin una sèrie de cir-
cumstàncies amb relació a tres elements: el microorganisme, la via de transmissió
i la pròpia persona.

Els microorganismes patògens es desenvolupen dins l’organisme humà o dins
l’organisme animal. Les persones o animals portadors de microorganismes no
sempre estan malalts, a vegades, es tracta de portadors sans que no pateixen la
malaltia, però sí que poden transmetre-la.

Conèixer els principals mecanismes de transmissió dels diferents microorganis-
mes és una eina bàsica per a la prevenció i protecció dels treballadors.

Exemples d’activitats de risc

Alguns exemples d’activitats de risc segons el tipus de transmissió són aquests:

• Transmissió de persona a persona: personal sanitari, personal de seguretat, mestres, etc.

• Transmissió d’animal a persona (zoonosi): veterinaris, ramaders, indústries làcties,
escorxadors, etc.

• Transmissió mitjançant d’objectes o material contaminats: personal de neteja, sanejament
públic, agricultors, cuiners, miners, indústries de la llana, pells i cuir, etc.

En la taula 2.1 podem veure un resum de les diferents activitats relacionades amb
els factors de risc que els són implícits i alguns exemples de possibles malalties
relacionades.
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Exemples d’ús intencionat
d’agents biològics

Com a exemples d’activitats en
les quals hi ha intenció d’utilitzar

agents biològics tenim els
laboratoris de diagnòstic

microbiològic, els treballs de
recerca o els processos

industrials biotecnològics.

Taula 2.1. Activitats de risc amb agents biològics

Activitat Malalties Factors de risc

Laboratori Hepatitis
Sida
Zoonosi

Manipulació de material biològic
Manipulació d’animals
Cultius de microorganismes

Personal sanitari Hepatitis
Sida
Herpes
Tuberculosi
Altres infeccions

Tracte amb malalts sense
prevenció adequada
Manipulació de material biològic i
instrumental contaminats

Indústries làcties Brucel·losi
Tuberculosi bovina

Manipulació d’animals
Contacte amb llet contaminada

Indústries de la llana Carboncle (àntrax)
Febre Q

Contacte amb llanes d’animals

Agricultura i ramaderia Zoonosi
Tètanus
Paràsits

Contacte amb animals
Manipulació d’eines
Mosquits
Sòl i aigua contaminats

Indústria del cuir Carboncle (àntrax)
Febre Q

Contacte amb pells d’animals

Producció d’adob orgànic Zoonosi
Tètanus
Parasitosi

Contacte amb fems
Contacte amb farina d’ossos

Sanejament públic Leptospirosi
Tètanus
Hepatitis

Contacte amb aigües residuals i
fangs de depuració

Neteja urbana Leptospirosi
Erisipela
Febre tifoide
Hepatitis

Contacte amb brossa i rates
Aigua i terres contaminades

Treballs a mines, rases i
clavegueres

Anquilostomiasi
Leptospirosi
Tètanus

Contacte amb terra contaminada
Eines contaminades

Veterinaris, cura d’animals Zoonosi Contacte amb animals

Les activitats laborals en les quals podem trobar la presència d’agents biològics,
les podem agrupar, segons el que disposa l’RD 664/1997 en activitats en què hi
ha una intenció deliberada d’utilitzar agents biològic i activitats en què no hi ha
una intenció deliberada de manipular agents biològics.

2.2 Activitats en les quals hi ha una intenció deliberada d’utilitzar
agents biològics

Les activitats en les quals hi ha una intenció deliberada d’utilitzar agents biològics
estan relacionades amb els treballs en què es manipulen de manera intencionada
agents biològics cultivant-los o concentrant-los. La taula 2.2 mostra les activitats
més representatives.

Taula 2.2. Activitats amb intenció deliberada d’utilitzar agents biològics

Sector d’activitat Exposició

Indústria farmacèutica Fabricació d’antibiòtics, vacunes, enzims
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Taula 2.2 (continuació)

Sector d’activitat Exposició

Indústria alimentària Fabricació de formatges, cervesa, iogurt

Indústria química Producció d’alcohol

Laboratori de diagnòstic microbiològic Manipulació de cultius

Laboratori de recerca Manipulació d’animals infectats

2.3 Activitats en les quals no hi ha una intenció deliberada de
manipular agents biològics

Les activitats en les quals no hi ha una intenció deliberada de manipular agents
biològics són activitats en les quals és possible l’exposició a agents biològics,
malgrat que aquestes activitats no impliquin el seu ús deliberat. La taula 2.3 mostra
les activitats més importants.

Taula 2.3. Activitats en què no hi ha una intenció deliberada de manipular agents biològics

Sector d’activitat Exposició

Treballs a centres de producció d’aliments Tractament i conservació de carns, peix, vegetals,
cereals, etc.

Treballs agraris Treballs agropecuaris, cultiu de la terra i cura dels
animals

Treballs amb animals Atenció veterinària, indústria de la llana, indústria de
les adoberies, escorxadors, etc.

Assistència sanitària Activitats d’atenció als malalts, activitats de serveis i
manteniment a institucions sanitàries

Treballs a laboratoris clínics (excepte els de
diagnòstic microbiològic)

Manipulació de material biològic d’origen animal i/o
d’origen humà

Recollida i tractament de residus Contacte amb terres contaminades, escombraries,
clavegueram, abocadors, etc.

Treballs a instal·lacions depuradores d’aigües
residuals

Contacte amb aigües residuals i fang de depuració

A continuació veurem una sèrie d’exemples dels diferents microorganismes que
ens podem trobar en activitats en les quals no hi ha una intenció deliberada de
manipular-los, però en què també hi ha un risc d’infecció:

1) Treballs a centres de producció d’aliments. En aquests treballs són freqüents
les dermatosis produïdes per sensibilització a proteïnes microbianes, les zoonosis
i algunes alteracions respiratòries derivades dels treball en ambients de pols i
al·lèrgens (taula 2.4).

2) Treballs agraris, mineria construcció, excavacions. En aquest grup s’in-
clouen els treballadors de vivers, jardiners, treballadors d’explotacions agrícoles,
agropecuàries, talladors, forestals, treballadors subterranis, geòlegs, biòlegs i
botànics que treballin en contacte amb la terra (taula 2.5).
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Taula 2.4. Exemples d’agents biològics relacionats amb els centres de producció d’aliments

Àrea de treball Agents biològics

Industria làctia Tuberculosi bovina
Brucel·losi
Listeriosi
Salmonel·losi (Salmonella sp.)
Intoxicacions alimentàries (Staphilococcus aureus)
Enteritis vibriònica (Campylobacter )
Diarrees coliformes (Escherichia coli)
Shigel·losi (Shigella sonnei)
Febre Q (Coxiella burnetti)

Farina Fongs i paràsits a la pols (Aspergillus, Penicillum)
Àcars (Tyroglyphus siro, Aleurobius farinae,
Glycophagus domesticus)

Refinat del sucre Bagassosi: fongs (actinomicetals termòfils)

Conserva d’aliments Vegetals: amebiasi (Entamoeba histolyca),
candidiasi (Candida albicans)
Carn: àntrax, tuberculosi, brucel·losi, intoxicacions
alimentàries (Bacilus cereus, Streptococcus faecalis,
E. Faecium), hepatitis A.
Peix: intoxicacions alimentàries (Vibriuo
parahemolyticus), còlera (Vibrio cholerae),
erisipeloide (Erysipelotrix rhusiopatiae).

Industries de la carn (escorxadors) Brucel·losi
Intoxicacions alimentàries (Staphilococcus sp.,
Streptococcus sp., Clostridium perfringens)
Hidatidosi
Carboncle
Tuberculosi bovina
Leptospirosi
Febre Q
Psitacosi
Tètanus Botulisme (Clostridium botulinum)
Toxoplasmos
Tinyes (Tricophyton sp., Epidermophyton sp.,
Microsporum sp.)
Anisakis

Olis vegetals Cacauet amb floridura (Aspergillus niger )

Taula 2.5. Exemples d’agents biològics relacionats amb treballs agraris, mineria, construcció, excavaci-
ons

Àrea de treball Agents biològics

Generals Tètanus
Rinosporidiosi
Esporotricosi
Blastomicosi
Coccidiomicosi
Histoplasmosi
Helmintiasi
Carboncle

Freqüents en mineria Helmintiasi
Anquilostomiasi
Micosi
Esporotricosi
Zoonosi: leptospirosi

Freqüents associats al reg amb aigua estancada Helmintiasi

Freqüents associats a l’ús de femtes com a
fertilitzant

Amebiasi
Ascaridiasi
Anquilostomiasi
Febre tifoide
Salmonel·losi

Associats a malalties transmeses per
artròpodes/insectes

Paparra (malaltia de Lyme, febre botonosa)
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Taula 2.5 (continuació)

Àrea de treball Agents biològics

Freqüents en els cultivadors d’arròs Tètanus
Anquilostomiasi
Esquistosomiasi
Leptospirosi
Tinya
Candid\\a Estafilococ
Rhizopus parasitans
Sarna

3) Treballs a centres sanitaris. Inclouen l’assistència sanitària, serveis d’aïlla-
ment, anatomia patològica, odontòlegs, podòlegs, acupuntors, ambulàncies, assis-
tència a malalts al domicili, laboratoris clínics de diagnòstic, recercai docència,
personal de neteja i bugaderia, tatuatges (taula 2.6).

Taula 2.6. Exemples d’agents biològics relacionats amb treballs a centres sanitaris

Àrea de treball Agents biològics

Infeccions víriques Rubèola
Xarampió
Parotiditis
Hepatitis A, B i C
VIH
Varicel·la
Herpes
Grip

Infeccions bacterianes Tuberculosi
Meningitis meningocòccia
Tos ferina
Diftèria
Legionel·losi
Salmonel·losi
Shigel·losi
Intoxicacions alimentàries

Fongs Càndides
Aspergil·losi

Altres Giardiosi (Giardia lamblia) Ascariasi (Ascaris
lumbricoides) Criptosporidiosi (Cryptospòridium sp.)

4) Treballs en unitats d’eliminació de residus i instal·lacions depuradores
d’aigües. Són treballadors de tractament de residus i depuradores, escombriaires,
recollida i transport i eliminació de contaminants biològics, netejadors en general,
etc. (taula 2.7).
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Factors que potencien el
risc d’infeccions

L’edat, possibles malalties
subjacents, determinats

tractaments amb antibiòtics,
corticosteroides o altres agents
immunosupressors, l’aplicació

de radioteràpia, el trencament de
la primera barrera de defensa
causada per les intervencions

quirúrgiques, l’anestèsia, l’ús de
catèters, etc., són factors propis

de l’hoste que poden potenciar la
susceptibilitat de les persones a

la infecció.

Taula 2.7. . Exemples d’agents biològics amb relació a treballs d’eliminació de residus

Àrea de treball Agents biològics

Eliminació de residus Tètanus (Clostridium tetani)
Leptospirosi (Leptospira interrogans)
Listeriosi (Listeria monocytogene)
Brucel·losi
Febre tifoide
Diarrees coliformes (Escherichia coli)
Salmonel·losi (Salmonella sp.)
Shigel·losi (Shigella sonnei)
Enteritis vibriònica (Campylobacter )
Intoxicacions alimentàries (Streptococcus faecalis,
Aecidium, Clostridium perfringens, Staphylococcus
sp., Streptococcus sp.)
Yersiniosi (Yersinia enterocolitica)
Bacteris gramnegatius (endotoxines)
Legionel·losi (Legionella sp.)
Hepatitis víriques (VHA, VHB, VHC, etc.)
Virasis: enterovirus, rotavirus, etc.
VIH
Febre Q
Amebiasi (Entamoeba histolytica)
Giardiosi (Giardia lambia)
Criptosporidiosi (Criptosporidium)
Ascariasi (Ascaris)
Tricuriasi
Equinococcosi
Tènies
Esquistosomiasi
Fongs (Candida albicans)

Altres activitats exposades a agents biològics

Hi ha moltes altres activitats laborals que porten associada una exposició als agents
biològics, d’alguna o altra manera:

• Un primer grup format per policies, bombers, funcionaris de presons, forces armades,
socorristes, etc., en què les malalties més freqüents provocades per agents biològics són
VIH, virus de l’hepatitis, tètanus.

• Un segon grup format per treballadors de la docència, guarderies, asils, en què les infeccions
més freqüents són malalties pròpies de la infància (rubèola, xarampió, parotiditis, varicel·la,
etc.), VIH, grip, tuberculosi.

2.3.1 Treballs a centres sanitaris

Als centres sanitaris els focus humans generadors de microorganismes infecciosos
poden ser: pacients, treballadors i, de vegades, visitants, que es trobin en qualsevol
de les situacions següents: malaltia en fase aguda, malaltia en període d’incubació,
que hi hagi colonització per l’agent infecciós, però sense símptomes aparents de
la malaltia, o que siguin portadors crònics de l’agent infecciós.

Altres fonts de microorganismes infecciosos poden ser: la flora endògena del propi
pacient, així com altres objectes, equips, superfícies, inclosos els medicaments
contaminats.

La resistència de les persones a l’acció dels microorganismes patògens pot variar
considerablement. Algunes persones poden ser immunes a la infecció o poden ser
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capaces de resistir la colonització per un agent infecciós; en d’altres, exposades
al mateix agent, es poden establir relacions comensals amb l’agent, i que es
converteixin en portadors asimptomàtics; finalment, unes altres desenvoluparan
la malaltia.

Les rutes de transmissió dels microorganismes són diverses, en molts casos
úniques, però alguns agents infecciosos poden ser transmesos per més d’una ruta
alhora. Es poden considerar cinc rutes de transmissió principals:

Transmissió per contacte

1) Transmissió per contacte. És la ruta de transmissió més important i freqüent
de les infeccions hospitalàries. Es classifica en dos grups:

1. Transmissió per contacte directe. Suposa el contacte entre els cossos i
la transferència física de microorganismes entre la persona infectada o
colonitzada i l’hoste susceptible. Normalment això pot ocórrer en moure
un pacient, en banyar-lo o en fer qualsevol altra activitat que impliqui el
contacte directe (pell amb pell). La transmissió per contacte directe pot
ocórrer entre pacients i treballadors i entre pacients.

2. Transmissió per contacte indirecte. Suposa el contacte entre l’hoste sus-
ceptible i un objecte contaminat, per exemple: instruments, agulles, robes,
mans brutes o guants que no han estat canviats entre un pacient i un altre.

Alguns exemples de microorganismes transmesos per aquesta ruta són: Clostridi-
um difficile i Staphylococcus aureus, resistent a la meticil·lina (MARSA).

MARSA

L’aparició de l’Staphylococcus aureus, resistent a la meticil·lina (MARSA) i que
freqüentment també és resistent a altres antibiòtics, ha complicat notablement el tractament
de moltes infeccions estafilocòciques en oferir molt poques alternatives terapèutiques.

L’aparició de brots epidèmics als hospitals ha donat pas a una situació endèmica que s’ha
anat expandint a altres hospitals. Actualment no es pot considerar cap hospital lliure del
risc d’infeccions per MARSA.

El mecanisme de transmissió més important és el contacte amb el pacient a través de
les mans contaminades del personal sanitari que l’atén. El personal sanitari pot ser un
portador transitori, pel contacte amb les mans amb un pacient que té MARSA, o bé un
portador estable a les foses nasals.

El control de les infeccions ocasionades pel MARSA als hospitals és un esforç col·lectiu
i depèn del tractament i aïllament correctes dels pacients infectats i també de la detecció
precoç dels portadors. Per tal d’impedir-ne la difusió, és necessari establir unes normes
clares d’actuació i seguir-les de forma escrupolosa.

2) Transmissió per gotetes. En teoria aquesta ruta de transmissió pertany a la
categoria anterior, transmissió per contacte, no obstant això, aquest mecanisme
particular de transmissió mereix una classificació diferent.

Transmissió per gotetes

En tossir, esternudar, parlar i durant determinades pràctiques com els aspirats pul-
monars i les broncoscòpies, les persones generen aerosols formats per partícules
de diferent grandària; les més grans ( > 5 µm de diàmetre), tendeixen a sedimentar
ràpidament en un radi no superior a 1 metre des del focus de generació, així doncs,
es poden dipositar a les mans, i mucoses de boca, nas i ulls. Aquest tipus de
transmissió no s’ha de confondre amb la transmissió aèria.
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Exemples de transmissió
aèria

Hi ha evidències de transmissió
aèria per a pacients amb

tuberculosi, varicel·la, xarampió,
zòster localitzat i verola.

Exemples de transmissió per gotetes

Exemples de microorganismes transmesos per gotetes són: Haemophilus influenzae tipus
b, Neisseria meningitidis, Bordetella pertussis. Aquests microorganismes són molt fràgils
i no sobreviuen a l’ambient. Altres microorganismes continguts en gotetes, especialment
els virus respiratoris, poden romandre viables en les gotetes que sedimenten sobre les
superfícies de l’entorn immediat del pacient. Virus com: virus respiratori sincitial, de la
influença, parainfluença i els rinovirus, poden ser transmesos, a més de per aquesta ruta,
per contacte.

Transmissió aèria

3) Transmissió aèria. La transmissió aèria fa referència a la disseminació dels
microorganismes per aerosolització. Ocorre tant per la dispersió de les gotetes
(grandàries de partícula inferior o iguals que 5 m), i que són el que resta suspès
a l’aire després de l’evaporació parcial de les gotetes, com per partícules de pols
que continguin l’agent infecciós.

Els microorganismes transmesos d’aquesta manera es mantenen durant més temps
a l’aire, poden ser dispersats pels corrents d’aire recorrent grans distàncies i, per
tant, poden ser inhalats per persones que es trobin a la mateixa habitació o a llocs
allunyats de la font.

En aquest cas un element essencial per a la prevenció de la infecció serà el sistema
de ventilació.

4) Transmissió per vehicles comuns. Aquest mecanisme de transmissió s’aplica
als microorganismes que són transmesos per aigua, menjar, medicació, fluids
intravenosos, dispositius o equips. El control de la transmissió rau en el man-
teniment d’estàndards higiènics en la preparació del menjar i de la medicació, i en
la descontaminació de l’equipament.

Transmissió per vehicles comuns

5) Transmissió per vectors. La transmissió succeeix quan vectors com els
mosquits, mosques o rates, amb les seves picades o mossegades, inoculen l’agent
infecciós.

Les precaucions d’aïllament es dissenyen per prevenir la transmissió de microorga-
nismes per aquestes rutes. Atès que tant l’agent infecciós com l’hoste susceptible
són de difícil control, les mesures, principalment, es dirigeixen a impedir la
transmissió.

Les precaucions universals que tracten de prevenir les exposicions dels treballa-
dors a patògens transmesos per la sang i/o fluids biològics a través de les vies
parenteral i dèrmica fan referència fonamentalment als virus de l’hepatitis B i de
la immunodeficiència humana:

Transmissió per vectors

• Tots els treballadors sanitaris han d’usar de manera rutinària elements
barrera quan és possible anticipar el contacte de la pell i les membranes
mucoses (boca, nas i ulls) amb sang o fluids biològics de qualsevol pacient.

• Els guants s’han de dur sempre que es vagi a tocar sang i fluids biològics,
mucoses o pell no intacta de tots els pacients; per manipular objectes o
superfícies tacades amb sang o fluids biològics, i durant les extraccions de
sang o qualsevol altra pràctica d’accés vascular.

• Els guants s’han de canviar després del contacte amb cada pacient.
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• Les màscares, ulleres o pantalles facials s’han d’usar durant les operacions
en les quals és probable que es generin gotetes de sang i/o fluids biològics
per prevenir l’exposició de mucoses.

• S’han de vestir bates o davantals durant els procediments en els quals és
possible que es produeixin esquitxades de sang o d’altres fluids biològics.

• Les mans i altres superfícies de la pell s’han de rentar immediatament i
conscienciosament si s’han embrutat amb sang i/o fluids biològics.

• Les mans s’han de rentar immediatament després de treure’s els guants.

• Tots els treballadors sanitaris han de prendre precaucions per prevenir
lesions causades per agulles, escalpels o altres instruments tallants i/o
punxents durant el treball, en netejar l’instrumental utilitzat, en eliminar
les agulles usades, etc.

• Les agulles usades no s’han d’encapsular, doblegar o trencar de manera
manual. Després del seu ús s’han d’eliminar en contenidors resistents a
les burxades. El material que es vagi a reutilitzar s’ha de col·locar en
contenidors resistents a les punxades per al seu trasllat a les zones de neteja
i desinfecció.

• S’ha de disposar d’elements de resurrecció, peces bucals o altres dispositius
de ventilació en aquelles àrees en les quals es pugui preveure la necessitat
de resurrecció.

• Els treballadors sanitaris amb lesions exsudatives de la pell o dermatitis
supurant han d’evitar el contacte directe amb els pacients i els seus equips
fins que la situació s’hagi resolt.

• A causa de la transmissió perinatal de determinats agents infecciosos,
les treballadores embarassades han d’estar especialment familiaritzades i
seguir de manera estricta totes les precaucions que tendeixen a minimitzar
la transmissió.

Les precaucions universals s’apliquen, a més de la sang, als fluids biològics
següents: semen, secrecions vaginals, líquid cerebrospinal, sinovial, pleural,
peritoneal, pericardíac i amniòtic.

Les precaucions universals no s’apliquen a: femtes, secrecions nasals, esputs,
saliva, suor, llàgrimes, orina i vòmits tret que continguin sang de manera visible.

2.3.2 Gestió de residus

Una eina bàsica de la protecció mediambiental és una gestió adequada dels
residus i abocaments. Un exemple d’aquesta última és el tractament de les aigües
residuals.
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Tractament d’aigües
residuals

Una estació depuradora comprèn
diverses etapes de tractament

col·locades en sèrie.
Paral·lelament a aquest

tractament, un laboratori
d’anàlisi s’encarrega de controlar
la qualitat dels efluents entrants i

sortints de l’estació, així com
dels paràmetres de funcionament

del procediment.

Recordeu que...

... els microorganismes del grup
1 no es consideren agents causals

de malalties en l’ésser humà i
que no constitueixen una

amenaça per a l’entorn.

Els contaminants que transporten les aigües residuals poden ser de tipus químic
(ions metàl·lics, compostos de sofre, compostos nitrogenats, aldehids, acetones i
àcids) i de tipus biològic (microorganismes), i trobar-se en forma sòlida, líquida o
gasosa.

La gestió adequada de les instal·lacions de recollida i tractament d’aigües residuals,
a més de la protecció del medi ambient, ha desenvolupat una preocupació creixent
per la protecció dels treballadors de les estacions depuradores d’aigües residuals
enfront dels riscos d’exposició a agents biològics.

Les aigües residuals solen transportar bacteris, virus, fongs i paràsits
procedents de reservoris humans o animals.

En general, els microorganismes de les aigües residuals són d’origen fecal i no
patogen i poden viure de forma natural a l’aigua i al sòl, encara que la majoria
s’uneixen als materials en suspensió, la qual cosa explica la seva concentració als
llots de decantació.

Altres microorganismes poden estar associats a la presència d’animals que viuen
en aquest entorn (rates i insectes) o bé associats a objectes contaminats amb fluids
biològics (xeringues, preservatius, compreses higièniques, apòsits, etc.).

La concentració dels agents biològics a les aigües residuals està en funció del
reservori humà o animal, de la seva dilució en els efluents i de la seva supervivència
en el medi.

Les depuradores tracten les aigües
residuals.

En general, les aigües residuals de procedència domèstica tenen una composició
relativament estable. No obstant això, el seu contingut pot variar per diferents
causes, sobretot quan la recollida és en una xarxa única: existència de residus
agrícoles, de producció d’aliments o dilució en aigües pluvials, entre d’altres.

També a causa d’epidèmies (humanes o animals) poden variar les concentracions
i augmentar temporalment la contaminació de les aigües residuals pel microorga-
nisme causant.

D’altra banda, les aigües residuals industrials presenten els problemes propis
de contaminació en funció de la seva activitat. Quan l’efluent industrial sigui
comú al domèstic, caldrà tenir-lo en compte de cara a l’estimació de les seves
característiques finals.

El risc biològic de les depuradores d’aigües residuals s’associa als agents
patògens susceptibles de ser transportats per les aigües residuals, la
naturalesa de les quals depèn de les condicions climàtiques, del nivell
d’higiene i de les malalties endèmiques de persones i animals.

D’altra banda, els microorganismes implicats en el tractament biològic pertanyen,
en principi, al grup 1 de la classificació de l’RD 664/1997.

Les aigües residuals constitueixen no solament un vector per a nombrosos micro-
organismes sinó que a més poden ser un mitjà de proliferació per a molts d’ells.
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El risc de contaminació biològica dependrà que el microorganisme sigui present
a les aigües residuals en quantitats significatives, que sobrevisqui dins l’entorn
conservant el seu poder infecciós, així com dels diferents graus d’exposició.

Hi ha risc d’infecció si els treballadors són receptius i si el microorganisme troba
una via d’entrada a l’organisme. Cadascun d’aquests elements per si mateix no
és suficient per provocar la infecció, però si coincideixen diversos d’ells poden
originar-la.

En la taula 2.8 figuren els agents biològics més comuns que es troben a les aigües
residuals.

Taula 2.8. Agents biològics en aigües
residuals

Agent biològic Exemples

Bacteris Klebsiellae pneumoniae
Escherichia coli
Salmonella spp.
Shigella spp.
Vibrio cholerae
Mycobacterium tuberculosis
Bacillus anthracis
Actinomyces
Leptospira interrogans
Legionella spp.
Yersinia enterocolitica
Pseudomonas aeruginosa
Clostridium tetani
Clostridium perfringens
Clostridium botulinum

Virus Influençavirus
Enterovirus
Coxsackie A i B
Echovirus
Poliovirus
Virus de l’hepatitis A
Rotavirus
Adenovirus
Reovirus
Parvovirus
Coranovirus

Fongs Candida albicans
Cryptococcus neoformans
Aspergillus spp.
Trichophyton spp.
Epidermophyton spp.

Paràsits Protozous:
- Entamoeba histolytica
- Giardia lamblia
- Balantidium coli

Helmints:
- Ascaris lumbricoide
- Ankylostoma duodenale
- Anguillula intestinalis
- Toxocara canis
- Toxocara catis
- Trichiuris tricgiura
- Fasciola hepatica
- Taenia saginata
- Taenia solium
- Hymenolepis nana
- Toxoplasma gondii
- Echinococcus spp

La contaminació per la via digestiva o cutània i mucosa és teòricament possible al
llarg de tota la cadena del tractament de l’aigua, mentre que el risc de contaminació
per la via respiratòria és més gran a les zones amb possibilitat de generació
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Exemples de contaminació
per via respiratòria

La pols dels llots conté una flora
variada i abundant, predominant

el gènere Aspergillus,
concretament l’espècie A.

fumigatus, amb el risc
conseqüent de dispersió aèria

massiva. La seva patogenicitat és
generalment feble en els

individus sans, encara que pot
causar asma. En canvi, és

altament patogen en individus
immunodeprimits. També s’han

constatat neuropaties per
inhalació de virus de tipus

enterovirus a instal·lacions de
compostatge de llots; en canvi,

no s’ha descrit risc de
legionel·losi.

