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Resum
Dins de la indústria química, el sector de les pintures i recobriments és un dels destins on va
a parar el TiO2 en forma de nanopartícules a escala global. Aquest compost, un dels més
utilitzats a les fàbriques de pintura és utilitzat com a matèria primera en la fabricació
d‟aquestes aportant diferents propietats al producte.
Són moltes les treballadores i treballadors exposades diàriament al TiO2, tant en la seva
forma nanomètrica com estàndard i és degut, tant a l‟estat incipient de la regulació com a la
poca informació toxicològica disponible entorn de les formes nano, que no existeix, avui dia,
un bon coneixement, registre o control que garanteixi la seguretat del personal exposat.
Davant de l‟escenari existent sorgeix la necessitat d‟identificar i conèixer quin tipus de TiO2
s‟utilitza a les fàbriques, així com quantificar l‟exposició dels treballadors davant d‟aquest,
establir més tard un ordre de preferències respecte a quines activitats impliquen més riscos
i, tot plegat, dibuixar una metodologia que faciliti la realització de la mateixa feina a altres
fàbriques.
El desenvolupament del procediment es basa, primer, en la realització d‟un treball de camp
en una fàbrica de pintures on s‟identifiquen matèries primeres, activitats, productes finals i
treballadors en contacte amb el TiO2. Aquest és seguit d‟un anàlisis quantitatiu de les dades
productives i un anàlisis qualitatiu de les dades coyunturals que acompanyen a les primeres.
Aquest segon, recolzat per l‟eina Stoffenmanager nano com a mètode d‟avaluació qualitativa
per realitzar la jerarquització del risc.
Finalment, després de realitzar la discussió adient, es proposen les mesures preventives
apropiades fent ús de l‟eina CBnanotool com a mètode no sols d‟avauació qualitativa sino
també d‟obtenció de mesures a aplicar.
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1. Prefaci
1.1 Anàlisis de situació
El projecte que es presenta neix de la necessitat de transformar un escenari, de ben segur
bastant comú, com es el de la fàbrica d‟estudi i aconseguir un escenari nou que reuneixi un
seguit de millores.
Es pretén que aquesta nova situació comprengui una realitat laboral més coneguda i millor
caracteritzada i per tant es puguin aplicar millores proposades o que poguessin resultar
necessàries.
La llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laboralals obliga a l‟empresari a garantir la seguretat
i salut en el treball evaluant i controlant els riscos de les substàncies químiques. Cada
substància té els seus riscos associats. En l‟escenari actual, la fàbrica de pintures, trobem
que la seguretat i salut dels treballadors no pot estar garantida completament ja que
s‟utilitzen substàncies amb característiques concretes i propietats toxicològiques
específiques que no es contemplen com el que són. Es així que els seus riscos associats no
es prenen en consideració.
Les substàncies en qüestió son els nanomaterials (NM), concretament el TiO2 nano.
Actualment, no existeix cap registre on quedin identificades les matèries primeres que
contenen nanomaterials i conseqüentment no trobem identificats quins TiO2 utilitzats a
fàbrica presenten una forma nanomètrica. En aquesta línia, les avaluacions de riscos
efectuades en fàbrica no cobreixen el total de les substàncies doncs no estan considerant
els riscos específics que aquestes substàncies presenten.
