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Introducció

En aquesta primera part de l’especialitat d’Higiene industrial (Higiene indus-

trial I) s’amplia i aprofundeix en els aspectes de la higiene industrial que es

considera que un especialista en higiene ha de conèixer, més enllà del que s’ha

abordat en el text bàsic de l’assignatura.

Hi ha mecanismes nous d’identificació i comunicació del risc químic que uti-

litzen esquemes diferents dels anteriors i amplien les classificacions que s’han

fet servir fins ara, aspectes d’una importància especial per a la gestió adequada

de la protecció de l’exposició dels treballadors. Tanmateix, l’aplicació dels re-

glaments REACH-CLP hi va molt més enllà, ja que afecta directament la ges-

tió del risc higiènic en introduir l’obligatorietat, en certes circumstàncies, de

l’avaluació mateixa de l’exposició dels treballadors i de l’aplicació adequada

de les mesures de gestió del risc, tenint en compte tots els usos possibles que

es poden donar als productes i dissenyant i calculant a més a més els escenaris

d’exposició corresponents.

L’estratègia de mostreig és la metodologia que estableix les característiques del

mostreig (nombre, durada, etc., de les mostres) i el tractament estadístic dels

resultats a fi de determinar amb un cert nivell de confiança si el valor límit

aplicable és superat o no. Ja fa temps que s’ha comprovat que quan es prenen

diverses mostres ambientals en un lloc de treball, els resultats no solament

no són coincidents sinó que sovint alguns difereixen notablement de la resta,

que estan agrupats en un interval relativament estret. La major part d’aquestes

variacions s’han d’atribuir a les variacions de la concentració ambiental degu-

des a modificacions aleatòries no observables de determinats factors (corrents

d’aire, canvis en la manera de fer la tasca, etc.). Per a abordar aquest tema s’han

de conèixer les bases estadístiques del mostreig i els condicionants que s’han

de tenir en compte a l’hora de comparar els resultats obtinguts amb els criteris

de valoració corresponents.

La ventilació industrial i, concretament, l’extracció localitzada, és una de les

eines fonamentals per a reduir al màxim l’exposició dels treballadors a conta-

minants químics per via inhalatòria. Com tota tècnica relacionada amb la me-

cànica de fluids, el seu disseny i el càlcul dels paràmetres de funcionament pre-

senten unes certes dificultats. En conseqüència, s’han d’abordar els coneixe-

ments necessaris sobre aquesta tècnica perquè l’higienista industrial en pugui

considerar l’aplicació amb vista a reduir i, si és possible eliminar, l’exposició

dels treballadors a agents químics al lloc de treball.

La prevenció de l’exposició dels treballadors a bioaerosols, principalment per

via inhalatòria, es basa en l’aplicació de mesures de contenció per a evitar

que els agents biològics surtin del seu lloc de confinament primari i passin a
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l’ambient. Tanmateix, en moltes circumstàncies, també es requereix una com-

provació que aquesta contaminació a l’aire o en superfícies no s’ha produït.

Per a això s’han dissenyat diferents procediments de presa de mostra i anàlisi

d’agents biològics a l’aire i en superfícies que cal conèixer.

La millor estratègia per a evitar l’exposició laboral al soroll és actuar en el dis-

seny, construint els equips, les màquines i les instal·lacions perquè generin

energies sonores tan baixes com sigui possible i distribuint els equips i espais

de tal manera que arribi als treballadors la quantitat de soroll més petita pos-

sible. Tanmateix, en la pràctica, ens trobem amb maquinària i instal·lacions

que ja estan en marxa, i en molts casos, modificar-les directament per a reduir

la generació de soroll no és factible. Encara que el control del soroll és un tema

complex que requereix dominar l’enginyeria acústica, els higienistes industri-

als necessiten tenir uns coneixements mínims del tema a fi d’estar capacitats

per a efectuar una primera estimació dels resultats que es poden obtenir mit-

jançant les possibles intervencions que s’han d’adoptar i per a discutir amb

especialistes les opcions que hi ha.
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1. Principis generals de ventilació

2. Sistemes d’extracció localitzada
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4. Selecció del mostrejador
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