Exemple de contaminació
per via digestiva

La destrucció de bacteris
gramnegatius pot emetre

endotoxines que es poden
associar a símptomes

gastrointestinals aguts dels
treballadors d’aigües residuals,

que inclouen, a més, febre,
inflamació dels ulls i fatiga.

d’aerosols, sobretot en la proximitat dels sistemes d’aereació de les piscines, de
polvorització, salts d’aigua i zones d’impacte en els efluents i els llots:

1. Via cutània-mucosa. L’entrada a l’organisme es pot produir per contacte
directe amb el focus de contaminació, en què els gèrmens poden penetrar
per ferides, directament per la dermis com és el cas d’anquilostoma, o per
les mucoses conjuntives en cas que es produeixin esquitxades en els ulls.

També s’han descrit dermatitis d’irritació de la pell pel contacte amb les
aigües residuals i amb la pols dels llots, així com èczemes al·lèrgics causats
pels productes químics.

2. Via respiratòria. La contaminació respiratòria és provocada essencialment
pels aerosols produïts als dispositius d’aereació dels llots i en la dispersió
aèria dels llots secs, que poden transportar diversos microorganismes que,
inhalats per l’aparell respiratori poden resultar patògens per a l’home,
com per exemple: Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium tuberculosi,
Influenzae virus, Myxovirus, Aspergillus fumigatus, Legionella, etc.

3. Via digestiva. Aquesta contaminació succeeix essencialment per les mans,
directament (mans brutes dutes a la boca) o indirectament (per aliments i
cigarretes), encara que també es pot produir de manera accidental per la
caiguda dins l’aigua o per projecció. També pot tenir lloc per la deglució
d’agents patògens inicialment inhalats i secundàriament evacuats per la
pel·lícula mucociliar cap a la regió aerodigestiva.

Diversos estudis han mostrat patologies digestives banals (diarrees, nàusees,
vòmits) i riscos de parasitosis intestinals en els treballadors d’estacions
depuradores i d’embornals.

Com a mesures preventives s’han de prioritzar les tècniques que no generin
aerosols i suprimir-ne, en la mesura que es pugui, les operacions amb risc.

El nivell d’exposició depèn de la durada i de la freqüència de les intervencions, així
com de la seva intensitat, i hi ha una dosi llindar que pot provocar una infecció. En
conseqüència, les mesures que cal prendre es basen, tant en el pla individual com
col·lectiu, en el respecte de les regles d’higiene i seguretat. El personal ha d’estar
format i informat dels perills d’una possible contaminació i de tots els mitjans que
ha d’utilitzar per evitar-la.

Les mesures d’higiene personal, l’ocupació de roba de treball adequada i la
protecció individual han de ser respectades. Està prohibit menjar, beure o fumar
durant el treball, i és indispensable rentar-se les mans a consciència i raspallar-se
les ungles abans dels menjars, així com una dutxa després del treball. També és
fonamental tant la neteja com el manteniment dels locals i de les instal·lacions.

S’han de definir les regles d’utilització dels equips de protecció individual i
especialment els de protecció respiratòria, i s’ha de presta una atenció especial
a la seva gestió.
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Listeriosi

La listeriosi és una malaltia
provocada per bacteris
grampositius del gènere Listeria,
que podem trobar en molts
animals (bòvids, ovins,
rosegadors, rumiadors,
domèstics, etc.) i ser transmesa a
l’ésser humà (zoonosi), cosa que
provoca, entre altres afeccions,
l’encefalitis.

L’ús correcte de guants és indispensable, se n’ha d’assegurar la impermeabilitat i
evitar que se’n taqui l’interior. És necessari usar botes impermeables i adequades.
La neteja i la desinfecció de les botes, guants i roba ha de ser meticulosa.

S’ha d’utilitzar la vacunació com a eina preventiva. La vacunació recomanada de
caràcter general (grip, tètan, diftèria, poliomielitis) i les recomanades amb caràcter
específic (tuberculosi, hepatitis A, leptospirosi, febre tifoide i hepatitis B).

2.3.3 Treballs agrícoles i ramaders: zoonosi

Les feines agrícoles i ramaderes s’exposen a nombrosos agents biològics: el treball
amb la terra, plantes, fems i els animals comporta una sèrie de riscos derivats de
l’exposició incidental.

Potser, el cas més estudiat són les malalties causades pel contacte amb animals i
els seus derivats. Són les anomenades zoonosis.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix les zoonosis com
aquelles malalties que es transmeten de manera natural dels animals
vertebrats a l’ésser humà, i al revés.

En el cas de la zoonosi, es tracta d’agents que viuen de forma saprofítica en medis
determinats i són font d’infecció tant per a l’ésser humà com per als animals, com
per exemple la listeriosi.

Les zoonosis són tan antigues com la relació entre els humans i els animals, però
l’evolució de les tècniques d’anàlisi que són cada vegada més eficaces, de què
es disposa actualment, permeten identificar agents infecciosos, sobretot virus,
que tan sols fa deu anys haurien passat amagats o confosos amb virus pròxims
coneguts.

Els mètodes de prevenció de la lluita contra les zoonosis són limitats, precisament
per tractar-se de malalties transmissibles a l’ésser humà i que són capaces de
produir epidèmies. S’ha de tenir en compte, a més, que poden afectar tant els
treballadors com la població en general.

De la mateixa manera que succeeix amb la majoria de malalties professionals,
la investigació dels casos en els quals es pretén atribuir les zoonosis al risc
professional no sempre és fàcil. En aquest cas, a més, la malaltia professional
no difereix clínicament de la mateixa malaltia contreta en altres condicions, com
per exemple menjant, bevent, practicant esport, etc.

Totes les zoonosis poden ser malalties d’origen professional.

La millor manera d’eliminar el risc de contreure infeccions de zoonosi d’origen
professional consisteix a suprimir reservoris i vectors, els seus agents. Quan això
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Quimioprofilaxi

La quimioprofilaxi és
l’administració preventiva de

substàncies medicamentoses per
tal d’impedir el

desenvolupament d’una infecció.

Contenció

La contenció és el conjunt de
mesures preventives que tenen

en compte tant la protecció
personal com experimental i

mediambiental. Aquestes
mesures, també són anomenades

“barreres”.

és difícil d’aconseguir i en determinades ocasions impossible, s’han d’adoptar
un conjunt de mesures de caràcter preventiu que consisteixen a: disposar d’una
metodologia de treball adequada, usar equips de protecció individual certificats i
proporcionar al personal exposat la vacunació o quimioprofilaxi específica per a
cada cas.

Les zoonosis es poden classificar des de diferents punts de vista. A grans trets
es poden distingir entre zoonosis bacterianes, víriques i parasitàries en funció de
l’agent infecciós de què es tracti.

Les zoonosis més importants són el carboncle, la brucel·losi, la leptospirosi, la
hidatidosi i la ràbia.

Carboncle: Bacillus anthracis

Anomenat també àntrax o malaltia dels cardadors de llana. El seu nivell de
contenció CE és de classe 3. El trobem en animals herbívors (anyells, cabres,
etc.) i porcs, així com en els seus productes llana, pell, pèl, etc.

Els bacteris s’eliminen per l’orina i la femta. Els cadàvers són igualment
contagiosos.

La seva distribució és molt gran en casos endèmics i esporàdics. Es tracta d’una
malaltia poc freqüent en l’ésser humà en la majoria dels països industrialitzats.

Les vies d’entrada són:

• cutània, per la pell i les mucoses, per contacte directe amb els teixits
d’animals que han mort de la malaltia, o bé per pells i llanes d’animals
afectats o de productes derivats;

• respiratòria, per inhalació d’espores contingudes al material infectat;

• digestiva, causada per la ingestió de carn contaminada poc cuita, principal-
ment a països on no es fan els controls sanitaris pertinents;

• inoculació accidental, generalment en el personal de laboratori.

Bacillus anthracis, mes conegut com
a àntrax

Els col·lectius en risc són els treballadors que manipulen pèl, pells, llanes i
derivats, també veterinaris i agricultors en contacte amb animals infectats.

Les mesures preventives són:

• eliminació de la infecció a les granges d’animals;

• prevenció del contacte amb animals i/o els seus productes infectats;

• control de la pols i ventilació adequada per a les indústries amb risc;

• educació sanitària, amb una referència especial a la higiene personal,
especialment la relacionada amb les lesions cutànies.

La immunització consisteix en la vacunació dels animals i les persones exposades.
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Brucel·losi: Brucella abortus

La brucel·losi és la febre de Malta o febre ondulant. El nivell de contenció CE és
de classe 3. Aquests bacteris els trobem als animals; els més freqüents són vaques
(B. abortus), anyells (B. melitensis), porcs (B. suis), etc. La distribució és mundial,
especialment a països mediterranis.

Les vies d’entrada són:

Brucella abortus, bacteri causant de
la brucel·losi

• per la pell o les mucoses, per contacte amb teixits, sang, orina, secrecions
vaginals, productes d’avortaments animals especialment amb la placenta;

• via digestiva, generalment per la ingestió de productes lactis contaminats;

• via respiratòria, per inhalació d’aerosols a estables, laboratoris i escorxa-
dors.

Entre els col·lectius afectats s’inclouen professions molt diverses que tenen en
comú el contacte amb animals infectats o amb els seus teixits.

Entre aquestes professions cal anomenar els agricultors, carnissers, personal
d’escorxadors, ramaders, pastors, tractants i transportistes de bestiar i personal
de laboratori i indústries farmacèutiques.

Les mesures preventives són:

• control de la malaltia animal i eliminació adequada dels animals infectats
mitjançant aïllament o sacrifici;

• desinfecció de les àrees contaminades;

• formació i informació adequada al personal exposat.

Pel que fa a la immunització cal dir que en l’actualitat no està indicada la vacunació
en els grups de risc perquè la prevenció de la brucel·losi en els animals està
perfectament implantada i controlada. L’administració de la vacuna en l’ésser
humà és complexa i hi ha efectes secundaris importants.

Leptospirosi: Leptospira interrogans

La leptospirosi també és coneguda com a malaltia de Weil o malaltia dels porquers.
El seu nivell de contenció CE és de classe 2.

La trobem principalment en els rosegadors, animals domèstics i salvatges. La
distribució és mundial, excepte a les regions polars.

Leptospira, bacteri aerobi causant de
la malaltia de Weil, que provoca una
forta icterícia, mal de cap, calfreds i
anèmia.

Les vies d’entrada són:

• per la pell i les mucoses, especialment si es troba lesionada, per contacte
amb l’aigua, terra humida i vegetació contaminada, així com per contacte
directe amb orina o teixits d’animals infectats;
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• via digestiva, per ingestió accidental d’aliments contaminats amb orina de
rates infectades.

Els col·lectius de risc són grangers, ramaders, agricultors (cultius d’arròs i canya
de sucre), miners, veterinaris, pescadors, treballadors de piscifactories, etc.

Les mesures de prevenció són:

• Identificar i controlar els focus infecciosos, aigua contaminada i població
de rates.

• Proporcionar als treballadors peces de protecció personal (EPI), com guants
i botes.

La immunització dels animals de granja i animals domèstics prevén de la malaltia,
però no impedeix que els animals es puguin comportar com a reservoris de la
malaltia mitjançant l’orina.

La vacuna s’ha de preparar amb el cep de Leptospira dominant a la zona. Aquesta
vacuna per als humans es troba en estudi.

Hidatidosi: Echinococcus granulosus

La hidatidosi també és coneguda com a equinococcosi, malaltia hidatídica o quist
hidatídic. El nivell de contenció CE és de classe 2.

La trobem tant en els hostes definitius, com els gossos, com en els hostes
intermediaris, com els animals herbívors. La seva distribució és mundial, amb
distribució endèmica.

La via d’entrada és la digestiva: l’entrada per aquesta via generalment és afavorida
per hàbits higiènics dolents.

Echinococcus granulosus, cuc de la
hiatidosi, que és un endoparàsit del

tub digestiu del vertebrats, entre ells
l’home.

Els col·lectius de risc són els treballadors que per la seva activitat laboral mantenen
un contacte estret amb gossos, a les zones rurals o a les urbanes. Un exemple del
primer grup són els pastors i les seves famílies, especialment els que viuen a zones
endèmiques. Exemples del segon grup són els veterinaris, ensinistradors de gossos
i treballadors d’escorxadors.

Les mesures de prevenció són el control estricte del sacrifici d’animals infectats,
la posterior incineració i/o soterrament a gran profunditat, per evitar d’aquesta ma-
nera l’accés dels gossos a vísceres infectades dels hostes intermediaris (herbívors)
i així evitar el contagi als humans.

Ràbia

La ràbia, o hidrofòbia, és provocada pel virus de la ràbia o virus de Lyssa tipus 1.
El nivell de contenció CE és de classe 3.
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Sistemes de ventilació/
climatització

Els sistemes de ventilació/
climatització tenen dues
funcions primordials, d’una
banda subministrar aire fresc en
quantitat i qualitat suficients per
mantenir la qualitat de l’aire als
espais interiors, i d’una altra
banda modificar les condicions
termohigromètriques de l’aire
exterior que s’introdueix en un
edifici per aconseguir un clima
confortable a l’interior.

El vector principal per a la ràbia urbana és el gos; en el cas de la ràbia salvatge a
més del gos s’inclouen espècies de carnívors i quiròpters (ratapinyades).

Virus de la ràbia, malaltia causada
per unrhabdovirus, que es transmet
per la saliva, per vectors com:
gossos, gats. ratpenats. etc.

La distribució és mundial, encara que a molts països la malaltia està erradicada.
A Espanya, des de finals de la dècada de 1970 no s’ha declarat cap cas de ràbia
humana, però sí de ràbia animal.

Les vies d’entrada són:

• Via dèrmica. El mecanisme de transmissió més freqüent tant per als
humans com per als animals és per mossegada, ja que el virus es troba a
la saliva de l’animal infectat. També es pot produir per esgarrapades o per
alguna lesió de la pell.

• Via respiratòria. L’entrada per aquesta via és poc freqüent però es pot
produir per inhalació d’aerosols, a coves on habiten ratapinyades, i a
laboratoris, que és als llocs on s’arriba a concentracions més elevades del
virus.

Els col·lectius de risc són: conservadors de la naturalesa, investigadors, científics
i personal de laboratori en general que són en contacte amb animals d’experimen-
tació, veterinaris, treballadors de zoològics, gosseres especialment els de l’àrea
de quarantena, encarregats d’animals en general, etc.

Les mesures de prevenció són: erradicació de la infecció en els animals; per això
és necessari un control estricte de la població animal, especialment la canina,
inclosa la vacunació. A més, la vacunació dels animals i la immunització pre i
postexposició, per al personal amb un risc elevat.

2.3.4 Treballs de condicionament de l’ambient de treball

La majoria d’edificis industrials, comercials i d’oficines, qualsevol que sigui la
seva grandària, disposen de sistemes mecànics de subministrament d’aire fresc
el qual pot ser filtrat, escalfat o refredat i de vegades humidificat. En aquests
equips es poden produir les condicions idònies per al creixement i dispersió dels
microorganismes o agents biològics.

Els microorganismes són transportats per l’aigua destinada a la humidificació, per
l’aigua de la xarxa general de la ciutat (aquesta aigua és potable, però això no
implica que sigui estèril), o per l’aigua que prové de pous.

També són transportats per l’aire exterior que conté pol·len, espores fúngiques,
bacteris, o per l’aire reciclat que aporta els aerosols generats per les persones que
ocupen els edificis.

Si les condicions són favorables al seu desenvolupament, és a dir, disposen
d’elements nutritius i el pH i la temperatura són els adequats, els microorganismes
proliferen, i produeixen deixalles que poden ser utilitzades com a substrat per altres
agents biològics, de manera que permeten l’assentament de noves espècies.
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Microorganismes patògens

Els principals tipus de
microorganismes que causen

malalties en els humans són: els
paràsits obligats, és a dir, els que

necessiten cèl·lules vives per
sobreviure, i els sapròfits

facultatius. Aquests últims poden
utilitzar tant matèria orgànica en

descomposició com cèl·lules
vives, en aquest cas actuen com a

paràsits oportunistes.

Reservoris

El reservori, amplificador i
disseminador per als paràsits

obligats, és l’hoste (persones o
animals infectats). Els reservoris

dels paràsits oportunistes són
aquells llocs que contenen prou

nutrients.

El tipus del sistema de ventilació/climatització té un paper molt important
en el risc de proliferació microbiològica, en la seva transferència a l’ambient
i en la seva inhalació per part de les persones exposades.

Sabem que per produir una malaltia, un agent biològic ha de ser present en un
ambient (reservori), trobar-se en un gran nombre (amplificació) i passar a l’aire
en estat infectiu (disseminació).

El pas a un altre hoste més susceptible pot desencadenar l’increment en nombre
de l’agent, de manera que llavors es produeix la malaltia. La seva

disseminació posterior succeeix amb el pas dels aerosols generats amb el parlar,
la tos o els esternuts a l’ambient, on haurà de trobar un nou hoste o morirà.

La proliferació d’aquests agents té lloc quan les condicions passen a ser les
adequades per al seu desenvolupament lliure, per exemple un augment dels
nutrients, una variació en la temperatura o en el pH del medi, etc.

Normalment la disseminació requereix alguna acció que alteri els reservoris, per
exemple el flux d’aire, la polvorització de l’aigua o la seva neteja.

El fet que aparegui una malaltia dependrà de diversos factors, entre els quals
destaquen la virulència de l’agent biològic, la qual està genèticament controlada,
i la immunitat de la persona.

La virulència s’associa a l’espècie i hi poden haver diferents graus de virulència
entre soques d’una mateixa espècie. Per exemple, la inhalació d’un bacil de la
tuberculosi pot desencadenar la malaltia, mentre que en altres espècies, perquè la
malaltia aparegui, es requereix que l’agent arribi a una concentració elevada.

El sistema immunitari, per la seva banda, constitueix un mecanisme de defensa
autèntic enfront de les malalties causades pels agents biològics. Però és en
les persones amb malalties del sistema immunitari o sotmeses a tractaments
immunosupressors, en les quals es manifesten malalties provocades per agents
biològics que en persones sanes no apareixerien.

Es distingeixen dos tipus fonamentals de patologia causada per agents biològics
relacionades amb els sistemes de ventilació/climatització:

• Manifestacions de tipus al·lèrgic que comprenen asma, rinitis, conjuntivitis,
pneumònies hipersensitives, febre dels humidificadors o febre del dilluns.

• Malalties infeccioses, les més representatives són la malaltia del legionari
i la febre de Pontiac. L’agent causal d’ambdues malalties és un bacteri
(Legionella pneumophila).

• Els principals focus de contaminació biològica relacionats amb els sistemes
de ventilació/climatització són:

– L’aire exterior. Aquest transporta grans de pol·len, bacteris i fongs,
tant les seves formes vegetatives com les seves formes resistents
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Exemples d’al·lèrgies

Les manifestacions de tipus
al·lergic poden ser provocades
per diversos microorganismes
entre els quals es poden destacar
els bacteris filamentosos
(Thermoactinomyces vulgaris,
Micropolyspora faeni); els bacils
gramnegatius (Pseudomonas,
Klebsiella, Enterobacter,
Escherichia coli); els fongs
(Penicillium, Aspergillus,
Altemaria) i els protozous
(Naegleria gruberi,
Acanthoameba).

Condicionament de
l’ambient de treball

La mera presència de
microorganismes no és un
indicador de malalties potencials,
i atès que de moment no hi ha
establerts criteris de valoració
quantitatius per a agents
biològics, el més recomanable
per pendre mesures preventives
és mantenir els seus nivells tan
baix com sigui possible, tant pel
que fa als focus de contaminació
com a l’aire interior.

(espores), la majoria són innocus per als humans però alguns poden
ser patògens.

– Els sistemes de filtració. Hi queda retingut, i aquesta és la seva missió,
bona part del material en forma de partícula que duu l’aire i al qual es
poden associar microorganismes; aquest material és un bon medi de
proliferació.

Entre els sistemes de ventilació/climatització les principals causes de contamina-
ció que trobem són:

• El sistema de refrigeració. L’aigua pot quedar estancada al terra de l’equip
on al costat de la brutícia que hi estigui acumulada es creen les condicions
adequades per al desenvolupament d’agents biològics; a més la temperatura
que arriba a l’aigua afavoreix el desenvolupament dels bacteris que causen
entre d’altres la legionel·losi (35 ºC i 45 ºC) i d’altres microorganismes com
algues, amebes i bacteris.

De les torres de refrigeració, a causa del seu disseny i funcionament,
es desprenen a l’atmosfera aerosols que poden contenir microorganismes,
els quals se sumen a la contaminació exterior, es poden tornar a passar
al sistema de ventilació del mateix edifici o dels edificis situats en la
proximitats, depenent de la direcció dels vents predominants a la zona així
com de la ubicació de les preses d’aire.

• Els humidificadors, especialment aquells en els quals l’aigua és reciclada, es
poden convertir en reservoris i focus de disseminació dels microorganismes
que s’hi desenvolupin en:

– Els materials porosos, com poden ser els aïllants acústics o materials
de construcció dels conductes. Aquests poden oferir les circumstàn-
cies idònies que afavoreixen el creixement d’agents biològics; per
exemple, la brutícia que aporta nutrients i l’aigua que transporta l’aire.

– L’aire de l’interior dels locals que ha anat recollint la contaminació
produïda en els diferents focus.

Un dels focus més important de contaminació biològica són les persones
que ocupen l’edifici: aquestes persones poden ser portadors simptomàtics o
asimptomàtics d’agents biològics.

Cal tenir en compte que molts sistemes de ventilació funcionen reciclant l’aire
interior per la qual cosa el sistema pot, en conjunt, convertir-se en el disseminador
de la contaminació generada en una zona, a la resta de l’edifici.

El control de la contaminació microbiològica en ambients interiors es pot acon-
seguir amb un bon disseny dels sistemes i un programa de manteniment de les
instal·lacions eficaç.

El mètode més directe per limitar el desenvolupament de microorganismes és
restringir la disponibilitat tant de nutrients com d’aigua.
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Actuacions preventives en el condicionament de l’ambient de treball

• A continuació veurem una sèrie d’actuacions preventives que s’han de tenir en compte per tal
d’evitar una exposició a agents biològics a l’àrea de treball

• Situar les preses d’aire exterior de manera que s’impedeixi la reentrada dels aerosols produïts
a les torres de refrigeració.

• És convenient mantenir l’edifici a pressió lleugera positiva per minimitzar la infiltració de l’aire
per llocs no controlats (portes, finestres, etc.).

• Subministrar prou aire fresc de ventilació complint els estàndards o recomanacions tècniques
relatius al tema.

• Disposar d’accessos adequats als diferents components del sistemes per a la seva inspecció,
reparació i neteja.

• Col·locar filtres adequats per al control de l’entrada de matèria particulada. És recomanable:
usar prefiltres i filtres que tinguin eficàcies de retenció superiors al 80%; canviar els filtres a
intervals regulars de temps i quan sigui necessari instal·lar filtres després dels intercanviadors
de calor.

• Prevenir l’acumulació d’aigua estancada sota els sistemes de refrigeració, i implantar-hi un
sistema de drenatge continu.

• Reparar immediatament qualsevol fuita d’aigua tant dins del sistema de
ventilació/climatització com a la resta de l’edifici.

• Seleccionar humidificadors que utilitzin vapor d’aigua com a font d’humitat en lloc dels que
utilitzen aigua reciclada. Dins dels humidificadors de vapor són preferibles els de vapor sec.

• Mantenir la humitat relativa de l’aire per sota del 70% en els espais ocupats i en els plens de
baixa velocitat d’aire.

• Establir programes de manteniment que prevegin la inspecció, la neteja i la desinfecció dels
diversos components del sistema, i registrar les operacions que s’hi duguin a terme i la seva
periodicitat, prestant especial atenció als humidificadors i torres de refrigeració o drenar i
netejar els humidificadors a intervals de dos a quatre mesos, i esbandir-los amb desinfectants
suaus.

• És recomanable utilitzar agents descalcificants de l’aigua o mantenir, almenys, un 10%
d’aigua circulant als dipòsits, per eliminar l’excés d’impureses i minimitzar l’acumulació
d’incrustacions o seleccionar biocides i anticorrosius que siguin compatibles entre ells i amb
els materials de construcció dels diferents elements.

• El tractament continu de l’aigua amb aquests productes no és recomanable ja que poden
incorporar-se al flux d’aire i afectar els ocupants de l’edifici. Durant les operacions de
manteniment i neteja del sistema és recomanable utilitzar equips de protecció personal en
entrar en espais confinats, per exemple protectors de les vies respiratòries amb filtres per a
matèria particulada d’alta eficàcia i roba de treball.

• Establir programes de control periòdic, mitjançant l’execució de cultius microbiològics, en
diferents punts del sistema (torres de refrigeració, condensadors per evaporació, unitats de
climatització, humidificadors, etc.).

Legionel·losi

La legionel·losi és una malaltia provocada per un bacteri gramnegatiu, la Legio-
nella pneumophila,que té la forma de bacil (bastonet) i es troba principalment en
medis aquàtics naturals, llacs, rius, rierols, llots, etc. També sobreviu en petites
quantitats als sistemes potabilitzadors d’aigua, i pot ser transportada amb ella
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Malaltia del legionari i febre
de Pontiac

El terme legionel·losi fa
referència a les malalties
causades pel bacteri Legionella.
Bàsicament aquestes malalties
són dues: la malaltia del
legionari i la febre de Pontiac.
La primera és una forma severa
de pneumònia, mentre que la
segona consisteix en una
infecció no pneumònica que
presenta un quadre pseudogripal.

als edificis on pot colonitzar les instal·lacions de subministrament d’aigua i els
sistemes de condicionament de l’aire.

La Legionella creix en aigua a temperatures compreses entre 20 °C i 50 °C, amb
un desenvolupament òptim entre 35 °C i 45 °C. Per sota dels 20 °C roman latent,
sense multiplicar-se, i no sobreviu per sobre dels 60 °C.

La seva supervivència a l’aire és curta a causa de la poca resistència que presenta
a la dessecació i a l’efecte de la radiació ultraviolada.

Els focus de contaminació de la legionel·losi són les instal·lacions de
subministrament d’aigua i de condicionament de l’aire dels edificis en les
quals es produeixen les condicions òptimes per al desenvolupament de
l’agent. És a dir, aquells sistemes que permeten el seu creixement i la seva
dispersió a l’ambient en són els principals focus de contaminació.