Com promou la llei de prevenció, els riscos al lloc de treball han d‟estar controlats. En aquest
sentit, no hi pot haver control real de riscos que no s‟han pogut avaluar. En conseqüència
trobem que al voltant de 14 treballadors estan exposats a TiO2 nanomètric sense
coneixement de quins son el riscos associats i sense aplicació de mesures de control
pertinents per aquests riscos.
Davant d‟aquest context, la realització d‟aquest projecte busca arribar a una situació en la
que es prengui en consideració l‟existència de TiO2 nano a fàbrica. Una situació en la que
puguem disposar de tots els TiO2 nanomètrics que s‟utilitzen identificats, puguem identificar
tots els escenaris on existeix exposició a aquestes substàncies, avaluar el risc en cada cas i
ser capaços aleshores d‟aplicar les mesures de control pertinents.
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1.2 Motivació
El motiu de realitzar el present treball respon al buit que trobem actualment en l‟àmbit dels
nanomaterials i l‟exposició a aquests en els llocs de treball. Des de la falta d‟informació
referent a aquestes substàncies en els diferents nivells del sistema productiu i que provoca
una no consideració de part de la realitat de les fàbriques pel que a prevenció es refereix,
passant per la falta de consens a nivell científic sobre diferents aspectes d‟aqueste
substàncies i arribant a l‟ambiguitat i incertesa legislativa que envolta la qustió.
L‟elecció del TiO2 com a substància objecte d‟estudi s‟explica per una sèrie de
característiques que aquest presenta. El TiO2 es una de les substàncies més utilitzades a les
fabriques de pintures en general, i a la de l‟estudi en particular. En aquesta concretament,
aquest es troba entre les 7 matèries primeres més consumides, d‟unes 300 materies
representa el 7,5% del consum i està present a més del 60% de la producció. Aquest
compost és un dels més susceptibles de presentar una forma nanoparticulada d‟acord amb
la quantitat utilitzada comparada amb altres substàncies[1] [2] [3] i per últim, és el sector de
les pintures i recobriments que més quantitat de nanomaterials utilitza 0.
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2. Introducció
2.1 Objectius
El projecte es centra en el TiO2 nanoparticulat o suposadament nanoparticulat utilitzat per a
la fabricació de pintures i pretén donar llum i omplir en la mesura del possible el buit que
actualment trobem en tot allò relacionat amb nanomaterials i àmbit laboral cercant
l‟assoliment d‟espais de treballs més segurs.
És així que es busca transformar la situació d‟una fàbrica de pintures on no es considera
l‟existencia de nanomaterials i passar a una nova situación on es puguin respondre una
sèrie de preguntes respecte el paper que juguen els nanomaterials a la fàbrica i en quina
mesura.
Concretament, es vol dibuixar un procediment a seguir per a identificar si a la fàbrica es
treballa amb nanomaterials, per a conèixer a què estan exposades les treballadores de la
fàbrica i quina és l‟exposició total que es produeix respecte del TiO2 nanoparticulat o ultrafí
que s‟utilitza. D‟aquesta manera elaborar una aplicació que reflecteixi el risc associat a una
producció determinada i la jerarquització del riscos presents a la fàbrica d‟estudi seguida de
les propostes adients des del punt de vista de la prevenció. Pretén ser una proposta que
ajudi a quantificar l‟exposició no només en aquest cas sinó en d‟altres.