Entre els principals focus es poden destacar:

• circuits de distribució d’aigua calenta sanitària (aixetes, capçals de dutxa,
sifons, trams cecs, etc.);

• sistemes de climatització i torres de refrigeració;

• aigües termals de centres de rehabilitació i esbarjo;

• equips mèdics d’aerosolteràpia;

• fonts decoratives.

Legionella pneumophila, bacteri
gram negatiu que necessita oxigen
per respirar, té forma de bacil, viu en
aigües estancades i és el causant de
la legionel·losi.

La supervivència i multiplicació del bacteri en aquests sistemes es relaciona, a
més de l’existència d’una temperatura òptima per al seu desenvolupament, amb la
presència de llots, materials de corrosió i altres microorganismes (amebes, algues
i altres bacteris), que li serveixen de substrat i li ofereixen una certa protecció
enfront dels tractaments de desinfecció de l’aigua que, habitualment, consisteixen
en l’elevació de la temperatura i en l’ús de desinfectants químics.

Per a la disseminació de la Legionella, és necessari que es generi un aerosol. Pel
que fa a les instal·lacions de subministrament d’aigua, l’aerosol es crea a les aixetes
i als capçals de la dutxa.

A les instal·lacions de condicionament de l’aire, els punts més importants en la
generació d’aerosols són les torres de refrigeració i, depenent del seu principi
de funcionament, els humidificadors, encara que el seu paper en l’origen de la
malaltia sembla ser menys important que el que tenen les torres de refrigeració.

La principal via de transmissió de la infecció de la legionel·losi és
la inhalació d’aerosols líquids que continguin el bacteri. No ha estat
documentada la transmissió entre persones ni la infecció per la ingestió
d’aigua contaminada.
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Mesures preventives contra
la legionel·losi

• El control de la
temperatura de l’aigua.

• La limitació dels
nutrients disponibles.

• L’eliminació de zones
d’estancament de
l’aigua.

• La disposició
d’elements separadors
de gotes als aparells en
els quals es generen els
aerosols.

• La ubicació i orientació
de les preses d’aire
exterior, tenint en
compte els vents
dominants.

Origen dels citotòxics

L’ús del citotòxics es va iniciar el
1943 després de l’observació

d’aplàsies medul·lars en militars
exposats a gas mostassa durant la

Segona Guerra Mundial, cosa
que va propiciar la utilització de

mostasses nitrogenades en el
tractament de la malaltia de

Hodgkin.

Carcinogen

Els carcinògens són substàncies i
preparats que per inhalació,

ingestió o penetració cutània,
que poden produir càncer o

augmentar la seva freqüència.

Per causar la malaltia, el bacteri ha de ser virulent, ser present en quantitats
suficients, ser dispersat des dels seus reservoris i arribar al fons del pulmó. Una
vegada allí, el bacteri pot evadir les defenses de l’hoste parasitant les cèl·lules
fagocitàries.

Persones susceptibles a la Legionella

La Legionella és un agent oportunista capaç de causar la malaltia a persones especialment
susceptibles: edat avançada, individus immunodeprimits, amb malalties respiratòries
cròniques, càncer, diabetis, que se sotmeten a tractament de diàlisi, que han rebut un
trasplantament, que estan en tractament amb corticosteroides, o casos d’alcoholisme i
tabaquisme. No obstant això, els individus sans també poden patir la malaltia si han sofert
una exposició a concentracions prou elevades de l’agent infecciós.

Com en qualsevol altre àmbit de la prevenció de riscos laborals, la possibilitat de
contaminació per agents biològics s’hauria de tenir en compte en la fase de disseny
de les instal·lacions, en particular, les de climatització de l’aire.

És difícil disposar de mètodes de prevenció i control de Legionella totalment
eficaços, fonamentalment per dues raons: d’una banda, perquè laLegionella és
un bacteri que podem trobar a l’ambient i, de l’altra, perquè aquest bacteri és
més resistent que altres microorganismes a l’acció dels mitjans físics o químics de
control habitualment emprats.

No obstant això, hi ha una sèrie de mesures que poden disminuir considerablement
el risc. Aquestes mesures es poden agrupar en: relatives al disseny i muntatge de
les instal·lacions i relatives al seu manteniment i la seva explotació.

Amb caràcter general, les mesures preventives s’encaminen a impedir el desen-
volupament del bacteri, modificar les condicions de vida que li són favorables
(nutrients, aigua, temperatura, etc.), i reduir l’exposició minimitzant la generació
d’aerosols.

2.4 Perills inherents a la manipulació de productes citotòxics

Els fàrmacs citotòxics o citostàtics són substàncies que s’utilitzen específicament
per causar un dany cel·lular. Aquests no són selectius per a les cèl·lules tumorals,
sinó que afecten totes les cèl·lules de l’organisme, per això tenen com a resultat
uns efectes tòxics adversos.

Els citostàtics o citotòxics es poden definir com aquelles substàncies capaces
d’inhibir o impedir l’evolució de la neoplàsia, ja que restringeixen la
maduració i proliferació de cèl·lules malignes, ja que actuen sobre fases
específiques del cicle cel·lular i per això són actives davant de cèl·lules que
es troben en procés de divisió. Aquest mecanisme fa que, al seu torn, siguin
per si mateixes carcinògenes, mutàgenes i/o teratògenes.



Riscos químics i biològics ambientals 61 Riscos biològics

Mutagen

Un mutagen és un agent físic o
químic que indueix o incrementa
mutacions genètiques. S’entén
per mutació el canvi permanent
en la quantitat o en l’estructura
de material genètic d’un
organisme que produeix un canvi
de les característiques del fenotip
d’aquest organisme. Les
alteracions poden afectar un sol
gen, un conjunt de gens o un
cromosoma sencer.

Genotòxic

Un genotòxic és un agent
perjudicial per a l’ADN. Per
exemple, radiacions o
substàncies químiques que
trenquen l’ADN, i que poden
causar mutacions o càncer.

Teratògens o tòxics per a la
reproducció

Els teratògens són substàncies o
preparats que, per inhalació,
ingestió o penetració cutània,
poden produir efectes negatius
no hereditaris en les
descendències, o augmentar-ne
la freqüència, o afectar de
manera negativa la funció o la
capacitat reproductora.

Alguns dels agents citostàtics es considerats com a carcinògens segons la classifi-
cació de la Intemational Agency for Research on Cancer (IARC) que determina el
risc carcinogen de les substàncies químiques en humans.

Els perills que es relacionen amb la manipulació de les substàncies citotòxiques,
a més dels ja reconeguts d’irritació de la pell i mucoses per aplicació directa, s’ha
posat en evidència la possibilitat de riscos per a la salut en casos d’exposició
crònica i en petites quantitats a alguns d’aquests fàrmacs, en el personal pel fet
de produir aerosols.

Els riscos es poden produir-se en fer una sèrie d’operacions com són:

• preparació d’una dosi a partir d’una presentació comercial;

• administració al pacient d’aquesta dosi;

• recollida/eliminació de residus;

• eliminació d’excretes de pacients en tractament amb citostàtics;

• qualsevol actuació que impliqui un contacte potencial amb el medicament.

El terme manipulador de citostàtics s’aplicaria al personal que faci qualsevol
de les activitats esmentades anteriorment, així com a l’encarregat de la
recepció, transport i emmagatzematge d’aquest tipus de medicaments.

Els citostàtics s’usen principalment per al tractament de processos oncològics. Els
treballadors poden ser-hi exposats durant la fabricació, preparació, distribució o
transport intern, administració o eliminació dels residus. Són treballadors de risc:

• Els professionals sanitaris involucrats en el procés de preparació, distribu-
ció als serveis i administració d’aquests medicaments as centres sanitaris
(farmacèutics, metges, tècnics de farmàcia, ATS, zeladors).

• Persones que treballen als laboratoris on se’n fa la seva síntesi i producció
(farmacèutics, químics, etc.).

• Personal encarregat de la recollida de residus i neteja.

Les vies de penetració poden ser:

• Inhalació dels aerosols i microgotes que es desprenen durant la preparació
de les solucions de citostàtics i durant la seva administració, o per trenca-
ment de butllofes, en purgar el sistema, etc.

• Per contacte directe, per penetració del medicament per la pell o les
mucoses.

• Per via oral: ingestió d’aliments, begudes, cigarretes contaminats. És la
via menys freqüent.
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Exemples de citostàtics

A continuació alguns exemples
de citostàtics:

• bleomicina,

• carmustina,

• cisplatí,

• ciclofosfamida,

• dactinomicina,

• alcaloides de la vinca,
etc.

• Per via parenteral: introducció directa del medicament per punxades o talls
produïts pel trencament dels recipients.

La majoria dels medicaments citostàtics i els seus metabòlits són eliminats de
l’organisme per excreció renal o femta. Alguns també són excretats en saliva i
suor.

La presència de medicaments citostàtics en les excretes es pot perllongar després
de la seva administració per un període que oscil·la entre 48 hores i 7 dies.

Els efectes per a la salut del citotòxics són molts: teratògens, carcinògens,
mutàgens, cardiotòxics, hepatòxics, nefrotòxics, hemorràgics, irritant de mucoses,
etc. Això no vol dir que tots produeixin aquestes reaccions, sinó que uns en
produeixen unes i uns altres en produeixen d’altres, i alguns poden tenir diversos
dels efectes esmentats.

La toxicitat més manifesta per a les persones que preparen aquests medicaments
en solucions injectables són les cutànies o mucoses.

Tenen especial rellevància les reaccions d’hipersensibilitat immediata i d’anafilaxi
sistèmica.

També han estat descrites les causades per inhalació d’aerosols d’aquests produc-
tes, que afecten el tracte respiratori. En aquest sentit, s’ha demostrat la presència
de fluoruracil a l’aire de les sales en les quals es prepara aquest compost, la
pentamidina pot induir broncospasme i la ribavirina pot provocar irritació del
tracte respiratori.

És fonamental la formació adequada dels treballadors que administrin aquests
productes i l’adopció de les mesures de protecció.

Els possibles riscos laborals dels agents citostàtics han de ser avaluats, si no
és possible la seva eliminació, i adoptar les mesures necessàries per a la seva
minimització.

Els mètodes analítics quantitatius, de control ambiental i de control biològic tenen,
en aquest cas, limitacions, per la qual cosa amb independència de la seva ocupació,
l’avaluació hauria d’incloure la revisió dels mètodes i condicions de treball.

L’administració de citostàtics requereix persones especialment entrenades a causa
dels riscos que pot sofrir el pacient i de la possibilitat de contaminació del mani-
pulador i/o de l’ambient. Aquestes persones han d’estar familiaritzades amb els
riscos de contaminació ambiental i amb les tècniques apropiades d’administració
per evitar la contaminació.

També han d’estar entrenades en les mesures que s’han de prendre en el cas de
produir-se una contaminació accidental del pacient (vessaments) o del personal
sanitari i del medi ambient.
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3. Mesurament i avaluació del risc per agents biològics

En general, els riscos causats per l’exposició a agents biològics són conseqüència
de dues situacions diferents. En un cas la infecció passa després de l’existència
d’un accident laboral, habitualment declarat, investigat i amb causes quasi sempre
conegudes; en un altre cas, la infecció és el resultat d’una exposició laboral
similar a les que tenen lloc en el camp de la higiene industrial, com l’exposició a
agents químics, en les quals un contaminant por ser present a l’ambient en una
concentració indeterminada que pot o no pot causar un dany a la salut de les
persones.

El Reial decret 664/1997 explicita que si no s’ha pogut evitar un risc,
aleshores s’ha d’avaluar, per la qual cosa marca uns criteris de periodicitat
de l’avaluació i proporciona unes eines per fer-la.

Per als agents biològics, a diferència d’altres contaminants, l’avaluació ha de tenir
en compte la capacitat que aquests agents poden tenir per reproduir-se i infectar.
Per tant, s’haurien de preveure els aspectes següents:

• Característiques personals dels treballadors, com és el seu estat immunitari,
l’estrès fisiològic, la integritat de la pell, etc.

• Condicions de treball: cal veure el mètode de treball, la possibilitat d’expo-
sició, les condicions ambientals, el nivell de formació.

• Les característiques dels agents biològics, com les fonts d’exposició, reser-
voris, virulència, vies de propagació i resistències.

Qualsevol estudi sobre l’exposició als agents biològics passa per una sèrie
d’etapes: en primer lloc, hi trobem la formulació d’una hipòtesi sobre les
possibilitats de l’exposició i de les seves conseqüències, i en segon lloc cal
fer una comprovació d’aquesta hipòtesi.

Moltes vegades, per poder-ho comprovar es fa necessari una mesura dels agents
que poden ser presents a l’ambient de treball.

Per això, ens hem de plantejar una sèrie de qüestions com les següents:

• És necessari fer una mesura? Moltes vegades, l’actuació més eficaç serà la
d’actuar directament sobre el focus de contaminació.

• Què estem buscant? Pot ser un microorganisme concret, la contaminació
general d’un ambient, la presència d’algun patogen, etc.
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• Com es mesurarà? Hem de valorar quin és el millor mètode, equips de
mostreig i les tècniques analítiques que s’han d’utilitzar.

• On es mesurarà? Aquesta pot ser a l’ambient, a les superfícies de treball o
en un líquid. Aquest aspecte ens ha de determinar el tipus de mostreig que
s’ha de fer.

• Quantes mostres hem de prendre? És a dir, quin nombre de mostres de
cadascun dels paràmetres que es mesuraran s’ha de prendre perquè els
resultats siguin com més fiables i representatius de l’exposició.

Al mateix temps d’aquesta presa de decisions, és convenient elaborar els criteris
de valoració que moltes vegades seran específics per a cada situació concreta
estudiada i no es poden extrapolar a altres situacions en les quals hi pugui haver
una altra exposició a agents biològics per semblants que aquestes puguin ser.

3.1 Tècniques de mostreig d’ambient i de superfícies

Sempre, quan ens plantegem una avaluació higiènica dels agents biològics, hem
de tenir en compte tres aspectes fonamentals:

Guia tècnica d’agents biològics

• identificació de l’agent biològic,

• mesura del contaminant,

• criteris de valoració (valors de referència).

Després de la valoració i en funció del resultat, es concreten, si escau, les mesures
correctores i preventives que assegurin que en avaluacions successives la situació
es manté segura.

3.1.1 Identificació de l’agent biològic

En el camp dels agents biològics, les coses canvien. Ens trobem amb una sèrie de
problemes generats per les característiques dels propis agents, ja que són éssers
vius, i com a tal, neixen, creixen es reprodueixen i moren, amb una sèrie de
requeriments vitals de temperatura, humitat, medis nutritius, presència o absència
d’oxigen, i una capacitat o incapacitat de generar formes de vida, capaces de
resistir condicions ambientals adverses (espores), i a la vegada, seran transportats
per partícules de pols, aigua, matèries primeres, terra, instruments de treball,
superfícies de treball, pell, roba de feina, etc. Tot això en pot dificultar molt la
identificació correcta.
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Les vies d’entrada dels
contaminants s’estudien
en el subapartat “Les vies
d’entrada” del nucli
d’activitat “Introducció als
agents biològics
perjudicials” d’aquesta
unitat didàctica.

La identificació de l’agent biològic haurà de ser acompanyada, en trobar
els seus focus de contaminació, de l’estudi del procés productiu que l’ha
originat, de les seves característiques toxicològiques i, en definitiva, de la
recollida de tota aquella informació que pugui ajudar a conèixer la situació
de risc.

La investigació de l’exposició als agents biològics al lloc de treball pot ser una
tasca senzilla quan coneixem l’agent, o molt complexa com en aquelles activitats
que no es treballa de manera deliberada amb cap agent en concret i l’agent/s
biològic/s patogen/ògens poden ser diversos.

Exemples d’aquest últim cas serien les feines relacionades amb la ramaderia i
agricultura, en la gestió de l’eliminació de residus, tractament d’aigües, etc.

En aquests cas els procediment que s’ha de seguir per a la identificació es pot
efectuar utilitzant indicadors que de manera gradual (de globals a individuals)
posin de manifest l’exposició a agents biològics:

• Indicadors globals (IGL). Per exemple, el recompte total de bacteris o
fongs/llevats, viables o totals que, mitjançant determinacions analítiques
senzilles i barates, donen una idea de la càrrega microbiològica total i
permeten la identificació d’agents biològics.

• Indicadors de grup (IGR). Per exemple, endotoxines, enterobacteris, ac-
tinomices, etc., com a grups homogenis d’agents biològics i/o productes
derivats d’ells.

• Indicadors específics (IES). Per lloc de treball o tasques concretes està
indicat l’estudi d’agents biològics o famílies específiques directament re-
lacionades amb els lloc de treball.

• Indicadors individuals (IIN). Per a problemes específics que es trobin amb
relació a agents biològics en concret.

3.1.2 Mesura del contaminant

La mesura del contaminant ens ha de permetre conèixer quines són les concentra-
cions o nivells de l’agent a l’ambient de treball.

Ja hem comentat que l’exposició als bioaerosols (microorganismes, estructures
i productes) pot tenir efectes adversos; una infecció es pot produir tant com a
resultat de la inhalació, ingestió o contacte amb agents biològics patògens viables
i una resposta al·lèrgica o tòxica es pot produir per la exposició als agents biològics,
aquests no han de ser necessàriament partícules vives, ja que les cèl·lules mortes
o els seus fragments poden provocar la mateixa resposta que el microorganisme
viu.
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Bioaerosols

Un bioaerosol és una barreja
complexa de diferents classes de

partícules. Poden ser
microorganismes vius (les seves

formes vegetatives i formes
resistents), microorganismes

morts i els seus fragments, els
seus productes derivats i les

seves toxines.

L’avaluació dels bioaerosols és complexa i un camp molt especialitzat a diferència
d’alguns dels aspectes associats a l’avaluació dels aerosols no biològics. Per
exemple, la seva viabilitat pot ser afectada per la pol·lució, un canvi en les
condicions ambientals; les seves característiques i comportament poden estar
afectats per les condicions inicials de creixement, per la manera com s’ha format
l’aerosol (bioaerosol), per les condicions en què es capta, manipula, emmagatzema
i analitza la mostra, etc.

Una estratègia de mesura dels bioaerosols, pot ser la següent:

1. Aproximació inicial. L’objectiu d’aquesta etapa és l’obtenció de dades
sobre el procés tecnològic i dels seus riscos, per això hem de tenir en
compte:

• El tipus de microorganisme, els seus components o productes i la
forma com es presenten.

• Els riscos que suposen els microorganismes i els seus components i
productes.

• La possibilitat real d’una exposició.

• La identificació dels focus de contaminació.

• Les persones exposades, tant les habituals com les de manteniment i
neteja.

• La durada de l’exposició.

• La informació existent sobre exposicions similars.\\En molts casos,
aquesta primera fase qualitativa pot ser suficient i portarnos a l’a-
plicació de les mesures preventives que siguin necessàries. D’altres
vegades, necessitarem saber els valors de concentració ambiental.

2. Mesura bàsica. És una mesura de la concentració global d’agents biològics,
feta amb un mostreig senzill. Aquesta ens pot proporcionar una informació
quantitativa sobre l’eficàcia de les mesures de control, també ens pot posar
de manifest les deficiències d’aquestes mesures de control o de les millores
obtingudes.

3. Mesura detallada. Quan la mesura bàsica ens revela que l’exposició és
molt variable o que hi ha moltes persones o molts entorns en els quals hi
ha un risc, és necessari obtenir-ne una informació quantitativa més precisa.
També pot ser útil quan hi hagi canvis en el procés o quan s’hagin de fer
operacions o processos poc usuals.

Moltes vegades, pot ser necessari prendre mostres a l’exterior, per com-
provar l’impacte mediambiental de l’alliberament del bioaerosol, i no serà
sobrer analitzar el sòl, la vegetació i les aigües i la contaminació ambiental
usual.

4. Mesures rutinàries. Una vegada dutes a terme les fases de mesura bàsica
i detallada, es pot dissenyar una estratègia per a la mesura rutinària que
pot ser útil per comprovar, per exemple, que les mesures de control siguin
eficaces o per descobrir canvis en els patrons de l’exposició. La freqüència
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Per aprofundir sobre els
paràmetres de mesura
consulteu la secció
“Annexos” que trobareu al
web d’aquest crèdit.

de la mesura periòdica dependrà dels nivells d’exposició, de la variabilitat
dels resultats, de la fiabilitat de les mesures de control i de la natura del
microorganisme.

Quan decidim fer un mostreig, podem fer un disseny de la presa de mostres;
per això, hem de tenir en compte un sèrie de consideracions a l’hora de
decidir l’estratègia que s’ha d’utilitzar i sobretot hem de tenir clares les
raons que faran el mostreig recomanable abans d’iniciar qualsevol procés
de mostreig ambiental.

Abans d’iniciar el mostreig hem de tenir en compte:

• el tipus de mostreig, personal o de zona (posició i nombre de mostre-
jadors);

• el grau d’especificitat;

• el nivell de sensibilitat;

• la rapidesa de resultats;

• la importància relativa del recompte total dels agents biològics davant
la viabilitat de la mostra.

A causa del gran nombre de mostres que podem obtenir, cosa que encariria el
mostreig, és millor planificar-lo prèviament tenint en compte:

• Els possibles focus de contaminació.

• Els factors que poden afectar la concentració del bioaerosol: ubicació d’e-
quips de ventilació, climatització, extraccions d’aire, moviment de persones,
etc.

• Si el mostreig és personal, és possible prendre mostres als treballadors
exposats i als no exposats, i fer mesures ambientals per poder-los comparar.

• Prendre mostres abans d’iniciar l’activitat, per determinar-ne els valors de
fons.

• Prendre mostres en altres àrees, per obtenir un patró de contaminació de
fons.

• Quan les operacions siguin contínues o molt regulars, pot ser apropiat
prendre mostres amb uns intervals regulars (setmana, mes).

• Prendre mostres en finalitzar el treball, per poder comprovar el temps que
triga el bioaerosol en dispersar-se.
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El surface air system (SAS)
és un mètode molt utilitzat

per mesurar agents
biològics per impactació.

3.1.3 Criteris d’avaluació

No hi ha establerts criteris generals de valoració numèrics que permetin fer
una valoració quantitativa de la situació de treball estudiada. Per tant, això
fa que l’estratègia que s’ha d’utilitzar sigui la investigació i detecció dels
possibles focus de contaminació, la seva eliminació, reducció o control i la
vigilància mèdica de les persones exposades.

L’American Conference of Govermmental Industrial Hygienists (ACGIH) està
estudiant els mètodes per establir els criteris de valoració dels contaminants
biològics a oficines, instal·lacions de recuperació i tractaments de residus, ins-
tal·lacions de recerca d’animals, biotecnologia, indústries de la carn, hotels,
col·legis, guardaries, residències geriàtriques, etc. En alguns d’aquests estudis
s’indiquen valors de concentració a partir dels quals es recomana l’aplicació de
mesures de control des de 10.000 ufc/m3 de bacteris i fongs en ambients d’oficines.

Una altra dada és que algunes legislacions vigents en altres països estableixen uns
valors de concentració de microorganismes a l’aire, amb la finalitat de controlar
un procés de fabricació determinat, o bé, amb relació a la qualitat de l’aire en un
entorn hospitalari.

Amb referència als agents causants de malalties infeccioses, s’ha de tenir en
compte el fet de que aquests agents poden ser infecciosos dins d’un ampli marge
de concentracions ambientals, en funció del grau de virulència de les soques i de
la resposta d’un sistema immunitari determinat. En aquests casos, s’han d’aplicar
les mesures de control oportunes amb la finalitat d’evitar o reduir el contacte dels
treballadors amb l’agent biològic.

3.2 Tècniques d’anàlisi per a la identificació i quantificació dels
agents biològics contaminants

Molts dels instruments utilitzats per a la captació dels agents biològics són
modificacions dels utilitzats en la higiene industrial per a la mesura de compostos
químics. La característica que els diferencia és el propi contaminant, ja que alguns
dels agents biològics que s’han de mostrejar són éssers vius, i per tant, el sistema
de captació n’ha d’assegurar la viabilitat perquè l’avaluació tan precisa com sigui
possible.

El suport de retenció més adequat per a la captació dels agents biològics són els
medis de cultiu gelatinosos amb substàncies nutritives, i la captació d’altres formes
resistents o la dels seus productes es poden fer, per exemple, amb filtres.

Els mètodes de presa de mostres d’agents biològics es poden classificar en tres
grups, segons del medi que s’hagi de mostrejar:
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• mostreig de l’aire,

• mostreig de superfícies,

• mostreig de líquids.

3.2.1 Mostreig de l’aire

La captació dels agents biològics suspesos a l’aire es pot fer de diverses maneres,
entre les quals destaquen la utilització dels captadors inercials, els flascons
borbolladors i els impactadors.

Captadors inercials

Els captadors inercials es basen en la seva capacitat de retirar de l’aire les
partícules i d’atrapar-les sobre el suport de retenció.

El sistema més simple de captadors inercials consisteix a utilitzar les càpsules de
Petri, obertes amb agar nutritiu, en les quals les partícules amb el agents biològics
associats es dipositaran per efecte de la gravetat.

Càpsula de Petri

Aquest mètode és útil quan la mida de les partícules és gran i l’aire està calmat,
d’aquesta manera les partícules es poden sedimentar.

La informació que proporciona és únicament qualitativa, ja que no es possible
calcular el volum d’aire que ha passat sobre la placa.

Flascons borbolladors o impingers

Els flascons borbolladors, o impingers, funcionen en fer passar un volum conegut
d’aire a gran velocitat a través d’un medi de cultiu diluït o d’una solució isotònica.

Després de la captació, se sembra el líquid o la filtració sobre un agar nutritiu per a
la seva incubació; el resultat, expressat en ufc/m3(unitats formadores de colònies
per metre cúbic), s’obté després de comptar les colònies que han crescut en el medi
de cultiu i la seva divisió per volum d’aire mostrejat.

A partir de les colònies que han crescut, es poden fer diverses anàlisi microbiolò-
giques, per identificar els microorganismes captats.

Flascó rentador de gasos o impinger

Els estudis efectuats amb aquests captadors han posat de manifest alguns factors
que incideixen en el grau de supervivència dels microorganismes, per exemple, la
llum solar, l’alta velocitat o la dessecació quan la duració del mostreig és llarga.
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Impactadors

Els sistemes anomenats impactadors es basen a forçar el pas de l’aire (amb una
bomba de buit, que forma part del mostrejador) a través de petits orificis i fer
impactar les partícules sobre plaques amb agar nutritiu.

Les partícules amb prou moviment d’inèrcia abandonen el corrent d’aire i impac-
ten sobre la superfície.

L’orifici d’entrada pot consistir en una reixeta o en un capçal amb un elevat nombre
d’orificis del mateix diàmetre i el mitjà de recollida pot ser: agar sobre una càpsula
Petri, una placa Rodac o un portaobjectes.

Hi ha diversos equips d’impactadors, però els més utilitzats són els següents:

1) Mostrejadors Andersen

Mostrejador Andersen

Aquests es consideren com un mètode de presa de mostres de referència. Con-
sisteix en un equip d’aspiració d’aire, amb un cabal fix (28 litres per minut) i un
dispositiu dividit en sis nivells en els quals es col·loquen els suports de retenció.

Cada nivell té una placa perforada per a l’entrada d’aire. Els orificis, equidistants
entre ells, tenen diàmetres progressivament inferiors d’un nivell al següent, per la
qual cosa l’aire pateix una acceleració.

Així tenen en compte la velocitat amb la que passa l’aire, es produeix una
impactació de les partícules que les separa per la seva mida. Hi ha un model
que consta únicament de dos nivells en els quals les partícules se separen en dues
categories, la fracció respirable i la no respirable.

Mostrejador RCS

2) Mostrejadors RCS (reuter centrifugal sampler)

En aquest equip, un volum d’aire és impulsat per una hèlix sobre una cinta de
plàstic portadora d’alvèols que conté el medi de cultiu. Les partícules i els
microorganismes associats presents a l’aire són projectats per l’acció de la força
centrífuga sobre el medi de cultiu.

Funcionament d’un mostrejador RCS

En aquest cas, l’aire és aspirat a través d’una superfície que conté orificis
equidistants i que té com a missió distribuir uniformement les partícules sobre
la placa en el medi de cultiu, en què es produirà la impactació.

Les plaques utilitzades són les plaques Rodac que permeten, a més, el mostreig de
superfícies.

Com en el cas anterior, aquest equip té un cabal d’aire fix, que varia segons el
model entre 90 i 180 litres per minut i un programador de temps que permet er
mostrejos des de 20 segons a 5 minuts.

Mostrejador SAS

3) Impactador en cascada May

Aquest tipus d’impactadors es basa en la recollida per impactació de les mostres
directament sobre un portaobjectes, per a la seva anàlisi posterior al microscopi.
El seu cabal d’utilització és de 10 l/min.
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Exemple de mostreig de
superfícies

Un exemple de mostreig de
superfícies el tenim en la seva
utilització en la higiene
alimentària o en la comprovació
de l’eficàcia dels productes de
desinfecció o en l’avaluació de la
presència d’agents biològics a
l’interior dels conductes de l’aire
en un sistema de
ventilació-climatització.

Exemples de mostreig de
líquids

Alguns casos en què el mostreig
de líquids té importància és en
l’anàlisi de l’aigua d’un
humidificador, de les torres de
refrigeració d’un sistema de
climatització de l’aire o de les
aigües residuals d’un hospital o
d’un laboratori clínic.

Per ampliar la informació
sobre l’elecció del mètode
de mostreig consulteu la
secció “Annexos” del web
del crèdit.

En tots els mostrejos d’aire el resultat s’expressa en ufc/cm3 (unitats
formadores de colònies per unitat de volum d’aire).

3.2.2 Mostreig de superfícies

A més del mostreig aeri també podem determinar el nombre d’agents biològics
dipositats en una superfície. Aquesta tècnica té un interès especial, ja que ens
permet determinar la possible contaminació per agents biològics de les matèries
primeres, dels productes o de les pròpies persones.

Així doncs, aquesta contaminació pot tenir el seu origen en els instruments de
treball, la roba, les mans, el mobiliari o els elements de construcció que per
les seves característiques o per una desinfecció deficient poden es convertir en
reservoris d’agents biològics.

Podem diferenciar dos tipus de mostreig de superfícies:

1. Frotis. Aquest mètode consisteix en la recollida del material dipositat
en les superfícies amb unes pilotetes (turundes) estèrils de cotó. Després
del mostreig es pot procedir a la sembra del material recollit aplicant
directament la turunda sobre el medi de cultiu o es pot rentar amb un diluent
estèril i sembrar-lo. En general, aquest mètode no permet fer estimacions
quantitatives precises de la contaminació i, bàsicament, s’utilitza per com-
provar la presència d’un microorganisme concret.

2. Mostreig amb plaques de cultiu per contacte. És el mètode més utilitzat
i consisteix en l’aplicació de plaques Rodac, amb un medi de cultiu
lleugerament en excés, sobre la superfície que es vol mostrejar. El resultat
del recompte de les colònies que han crescut s’expressa en ufc/cm2(unitats
formadores de colònies per unitat de superfície).

Placa RodacL’objectiu del mostreig de líquids és posar també de manifest la presència d’agents
biològics en diversos tipus de fluids. En la major part dels casos, el mètode més
senzill de recollida de fluids consisteix a agafar una mostra del líquid amb un
recipient estèril.

Quan el volum del líquid que s’ha de mostrejar és gran i la contaminació és petita,
és millor filtrar el líquid. En altres casos, com per exemple en les conduccions
d’aigua o altres líquids, es poden instal·lar dispositius que permetin la recollida
periòdica de mostres.

Els resultats del recompte de colònies s’expressen en ufc/ml (unitats formadores
de colònies per unitat de volum de líquid).

En la taula 3.1 podem veure un resum de les diferents tècniques de mostreig
d’agents biològics, la velocitat del pas de l’aire en litres, el temps de mostreig
en minuts i els seu principals avantatges i inconvenients.
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Taula 3.1. Tipus de mostreig ambiental

Mètode Procés Velocitat/temps de
mostreig (l/min)

Avantatges Inconvenients

Flascons borbolladors o
impingers

Pas de l’aire a través d’un
volum conegut de líquid

12,5/30 Vàlid per a molts
microorganismes
No hi ha perill de
dessecació
Exactitud en el recompte
No saturació

Dispersió d’espores
Esterilitat
Transport en fred
Una possible proliferació
bacteriana pot portar a
errors en la quantificació

Impactació sobre agar
(Andersen) 6 nivells

Recollida de l’aire
mitjançant orificis de
diferents mides en
càpsules Petri

28/1-5 Separació per mida
Bona eficiència
Es pot calibrar

Poc manejable
Poc econòmic
No apte per valorar
ambients asèptics

Impactador centrífug
(RCS)

Recollida de l’aire en tires
d’agar

40/0,5 Manejable
Apte per valorar ambients
asèptics

Medis de cultiu limitats
No calibratge

Impactació SAS Recollida d’aire sobre una
placa amb medi de cultiu
(placa Rodac)

90-180/0,5-3 Manejable
Preparació pròpia de
medis de cultiu

No separació per mida de
partícula

Filtració en membrana Recollida d’aire en filtres 1-2/15-60 Microorganismes totals
Exactitud del recompte

Dessecació dels
microorganismes Pèrdua
de viabilitat

Sedimentació en plaques Plaques d’agar obertes
col·locades a llocs
diferents

- Econòmic
Fàcil d’utilitzar

Dades no comparables,
anàlisi no quantitativa
No es recullen partícules
més grans de 3 µm
Es produeix la mort per
dessecació després de 20
minuts d’exposició

3.3 Anàlisi microbiològica

El tipus d’anàlisi microbiològica depèn del tipus d’informació que vulguem
obtenir, ja sigui quantitativa, qualitativa, o de la comparació de diferents ambients
(interior, exterior) o de la detecció de la presència de productes bioquímics
elaborats pels microorganismes (endotoxines, micotoxines, etc.).

El cultiu de microorganismes viables és el mètode d’anàlisi més utilitzat, però
presenta limitacions ja que només té en compte aquells microorganismes que
poden créixer i formar colònies.

Davant de cada situació de mesura dels agents biològics, s’ha de determinar
el mostrejador, el suport de retenció i l’anàlisi que se n’hagi de fer.

Un dels aspectes més importants que s’ha de tenir en compte és el medi de cultiu
en què creixeran els microorganismes. Generalment, aquest medis són formats per
una substància gelatinosa, l’agar, al qual s’afegeixen diferents substàncies amb els
elements nutritius per als microorganismes.
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Medi de cultiu universal.
Triptisoy Agar (TSA)

El TSA es compon de:

• Peptona de caseïna:
15,0 g/l

• Peptona de soja: 5,0 g/l

• Clorur sòdic: 5,0 g/l

• Agar-agar: 15,0 g/l

• PH de 7,3

Temperatura d’una estufa
de cultius

Els patògens per a l’ésser humà
s’han de posar a 35 ºC, els
microorganismes ambientals,
entre 25 ºC i 30 ºC; o les
espècies termòfiles, a
temperatures superiors als 50 ºC

De vegades, s’hi incorporen altres substàncies amb la finalitat d’inhibir el crei-
xement en particular d’algun microorganisme, com el cas d’algun antibiòtic, per
inhibir el creixement bacterià.

Trobem medis de cultiu anomenats “universals” que permeten el creixement d’una
àmplia gamma d’espècies, encara que també en trobem de “selectius” o específics,
pel creixement d’un tipus de microorganismes determinat.

Medi de cultiu selectiu per a fongs

En contenir cloramfenicol (antibiòtic), el medi de cultiu selectiu per a fongs inhibeix el
creixement bacterià. Consta de:

• Peptona de caseïna: 5,0 g/l

• Peptona de carn: 5,0 g/l

• D(+) glucosa: 40,0 g/l

• Cloramfenicol: 0,5 g/l

• Agar-agar: 15,0 g/l

• PH 5,6

Una vegada seleccionats els medis de cultiu i després de dur a terme la presa
de mostres, aquestes es portaran al laboratori, tan ràpid com sigui possible; allí
les mostres es col·locaran en estufes de cultiu a les temperatures adequades als
diferents microorganismes captats. Aquestes temperatures estan definides per les
condicions del desenvolupament in vivo.

Després de la incubació, farem l’anàlisi de les mostres; és el recompte i/o identifi-
cació de les espècies captades. Aquesta identificació es basa fonamentalment en
l’estudi morfològic i en diferents proves bioquímiques.

Les càpsules de Petri, una vegada fet el recompte, es retiren del laboratori dins
d’un contenidor de residus biològics.

Altres tècniques poden ser la microscòpia (cèl·lules bacterianes, espores fúngiques
o grans de pol·len) o tècniques de tinció. Però també poden presentar limitacions:
poden diferenciar partícules biològiques o no diferenciar-les, que siguin o no
siguin viables, i el preu més costós d’aquestes tècniques, entre d’altres.

3.4 Calibratge i manteniment dels equips

En el sistema de qualitat d’un laboratori, i sobretot en higiene industrial, els
dedicats a l’avaluació de riscos químics, físics i biològics, els equips de mesu-
rament constitueixen l’eina principal del treball. Per aquest motiu tot el que
es relaciona amb la gestió i el control dels equips de mesurament (adquisició i
recepció dels equips, procediments d’encesa i utilització, pla de manteniment i
calibratge, registres, etc.) és de gran importància, tant per a l’execució correcta
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dels assajos i/o calibratges, com per a l’obtenció de resultats analítics amb la
fiabilitat i la precisió requerides.

El laboratori ha de tenir implantat un pla de manteniment i calibratge o
verificació dels seus equips com a part fonamental del sistema de qualitat.

3.4.1 Procediment de calibratge i manteniment d’equips

El calibratge és el conjunt d’operacions que estableixen, en condicions
especificades, la relació que hi ha entre els valors d’una magnitud indicats
per un instrument de mesura i els valors corresponents d’aquesta magnitud
efectuats pels patrons.

El resultat d’un calibratge permet l’estimació dels errors d’indicació de l’instru-
ment de mesura.

El resultat es pot registrar en un “certificat de calibratge” o “informe de calibratge”,
i de vegades, el resultat d’un calibratge s’expressa com una correcció o com un
“factor de calibratge” o com una “corba de calibratge”.

El manteniment és el conjunt d’operacions que permeten que un equip o
sistema de mesura es trobi en perfectes condicions d’ús.

El manteniment dels equips pot ser correctiu (corregir errors, avaries) o preventiu
(prevenir errors, deterioracions, avaries o un mal funcionament).

Les operacions que cal efectuar amb els equips poden ser de manteniment
preventiu i/o de calibratge o verificació.

Es considera que un calibratge, verificació o manteniment és intern quan les
operacions pertinents les porta a terme el propi laboratori, i extern quan les porta
a terme un servei extern contractat, tant si tenen lloc al propi laboratori com a la
seu d’aquest servei, previ transport de l’equip.

Per a molts equips de laboratori (generalment, els de mesura indirecta) resultarà
més apropiat parlar d’una verificació i no d’un calibratge, ja que generalment
les magnituds de l’equip de mesura no són objecte de mesurament. Aquestes
operacions de verificació han de proporcionar un mitjà per comprovar o acreditar
que l’equip o el sistema de mesura funcionen correctament i que compleixen amb
les especificacions, del fabricant, o d’una norma o reglament.

El pla de manteniment ha de cobrir tots els equips i definir les activitats que cal
dur a terme i la seva periodicitat.
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Operacions de
manteniment d’un equip

Es poden fer diversos tipus
d’operacions de manteniment
d’un equip: neteja, revisions,
comprovacions, substitucions,
reposicions de material fungible,
etc.

Programa Interlaboratoris
de Control de Qualitat

L’Institut Nacional de Seguretat i
Higiene en el Treball té establert
un Programa Interlaboratoris de
Control de Qualitat (PICC) que
està obert a la participació de
qualsevol entitat, laboratori o
especialista relacionat amb
l’anàlisi de contaminants.

Les activitats o operacions que s’han de dur a terme han d’anar encaminades
a prevenir, o si escau a corregir, errors, deterioracions, avaries o un mal
funcionament dels equips.

Les operacions de manteniment que s’efectuïn d’un equip s’han d’anotar en un
diari o fitxa/registre de manteniment dissenyat per a aquesta finalitat.

Convé diferenciar els calibratges o verificacions, periòdics o programats, inclosos
dins el pla general de calibratges o verificacions dels equips, dels calibratges que
són inherents a la presa de mostres i/o anàlisi, com per exemple, els equips de
presa de mostres (mostrejadors personals) que són, generalment, calibrats abans i
després de cada mesurament i, els equips analítics de mesura indirecta que tenen el
procediment de calibratge per a l’anàlisi de mostres inclòs en el propi procediment
analític.

Cada laboratori ha d’establir quins equips són de calibratge o verificació intern
(operacions portades a terme per personal del propi laboratori) i quins equips
són de calibratge o verificació extern (operacions efectuades per personal extern,
d’altres laboratoris o centres acreditats).

És necessari establir la periodicitat dels calibratges o verificacions dels equips, que
es pot establir en funció de diversos factors, com: la transcendència dels resultats,
el grau d’utilització de l’equip, els resultats dels calibratges o verificacions previs,
les recomanacions de la informació tècnica disponible o publicada, etc.

Els calibratges o verificacions externs dels equips contractats amb subministradors
o empreses especialitzades se solen, generalment, efectuar amb una periodicitat
anual.

El procediment de calibratge o verificació intern per a cadascun dels paràmetres
que cal calibrar o operacions que cal verificar, s’ha de descriure de manera
detallada com a PNT (procediments normalitzats de treball), i s’ha d’indicar el
material necessari (tipus, classe, especificació o referència) i la periodicitat del
calibratge establert.

Els equips auxiliars, generalment, es mantenen únicament amb neteges periòdi-
ques i amb controls de seguretat, segons sigui necessari.

En el cas dels calibratges o verificacions externs efectuats per serveis externs
especialitzats, han de seguir els procediments normalitzats establerts en els
protocols de l’equip amb la finalitat d’assegurar que les especificacions amb les
quals l’equip va ser fabricat es mantinguin i acreditar que l’equip o el sistema de
mesura funciona correctament i compleix especificacions.

Els calibratges o verificacions dels equips efectuats han de quedar documentats,
i cal anotar, com a mínim, data, operador, condicions ambientals, observacions,
controls o verificacions efectuats, dades i resultats obtinguts en un diari o fitxa/re-
gistre de calibratge de l’equip.

Les dades i registres s’han d’arxivar de manera que possibiliti, sempre que sigui
necessari, fer la reconstrucció dels càlculs.
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Objectes punxants o que
tallen

Alguns objectes amb punxa o
que tallen són, per exemple,

agulles, xeringues, llancetes,
fulles de bisturí, vidre trencat,

etc.

Els certificats de calibratge extern de patrons o equips han de ser emesos per
laboratoris de calibratge, preferentment acreditats, que assegurin la traçabilitat
a patrons nacionals o internacionals reconeguts i incloguin informació sobre les
mesures dutes a terme i les incerteses associades.

Quan es tracti de verificacions o comprovacions d’un equip, el certificat de
verificació ha de tenir característiques similars al de calibratge i haurà de servir per
acreditar que l’equip o el sistema de mesura funciona correctament i que compleix
especificacions.

Els equips integrats dintre del pla de calibratge o verificació han de disposar d’una
etiqueta en la qual consti el calibratge/verificació efectuat, i s’indiqui, per exemple,
el següent:

• identificació de l’equip (codi, denominació, model i número de sèrie);

• data del calibratge/verificació;

• data del proper calibratge/verificació;

• referència del calibratge/verificació.

Qualsevol equip de mesurament que com a conseqüència dels resultats defectuosos
en les operacions de calibratge, verificació o manteniment, o bé per causa d’una
avaria, sobrecàrrega o manipulació incorrecta, sigui posat fora de servei, s’ha de
retirar a un lloc específic i/o s’ha de senyalitzar clarament mitjançant un cartell,
o etiqueta, preferentment de color vermell, amb l’avís de “Fora d’ús” que indiqui
codi, denominació de l’equip, data i motiu de la seva retirada. Aquest cartell s’ha
de mantenir fins que l’equip hagi estat reparat i reconegut com a apte per efectuar
la seva funció satisfactòriament, mitjançant un calibratge, verificació o assaig.

3.5 Tècniques d’eliminació de residus i mostres

L’eliminació dels residus depèn directament de les seves característiques; per això,
s’ha establert un sistema d’identificació i separació quan es tracti de materials
contaminats.

Com a norma general, s’ha d’actuar de la manera següent:

• Els objectes amb punxa o que tallin s’han d’introduir en recipients rígids,
impermeables i inaccessibles, i s’han d’esterilitzar en una autoclau, i se n’ha
d’incinerar després la resta.

• El material reutilitzable s’ha d’introduir a recipients impermeables de poc
fons, s’han de cobrir completament amb un desinfectant i s’han de col·locar
en una autoclau per a la seva esterilització. No se n’ha de fer cap neteja
anterior; totes les neteges o reparacions que s’estimin necessàries s’haurà
de fer després de la sortida del material de l’autoclau.
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• El material contaminat per eliminar (cultius, cotó, teixits, etc.) s’ha
d’introduir a recipients impermeables aptes per a la seva esterilització i
incineració posterior.

• On es treballi amb agents biològics dels grups 3 i 4, s’haurà d’instal·lar una
autoclau, i un incinerador en el cas del agents biològics del grup 4.

• Alguns centres hospitalaris tenen un incinerador de residus, si no el tenen,
hi ha d’haver un contracte amb alguna empresa autoritzada per a la recollida
d’aquests tipus de residus.

3.6 Valors límit d’exposició

Pel que fa als contaminants químics, una vegada identificats i estimada la seva
concentració a l’ambient de treball, es fa una valoració i es compara amb un valor
de referència màxim admissible (VLA). Aquest valor o criteri de valoració, per
als casos dels contaminats biològics, no s’estableix en l’àmbit normatiu.

No hi ha establerts criteris de valoració numèrics que ens permetin fer una
valoració quantitativa de l’exposició a agents biològics.

La Comissió per als Bioaerosols de l’ACGIH explica les raons per les quals, ara per
ara, no és possible establir aquests criteris. Un valor límit d’exposició general per
a la concentració dels bioaerosols cultivables (fongs i bacteris totals) o comptables
(pol·len total, espores de fongs o bacteris) no té justificació científica perquè:

• els bioaerosols són barreges complexes de diferents classes de partícules.
Les respostes dels éssers humans als bioaerosols van des d’efectes innocus
fins a malalties greus, segons l’agent específic i els factors de susceptibilitat
de cada persona;

• les concentracions mesurades dels bioaerosols cultivables i comptables
depenen del mètode de presa de mostres i anàlisi;

• no és possible recollir i avaluar tots els components dels bioaerosols
utilitzant un únic mètode de mostreig.

No s’han establert valors límit d’exposició per als bioaerosols individuals cultiva-
bles o comptables per prevenir la irritació o les respostes tòxiques o al·lèrgiques.
Actualment, la informació relativa a les concentracions dels bioaerosols cultiva-
bles o comptables que han produït irritació o respostes tòxiques o al·lèrgiques
procedeix, en la seva major part, d’estudis de casos que contenen només dades
qualitatives de l’exposició. Les dades epidemiològiques que hi ha són insuficients
per descriure les relacions exposició-resposta.

Les raons de l’absència d’unes dades epidemiològiques de qualitat per establir
aquesta relació són:
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• La major part de les dades de les concentracions dels bioaerosols espe-
cífics procedeix més de mesures indicadores que de la determinació dels
agents causants reals. Per exemple, la determinació de fongs cultivables
s’utilitza per representar l’exposició als al·lèrgens. A més, la major part
de les determinacions procedeix dels punts d’acumulació d’aquests agents
(reservoris) o de les mostres de l’aire ambiental. És poc probable que
aquestes aproximacions representin exactament l’exposició humana als
agents causants reals.

• Els components i les concentracions dels bioaerosols varien àmpliament.

• Els mostrejadors d’aire utilitzats més comunament només prenen mostres
“puntuals” en períodes curts de temps i aquestes mostres aïllades poden no
representar l’exposició humana. Les mostres puntuals en períodes curts de
temps poden contenir una quantitat d’un bioaerosol en concret en ordres de
magnitud superiors o inferiors a la concentració mitjana ambiental.

• Alguns organismes alliberen aerosols com a “concentracions d’irrupció”,
que rarament es poden detectar utilitzant mostres puntuals. Aquests episodis
dels bioaerosols poden produir efectes significatius per a la salut.

Per a alguns bioaerosols infecciosos hi ha dades de dosi-resposta. Actualment, els
protocols del mostreig ambiental per als agents infecciosos són limitats i adequats
solament com a temptativa científica.

Els mètodes tradicionals de salut pública -inclosos els d’immunització, descobri-
ment de l’agent actiu i tractament mèdicsegueixen sent les defenses primàries
davant dels bioaerosols infecciosos.

En certs serveis públics i mèdics amb un risc elevat per a la transmissió de la
infecció (per exemple, la tuberculosi), s’haurien d’emprar controls de l’exposició
per reduir les possibles concentracions ambientals als agents patògens virulents i
oportunistes.

Els contaminants de procedència biològica que són analitzables són substàncies
produïdes per la matèria viva, que es poden detectar utilitzant assajos químics,
immunològics o biològics, i comprenen les endotoxines, micotoxines, al·lèrgens i
compostos orgànics volàtils.

Els fets encara no protegeixen l’establiment de valors límit d’exposició per a cap
d’aquestes substàncies analitzables.

Els mètodes d’assaig per a certs al·lèrgens aeris comuns i endotoxines estan
avançant constantment. També, les tècniques moleculars innovadores permeten
analitzar la concentració d’organismes específics, detectats normalment només per
cultiu o recompte.

En estudis experimentals i de vegades en estudis epidemiològics s’han observat
relacions dosi-resposta per a alguns bioaerosols analitzables. Així mateix, està
progressant la validació d’aquests assajos al lloc de treball.
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3.6.1 Criteris d’interpretació de resultats

La Comissió per als Bioaerosols de l’ACGIH ha desenvolupat unes guies per a
l’avaluació de l’exposició a contaminants biològics en ambients interiors. Aques-
tes guies tenen en compte la valoració mèdica dels símptomes, l’avaluació del
funcionament de l’edifici i el judici professional.

En absència de criteris numèrics de valoració, és necessari decidir amb antelació
els criteris d’interpretació que s’utilitzaran per determinar si un ambient està o no
està contaminat.

En termes generals, es podrien considerar els criteris d’interpretació següents dels
resultats obtinguts:

• Els tipus i freqüències relatives dels contaminants biològics a l’ambient
amb problemes i en un ambient “control” (l’exterior o un altre local sense
problemes).

• L’evidència mèdica que una infecció o al·lèrgia ha estat causada per un
contaminant biològic específic.

• Les relacions existents entre l’ambient interior i l’ambient control poden
indicar possibles amplificacions.

• L’avaluació dels reservoris i les possibilitats d’amplificació i de dissemina-
ció.

El Comitè sobre els Bioaerosols de l’ACGIH ha desenvolupat una guia tenint en
compte els símptomes que relacionen les malalties del lloc de treball, l’avaluació
del funcionament de l’edifici i l’acció que s’ha de dur a terme:

1. Si el nombre total de ufc/m3 és més gran que 10.000, es recomana aplicar
immediatament mesures correctores.

2. Si el nombre total de ufc/m3 és més petit que 10.000, es recomana la
identificació dels possibles agents etiològics, dels quals ens proporciona una
llista en tres grups:

(a) Fongs. Per exemple, Aspergillus sp., Cladosporium sp., Mucor sp.,
etc.

(b) Bacteris. Per exemple, formes gramnegatives o Staphylococcus
aereus, Streptococcus salivarius, Corynebacterium sp., etc.

(c) Actinomices termòfils. Per exemple, Micropolyspora faeni, Thermo-
monospora sp., etc.

En aquests casos, si la presència d’alguns dels agents identificats, excedeix de 500
ufc/m3 i si no hi indicis de resposta al·lèrgica a partícules procedents de l’exterior,
s’han d’aplicar mesures correctores descrites en el protocol.
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En la guia de l’ACGIH s’esmenta un quart grup de possibles agents causants de
la malaltia, en el qual s’inclouen: protozous, micotoxines, endotoxines, etc., i es
recomana el seu estudi en cas que una vegada aplicades les mesures correctores,
i tot i haver disminuït el nombre de la resta d’agents etiològics, persisteixin els
efectes adversos.

3.6.2 Altres criteris

A part de l’ACGIH, també caldria mencionar que l’Organització Mundial de la
Salut (OMS) té establert un quadre, més aviat indicatiu, referent als nivells de
contaminació davant bacteris i fongs (vegeu taula 3.2).

Taula 3.2. Criteris de l’OMS

Nivell de contaminació Bacteris ufc/m3 aire Fongs ufc/m3 aire

Molt baixa < 50 < 25

Baixa < 100 < 100

Mitjana < 500 < 500

Alta 500-2.000 500-2.000

Molt alta > 2.000 > 2.000

A continuació, i a títol d’exemple, s’inclouen les guies per a la interpretació
dels resultats elaborades per experts en la matèria, de vegades fruit de les seves
experiències, i classificades segons els grups d’organismes més freqüents en la
composició dels bioaerosols:

1. Virus
Moltes de les malalties associades als virus presenten símptomes ben
definits, per la qual cosa l’existència d’una malaltia és la demostració que
el virus hi va ser present.

No es coneix el nombre de partícules necessàries per causar una infecció en
un individu susceptible, encara que algunes evidències suggereixen que un
únic virus és capaç d’iniciar la infecció.

De moment no hi ha proves que l’exposició a virus pugui causar intoxi-
cacions o sensibilitzacions. El fet que els virus siguin paràsits obligats
(necessiten d’un ésser viu per al seu desenvolupament) i, per tant, siguin les
persones qui actuen com a amplificadores i disseminadores (parlar, esternuts
o tos), fa innecessària l’avaluació de l’ambient control.

Factors com l’augment de l’ocupació o una renovació escassa de l’aire
poden contribuir a l’augment de la taxa de contagi.

2. Bacteris
En general, en ambients en els quals no s’ha detectat cap amplificació
específica, els bacteris dominants haurien de ser els corresponents a la flora
bacteriana normal humana, és a dir, bacteris grampositius que pertanyin
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als gèneres Micrococcus i Staphilococcus. Les concentracions ambientals
elevades d’aquests tipus de bacteris, que es troben a la pell i a les secre-
cions respiratòries, indiquen que els nivells d’ocupació són alts i/o que la
renovació de l’aire és insuficient.

Si els bacteris dominants són gramnegatius, això indicaria l’existència de
focus de contaminació inusuals; per exemple, nivells elevats de bacteris
gramnegatius, oxidasa negativa i fermentadores de la glucosa suggereixen
un focus de contaminació d’origen gastrointestinal (extraccions dels lava-
bos); si els bacteris oposats són gramnegatius, oxidasa positiva i les seves
colònies són de color groc, el focus de contaminació més probable són
aigües estancades i contaminades.

Alguns autors han suggerit la xifra de 4.500 unitats formadores de colònies
(ufc) per metre cúbic d’aire, com a límit superior de concentració de
bacteris totals per a interiors i en climes subàrtics. Aquesta xifra només
és aplicable per a organismes d’origen humà i exclou qualsevol tipus de
patògens. Tampoc no és aplicable per a climes més càlids.

3. Endotoxines
Les endotoxines són components (lipopolisacàrids) de les membranes exter-
nes dels bacteris gramnegatius. Són compostos altament tòxics que poden
causar febre i malestar, alteracions en el nombre de leucòcits, alteracions
respiratòries, etc.

Alguns autors suggereixen nivells entre 100 i 1.000 vegades superiors als
nivells amidats als ambients control.

4. Fongs
L’origen dels fongs que habitualment es troben als ambients interiors és
majoritàriament de l’exterior, per la qual cosa preferentment s’utilitza aquest
com a ambient control. Les diferències en les relacions entre els fongs
d’interior i de l’exterior depenen, fonamentalment, del sistema de ventilació
disponible. Aquesta relació és pràcticament idèntica quan l’edifici està
ventilat de manera natural, mentre que, en edificis ventilats de manera
mecànica, fins i tot on el sistema de filtració és deficient, la concentració
de fongs trobats a l’interior hauria de ser inferior a la present a l’exterior.

En qualsevol cas, els diferents tipus de fongs trobats d’interior haurien de
correspondre a les espècies de l’exterior pròpies de l’estació climàtica.

Els nivells de fins a 100 ufc/m3 de fongs sapròfits poden ser considerats
normals, sempre que es tracti d’ambients en els quals no hi ha cap població
amb deficiències o malalties del sistema immunitari.

5. Micotoxines
Durant els processos de destrucció de la matèria orgànica, utilitzada com a
font d’energia pels fongs, es produeixen metabòlits secundaris; alguns d’ells
són tòxics per als bacteris (antibiòtics), mentre que uns altres ho són per als
animals i els éssers humans (micotoxines: tricotecens i aflatoxines).

L’exposició a aquests compostos es relaciona, bàsicament, amb ambients
agrícoles i l’emmagatzematge de gra.
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Els efectes per a la salut que han estat descrits són: la seva potencialitat per
induir processos cancerígens, la deterioració del sistema immunitari i danys
en diversos òrgans com són el cor, el fetge o els ronyons.

En l’actualitat, es disposa d’algunes dades sobre les dosis a les quals algunes
micotoxines produeixen efectes adversos per a la salut.

És bastant probable que els efectes crònics causats per l’exposició a mi-
cotoxines siguin amplificats quan la via d’entrada a l’organisme sigui la
inhalatòria.

La identificació i l’avaluació dels riscos causats per l’exposició a micotoxi-
nes és complexa i requereix, en general, el mostreig tant dels fongs que les
produeixen, com de cada tipus de micotoxines.

El fet de trobar fongs productors de micotoxines a mostres ambientals no
sempre és evidència que hi hagi una exposició a les mateixes. Moltes de
les soques dels fongs toxígens no produeixen micotoxines d’una manera
rutinària i alguns només les produeixen en condicions de laboratori.

En mostrejos ambientals amb medis de cultiu inespecífics, alguns d’aquests
fongs no poden competir amb altres espècies de fongs, per la qual cosa
els nivells de fongs toxígens són inferiors als nivells ambientals reals. No
obstant això, el fet de trobar nivells inusuals de fongs toxígens hauria d’anar
acompanyat del mostreig ambiental de toxines específiques.

6. Protozous
La grandària d’aquests organismes fa que la seva presència en els bioaero-
sols sigui menys freqüent, ja que tendeixen a sedimentar ràpidament. Si
hi haguessin evidències que algun tipus de problema es pot relacionar amb
organismes patògens d’aquest grup, s’haurien d’analitzar els seus reservoris
(humidificadors, aigües estancades), per poder determinar l’origen dels
problemes i eliminar els focus de contaminació.

7. Antígens
Des de la dècada de 1920 s’han reconegut les al·lèrgies a la pols domèstica.
En les últimes dècades s’ha fet un progrés considerable en la identificació,
purificació i caracterització dels antígens produïts pels àcars de la pols do-
mèstica, sobretot els produïts per les espècies de l’àcar Dermatophagoides.

Alguns autors han proposat els valors d’antigen d’àcars en pols que poden
causar sensibilització i l’aparició de símptomes en persones sensibilitzades.
Així, per a valors inferiors a 2 µg/l d’antigen de pols, el nivell de risc és
baix, és significatiu de 2 a 10 µg/l i alt per sobre d’aquest valor.

No obstant això, encara no s’han proposat valors límit de concentració per
a altres antígens ambientals, atès que els individus sensibilitzats reaccionen
davant dosis molt baixes d’antigen, no s’hauria d’acceptar cap valor de
concentració com a segur per a aquestes persones.

D’altra banda, uns nivells molt baixos d’antigen, probablement, no consti-
tueixen un risc de sensibilització per a nous pacients.

De tot això es desprèn que l’aplicació de totes les mesures de control
disponibles que rebaixin els nivells ambientals d’antigen poden fer que un
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Tricotecens i aflatoxines

Diversos tricotecens es
caracteritzen per tenir dosis
letals per al 50% dels individus
exposats inferiors a 1 mg/kg (via
digestiva). L’aparició d’efectes
crònics (càncer) amb relació a
l’exposició a aflatoxines pot
passar a dosis de l’ordre de
µg/kg.

edifici sigui segur per als ocupants no sensibilitzats, però no per a totes
aquelles persones que hagin desenvolupat la malaltia a conseqüència de la
seva permanència a l’edifici.
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Introducció

El fonament bàsic de la higiene industrial és la prevenció i protecció del treballador.
Moltes vegades hem sentit o llegit en els mitjans de comunicació que molts
accidents es podrien haver estalviat amb una prevenció i/o protecció adequades a
la feina o directament sobre el treballador. Aquesta és la feina bàsica del personal
de prevenció.

Cal remarcar que prevenció i protecció són conceptes molt lligats, però fan esment
a fets o actuacions diferents. Així, anomenem prevenció el conjunt de tècniques
que s’apliquen per eliminar, anul·lar o evitar el perill i així evitar els possibles
accidents i anomenem protecció els mitjans que interposem entre el possible focus
contaminat i el treballador per tal de reduir el risc.

Aquesta unitat didàctica està destinada a l’estudi de la prevenció i de la protecció
dels riscos biològics, es pretén que es coneguin quins són els mecanismes
de control que es poden utilitzar davant de possibles interaccions dels agents
biològics entre els treballadors i l’ambient laboral.

Després del procés d’avaluació dels riscos biològics, el qual ha consistit en la
identificació de l’agent, en la seva classificació en un dels quatre grups que
estableix el Reial decret 664/1997, sobre la protecció dels treballadors contra els
riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el desenvolupament
de la feina, en les possibles vies d’entrada i les condicions de treball, s’ha de
proporcionar de quins mecanismes disposem per a la seva protecció a més de les
mesures més adients de prevenció, amb l’objectiu d’evitar futurs possibles casos
de riscos biològics.

Així, la planificació de l’activitat preventiva intenta establir i adoptar, en cada cas,
les accions necessàries per tal d’eliminar o minimitzar els riscos avaluats.

Aquesta unitat didàctica l’hem dividit en dos nuclis d’activitat, a grans trets
veurem els mecanismes de prevenció i protecció davant una exposició a agents
biològics.

En el nucli d’activitat “Prevenció de riscos per agents biològics”, veurem els
procediments generals de prevenció i especialment les mesures de contenció que
s’han d’establir davant els possibles riscos que ens puguem trobar. Parlarem de les
barreres que es poden interposar entre el focus contaminant i els treballadors. Per
això, dividirem els nivells de contenció segons les activitats en les quals hi estem
exposats, ja sigui quan es treballa conscientment amb

agents biològics patògens o en activitats en les quals no es manipulin directament
agents biològics, però, que hi poden ser i són possibles focus de contaminació
biològica. A continuació, detallarem les obligacions que té l’empresariat i els
drets i deures dels treballadors davant la presència d’agents biològics en la feina i
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també quines normes de protecció hem d’adoptar en els processos de manipulació,
recollida i transport d’agents biològics.

En el nucli d’activitat “Protecció de riscos per agents biològics” veurem els
sistemes de protecció, tant els col·lectius com els mecanismes de protecció
individual.

Els nivells de protecció col·lectiu són mètodes que s’encaminens a la protecció
en general, tant dels treballadors que treballen directament amb agents biològics,
com els que hi estan al voltant i poden ser contaminats. Veurem els mecanismes
bàsics de control del focus contaminant com són: el control dels possibles vectors
de propagació, els processos de neteja i desinfecció, la vacunació, les bones
pràctiques de laboratori, i sobretot els mecanismes d’extracció localitzada, com
són les cabines de seguretat biològica o també anomenades de bioseguretat.

En la segona part d’aquest nucli d’activitat, parlarem de la protecció individual,
en què veurem principalment els equips de protecció individual (EPI) que poden
utilitzar els treballadors -sempre en últim terme- per tal d’evitar l’exposició bio-
lògica. Per això, detallarem els equips de protecció individual a nivell respiratori,
com són les màscares i filtres, les de l’exposició de la pell i mucoses com els
guants, roba, ulleres i pantalles.

Amb aquest nucli d’activitat, en el qual tractarem la prevenció i la protecció davant
dels riscos biològics, acabarem d’entendre les unitats en què es parla dels riscos
biològics.

Per treballar aquesta unitat didàctica heu de llegir atentament el material, fer els
exercicis i activitats proposades i consultar quan sigui necessari la guia tècnica
d’agents biològics i la pàgina web de l’INSHT.
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Objectius

En acabar la unitat didàctica heu de ser capaços del següent:

• Determinar la idoneïtat dels mètodes i procediments de treball amb relació a
les normatives vigents i les normes internes a partir d’informació i manuals
de procediment.

• Interpretar les característiques i les condicions d’aplicació de les mesures
de prevenció i protecció i les tècniques preventives aplicables als riscos
derivats dels contaminants biològics ambientals a partir de la documentació
i estudis tècnics.

• Relacionar les mesures de prevenció i protecció i les tècniques preventives
amb els riscos derivats dels contaminants biològics ambientals i els efectes
eliminatoris o reductors del risc que poden originar.

• Seleccionar les mesures de prevenció i les proteccions que es poden aplicar
davant els riscos derivats dels biològics ambientals, a partir de l’avaluació i
la ponderació dels riscos, sense que se’n produeixin d’altres i segons criteris
de priorització amb relació a l’eliminació o reducció del risc.

• Identificar noves situacions de risc resultants de les modificacions pro-
posades en els processos de treball, instal·lacions, equips, substàncies o
preparats, a partir de les propostes de mesures preventives.

• Determinar quan s’ha de sol·licitar la col·laboració d’especialistes en el
desenvolupament i l’adopció de mesures preventives, segons el coneixe-
ment, els mitjans disponibles i el grau de dificultat de les accions que s’han
de dur a terme.

• Identificar les condicions, els requeriments i els procediments per a la ma-
nipulació, l’etiquetatge i l’emmagatzematge de productes biològics, segons
la normativa mediambiental i de seguretat establerta.

• Comprovar l’eficàcia de les mesures preventives, segons els nivells previstos
d’eliminació o reducció del risc d’exposició, a partir de les dades dels
contaminants abans i després de la implantació de les mesures.

• Determinar possibles modificacions de millora de les mesures preventives
implantades, davant les desviacions trobades dels riscos d’exposició.

• Controlar els riscos derivats dels agents ambientals biològics, a partir
d’observacions i mesures sobre la manipulació, l’etiquetatge, l’envasament
i l’emmagatzematge dels productes i dels processos de treball.

• Comprovar la idoneïtat i les condicions d’utilització i conservació dels
equips de protecció individual, segons els nivells de protecció davant els
contaminants biològics i les normes establertes.
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1. Prevenció de riscos per agents biològics

Per a la selecció de les diferents mesures de prevenció, i si cal, de protecció,
s’han de considerar els diversos elements que constitueixen qualsevol procediment
de control, ja sigui sobre el focus d’emissió del contaminant, sobre el medi de
propagació i finalment sobre el receptor.

L’ordre de prioritat per aplicar les mesures de prevenció ha de ser seqüencial:
control sobre el focus, sobre el medi i sobre el receptor.
Així, si s’aconsegueix la disminució de l’emissió, també ho farem en la
reducció del contaminant sobre l’individu.

1.1 Mesures preventives d’eliminació i reducció de riscos causats
per agents biològics

L’aplicació de les mesures preventives és un nou pas en la prevenció de riscos.
Així, després de fer l’avaluació i veure’n els resultats, haurem de seleccionar i
aplicar les mesures necessàries per tal d’evitar o minimitzar l’exposició als agents.

Amb l’avaluació hem vist a quin grup pertany l’agent biològic, les possibles
malalties relacionades, els seus efectes toxicològics i/o al·lèrgics i en general el
risc que comporta la seva exposició. Tot això ens ajudarà a aplicar correctament
les mesures de prevenció.

L’objectiu de l’aplicació de les mesures de control i prevenció és evitar o
disminuir l’exposició que prèviament s’ha avaluat.

1.1.1 Procediments generals de prevenció

En l’RD 664/1997 es proposa un conjunt de mesures per prevenir i reduir els
riscos per exposició als agents biològics. En termes generals, aquestes mesures
consisteixen en:

• La substitució dels agents biològics nocius per altres que no siguin tan
perillosos o ho siguin en un grau menor.

• La reducció al mínim del nombre de treballadors exposats o que se sospiti
que hi puguin ser exposats.
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Despeses de prevenció

Totes les despeses que impliquen
les mesures preventives que es
puguin aplicar han de recaure

sobre l’empresariat, el qual s’ha
de fer càrrec del seu cost.

Les mesures de contenció
també s’anomenen

“barreres”.

• L’establiment de procediments de treball adequats i la utilització de mitjans
tècnics que evitin o minimitzen l’alliberació dels agents fora del lloc de
treball.

• L’aplicació de mesures de protecció col·lectiva i/o individual quan l’expo-
sició no es pugui evitar per altres mitjans. La protecció col·lectiva ha de
prevaler sobre la individual.

• L’aplicació de les mesures per prevenir l’alliberació d’agents biològics fora
del lloc de treball.

• La utilització d’una senyalització correcta, amb la utilització del pictograma
específic.

• L’establiment de plans per fer front als accidents amb agents biològics.

• La formació i informació als treballadors i/o als seus representants amb
relació als riscos potencials per a la salut, les disposicions en matèria de
seguretat i higiene, la utilització dels equips de protecció, les mesures que
s’han d’adoptar en el cas d’incident i per a la seva prevenció.

• L’establiment d’un control sanitari previ i continuat.

• L’establiment de mitjans segurs per garantir la recollida, manipulació, trans-
port, emmagatzematge correctes, així com la seva evacuació i eliminació.

• L’establiment de mesures d’higiene i protecció personal com:

– No menjar, beure, ni fumar a zones de risc.

– Fer servir vestits i equips de protecció adequada.

– Mantenir els equips de protecció, amb una ubicació correcta, descon-
taminació i neteja.

– Utilitzar serveis, lavabos i útils d’higiene adequats.

La senyalització de risc biològic és
una mesura de prevenció molt

important als llocs on es treballa amb
microorganismes.

Un dels conceptes importants que s’han de tenir en compte en la prevenció dels
riscos biològics és la bioseguretat. Aquests terme implica tota una sèrie de
mesures que reben el nom de contenció.

La contenció és el conjunt de mesures preventives que proporcionen
protecció tant personal com experimental i mediambiental.

En la taula 1.1 veiem un petit resum de quines mesures preventives hem d’aplicar,
segons el grup d’agents biològics en qüestió.

Taula 1.1. Mesures preventives segons el grup de risc dels agents biològics

Grup Mesures preventives

1 Mesures de seguretat i higiene bàsiques

2
3
4

Substitució de l’agent biològic
Mesures de seguretat i higiene bàsiques
Altres mesures higièniques
Reducció de riscos
Vigilància de la salut
Formació/informació dels treballadors
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Taula 1.1 (continuació)

Grup Mesures preventives

Activitats especials Totes les anteriors
Mesures de contenció

Mesures preventives quan es treballa amb agents biològics del grup 1

Quan es treballa amb agents biològics dels grup 1, incloses les vacunes de gèrmens
vius atenuats, s’han de tenir en compte les mesures de seguretat i higiene bàsiques
següents:

1. S’ha de prohibir menjar, beure o fumar als llocs de treball.

2. S’ha de proveir els treballadors de roba de protecció i roba especial adequa-
des.

3. Cal disposar de serveis (lavabo, etc.) adequats on hi haurà productes per a
la neteja ocular i antisèptics per a la pell.

4. S’ha de prohibir l’emmagatzematge d’aliments o d’altres productes de
consum humà als lloc de treball.

Mesures preventives quan es treballa amb agents biològics dels grups 2, 3
i 4

Si els resultats de l’avaluació revelessin que l’activitat no implica la intenció
deliberada de manipular agents biològics, o d’utilitzar-ne durant la feina, però
sí que es pot provocar una exposició dels treballadors a aquests agents, s’han
d’aplicar les disposicions següents:

1. Substitució de l’agent biològic. Si no és possible eliminar l’agent,
substituir-lo per un agent tan petit com es pugui.

2. Altres mesures higièniques. En totes les activitats en què hi hagi risc per a
la salut o la seguretat dels treballadors com a conseqüència del treball amb
agents biològics, s’han d’adoptar les mesures següents, a més a més de les
mesures higièniques bàsiques seguides pels agents del grup 1:

• Cal disposar d’un lloc per emmagatzemar adequadament els equips
de protecció i verificar que es netegen i que se’n comprova el bon
funcionament.

• Cal especificar els procediments d’obtenció, manipulació i processa-
ment de mostres d’origen humà o animal.

• S’ha de prohibir la neteja de la roba de treball i els equips de protecció
individual (EPI) al domicili particular. L’empresariat és el responsable
de la seva neteja, descontaminació i/o destrucció. Està obligat que la
roba i els equips es transportin a recipients tancats i etiquetats amb els
advertiments necessaris.
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• Els treballadors disposen de 10 minuts per a la neteja corporal abans
del menjar i de 10 minuts abans de deixar el treball; aquests minuts
s’han d’incloure dins la jornada laboral.

3. Reducció de riscos. Aquests mètodes són els d’aplicació posterior quan
no hem pogut substituir l’agent biològic per raons tècniques. Així amb
aquestes mesures s’haurà de reduir el risc al nivell més baix que es pugui.

4. Vigilància de la salut. És un altra mesura preventiva bàsica que cal tenir en
compte. Aquesta vigilància sanitària ha de ser prèvia a l’exposició i fer-se
també amb intervals regulars.

Aquesta vigilància sanitària ha de tenir, com a mínim, un registre de l’his-
torial mèdic i professional dels treballadors; l’avaluació individualitzada de
l’estat de salut dels treballadors i si fes falta el control biològic i la detecció
dels efectes a curt termini i reversibles.

Així mateix és necessari posar a disposició dels treballadors no immunitzats
les vacunes eficaces que hi hagi.

5. Formació i informació dels treballadors. És un dels punts fonamentals en
la prevenció dels riscos associats a l’exposició a agents biològics.

En la figura 1.1 podeu veure un esquema d’actuació de l’empresariat davant
l’avaluació de riscos, tenint en compte la normativa de l’RD 664/97.

Figura 1.1. Actuació de l’empresariat davant els riscos biològics

1.1.2 Mesures i nivells de contenció d’agents biològics: barreres

En l’RD 664/1997, annexos IV i/o V, es fa referència a les mesures de contenció
aplicables al treball als laboratoris, als locals destinats als animals d’experimenta-
ció i als processos biotecnològics.
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El grau d’exigència en la seva aplicació s’estableix en tres nivell de contenció
anomenats 2, 3 i 4, i són nivells que es corresponen amb els grups de risc establerts,
de manera que en aquelles activitats en les quals es manipuli un agent biològic
classificat, per exemple, en el grup de risc 3, els correspon un nivell de contenció
3.

En general, quan hi hagi un dubte sobre la presència d’agents biològics que pugui
causar una malaltia a l’ésser humà, hem d’adoptar, com a mínim, un nivell de
contenció 2.

En l’àmbit sanitari, el treball al laboratori és, amb l’atenció als malalts, una de
les activitats en les quals hi ha més risc de contraure malalties originades per
l’exposició als agents biològics; també és un dels sectors més estudiats i en què hi
podem trobar més informació.

En una primera i senzilla classificació podem diferenciar tres tipus de mesures de
contenció o barreres:

1. Barreres primàries. El seu objectiu és el confinament de l’agent biològic
als seus recipients i a l’àrea de treball, de manera que no pugui passar al
medi ambient de treball i a l’exterior.

2. Barreres secundàries. En general, són els elements, associats a les
instal·lacions, que envolten les barreres primàries, així eviten possibles
fuites de les barreres primàries.

3. Barreres terciàries. Són els elements que actuen directament sobre els
treballadors, com els EPI, la vigilància mèdica, la immunització i la higiene
personal.

Les barreres primàries inclouen els procediments de treball i els equips i
material de bioseguretat.

1.1.3 Mesures preventives complementàries per a determinades
activitats d’àmbit biològic

L’RD 664/97 diferencia les mesures de contenció que s’han de prendre als
laboratoris, locals amb animals i treballs sanitaris i les que s’han d’adoptar per
a processos industrials.

Laboratoris i establiments sanitaris i veterinaris

Hem definit els nivells de contenció com el conjunt de mesures físiques que
impedeixen el pas del contaminat biològic a l’ambient de treball per tant als
treballadors i a la col·lectivitat.

Exemple de barreres
primàries

Una barrera primària són, per
exemple, les cabines de seguretat
biològica (CSB), que poden ser
de classe I, II i III: segons el seu
disseny, les característiques de la
circulació de l’aire i el sistema
de depuració de l’aire amb filtres
HEPA (high efficiency
particulate air). Per exemple, la
manipulació d’un agent biològic
del grup 4, només es pot fer amb
una CSB-classe III.

Exemples de barreres
secundàries

Les següents són algunes
barreres secundàries: els
materials de construcció del
terra, parets i sostre, les portes
automàtiques, la presa d’aire, el
disseny de pressions negatives o
positives del sistema de
ventilació i els mètodes de neteja
o depuració de l’aire expulsat.

Consideracions respecte a
l’avaluació

En l’avaluació s’haurà de tenir
especial cura dels riscos
inherents a les activitats que es
desenvolupen i particularment en
la incertesa de la presència o no
d’agents biològics a l’organisme
de pacients humans, d’animals, o
de materials o mostres que en
provenen, i del perill que podria
suposar la seva presència.
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Els tres nivells de contenció 2, 3 i 4 corresponen als grups de risc establerts
per als diferents microorganismes en funció del risc d’infecció que suposen
per als treballadors.

Els laboratoris que emprenguin treballs que impliquin la manipulació d’agents bio-
lògics dels grups 2, 3, o 4 amb finalitat de recerca, desenvolupament, ensenyament
o diagnòstic han d’establir mesures de contenció d’acord amb l’annex IV de l’RD
664/1997

Els laboratoris que manipulin materials amb incertesa de contenir agents biològics
però que no tinguin com a objectiu treballar amb aquests materials, cultivant-los o
concentrant-los, han d’adoptar com a mínim el nivell de contenció 2. Cal emprar
els nivells 3 i 4, si escau, sempre que se sàpiga o sospiti que són necessaris.

Així les mesures de contenció seleccionades responen al tipus de riscos per a cada
agent biològic. Aquestes mesures fan referència a les condicions del lloc de treball,
al seu emmagatzematge, als procediments de desinfecció, característiques dels
equips de treball i les mesures de protecció individual i/o col·lectiva.

Segons el risc que comporten els microorganismes infectants que es manipulen al
laboratori, es parla dels nivells de seguretat dels laboratoris. La seva construcció,
el disseny i també els mitjans de contenció queden reflectides en el Manual de
bioseguretat de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Es classifiquen en
quatre categories:

1) Nivell de contenció biològica 1: laboratori bàsic.

Hi correspon el nivell de risc 1, que indica un risc individual i comunitari escàs.

S’hi ha d’aplicar les mesures del laboratori bàsic. No necessita cap equip especial
de contenció. En la figura 1.2 veiem com pot ser un laboratori de contenció
biològica de nivell 1.

Figura 1.2. Laboratori de nivell de contenció 1
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2) Nivell de contenció biològica 2: laboratori bàsic amb cabina de seguretat
biològica o altres dispositius apropiats de protecció personal o contenció física.

Hi correspon el nivell de risc 2, indicador de risc individual moderat i risc
comunitari limitat. Les característiques del laboratori han de ser les següents:

• Cada unitat ha de tenir un lavabo per rentar-se les mans. Aquest haurà de
funcionar preferentment amb el colze o amb el peu.

• Les finestres s’han de tancar hermèticament.

• El laboratori on es manipulin els agents biològics s’ha de separar del
passadís de circulació per un vestíbul. Aquest vestíbul ha de servir als
usuaris per canviar-se la roba de treball, ja que ha de ser diferent de
l’habitual.

• Si l’aire del laboratori és renova regularment, l’entrada d’aire nou ha de ser
com a mínim de 6

:title:m3 per persona i hora. Cal vigilar que amb els moviments, no hi hagi un
arrossegament d’aire de l’interior cap a l’exterior i d’aquesta manera no hi hagi
contaminació.

• És necessari que hagi una autoclau al mateix laboratori, per a la desconta-
minació de deixalles i de material biològic contaminat.

• Hi ha d’haver una sala de repòs per al personal.

En la figura 1.3 veiem com pot ser un laboratori de contenció biològica de nivell
2.

Figura 1.3. Laboratori de nivell de contenció 2

3) Nivell de contenció biològica 3: laboratori de contenció.

Hi correspon el nivell de risc 3, indicador de risc individual elevat i risc comunitari
escàs. Les característiques del laboratori han de ser les següents:

• El laboratori, igual que per al nivell 2 de seguretat biològica, ha de tenir
l’accés separat del passadís de lliure circulació per un petit vestíbul on el
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Els filtres HEPA també són
coneguts com a filtres d’alta

eficàcia per a partícules.

personal s’ha de canviar de roba per una altra específica per al laboratori,
encara que en aquest cas també és recomanable canviar-se de sabates. Un
sistema de seguretat ha d’impedir que les dues portes s’obrin simultània-
ment.

• Hi ha d’haver un sistema de ventilació que produeixi una pressió negativa
dins el laboratori, de manera que s’estableixi un corrent d’aire que vagi des
del passadís o el laboratori bàsic, fins a la zona de treball del laboratori de
contenció. El personal ha de comprovar que el corrent d’aire circula del lloc
menys contaminat al més contaminat.

• L’aire expulsat del laboratori ha de passar a través de filtres HEPA. En cap
cas, aquest aire pot ser reciclat cap a una altra part de l’edifici.

• L’aire extret de les cabines de seguretat biològica després de passar a través
dels filtres HEPA s’ha d’expulsar a l’exterior del laboratori. Excepcional-
ment es pot reciclar, si les cabines de seguretat biològica de classe I o II són
controlades, almenys una vegada a l’any, per un organisme competent.

• L’aire procedent de cabines de seguretat biològica de classe III s’ha d’ex-
pulsar directament a l’exterior.

• La recirculació de l’aire dins el laboratori només s’ha de fer després d’haver-
lo filtrat mitjançant filtres HEPA comprovats i certificats.

• Les portes del laboratori han de tenir un tancament automàtic i amb pany,
encara que des de l’interior han de ser de fàcil obertura.

• És recomanable un intèrfon per al contacte amb l’exterior.

• En aquest tipus de labora tori no hi haurà ni connexió al gas de la xarxa, ni
al sistema de buit centralitzat.

En la figura 1.4 veiem com pot ser un laboratori de contenció biològica de nivell
3.

Figura 1.4. Laboratori de nivell de contenció 3

4) Nivell de contenció biològica 4: laboratori de contenció màxima

Hi correspon el nivell de risc 4, indicador de risc elevat individual i comunitari.
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Els laboratoris de contenció màxima en funcionament han de ser supervisats per
les autoritats sanitàries nacionals o d’altre tipus. Les característiques del laboratori
han de ser les següents:

• Abans de construir i posar en funcionament un laboratori de contenció
màxima es requereix una feina intensiva de consulta amb institucions que
hagin adquirit experiència en la utilització de laboratoris d’aquest tipus.

• El laboratori de contenció biològica 4 s’ha de situar en un local amb un
accés limitat i aïllat de la resta de laboratoris per envans.

• L’entrada i la sortida del personal s’ha de fer per vestíbuls independents. En
entrar-hi el personal s’ha de canviar de roba completament i en sortirhi s’ha
de dutxar abans de posar-se la roba de carrer.

• Les parets han de ser construïdes de manera que el laboratori sigui un recinte
tancat hermèticament que permeti la descontaminació per vaporització i
que a més impedeixi l’entrada i la sortida indesitjada d’animals (rosegadors,
insectes, artròpodes, etc.).

• La superfície de les parets ha de ser d’un material resistent als productes
químics i desinfectants, per facilitar la seva neteja i desinfecció.

• L’equipament del laboratori ha de ser robust, sòlid i simple. Els espais entre
taules, aparells, etc., han de ser accessibles i fàcils de netejar.

• Les portes del laboratori s’han de tancar automàticament i amb pany. Les
finestres han de ser material irrompible, a més de tancar hermèticament.

• El subministrament d’aigua s’ha de protegir, perquè no hi hagi cap reculada.
Si hi ha un sistema de buit propi del laboratori s’ha d’utilitzar fora de la
cabina de seguretat biològica.

• Els líquids de deixalla que procedeixin de les aigüeres, de les cabines
de seguretat biològica i de les autoclaus, s’han de descontaminar abans
d’evacuar-los.

Els efluents procedents de les dutxes i lavabos s’han de descontaminar, abans
de la seva evacuació, amb un tractament químic o per calor dins del sistema
de descontaminació dels residus líquids.

• El laboratori de nivell 4 de seguretat biològica ha de tenir un sistema de
ventilació propi, que l’ha de mantenir en depressió, mitjançant un sistema
mecànic d’entrada i l’expulsió d’aire a través de filtres HEPA.

Seria convenient un sistema d’alarma en el cas d’un mal funcionament. La
sortida a l’exterior s’ha de separar de preses d’aire i de llocs habitats.
Els filtres HEPA han de tenir fàcil accés per a la seva descontaminació i les
diferents proves i assajos després de la seva col·locació.
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• L’aire que prové de les cabines de seguretat biològica pot ser evacuat cap a
l’exterior pel sistema de ventilació del laboratori.

Cal tenir precaució que en les ramificacions del sistema de sortida no hi hagi
interferències entre les sortides de les cabines i el sistema de depressió del
laboratori.

En la figura 1.5 veiem com pot ser un laboratori de contenció biològica de nivell
4.

Figura 1.5. Laboratori de nivell de contenció 4

En la taula 1.2 es mostren les mesures de contenció per a cada nivell de contenció
per als laboratoris, locals amb animals i treballs sanitaris.

Taula 1.2. Mesures de contenció per als laboratoris, locals amb animals i treballs sanitaris

Mesures de contenció Nivells de contenció
2 3 4

1. El lloc de treball s’ha
de separar de totes les
activitats que es
desenvolupin al mateix
edifici.

No Aconsellable Sí

2. L’aire introduït i extret
del lloc de treball s’ha de
filtrar mitjançant la
utilització de filtres d’alta
eficàcia per a partícules
a l’aire (HEPA) o de
manera similar.

No Sí, per a la sortida d’aire Sí, per a l’entrada i la
sortida d’aire

3. Solament s’hi permet
l’accés al personal
designat.

Aconsellable Sí, amb barrera d’aire

4. El lloc de treball
s’haurà de poder
precintar per permetre’n
la desinfecció;.

No Aconsellable S&#237;

5. Procediments de
desinfecció especificats.

Sí Sí Sí
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Taula 1.2 (continuació)

Mesures de contenció Nivells de contenció
2 3 4

6. El lloc de treball s’ha
de mantenir amb una
pressió negativa
respecte a la pressió
atmosfèrica.

No Aconsellable S&#237;

7. Control eficient de
vectors, per exemple, de
rosegadors i insectes.

Aconsellable Sí Sí

8. Superfícies
impermeables a l’aigua i
de fàcil neteja.

Sí, per al banc de
proves o taula de treball

Sí, per al banc de
proves o taula de treball

i el terra

Sí, per al banc de
proves o taula de treball,

el terra i sostres

9. Superfícies resistents
a àcids, àlcalis,
dissolvents i
desinfectants.

Aconsellable Sí Sí

10. Emmagatzematge
de seguretat per a
agents biològics.

Sí Sí Sí, emmagatzematge
segur

11. S’ha d’instal·lar una
finestreta d’observació o
un dispositiu alternatiu a
les zones de manera
que es pugui veure els
seus ocupants.

Aconsellable Aconsellable Sí

12. Laboratori amb
equip propi.

No Aconsellable Sí

13. El material infectat,
animals inclosos,
s’haurà de manipular en
una cabina de seguretat
biològica o en un
aïllador o una altra
contenció apropiada.

Quan sigui necessari Sí, quan la infecció es
propagui per l’aire

Sí

14. Incinerador per a la
destrucció d’animals
morts.

Aconsellable Sí (disponible) Sí, al mateix lloc

Establiments de processos industrials

En els processos industrials que facin ús d’agents biològics dels grups 2, 3 i 4
s’han d’adoptar les mesures adequades d’acord amb el següent:

• Els principis en matèria de contenció s’han d’aplicar sobre les mesures i
procediments que figuren en l’annex V de l’RD 664/97 sobre indicacions
relatives a les mesures de contenció i als nivells de contenció per a processos
industrials.

• Segons els resultats de l’avaluació de risc, en la utilització d’agents biolò-
gics dels grups 2, 3 i 4, les autoritats laborals i sanitàries poden decidir les
mesures adequades que s’han d’aplicar per a l’ús industrial d’aquests agents.

• Si no ha estat possible l’avaluació de l’agent biològic de manera concloent,
però la utilització que se’n preveu sembla que pot generar un risc greu per
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a la salut dels treballadors, només es poden dur a terme a locals de treball
el nivell de contenció dels quals correspongui com a mínim al nivell 3.

En la taula 1.3 veurem les mesures de contenció estipulades per l’RD 664/97
referent als processos industrials en què es treballi amb agents biològics.

Taula 1.3. Mesures de contenció per processos industrials

Mesures de contenció Nivells de contenció
2 3 4

1. Els microorganismes
viables s’hauran de
manipular en un sistema
que separi físicament el
procés del medi
ambient.

Sí Sí Sí

2. S’hauran de tractar
els gasos d’escapament
del sistema tancat per:

Minimitzar-ne
l’alliberació

Impedir-ne l’alliberació Impedir-ne l’alliberació

3. La presa de mostres,
l’addició de materials a
un sistema tancat i la
transferència
d’organismes viables a
un altre sistema tancat
s’hauran de fer d’una
manera que permeti:

Minimitzar-ne
l’alliberació

Impedir-ne l’alliberació Impedir-ne l’alliberació

4. Els fluids de grans
cultius no s’hauran de
retirar del sistema tancat
llevat que els
microorganismes viables
hagin estat:

Inactivats per mitjans
d’eficàcia provada

Inactivats per mitjans
físics o químics

d’eficàcia provada

Inactivats per mitjans
físics o químics

d’eficàcia provada

5. Els precintes s’hauran
dissenyat amb la finalitat
de:

Minimitzar-ne
l’alliberació

Impedir-ne l’alliberació Impedir-ne l’alliberació

6. Els sistemes tancats
s’hauran d’ubicar en una
zona controlada.

Facultatiu Facultatiu Sí, expressament
construïda

a. S’hauran de col·locar
senyals de perill
biològic.

Facultatiu Sí Sí

b. Només s’haurà de
permetre l’accés al
personal designat.

Facultatiu Sí Sí, mitjançant barrera
d’aire

c. El personal s’haurà
de vestir amb
indumentària de
protecció.

Sí, roba de treball Sí Canviar-se
completament

d. S’haurà de dotar el
personal de les
instal·lacions de
descontaminació i
rentat.

Sí Sí Sí

e. Els treballadors
s’hauran de dutxar
abans d’abandonar la
zona controlada.

No Facultatiu Sí

f. Els efluents de les
piques i dutxes s’hauran
de recollir i inactivar
abans de la seva
alliberació.

No Facultatiu Sí
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Taula 1.3 (continuació)

Mesures de contenció Nivells de contenció
2 3 4

g. La zona controlada
s’haurà de ventilar
adequadament per
reduir al mínim la
contaminació
atmosfèrica.

Facultatiu Facultatiu Sí

h. A la zona controlada
s’haurà de mantenir una
pressió de l’aire negativa
respecte a l’atmosfèrica.

No Facultatiu Sí

i. S’haurà de tractar amb
filtres HEPA l’aire
d’entrada i de sortida de
la zona controlada.

No Facultatiu Sí

j. S’haurà de dissenyar
la zona controlada per
impedir la fugida del
contingut del sistema
tancat.

No Facultatiu Sí

k. S’haurà de poder
precintar la zona
controlada per a la seva
fumigació.

No Facultatiu Sí

l. Tractament d’efluents
abans de l’abocament
final.

Inactivats per mitjans
d’eficàcia provada

Inactivats per mitjans
físics o químics

d’eficàcia provada

Inactivats per mitjans
físics o químics

d’eficàcia provada

1.2 Obligacions de l’empresariat

En aquelles activitats en què s’hagi fet una avaluació de risc, com a conseqüència
de la decisió conscient de treballar amb agents biològics, l’empresariat ha de tenir
les obligacions següents:

1) Substitució dels agents biològics

La substitució d’un agent biològic patogen per un altre que no sigui perillós o que
suposi un risc menor per a la salut, és una mesura bàsica que hauríem de tenir
en compte a l’hora d’evitar possibles accidents per exposició. Per això, sempre
haurem de considerar la informació tècnica i científica disponibles per si es pot
substituir l’agent biològic, sempre i quan el tipus d’activitat ho permeti.

La substitució de l’agent biològic per un altre de perillositat més petita ha
de ser una de les opcions tècniques que s’han de considerar en les activitats
industrials.

2) Modificació del procés

Moltes vegades la substitució d’un agent biològic perillós per un altre que no ho
sigui implica la modificació d’equips i dels procediments de treball. Com en el cas
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Exemple de modificació del
procés

Un exemple de modificació del
procés és l’automatització de

processos de càrrega i
distribució de materials a granel

que continguin agents biològics i
que es feien manualment. Aquest
canvi ha fet disminuir el nivell de

risc.

Podeu ampliar la
informació sobre

vacunació en l’apartat
“Sistemes de protecció

col·lectiva” del nucli
d’activitat “Protecció de

riscos per agents
biològics”.

de la substitució, també es poden presentar dificultats econòmiques i de pèrdua de
producció durant la instal·lació i ajustament dels nous equips i procediments.

3) Vigilància sanitària

La vigilància sanitària és adequada i específica per a aquests riscos. Els moments
en què s’haurà d’efectuar són:

1. Abans de l’exposició.

2. En intervals regulars, segons la periodicitat establerta pels facultatius.

3. Quan es detecti una infecció/malaltia com a conseqüència d’una exposició
laboral.

Els treballadors poden sol·licitar la revisió dels resultats de la vigilància de la
seva salut. Si es disposa de vacunes eficaces, s’han de posar a disposició dels
treballadors, els quals han de ser informats dels seus avantatges i inconvenients.
S’ha de considerar per escrit que s’han ofert les vacunes als treballadors, com
també que aquests les han acceptades.

El metge encarregat de la vigilància de la salut haurà de conèixer cada lloc i/o
exposició, i pot proposar mesures individuals de prevenció o protecció per a cada
treballador en particular. S’ha de conservar una història clínica individual de cada
treballador.

S’ha d’aconsellar els treballadors respecte als controls mèdics que calgui efectuar
després del cessament de l’exposició.

4) Notificació prèvia a l’autoritat competent

En aquells casos en què s’utilitzi per primera vegada un agent biològic o quan
hi hagi canvis substancials en el procés, l’empresariat ho haurà de notificar a
l’autoritat laboral i facilitar-li la informació següent:

1. Nom i adreça de l’empresa.

2. Responsable, amb la seva formació, de la seguretat i higiene laboral.

3. Resultats de l’avaluació inicial de riscos.

4. Agents biològics.

5. Mesures de protecció i prevenció previstes.

5) Elaboració de la llista de treballadors exposats

L’empresariat haurà de disposar d’una llista dels treballadors exposats a l’agent
biològic dels grups 3 i 4, i hi ha d’indicar:

• tipus de treball,

• agent biològic i
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• registre en el qual s’indiquin exposicions, accidents i incidents.

Aquesta llista s’ha de conservar com a mínim 10 anys, que poden arribar a 40
(encara que ja no existeixi l’empresa) si l’exposició pot donar lloc a malalties
persistents o latents, que originen seqüeles a llarg termini o que tinguin fases
de recurrència durant un període llarg de temps. (Aquests agents biològics van
acompanyats en la llista de l’RD 664/97 amb l’anotació D). A aquesta llista hi
tenen accés:

• l’autoritat competent;

• el responsable de la salut als lloc de treball;

• qualsevol treballador, a les seves dades personals;

• els representants dels treballadors, a les informacions col·lectives i anòni-
mes.

6) Informació a l’autoritat laboral i sanitària

Quan l’autoritat competent ho sol·liciti, l’empresariat haurà de tenir a la seva
disposició una sèrie de documents que inclouen:

1. resultat de l’avaluació de riscos;

2. nombre de treballadors exposats;

3. responsable, amb la seva formació, de la seguretat i higiene;

4. mesures de protecció i prevenció previstes, inclosos els procediments i
mètodes de treball;

5. plans d’emergència (pla de contenció), contra les exposicions a agents
biològics dels grups 3 o 4, en el cas de fallar la contenció física;

6. llista dels treballadors exposats i l’historial mèdic (fins a 40 anys).

A més a més, l’empresariat ha d’informar de qualsevol incident o accident que hagi
pogut provocar l’alliberació de l’agent biològic, així com els casos de malaltia o
mort com a resultat de l’exposició professional a l’agent biològic.

Els treballadors i/o els seus representants han de tenir accés a tota aquesta
informació.

7) Informació i formació dels treballadors

Els treballadors i els seus representants han de ser informats i formats sobre qual-
sevol mesura relativa a la seguretat i salut, en particular en forma d’instruccions
sobre els aspectes següents:

1. Els riscos potencials per a la salut.

Per ampliar la informació
sobre les anotacions D en
la classificació dels agents
biològics consulteu la
secció “Annexos” que
trobareu al web d’aquest
crèdit.
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2. Les precaucions que cal prendre per prevenir l’exposició.

3. Les disposicions establertes en matèria d’higiene.

4. La utilització de roba i equips de protecció individual.

5. Les mesures que hauran d’adoptar els treballadors en cas d’incidents.

Aquesta formació específica s’haurà d’impartir quan el treball impliqui un contacte
amb agents biològics (o nous treballadors), o calgui adaptar el treball a la
seva evolució i a l’aparició de nous riscos. Si fos necessari, s’ha de repetir
periòdicament.

1.3 Drets i obligacions dels treballadors

Tal com marca l’RD 664/1997, en els articles 12 i 13, els treballadors tenen uns
drets i deures que han de complir davant una exposició a agents biològics.

Els treballadors i els seus representants tenen els drets següents:

• Accedir a la documentació que l’empresariat està obligat a tenir disponible,
així com a qualsevol informació col·lectiva anònima.

• Ser consultats i participar en totes aquelles qüestions que afectin la seguretat
i la salut en el treball.

Tots els treballadors tenen les obligacions següents:

• Comunicar immediatament al seu superior jeràrquic o als responsables de
prevenció, qualsevol accident o incident que impliqui la manipulació d’un
agent biològic.

• Complir les mesures higièniques i de prevenció establertes per l’empresa.

1.4 Recollida, manipulació i transport de contaminants biològics

Un dels factors clau en la prevenció de riscos biològics és la manipulació dels
agents, abans i després de la seva utilització. Moltes incidències o accidents
causats pels agents biològics es produeixen una vegada hem acabat amb la seva
manipulació a la feina.

L’etiquetatge dels contenidors o
dipòsits de materials biològics ens

donarà una informació clau en la
prevenció de possibles accidents.

Una gestió incorrecta dels residus biològics pot comportar, en molts casos,
infeccions greus.
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Els residus biològics generats poden tenir característiques molt diferents i produir-
se en quantitats variables, aspectes que incideixen directament en l’elecció del
procediment per a la seva eliminació.

Podem esmentar els factors següents que cal tenir en compte:

• volum de residus generats;

• periodicitat de generació;

• facilitat de neutralització;

• possibilitat de recuperació, reciclatge o reutilització;

• cost del tractament i d’altres alternatives;

• valoració del temps disponible.

Tots aquests factors combinats haurien de ser convenientment valorats amb
l’objectiu d’optar per un model de gestió de residus adequat i concret.

Així per exemple, si s’opta per triar una empresa especialitzada en l’eliminació de
residus, s’ha de concertar per endavant la periodicitat de la recollida i conèixer els
processos emprats per l’empresa, així com la seva solvència tècnica.

L’elecció d’una empresa especialitzada és recomanable en aquells casos que els
residus siguin d’una perillositat elevada i no siguin aplicables els tractaments
generals utilitzats habitualment.

A continuació mencionarem unes instruccions generals per a una manipulació
correcta dels residus:

• Sempre s’ha d’evitar el contacte directe amb els residus, utilitzant els equips
de protecció individual adequats a les seves característiques de perillositat.
Això és especialment important en el cas dels guants i de la protecció
respiratòria ja que no hi ha equips que protegeixin enfront de tots els
productes.

• Tots els residus s’haurien de considerar perillosos, i s’hauria d’assumir el
nivell de protecció màxim en el cas de desconèixer les seves propietats i
característiques. Quan sigui possible, s’ha d’utilitzar material que pugui
ser descontaminat amb facilitat sense generar riscos addicionals al medi
ambient. En cas contrari, s’ha d’emprar material d’un sol ús que es pugui
eliminar per un procediment estàndard després del contacte amb el producte.

• Mai no s’han manipular residus en solitari. S’ha d’escollir el tipus d’envàs
per emmagatzemar els residus d’acord amb les seves indicacions.

• Per als residus líquids, no s’han d’emprar envasos més grans que 30 litres
per facilitar la seva manipulació i evitar riscos innecessaris.

• El transport d’envasos de 3 litres o més grans s’ha de fer en carretons per
evitar riscos de trencament i vessament.

Manipulació incorrecta
d’agulles

Moltes vegades els treballadors
del sector sanitari actuen
incorrectament després de
completar la feina: volen tornar a
encapsular les agulles utilitzades
en algun tractament. Això, no
s’ha de fer, ja que poden
punxar-se i infectar-se.

Per aprofundir sobre la
recollida, manipulació i
transport de contaminants
biològics consulteu la
secció “Annexos” que
trobareu al web d’aquest
crèdit.
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Embalatge del material
biològic

L’embalatge del material
biològic és clau per evitar

possibles trencaments dels
envasos contenidors o

vessaments accidentals a causa
d’una manipulació incorrecta en

el transport.

Alguns objectes punxants o
que tallen són agulles,

xeringues, llancetes, fulles
de bisturí, vidre trencat, etc.

• L’abocament dels residus als envasos corresponents s’ha d’efectuar d’una
manera lenta i controlada. Aquesta operació s’ha d’interrompre si s’observa
qualsevol fenomen anormal com la producció de gasos o l’increment
excessiu de temperatura.

• Per transvasar líquids en grans quantitats, s’ha d’emprar una bomba, prefe-
riblement d’accionament manual; en el cas d’utilitzar una bomba elèctrica,
aquesta ha de ser antideflagrant. En tots els casos s’ha de comprovar la
idoneïtat del material de la bomba amb el residu transvasat.

• Una vegada acabada l’operació de buidatge s’ha de tancar l’envàs fins a la
pròxima utilització. D’aquesta manera es redueix l’exposició del personal
als productes implicats.

• Els envasos no s’han d’omplir més enllà del 90% de la seva capacitat amb
la finalitat d’evitar esquitxades, vessaments i sobrepressions.

• Sempre que sigui possible, els envasos s’ha de dipositar al terra per prevenir
la caiguda a un nivell diferent.

• No s’han d’emmagatzemar residus a més de 170 cm d’altura.

• Dins del laboratori, els envasos en ús no s’han de deixar a zones de pas o
llocs que puguin donar lloc a ensopegades.

Com a norma, amb els residus contaminats o sobre els quals desconeixem el risc
potencial, s’ha d’actuar de la manera següent:

1. Els objectes punxants o que tallin, s’han d’introduir a recipients rígids,
impermeables i inaccessibles i s’han d’esterilitzar en una autoclau i després
s’han d’incinerar.

2. El material reutilitzable s’ha d’introduir a recipients impermeables poc
fondos, s’han de cobrir completament amb desinfectant i s’han de col·locar
en una autoclau per a la seva esterilització. No se n’ha de fer cap neteja
anterior; totes les neteges o reparacions que facin falta s’han de fer una
vegada passi el material per l’autoclau.

3. El material contaminat per eliminar (cultius, cotons, teixits, etc.), s’ha
d’introduir a recipients impermeables aptes per a la seva esterilització i
s’han d’incinerar després.

4. On es treballi amb agents biològics dels grups 3 i 4, s’haurà d’instal·lar una
autoclau, i en el cas dels agents biològics del grup 4 un incinerador.

Els procediments que s’utilitzen per a l’eliminació dels residus són:

• Abocament. És recomanable per a residus no perillosos i per a perillosos,
una vegada reduïda la seva perillositat mitjançant neutralització o el tracta-
ment adequat. L’abocament es pot fer directament a les aigües residuals o
bé a un abocador.
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Els abocadors han d’estar preparats convenientment per prevenir contami-
nacions a la zona i preservar el medi ambient.

• Incineració. Els residus són cremats en un forn i reduïts a cendres. És
un mètode molt utilitzat per eliminar residus de tipus orgànic i material
biològic. S’ha de controlar la temperatura i la possible toxicitat dels fums
produïts.

Incineració de residus

La instal·lació d’un incinerador només es justifica per un volum important de
residus que cal incinerar o si tenen una perillositat especial. En certs casos
es poden emprar les pròpies calderes disponibles als edificis.

• Recuperació. Aquest procediment consisteix a efectuar un tractament al
residu que permeti recuperar algun o alguns elements o els seus compostos
que el seu elevat valor o toxicitat fa aconsellable no eliminar.

• Reutilització-reciclatge. Una vegada recuperat un compost, la solució
ideal és la seva reutilització o reciclatge, ja que l’acumulació de productes
químics sense ús previsible no és recomanable.

La recuperació és un
procediment especialment
indicat per als metalls
pesats i els seus compostos.

La reutilització s’aplica, per
exemple, per al mercuri.
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2. Protecció de riscos per agents biològics

La protecció és una altra fase en la prevenció dels riscos biològics. Moltes vegades
no n’hi ha prou amb els mètodes preventius per arribar a evitar els riscos i hem
de promoure les mesures de protecció per tal d’evitar, encara que sigui en últim
terme, aquests riscos biològics.

Per això, sempre que haguem d’adoptar aquestes mesures de protecció, cal
recordar que la higiene industrial preveu en primer lloc una protecció col·lectiva,
abans de pensar en la protecció individual amb la utilització dels EPI.

2.1 Sistemes de protecció col·lectiva

Les mesures de protecció col·lectives han de prevaler sobre les individuals.

Les tècniques que actuen per a la reducció del risc biològic col·lectiu els podem
agrupar en:

• Control de vectors.

• Neteja i desinfecció.

• Extracció localitzada: cabines de bioseguretat.

• Vacunació.

• Els codis de bones pràctiques.

Aquestes tècniques es duran a terme basant-se en la contenció que puguin oferir
les barreres físiques o de separació i/o aïllament del focus contaminant, en els
processos de contenció química com poden ser la utilització dels desinfectants o
bé la utilització de productes d’origen farmacològic com ara les vacunes.

2.1.1 Control de vectors

El control dels vectors (portadors) que puguin dur agents biològics és una mesura
bàsica que haurem de dur sempre a terme.

Tant els insectes com els rosegadors són, en molts casos, portadors asimptomàtics
d’agents biològics patògens i es converteixen així en el seu medi de difusió, de
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Un bon biocida

Les condicions d’un bon biocida
són aquestes:

• Ha de cobrir una àmplia
gamma de
microorganismes
(bacteris, virus i fongs).

• Ha de ser efectiu a
concentració baixa:
com més baixa n’és la
dosi, més econòmic
resulta el tractament.

• Ha de ser efectiu en un
ampli rang de pH.

• Ha de ser soluble en
aigua.

• Ha de ser compatible
amb altres espècies
químiques.

• Ha de tenir persistència:
ha de ser efectiu al llarg
del temps.

• Ha de ser fàcil de
neutralitzar.

• Ha de tenir una baixa
toxicitat humana: no ha
de ser perjudicial en la
seva manipulació
segura per part de
l’operador.

Per aprofundir sobre els
biocides consulteu la

secció “Annexos” que
trobareu al web d’aquest

crèdit.

Facilitar la neteja del lloc de
treball

La col·locació de terres de
reixeta elevats sobre

canalitzacions per les quals
circuli l’aigua és una bona

mesura per evitar que s’acumuli
aigua i brutícia al terra o àrees de

treball.

manera que afecten no solament als treballadors sinó a la població. Per això es
recomana efectuar programes de desratització i desinsectació.

Les substàncies utilitzades com a control de plagues a fi d’evitar els riscos
d’exposició a agents biològics són els biocides.

Els biocides poden ser substàncies químiques sintètiques, naturals o d’origen
biològic o físic i es destinen a destruir, contrarestar, neutralitzar, impedir
l’acció o exercir un control sobre qualsevol microorganisme considerat nociu
per a l’ésser humà.

Els biocides es poden presentar de tres formes:

• Físics. Generalment, són fonts de radiació d’alta energia com la llum
ultraviolada (UV); concretament, la llum ultraviolada de tipus C d’una
longitud d’ona de 253,7 nm és una eficaç germicida. Aquestes radiacions
oxiden la paret proteica que envolta els microorganismes i pràcticament els
cremen. També s’utilitzen fonts com les radiacions ionitzants, per exemple
els rajos gamma, molt utilitzats en l’esterilització del material sanitari,
sobretot en l’àmbit industrial.

• Biològics. Substàncies creades per organismes superiors per a autodefensa.
Generalment, són de tipus proteic anomenats enzims. Els lisozims en són
un exemple.

• Químics. Poden ser inorgànics o de síntesi orgànica. El vapor de formalde-
hid n’és un exemple.

L’aplicació dels biocides comporta una sèrie normes de seguretat que han de
vetllar tant per la salut del professional que els aplica com pel públic que en pot
sortir afectat.

2.1.2 Neteja i desinfecció

Una neteja escrupolosa dels llocs de treball comporta en moltes situacions una
reducció dels nivells de contaminació. Això és especialment important i palès en
el cas dels contaminants biològics, ja que aquests es troben a la brutícia acumulada,
un medi factible per al seu desenvolupament.

Les àrees de treball haurien de ser fetes de materials impermeables a l’aigua i de
neteja fàcil, així com resistents a àcids, alcalins, dissolvents, desinfectants, etc.

Els sostres, parets i terres, així com la superfície de les taules de treball, han de ser
llises i fàcils de rentar, impermeables als líquids i resistents a l’acció de substàncies
químiques i productes desinfectants habituals al laboratori.
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Les superfícies de treball s’han de descontaminar com a mínim un cop al dia i en
casos de vessaments de substàncies potencialment perilloses, d’immediat.

La desinfecció i l’esterilització són dues mesures de precaució universals.

Precaucions universals

Les precaucions universals són les mesures bàsiques en l’estratègia per a la prevenció
dels riscos, per exemple, els derivats de la manipulació de la sang o de fluids biològics. En
distingim:

• la vacunació,

• les normes d’higiene personal,

• els elements de protecció de barrera,

• la vigilància amb els objectes tallants,

• l’esterilització i desinfecció d’instrumentals i superfícies.

Desinfecció i esterilització

La desinfecció d’instruments i superfícies dels llocs de treball, bàsicament al labo-
ratori on es manipulen mostres biològiques, constitueix la manera més adequada
d’evitar els possibles contagis. Això s’aconsegueix amb una utilització correcta
de desinfectants.

La desinfecció és la destrucció dels microorganismes patògens en tots els
ambients, matèries o parts que poden ser nocius, pels diferents mitjans
mecànics, físics o químics (desinfectants) contraris a la seva vida o
desenvolupament.

Per a la utilització de productes químics és necessari conèixer els riscos que pot
comportar la seva utilització (frases R) i els consells de prudència (frases S) que
s’han d’indicar en l’etiqueta i en la fitxa de dades de seguretat.

En general, el producte s’ha de poder aplicar de tal manera que no presenti cap
risc de toxicitat aguda o crònica per als animals i l’ésser humà.

S’ha de tenir en compte que, per la seva pròpia funció, la destrucció de micro-
organismes, la majoria de desinfectants tenen unes característiques de toxicitat
importants.

En la taula 2.1 es mostra una llista de diferents productes químics utilitzats
habitualment com a desinfectants, a l’hora de valorar la seva acció davant dels
agents biològics (avantatges, inconvenients i efectes sobre els humans).

Prevenir les infeccions

L’asèpsia és el mètode per
prevenir les infeccions ja sigui
per la destrucció dels objectes
infectats o evitant els agents
infectius, especialment per
mitjans físics.

Bactericida i bacteriostàtic

Un bactericida és un producte
que té la propietat de matar els
bacteris en unes condicions
d’utilització definides. Un
bacteriostàtic és un producte que
posseeix la propietat d’inhibir
momentàniament la
multiplicació dels bacteris.
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Descontaminació

La descontaminació és una acció
que té com a fi eliminar, matar o

inhibir els microorganismes
indesitjables en funció dels
objectius fixats. Només són

destruïts els microorganismes
presents durant aquesta operació.

Taula 2.1. Tipus i acció de desinfectants

Tipus Acció Mecanisme Avantatges Inconvenients Efectes sobre els
humans

Alcohols Bacteris
Fongs
Virus

Desnaturalització de
proteïnes

No taca ni irrita Inactivat per matèria
orgànica
Inflamable

Compostos d’amoni
quaternari

Bacteris grampositius
Fongs

Increment de la
permeabilitat cel·lular

Barat No bacteris
gramnegatius

Irritant tòxic

Compostos fenòlics Bacteris
Fongs
Virus

Desnaturalització de
proteïnes

Barat Tòxic
Corrosiu
Permís residus

Irritant
Tòxic
Corrosiu

Iodoforms Bacteris
Fongs
Virus

Iodació i oxidació de
proteïnes

Estable
Acció residual

Car
Inactivat per matèria
orgànica

Irritant de pell i
mucoses

Glutaraldehid Bacteris
Fongs
Virus
Espores

Entrecreuament de
proteïnes

No corrosiu Vapors irritants tòxics Tòxic
Irritant

Hipoclorit Bacteris
Fongs
Virus

Inactivació enzimàtica Barat Tòxic
Corrosiu
Inactivat per matèria
orgànica

Tòxic
Corrosiu

Peròxid d’hidrogen Bacteris
Fongs
Virus
Espores

Radicals lliures Estable Corrosiu
Car

L’esterilització és l’absència absoluta de microorganismes. Aquest estat ha de ser
mantingut fins que el producte, el local o el fluid siguin utilitzats.

L’esterilitat és una noció relativa. S’ha de considerar sempre amb referència
als mètodes utilitzats per controlar-la: tipus de mostra, naturalesa del medi de
cultiu, condicions d’aquests cultius, com temperatura i durada de la incubació,
pH, potencial d’oxidació/reducció, etc.

L’esterilització és la destrucció de tots els microorganismes continguts en
una part o objecte qualsevol per mitjans físics (calor, pressió, radiacions,
etc.) o químics (antisèptics).

Hi ha diferents tipus d’esterilització:

L’autoclau és un dels mètodes més
utilitzats en laboratoris per a la

desinfecció i esterilització del
material.

• Esterilització per calor humida sota pressió (autoclau). És el mètode més
fiable i fàcil, els materials són sotmesos a temperatures de 121 ºC durant 20
minuts en un ambient de saturació i sense aire.

• Esterilització per calor seca. Materials sotmesos a dues hores a 170 ºC.

• Esterilització per radiacions ionitzants. La radiació més utilitzada és la
gamma, que destrueix les cèl·lules.

• Esterilització amb vapors químics. En són exemples l’òxid d’etilè i el
formaldehid, que tenen propietats bactericides i d’eliminació d’espores; és
necessària una autoclau específica.
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Exemples de desinfecció i esterilització

Els següents són alguns exemples de desinfecció i esterilització:

• Per a instrumental quirúrgic:

– Autoclau de vapor a 120 ºC durant 20 minuts

– Ebullició durant 20 minuts

– Calor seca a 170 ºC durant dues hores

• Per a material d’anestèsia:

– Òxid d’etilè

• Per a instrumental oftalmològic:

– Aigua oxigenada al 3% durant 5-10 minuts

• Per a superfícies metàl·liques:

– Aldehids associats a l’1% durant 20 minuts (glutaraldehid + formol + glioxal)

– Alcohol etílic al 70%

• Per a xeringues I agulles:

– Autoclau de vapor a 120 ºC durant 2 minuts

– No productes químics

– No calor seca

• Per a mucosa i pell:

– Povidona iodada al 7,5-10% durant 3-10 minuts

2.1.3 Extracció localitzada: cabines de seguretat biològica

L’extracció localitzada és un mecanisme de control molt utilitzat en la higiene
industrial. És una manera de confinar el contaminant i que no pugui arribar a
l’ambient de treball o a l’ambient exterior.

Un sistema d’extracció localitzada té com a objectiu captar el contaminant
al lloc més pròxim que sigui possible del punt en què s’ha generat, el focus
contaminant, i evitar així que es difongui a l’ambient general del laboratori.

Campana d’extracció

Els avantatges de l’extracció localitzada són:

• Capta el contaminant abans que aquest arribi a afectar l’ambient de treball.

• Treballa amb cabals sensiblement inferiors.

• Altera en menor mesura les condicions termohigromètriques ambientals.

• Facilita millor la depuració.

• És aplicable als aerosols.
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Característiques de les
CSB

Hi ha diverses normes tècniques
que ens indiquen les dimensions

de l’obertura frontal de les
cabines de seguretat biològica i

la velocitat d’entrada de l’aire
per garantir una protecció
adequada als treballadors.

• Pot garantir atmosferes no explosives amb més facilitat.

• Evita la possible deterioració d’equips per contaminants corrosius.

Al laboratori biològic quan parlem de la ventilació localitzada fem referència a
les cabines de seguretat biològica (CSB). Aquestes formen part de les barreres
primàries que s’apliquen com a mesures correctores de l’exposició als riscos
biològics.

Cabines de seguretat biològica

En els processos de treball en què es generin bioaerosols perillosos com poden
ser: centrifugacions, trituracions, barreges, agitacions, obertura d’envasos de
materials infecciosos, etc., haurem d’utilitzar les cabines de seguretat biològica.

La cabina de seguretat biològica és una cabina projectada per oferir protecció a
l’usuari i a l’ambient dels riscos associats a la utilització de material infecciós i
altres materials biològics perillosos, exclosos els materials radioactius, tòxics i
corrosius.

Definim cabines de seguretat biològica com unes càmeres de treball, obertes
o tancades, travessades per un flux d’aire i que disposen de filtres.

Les cabines són un tipus de barrera física de contenció de riscos biològics, és a
dir, barreres primàries destinades a evitar el pas de bioaerosols al medi ambient
de treball.

El concepte de seguretat biològica es refereix a la protecció que
proporcionen als treballadors i es basa en la dinàmica de fluids.

Segons les diferents normes referents al seu ús, construcció i funcionament, podem
trobar tres tipus de cabines: de classe I, de classe II o de classe III. L’elecció d’una
o d’una altra dependrà de l’aplicació d’uns criteris.

1) Cabines de seguretat biològica de classe I

Les cabines de seguretat biològica de classe I són les destinades al treball
amb agents biològics que comportin un risc lleu o moderat.

Les cabines de seguretat biològica de classe I protegeixen els treballadors i
l’ambient exterior però no hi és garantida la protecció del producte manipulat ni
l’exposició per contacte amb materials perillosos.

Són cabines que estan obertes frontalment en les quals es treballa a pressió
negativa (com una campana de fums). L’aire que ve del local s’introdueix per
l’obertura frontal i s’extreu al 100%, i s’allunya dels treballadors (figura 2.1).
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Figura 2.1. Cabina de seguretat biològics
de classe I

L’aire extret, arrossega les partícules cap endins, les allunya dels treballadors i les
fa passar per un filtre d’alta eficàcia anomenat HEPA per un conducte específic, ja
sigui múltiple, de diversos equips d’aspiració des d’un únic ventilador, o bé amb
ventiladors en sèrie per a cadascuna de les cabines o en paral·lel.

En tots els casos s’ha de tenir molt en compte la seva instal·lació i incorporar
vàlvules antiretorn en cas que totes vagin a un conducte comú sense ventilador de
recolzament.

Els filtres HEPA són l’element més important de les cabines de seguretat biològica,
són el medi de captació, per això requereixen una cura en el control del seu estat,
a la vegada que no són recuperables.

2 )Cabines de seguretat biològica de classe II

La funció de les cabines de seguretat biològica de classe II és la protecció
dels treballadors dels materials manipulats i protegir aquests materials de la
contaminació externa.

L’àrea de treball de les cabines de seguretat biològica de classe II és recorreguda
per un flux descendent d’aire filtrat estèril (flux laminar vertical).

La protecció dels treballadors és determinada per la creació d’una barrera d’aire
formada per l’entrada d’aire des del local, per mitjà de l’obertura frontal, i per
l’esmentat flux descendent d’aire filtrat estèril.

Ambdós fluxos d’aire són conduïts per unes reixetes situades a la part anterior i
posterior de l’àrea de treball a un ple des del qual l’aire és redistribuït. Un tan
per cent del mateix és extret mentre que la resta és reciclat sobre l’àrea de treball
(figura 2.2).

HEPA

Els high efficiency particulate
air (HEPA) són filtres absoluts,
comprovats i seguint les normes
MIL-F51068C i BS 3928 que
dictaminen una eficàcia mínima
del 99,99% per a partícules de
0,3 µm de diàmetre. Els filtres
HEPA retenen els
microorganismes i partícules,
però no retenen els contaminants
en estat gasós (gasos i vapors).
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Cabines de seguretat de
classe II tipus A

A les cabines de seguretat
biològica de classe II tipus A un

70% del volum total d’aire és
reciclat sobre l’àrea de treball,
mentre que el 30% restant és
extret. La velocitat d’entrada

d’aire per a obertures frontals de
20 cm ha de ser com a mínim de

0,4 m/ seg. La velocitat d’aire
del flux laminar descendent

oscil·la segons el disseny de la
cabina, encara que és

aconsellable, en mitjana, un
mínim de 0,4 m/seg.

Cabines de seguretat de
classe II tipus B

A les cabines de seguretat
biològica de classe II tipus B, un

30% del volum total d’aire és
reciclat sobre l’àrea de treball,

mentre que en aquest cas el 70%
restant és extret. La velocitat

d’entrada d’aire per a obertures
frontals de 20 cm ha de ser com a
mínim de 0,5 m/seg. La velocitat

d’aire del flux descendent, en
mitjana, ha de ser de 0,25 m/seg.

Figura 2.2. Cabina de seguretat biològica
de classe II

El sistema de filtració (filtres HEPA) de l’aire pot variar segons els fabricants, però
tant l’aire reciclat com l’extret han de ser filtrats almenys una vegada.

Funcionament de les cabines de seguretat biològica de classe II

El nombre de ventiladors és variable; alguns fabricants utilitzen un únic ventilador per
a l’extracció i la recirculació. Uns altres, utilitzen fins a tres ventiladors, dos per a la
recirculació i un altre per a l’extracció.

El ventilador o ventiladors forcen el pas de l’aire de la cabina, el qual penetra per l’obertura
frontal, per unes reixetes situades a la part frontal i posterior de l’àrea de treball. Aquest
aire és filtrat (filtre HEPA) i reconduït a la part superior de la cabina on una part de l’aire
filtrat estèril és reciclada i l’altra part és extreta per un sistema de filtració-purificació de
l’aire, gràcies a un altre ventilador que se sol instal·lar a l’exterior de la cabina.

La disposició dels ventiladors i filtres ha d’assegurar que totes aquelles zones del circuit
d’aire contaminat (no filtrat) es troben a pressió negativa, de manera que davant qualsevol
eventualitat l’aire no pugui escapar a l’exterior de la cabina.

El volum d’aire extret és equivalent al pres a l’obertura frontal.

Hi ha, bàsicament, dos tipus de cabines de classe II:

1. cabines de seguretat biològica de classe II tipus A,

2. cabines de seguretat biològica de classe II tipus B.

Aquest dos tipus difereixen en la proporció d’aire reciclat, en les velocitats d’aire
a l’obertura frontal i sobre l’àrea de treball. Cap dels dos tipus de cabines no prevé
de les exposicions per contacte a materials perillosos.

3) Cabines de seguretat biològica de classe III
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Les cabines de seguretat biològica de classe III protegeixen els treballadors,
l’ambient exterior i el producte dels riscos biològics greus produïts per
agents biològics dels grups 3 i 4.

Les cabines de seguretat biològica de classe III, hermèticament segellades, sepa-
ren completament els treballadors del treball que estigui fent, mitjançant barreres
físiques (panell frontal completament tancat, manipulació amb guants de goma).

L’aire s’agafa del local o de l’exterior i es filtra (filtre HEPA). En la seva extracció
(100%), hi sol haver dos filtres HEPA muntats en sèrie, per a la completa
purificació de l’aire extret (figura 2.3).

Figura 2.3. Cabina de seguretat biològics
classe III

Aquest tipus de cabines són d’un grau màxim de protecció per als treballadors, i
s’evita fins i tot l’exposició per contacte.

4) Selecció de la cabina de seguretat biològica

La selecció de la cabina de seguretat biològica és molt important, ja que
constitueixen el principal element de l’equip de contenció física, en actuar
com a barrera que evita el pas dels bioaerosols generats al seu interior a
l’ambient del local de treball.

La selecció del tipus de cabina s’haurà de basar en els criteris següents:

• Riscos que presenta el material manipulat. Per exemple, les cabines de
seguretat biològica de la classe I i II (tant la A com la B), estan indicades
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Antigen

Un antigen és qualsevol
substància que l’organisme pugui

reconèixer com a estranya, i per
tant, desencadenar una resposta

immunitària.

Anticòs

Un anticòs és una proteïna sèrica
del grup de les

immunoglobulines produïda en
diversos tipus leucòcits, com a

resposta a l’entrada a l’organisme
d’una substància estranya

(antigen) per neutralitzar-la.

per als grups de microorganismes classificats en els grup 2 i 3, i les cabines
de seguretat biològica de la classe III està indicada per al grup 3 i 4.

• Possible generació de bioaerosols causats per les tècniques de manipulació.

• Grau de protecció que s’ha d’obtenir davant la contaminació ambiental.

En la taula 2.2 veiem un resum dels diferents tipus de cabines de bioseguretat, i si
estan o no estan indicades per a agents químics i biològics.

Taula 2.2. Aplicacions de les diferents tipus de cabines de bioseguretat

Classe Tipus Flux d’aire Químics tòxics Agents biològics Tipus de protecció

I - Aspiració frontal:
extracció darrere un
filtre HEPA

No 2, 3 Ambient
Persones
Producte

II A Aspiració frontal:
volum reciclat 70%
per mitjà d’un filtre
HEPA; extracció per
un filtre HEPA

No 2, 3 Ambient
Persones

II B Aspiració frontal:
volum reciclat 30%
per mitjà d’un filtre
HEPA; extracció per
un filtre HEPA

Sí 2, 3 Ambient
Persones
Producte

III - Subministrament i
extracció d’aire per
dos filtres HEPA

Sí 3, 4 Ambient
Persones
Producte

2.1.4 Vacunació

Una de les actuacions de protecció sobre els treballadors és la quimioprofilaxi:
administració de teràpia química o d’un antibiòtic per prevenir el desenvolupament
d’una infecció o la seva evolució a la forma activa i manifesta de la malaltia.

La immunització activa, o vacunació, és un dels mètodes de prevenció més
adequats per als treballadors exposats a agents biològics.

Hem de diferenciar la immunització passiva (administració d’immunoglobulines
o seroprofilaxi) de la immunització activa (vacunació).

La vacuna es defineix com la administració d’una substància estranya
a l’organisme, formada per antígens o determinants antigènics, capaç
d’induir una resposta protectora per l’estimulació del sistema immunitari
de l’hoste mitjançant la producció d’anticossos i de generar una memòria
immunològica.
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La paraula vacunació designa els fenòmens d’immunització en els quals s’empra
una suspensió d’agents infecciosos o algunes parts determinades d’ells.

Les vacunes vives atenuades s’aconsegueixen, normalment, mitjançant la selecció
de mutants avirulents, o de virulència atenuada, que presentin les característiques
següents: ser estables, tenir una capacitat de transmissió natural reduïda i no estar
contaminats.

Aquests tipus de vacunes donen lloc a una infecció no aparent o amb un mínim de
signes i símptomes, i confereixen una immunitat semblant a la infecció natural.

Els virus o els bacteris vius atenuats es multipliquen a l’organisme vacunat i donen
lloc a respostes immunitàries de tipus humoral i cel·lular que proporcionen una
immunitat intensa i de llarga durada, semblant, encara que inferior, a la produïda
per la infecció natural. Per això, en les vacunes vives atenuades, l’administració
d’una sola dosi sol ser suficient normalment.

Són una excepció les vacunes administrades per via digestiva, com la vacuna
contra la poliomielitis tipus Sabin, de la qual s’han d’administrar algunes dosis
per evitar els fenòmens d’interferència que es puguin produir amb altres virus en
l’àmbit de la mucosa intestinal. Excepte en aquest cas, es considera que no és
necessari administrar una dosi de record, ja que la immunitat proporcionada per
aquest tipus de vacunes és de llarga durada i es reforça pels contactes periòdics
amb el virus de la soca salvatge, sobretot quan aquest és d’àmplia difusió.

Les vacunes mortes o inactives es preparen tractant suspensions de virus o de
bacteris virulents per mètodes físics (calor) o químics (formol). En alguns casos
les vacunes contenen els virus o bacteris sencers. En d’altres, s’obtenen a partir de
toxines, és a dir, d’antígens secretats pels microorganismes, tractats amb formol i
calor per a la seva inactivació, i reben el nom de toxoides o anatoxines. També es
poden obtenir a partir d’antígens estructurals.

En aquest tipus de vacunes la resposta només és de tipus humoral, per la qual cosa
la immunitat que proporcionen és de menor intensitat i menor durada que la que
proporcionen les vacunes vives atenuades, excepte en el cas dels toxoides.

Recentment s’han obtingut vacunes per recombinació genètica, com la d’hepatitis
B. Aquestes vacunes, quant a efectivitat, són comparables amb les inactives i a
més presenten un risc nul perquè no contenen cap tipus de component natural del
germen.

Les característiques d’una vacuna ideal són les següents:

• Tenir una cobertura antigènica múltiple (vacuna combinada).

• Tenir una termoestabilitat elevada.

• Ésser de dosi única.

• S’ha d’administrar per via oral, nasal o ocular.

• Presentar una farmacocinètica favorable.

Poliomielitis

La poliomielitis és una malaltia
infecciosa, actualment endèmica,
aguda, originada per un grup
d’enterovirus amb propietats
neuròtropes. Afecta
especialment les cèl·lules
motores de la medul·la, la qual
cosa origina la malaltia
paralítica.
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• Ésser d’eficàcia elevada.

• Oferir una immunització permanent.

• Ésser de fàcil producció i poc cost.

• No presentar reaccions adverses.

Com a col·lectiu laboral de risc s’entén el conjunt de persones que pel seu treball
s’exposen a contreure alguna malaltia de tipus infecciós. Aquests col·lectius
engloben personal molt variat:

• Treballadors amb risc de contacte amb malalts i/o amb mostres contamina-
des.

• Treballadors de laboratori on es manipulen mostres contaminades.

• Treballadors d’institucions com: presons, geriàtrics, centres de deficients
mentals, atenció al públic.

• Treballadors docents, inclosos de guarderies i parvularis.

• Treballadors de neteja, serveis, bugaderies, medis aquàtics insolubles
(col·lectors, aigües estancades i/o contaminades, etc.), indústries processa-
dores de carns i ous, xarxa sanitària hospitalària i d’atenció primària (inclo-
sos infermers i personal de neteja), vigilància i sanejament mediambiental,
funeràries, etc.

• Treballadors que per motius laborals viatgin a zones endèmiques.

La protecció d’un treballador sanitari
és molt important, ja que és un dels

col·lectius amb més risc.

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que en el moment de decidir un tipus de
vacunació per a un col·lectiu se n’ha d’haver valorat prèviament el risc, tant des
del punt de vista del tipus de treball com de l’agent biològic a què s’exposen.

Les vacunacions les ha d’efectuar el personal sanitari del Servei de Prevenció,
que ha de ser qui les ha de supervisar. Al mateix temps, ha de ser el Servei de
Prevenció qui prescrigui tota la vacunació preventiva enfront d’un risc professional
i aconsellar el personal exposat dels avantatges d’aquesta protecció i de les
conseqüències de l’absència de la immunització.

A Espanya no hi ha la vacunació obligatòria com a eina preventiva per a la
protecció davant l’exposició professional al risc biològic. En algunes comunitats
autònomes hi ha recomanacions per a grups de risc, com és el cas de Catalunya
pel que fa referència a l’hepatitis B.

Semblaria raonable, que en aquells casos en els quals la malaltia que es pugui
contreure a causa de l’exposició s’inclogui en la llista de malalties professionals,
s’obligués els treballadors exposats a la immunització activa enfront de l’agent
biològic en qüestió.
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S’hauria de vacunar tot el personal que desenvolupi la seva feina en ambients
que tinguin contacte, tant directe com indirecte, amb la sang o altres fluids
biològics d’altres persones infectades.

Vacunes corresponents a la immunització activa davant malalties professionals
són, per exemple, les següents:

• antituberculosa,

• contra el tifus (salmonel·losi),

• contra la brucel·losi,

• antiràbica,

• antileptospirosi,

• antihidatidosi.

Hi ha altres vacunes que es consideren recomanables per a tota la població adulta,
laboral i no laboral, com són:

• hepatitis A,

• hepatitis B,

• tètanus,

• diftèria,

• varicel·la,

• xarampió,

• parotiditis,

• rubèola,

• gripal.

Des del punt de vista de la salut pública, es parteix del principi que en vacunar
tota la població s’assoliran eradicar malalties molt greus.

En el cas d’hepatitis B, per exemple, al principi es va recomanar aquesta vacunació
als col·lectius de risc, però actualment, a gairebé tots els països desenvolupats,
s’han emprès campanyes de vacunació d’hepatitis B entre els nens d’edat escolar,
ja que és una malaltia infecciosa amb un alt índex de mortalitat.

A Espanya no hi ha cap imperatiu legal que obligui a vacunar els treballadors
exposats a riscos biològics, encara que algun dels col·lectius exposats ho
porta a terme sobre la base d’ordenances particulars i convenis col·lectius,
com per exemple els treballadors encarregats de la neteja municipal i el
personal sanitari, entre d’altres.

Vacunes que ja no
s’administren

La vacuna contra la verola ja no
s’administra des de l’1 de juny
de 1984. Els últims casos de
verola van ser eradicats de tots
els països del món, però és una
vacuna recomanable entre el
personal de laboratoris
especialitzats on es manipula el
virus de la verola com a vector
de recombinació i que, per tant,
pot ser exposat a la inoculació
accidental.
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Exemples d’agents
biològics amb vacuna

Alguns agents biològics amb
vacuna són:

• Bordetella pertussis

• Clostridium tetani

• Corynebacterium
diphtheriae

• Mycobacterium
tuberculosis

• Neisseria meningitidis

• Salmonella typhi

• Yersinia pestis

• Virus de la febre groga

• Virus de l’hepatitis A

• Virus de l’hepatitis B

• Virus de l’hepatitis D

• Virus del xarampió

• Virus de les galteres
(parotiditis)

• Virus de la ràbia

En alguns països, com per exemple a França, algunes vacunes són d’aplicació
obligatòria entre els treballadors exposats a determinats riscos biològics a conse-
qüència del seu treball.

Els treballadors que justifiquin una contraindicació de la vacuna mitjançant la
presentació d’un certificat mèdic estaran exempts de vacunar-se temporalment
o definitivament segons els casos, i s’han d’apartar del treball o activitat que
pugui representar un contacte amb agents infecciosos, com per exemple malalts
contagiosos o productes biològics infectats.

Per contra, els treballadors que es neguin a sotmetre’s a la vacunació i no presentin
un certificat mèdic, se’ls pot rescindir el contracte.

Article 8 RD 664/97

“Cuando exista riesgo por exposición a agentes biológicos para los que haya vacunas
eficaces, éstas deberán ponerse a disposición de los trabajadores, informándoles de las
ventajas e inconvenientes de la vacunación. Cuando los empresarios ofrezcan la vacunas
deberán tener en cuenta las recomendaciones practicas contenidas en el anexo VI de este
Real decreto.

El ofrecimiento al trabajador de la medida correspondiente, y su aceptación de la misma,
deberán constar por escrito”.

En l’RD 664/97 es troba la relació del agents biològics, marcats amb la lletra V,
que indica que hi ha una vacuna eficaç disponible.

En l’annex VI de l’RD 664/97 s’estableixen les recomanacions pràctiques següents
per procedir a la vacunació:

1. Quan hi hagi realment risc per a la seguretat i salut dels treballadors per la
seva exposició a agents biològics contra els quals hi hagi vacunes eficaces,
el seu empresari els hauria d’oferir la vacunació.

2. La vacunació s’hauria d’efectuar de conformitat amb les legislacions o pràc-
tiques nacionals. S’hauria d’informar els treballadors sobre els avantatges i
inconvenients tant de la vacunació com de la no-vacunació.

3. La vacunació oferta als treballadors no els ha d’implicar càrregues finance-
res.

4. Es pot elaborar un certificat de vacunació, que s’expedeix al treballador en
qüestió i, quan així se sol·liciti, a les autoritats competents.

2.1.5 Bones pràctiques de laboratori

Les bones pràctiques de laboratori són procediments d’organització i treball,
sota els quals els estudis es planifiquen, efectuen, controlen, registren i
exposen.
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L’objectiu de les bones pràctiques de laboratori és assegurar la qualitat i integritat
de totes les dades obtingudes durant un estudi determinat i també reforçar la
seguretat.

Convé tenir en compte que un bon procediment de treball és una condició
indispensable per a la seguretat i no es pot suplir amb material especialitzat, el
qual no deixa de ser-ne un complement.

Les tècniques de laboratori són els procediments de treball recomanats.

Cal tenir en compte que un procediment ordenat de treball és indispensable per a
la seguretat:

• Mai no s’ha de pipetejar amb la boca: s’han d’utilitzar els dispositius de
tipus mecànic.

• S’han d’utilitzar guants adequats en tots els treballs que comportin algun
contacte amb sang, material infecciós o animals infectats.

• Cal utilitzar bates o uniformes de treball per evitar la contaminació dels
vestits de carrer. No s’ha d’utilitzar la roba de laboratori fora d’aquest
(cafeteria, biblioteca, etc.).

• Sempre que hi hagi perill d’esquitxades s’han de fer servir ulleres de
seguretat, pantalles facials o altres dispositius de protecció.

• A fi d’evitar els talls accidentals, es prefereix l’ús de material plàstic al de
vidre.

• A la zona del laboratori no s’ha de permetre menjar, guardar aliments, beure,
fumar ni usar cosmètics.

• L’ús d’agulles hipodèrmiques i de xeringues s’ha d’evitar. Quan això no
sigui possible, les agulles s’han de recollir en recipients adequats que evitin
les punxades accidentals.

• Les superfícies de treball s’han de descontaminar almenys una vegada al
dia i sempre que hi hagi un vessament. Una nota ha d’especificar la manera
d’usar els desinfectants, la naturalesa del desinfectant que s’ha d’utilitzar i
la seva concentració.

• Totes les deixalles biològiques, ja siguin líquids o sòlids, s’han de desconta-
minar abans de la seva eliminació i s’han de seguir les normes existents
sobre la gestió de residus continguts en les reglamentacions referents a
residus sanitaris.

• Tot el personal s’ha de rentar les mans després d’haver manipulat material
o animals infecciosos, així com en abandonar el laboratori.

Pipetejar correctament és fonamental
per evitar contagis biològics.

• L’accés al laboratori ha de ser controlat.

• El material contaminat s’ha de descontaminar en un lloc exterior al labora-
tori, s’ha de col·locar en un contenidor especial, i s’ha de tancar abans de
treure’l del laboratori.
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Equip de protecció
individual

Segons l’article 2 del Reial
decret 773/1997, de 30 de maig,
sobre disposicions mínimes de

seguretat i salut relatives a la
utilització pels treballadors dels
equips de protecció individual,
s’entén per equip de protecció

individual (EPI) qualsevol equip
destinat a ser dut o subjectat pel
treballador perquè el protegeixi

d’un o diversos riscos que
puguin amenaçar la seva

seguretat o la seva salut, així
com qualsevol complement o

accessori destinat a aquesta
finalitat.

• Hi ha d’haver un programa de lluita contra insectes i rosegadors que s’ha de
posar en pràctica.

Fins a aquí hem descrit les mesures i tècniques recomanades per al laboratori bàsic,
on es manipulen agents biològics. Aquestes mesures s’han d’aplicar també en els
nivells de seguretat superiors.

2.2 Equips de protecció individual

Les mesures de protecció individual s’haurien d’utilitzar quan els riscos no es
puguin evitar o no es puguin limitar suficientment per mitjans tècnics de protecció
col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments d’organització del
treball. Quan es produeix aquesta situació, aleshores:

• L’empresariat haurà de proporcionar als seus treballadors els equips de pro-
tecció individual (EPI) adequats per a l’acompliment de les seves funcions
i vetllar-ne per l’ús efectiu.

• Els treballadors estan obligats a utilitzar correctament els mitjans i equips de
protecció facilitats per l’empresariat, d’acord amb les instruccions rebudes.

També cal tenir en compte que quan fallen les proteccions col·lectives dissenyades
per tècniques d’enginyeria es pot arribar al punt que el procés es pari o s’activin els
sistemes d’alarma per avisar de la fallada produïda, cosa que duu el procés a una
situació de “seguretat”. En canvi, quan falla un EPI passa exactament el contrari,
es genera una situació de “perill” per a la salut dels treballadors que l’utilitzen,
que en el cas de les proteccions respiratòries pot adquirir la qualificació de greu i
immediat.

En general, però sobretot en l’àmbit sanitari, hi ha una tendència marcada a
confondre els equips destinats a evitar la contaminació (protecció del producte i
del pacient) amb els destinats a la protecció dels treballadors, i s’usen els EPI com
a proteccions personals davant el risc biològic, quan en la majoria de situacions
no són eficaces.

La mascareta autoflitrant és un EPI
molt utilitzat per evitar l’entrada dels

microorganismes per via respiratòria.

En conseqüència, quan hi hagi un risc biològic s’haurà d’establir un procediment
d’utilització de l’EPI que respongui a una protecció efectiva enfront del risc i,
si escau, compatible amb el corresponent per mantenir l’asèpsia del material o
mostra i la protecció dels pacients.

Segons el treball que s’hagi de fer, s’ha de seleccionar el tipus de protecció
adequat.

Els equips de protecció individual es poden classificar, segons la part del cos que
protegeixin, en els grups que s’indiquen en la taula 2.3. La seva classificació
atenent al tipus d’exposició amb risc biològic es recull en la taula 2.4.
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Taula 2.3. Classificació dels EPI segons la part del cos que protegeixen

Part del cos a protegir Exemples

Via respiratòria Mascaretes, màscares

Cap, cara i ulls Ulleres, pantalles i caputxes

Mans i braços Guants i maneguins

Tronc i abdomen Manils

Peus i cames Calçat i polaines

Protecció total del cos Roba de protecció

Taula 2.4. Classificació dels EPI davant diferents tipus d’exposició

Tipus d’EPI Exposició

Guants i maneguins D’ús general, impermeables a mostres biològiques
(sang, orina, etc.)

Protecció ocular (ulleres, viseres, pantalles, etc.) Enfront d’esquitxades de sang o líquids corporals a la
mucosa ocular o cara

Mascaretes, màscares Protecció enfront d’aerosols
Protecció enfront d’esquitxades de sang o altres
fluids corporals a les mucoses oral, nasal i conjuntiva

Utilització de bates D’ús general
Roba suplementària enfront de grans esqui txades
de sang o líquids orgànics

Davantals o manils impermeables Davant als impermeables en circumstàncies
especials

Calçats i polaines Protecció enfront d’esquitxades de sang o líquids
orgànics

Els EPI es poden classificar segons la via d’entrada. Per això diferenciarem els
EPI específics de les vies respiratòries, els de la via dèrmica i parenteral i els de
la via conjuntiva.

2.2.1 Equips relacionats amb la via respiratòria: màscares i filtres

Els equips de protecció individual de les vies respiratòries tenen la funció
d’impedir l’entrada dels contaminants dins l’aparell respiratori.

L’exposició per via respiratòria té lloc per la inhalació d’aerosols que continguin
microorganismes (bioaerosols). Aquests es poden generar a partir de pacients
contaminats, en operacions de laboratori (pipetejat, centrifugat, cultius, etc.), en
proximitat amb animals contaminats o malalts i en qualsevol operació en què hi
hagi una agitació.

Els EPI destinats a la protecció respiratòria es poden classificar en equips depen-
dents i independents del medi ambient.

La màscara cobreix, boca, nas i ulls.

És habitual que davant el
risc biològic s’utilitzin els
EPI de les vies respiratòries
assignats a agents químics.
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Un aire filtrat per un filtre
HEPA es considera un aire

estèril.

Equips de protecció individual dependents del medi ambient

Els EPI dependents del medi ambient recomanats davant del risc biològic agafen
l’aire i el purifiquen, és a dir, retenen o transformen els contaminants perquè l’aire
respirable sigui innocu.

Aquests equips són formats per un adaptador facial i el filtre. L’adaptador té la
funció de crear un espai hermètic tancat al voltant de les vies respiratòries, de
manera que l’única entrada d’aire sigui pel filtre. Els adaptadors facials poden ser
de tres tipus: màscares, mascaretes i broquets.

La mascareta cobreix el nas i la boca.

• Màscara: cobreix la boca, el nas i els ulls.

• Mascareta: cobreix el nas i la boca.

• Broquets: als broquets hi ha una connexió entre la boca i el filtre.

Però la peça més important és el filtre.

El broquet cobreix només la boca.

La funció dels filtres és la de purificar l’aire que hi passa, eliminant o
minimitzant la contaminació.

Els filtres es poden classificar en tres classes: filtres de partícules, de gasos i
mixtos.

En principi, els filtres classificats, per la seva eficàcia filtrant, com a P3 (alta
eficàcia davant partícules sòlides i aerosols líquids) connectats a un adaptador
facial (màscara o mascareta) es poden recomanar per al seu ús enfront de
microorganismes. No obstant això, aquesta afirmació no es preveu en cap moment
específicament en el camp d’aplicació de les normes EN-143 i EN-149.

Els filtres P3 són molt eficaços
davant partícules sòlides i aerosols

líquids.

Als EUA i al Regne Unit s’utilitzen aquest tipus de proteccions però equipades
amb filtres HEPA (high efficiency particulate air), que són filtres absoluts.

Davant dels riscos biològics derivats d’esquitxades d’aigua contaminada, de sang
o altres fluids corporals a les mucoses oral o nasal, es podria considerar suficient
la utilització de mascaretes quirúrgiques. Aquestes mascaretes no es consideren,
no obstant això, EPI de les vies respiratòries.

Equips de protecció individual independents del medi ambient

Els EPI independents del medi ambient es caracteritzen perquè l’aire que es
respira no és el de l’ambient de treball. Són els equips de respiració autònoms
i semiautònoms.

Els laboratoris que experimentin amb agents biològics classificats com a grup 4,
necessiten un nivell de contenció 4 de seguretat biològica, han d’estar equipats
amb cabines de seguretat biològica tipus III, però poden treballar a cabines de tipus
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I i II si el laboratori està preparat per admetre treballadors amb vestits aïllants amb
un equip de protecció individual respiratòria independent del medi amb aportació
d’aire a pressió positiva.

El mateix s’aplicaria a les activitats industrials, encara que la presència d’agents
biològics del grup 4 no és habitual en cap cas.

2.2.2 Equips relacionats amb la via dèrmica i parenteral: guants,
maneguins, roba de protecció

La penetració d’agents biològics a través d’una pell sana té lloc de manera molt
esporàdica. Una altra qüestió és quan la pell presenta ferides o lesions, encara
que siguin superficials, en aquest cas ha perdut la seva capacitat protectora. Això
també pot ocórrer quan la pell es conserva malament o està poc hidratada.

El recobriment de l’estrat corni de la pell amb una capa d’àcid gras és la millor
barrera a la penetració d’agents biològics.

Quan aquesta no hi és o és discontínua, s’està obrint també una possibilitat
d’entrada o fixació de microorganismes a la pell. No obstant això, ja s’ha comentat
que en la major part de casos detectats la penetració té lloc després d’un accident
que, per via cutània, genera una inoculació.

Les mucoses, en canvi, presenten una defensa inferior, ja que no es troben
recobertes de la capa protectora sinó, al contrari, d’un líquid de base aquosa que
en la major part dels casos pot actuar de reservori i propagador de la infecció.

Les mans i els braços són les parts del cos que solen entrar en contacte amb
més freqüència amb objectes punxents i tallants potencialment contaminats o amb
esquitxades de fluids biològics o líquids contaminats.

Guants i maneguins

Els guants i maneguins són les peces idònies per protegir mans i braços. En l’àmbit
sanitari, s’han d’utilitzar guants en les operacions següents:

• Manipulació de sang, fluids biològics i teixits.

• Manipulació d’objectes, materials o superfícies contaminats amb sang o
fluids biològics.

• En els procediments invasius, que impliquen la penetració quirúrgica a
teixits, cavitats o òrgans, o la reparació de ferides traumàtiques.

Els guants, de molts diversos
materials, són uns EPI molt
importants en feines de manipulació
de microorganismes.

En l’actualitat no existeixen guants específics enfront del risc biològic.

Es considera que els guants que superen els assajos de resistència a la penetració
(a l’aigua i a l’aire) i que s’assagen segons la Norma UNE-EN374-2 protegeixen
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Activitats hospitalàries i
procediments invasius

Algunes activitats i procediments
hospitalaris associats amb
procediments invasius són:

• Tasques en quiròfans,
àrees d’urgències i
consultes
d’odontologia.

• Cateterisme cardíac i
tècniques d’angiografia.

• Parts vaginals
instrumentats, cesàries i
altres procediments
obstètrics amb sagnat.

• Manipulació, incisió o
extracció de teixits
orals o periorals.

Encara que habitualment
són de làtex, en cas que

provoqui al·lèrgia es poden
emprar guants d’un material

substitutiu.

contra els microorganismes, i constitueixen una barrera efectiva contra els riscos
microbiològics.

Aquest tipus de guants són impermeables i per descomptat absents de porus i
imperfeccions. Són constituïts per materials com làtex natural o altres elastòmers
com nitril, PVC, neoprè, etc.

Si a més es requerís una protecció davant productes químics, aquests guants
estaran assajats per a la determinació de la seva resistència a la permeància enfront
dels productes químics en qüestió segons la norma EN 374-3. Juntament amb
aquestes normes s’ha de tenir en compte també la Norma EN 420, que tracta dels
requisits generals per a guants.

En qualsevol cas, els guants de protecció enfront d’agents biològics han de garantir
impermeabilitat, flexibilitat màxima i gran sensibilitat a fi de possibilitar el seu ús
en tot tipus de treball. Quan calgui, han de ser estèrils.

Guants de protecció microbiològica segons les normers UNE EN

UNE EN 374-1:04. Guants de protecció davant productes químics i microorganismes. Part
1. Terminologia i requisits de prestacions.

UNE EN 374-2:04. Guants de protecció davant productes químics i microorganismes. Part
2. Determinació de la resistència a la penetració.

UNE EN 374-3:04. Guants de protecció davant productes químics i microorganismes. Part
3. Determinació de la resistència a la permeació per productes químics.

UNE EN 420:04. Guants de protecció. Requisits generales i mètodes d’assaig. .

Normalment es fan servir guants d’un sol ús que s’han de canviar després del
contacte amb cada pacient, quan es canviï d’activitat, o quan es produeixi una
esquitxada, trencament o perforació. En aquest últim cas s’haurà de comprovar
si hi ha hagut contacte directe amb el material infectiu o si hi ha una ferida, en
aquest cas s’haurà de procedir de la manera que estigui protocol·litzada en funció
del risc de contagi que hi ha.

Tot i l’absència d’incidències i de manera general es recomana el canvi periòdic
dels guants.

La periodicitat estarà en funció del seu ús, del seu desgast i de l’experiència de
què es disposi sobre incidents esdevinguts per envelliment dels guants.

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que l’ús i el canvi indiscriminat dels guants,
a part de representar un encariment de l’activitat efectuada, augmenten els residus
sanitaris amb l’augment corresponent del cost ecològic i econòmic per a la seva
eliminació.

Els guants han de dur el pictograma
específic de risc biològic.

Moltes vegades, per motius ergonòmics i per requeriment de destresa en el treball,
no s’empren guants específics per protegir dels talls i punxades. Tot i així, els
guants normalment utilitzats, de làtex o d’algun altre tipus d’elastòmer, tenen un
efecte protector, ja que s’ha demostrat que rebre una punxada a través dels guants
de làtex redueix el volum de sang transferit en, almenys, un 50%, cosa que redueix
el risc de transmissió de l’agent biològic.
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Així mateix, quan es duen a terme procediments invasius que puguin afavorir l’ex-
posició es recomana la utilització del doble guant, que redueix el risc d’exposició
a fluids corporals, ja que la taxa de perforació del guant simple és d’un 17,5% i
la del doble guant és d’un 5,5% o, quan sigui possible, si la tècnica quirúrgica ho
permet, la utilització de guants reforçats (guants amb malla metàl·lica). A més
és molt important la conducta de canviar amb freqüència de guants durant les
intervencions quirúrgiques.

Una altra possibilitat és la d’intercalar guants de roba entre dos de làtex per
dificultar al màxim la punxada o el tall.

Sembla que l’ús d’un parell de guants de talla superior a la necessària en contacte
amb les mans i d’un altre de la talla adequada damunt, conserva més el sentit del
tacte al mateix temps que ofereix més resistència a les penetracions produïdes per
objectes punxents.

Roba de protecció

La roba de protecció és la roba que substitueix o cobreix la roba personal i que
està dissenyada per proporcionar protecció contra un o més perills. Actualment
trobem nombroses normes que fan referència a la roba de protecció, de les quals cal
remarcar la Norma UNE EN 340, que ens indica quins són els requisits necessaris.

Aquesta roba de protecció ha de ser dissenyada i fabricada segons els paràmetres
següents:

• Els materials i components de la roba de protecció no han d’afectar adver-
sament l’usuari.

• Han d’oferir a l’usuari el grau de comoditat més gran que sigui possible que
estigui d’acord amb la protecció adequada.

• Les parts de la roba de protecció que entrin en contacte amb l’usuari han
de ser lliures de rugositats, vores agudes que puguin produir irritacions o
ferides.

• El seu disseny ha de facilitar la seva col·locació correcta sobre l’usuari i
ha de garantir que romandrà en el seu lloc durant el temps d’utilització
previsible, i ha de tenir en compte els factors ambientals, juntament amb els
moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest
propòsit, s’han de proveir els mitjans apropiats, com sistemes d’ajustament
o gamma adequada, que permetin que la roba de protecció s’adapti a la
morfologia de l’usuari.

• Ha de ser tan lleugera com sigui possible, sense perjudici de la resistència i
eficiència del disseny.

Actualment està en desenvolupament la norma EN 162036:1997 aplicable a roba
de protecció l’objectiu de la qual és protegir l’usuari enfront del microorganismes
generats per fonts externes. S’exclou del camp d’aplicació d’aquesta norma la
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Funció de bates i uniformes

Les bates i uniformes utilitzats
normalment pels sanitaris han de
complir una funció doble: d’una
banda, permetre la identificació

de l’activitat i funció de la
persona per part del pacient i
familiars; de l’altra, la funció

pròpiament d’una certa
protecció, encara que no siguin
peces classificables com a EPI.

roba destinada a protegir davant la contaminació creuada entre personal sanitari i
pacients.

Aquesta norma preveu uns requisits tant de resistència mecànica, de resistència
a la penetració de líquids o sòlids contaminats amb agents infecciosos, com de
resistència química en cas que aquesta sigui necessària.

En tasques sanitàries comunes, les bates i uniformes utilitzats s’exclouen, segons
l’article 2 del Reial decret 773/1997, de la definició d’“equip de protecció
individual”. Se’ls considera roba de treball corrent sempre que no estiguin
específicament destinats a protegir la salut o integritat física dels treballadors.

La seva eficàcia depèn del fet que s’usin correctament; per exemple, dur les
bates correctament cordades, canviar-se la roba quan es canviï d’activitat o zona,
no utilitzar-les en àrees accessibles al púbic en general i fora de l’edifici. L’ús
inadequat d’aquesta roba de treball, no solament actua en detriment de la protecció
de la salut dels treballadors, sinó que també suposa un risc de transmissió de
malalties a uns altres treballadors, als pacients i al públic en general.

La utilització de bates suplementàries a l’uniforme o bata habitual generalment
no se sol especificar. Se’n recomana l’ús quan es prevegi la producció de
grans esquitxades de sang o líquids orgànics (per exemple, assistència a un part,
assistència a politraumatismes a urgències, execució de cures de gran extensió o
certes intervencions quirúrgiques).

En circumstàncies especials, es pot obtenir una protecció addicional mitjançant la
utilització de davantals impermeables sobre la bata.

2.2.3 Equips de protecció de la via conjuntiva: ulleres i pantalles

Quan no hi hagi risc de contaminació per l’aire, però hi hagi risc d’esquitxada o
projecció d’aerosols infectats sobre la mucosa ocular, així com per la projecció
d’aigua contaminada, sang o de gotes de cultius infecciosos, s’han d’utilitzar
elements de protecció per als ulls i el rostre.

Les proteccions oculars s’han de fer servir quan es prevegi la possibilitat d’esquit-
xades a la mucosa ocular.

Ulleres de protecció

Les ulleres de protecció són els EPI més recomanables per a la protecció de
la conjuntiva. Per ser eficaces, requereixen combinar uns oculars de resistència
adequada amb un disseny de muntura o uns elements addicionals que s’hi adaptin,
a fi de protegir l’ull en qualsevol direcció.

Les ulleres de protecció són EPI que
eviten l’entrada d’agents biològics

per via conjuntiva.
Segons el disseny de la muntura es poden distingir els tipus d’ulleres següents:

• Ulleres de tipus universal, les quals poden, encara que no necessàriament,
ser proveïdes de protecció addicional en cas que les projeccions puguin
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incidir a l’ull no només frontalment, sinó també per les zones inferior, lateral
o superior.

• Ulleres de tipus integral o màscara, en les quals la mateixa muntura forma
la protecció addicional.

• Ulleres de cassoletes, constituïdes per dues peces que, en integrar el cercle
portaocular i la protecció lateral, tanquen cada ull aïlladament.

• Ulleres adaptables al rostre, amb muntures fabricades amb materials tous i
flexibles.

Pantalles

Les pantalles o viseres facials són proteccions que es fabriquen en material
transparent i recobreixen la cara, i la protegeixen en la seva totalitat. Són
adequades per a aquelles situacions de risc en les quals la protecció ocular s’ha de
fer extensible a la cara.

Les pantalles protegeixen tant els ulls
com la cara.

És evident que, en cas que es pretengui una protecció davant d’esquitxades de les
mucoses dels ulls, boca i nas, té més sentit la utilització d’una pantalla facial que
l’ocupació d’ulleres per als ulls i mascareta quirúrgica per a nas i boca.