2.2 Abast del projecte
S‟escull una fàbrica de pintures en concret per realitzar el projecte i no més, limitant l‟estudi a
on arriba la informació obtinguda en aquesta fàbrica degut a les possibilitats que les
circumstàncies donen.
El projecte abraça uns punts vertebrals; la identificació, l‟avaluació i el control com s‟indica
més amunt. Aquest acaba quan la substància d‟estudi és abocada als contenidors
pertinents. Tot allò relacionat amb la gestió d‟aquests residus queda fora de l‟abast del
projecte.
A l‟hora d‟identificar substàncies amb nanomaterials ens centrem en el TiO2, primer, per
necessitat de concretar entre totes les matèries primeres que podem trobar a una fàbrica de
pintures, segon, per ser una substància important pel que a volum d‟ús es refereix i tercer
per tractar-se d‟una substància amb possibilitats de presentar una forma ultrafina.
Pel que fa a l‟avaluació s‟utilitzarà l‟eina StoffenManager ja que està dirigida a empreses o
espais de treball com el que ens ocupa.
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Respecte a quines mesures de control aplicar i sota quines directrius es proposen unes o
altres, s‟escull l‟eina CBNanotool, que a diferència del Stoffenmanager recomana mesures
de control associades al nivell de risc.
Les conclusions i propostes que sorgeixen de l‟estudi es limiten a la comparació. El mètode
utilitzat no parla d‟una avaluació del risc com a tal sino d‟una jerarquització que indica els
punts prioritaris a tractar.
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3. Anàlisis d’usuaris
Existeixen diferents espais o sectors al voltant de l‟ús de TiO2 nano a fàbrica que tenen
implicacions de diferent intensitat en aquest, participen d‟alguna forma o mostren relació. És
per això que el projecte que aquí es presenta i les conclusions i mesures que d‟aquest es
deriven afecten, de forma positiva o negativa diversos actors amb rols molt diferents.
Des de l‟arribada de la matèria primera a fàbrica amb tota la documentació que aquesta
requereix, seguint amb els controls, proves o ús que es fa d‟aquesta en els diferents llocs de
treball, passant pel personal responsable de prevenció i seguretat laboral, pel personal de
manteniment que vetllarà pel bon funcionament de la instal·lació que rebrà la matèria
primera i acabant amb els responsables de l‟empresa, entre d‟altres, que treballaran per
adequar tots els aspectes pertinents als marcs legals,hi trobem un seguit d‟actors que cal
esmentar si el que busquem es una foto de a qui afecta el projecte.
Respecte la qüestió d‟identificació de la substància que es rep i el problema que aquí es
tracta, que a les fitxes de seguretat ( MSDS ) no aparegui cap indicació extra que indiqui que
aquella substància és nano, serà el Director Tècnic qui jugarà un paper clau per garantir que
les fitxes de seguretat expressin de forma fidel el que la substància conté.
Si els resultats mostressin la necessitat ,les conclusions del projecte requerissin inversions
de cara a EPI‟s en alguns casos o de cara a instal·lacions noves en d‟altres, com podrien ser
confinaments de zones de treball i es decidís actuar en conseqüència serà l‟empresari qui es
veurà afectat degut a la despesa extra que s‟hauria de realitzar així com el personal de
manteniment que serà qui incorpori les millores físicament.
En funció dels resultats, hi ha la possibilitat que l‟organització de la producció es vegi
afectada degut a l‟existència de combinacions de fabricacions diàries que comporten menor
risc pels operaris que d‟altres. És aleshores que apareixeria el paper del responsable de
producció que hauria de tenir en compte aquests nous factors.
Com no podia ser d‟una altra forma, els responsables de prevenció i riscos laborals han de
garantir la seguretat en el lloc de treball de les treballadores i treballadors i per tant hauran
d‟estar, no només ben informats de les millores necessàries i del que comporta tenir
identificat l‟ús de TiO2 nano, sinó que hauran de ser la vanguardia que gestioni les
limitacions que del projecte surtin i incorporin les millores adients. De la mateixa manera
seran els responsables de realitzar les formacions de seguretat als treballadors necessàries
de cara a adaptar els hàbits de treball al nou escenari.
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De forma paral·lela i en permanent col·laboració amb els responsables de prevenció de
riscos, els metges de la mútua d‟empresa hauran de tenir en compte aquests riscos i
controlar els possibles efectes en els operis que d‟aquesta substància es poguessin derivar,
per evitar en un futur possibles problemes de salut.
Els representants dels treballadors per una banda, i les persones integrants dels comitès de
prevenció per altra, hauran d‟estar en coneixement en cas que es pretengués donar crèdit al
projecte i assegurar que la informació es difon per la resta de la plantilla així com que les
millores i canvis pertinents es realitzen.
Evidentment , els principals destinataris i afectats pel coneixement recollit en el projecte i per
les possibles mesures a prendre seran els treballadors perquè passaran a produir pintura
més informats, en un escenari més segur i dintre d‟un marc que garantirà la seva seguretat
en base al coneixement produït per les investigacions científiques més recents.
Finalment, trobem usuaris externs com la societat en general o l‟administració que estarà
una mica més segura pel que fa a la primera, i disposarà de més informació al voltant del
tema tractat pel que fa a la segona.
SOCIETAT
Medi Ambient (Estatal,
nacional i local)

USUARIS EXTERNS
ADMINISTRACIÓ

Salut pública
(epidemiologia)

Area de Medi Ambient i
Qualitat i Prevenció de
Riscos Laborals

EMPRESA

Responsables organització
de la producció a fàbrica.

Direccció Operacions

Area de producció

Treballadores

Direcció tècnica i Innovació

Àrea de manteniment
d’instal·lacions

Representants treballadores

Direcció comercial

Area RSC

Direcció Administració i
Finances

Recursos Humans

Amos de l’empresa

Figura 3.1 Diferents departaments i actors afectats pel projecte
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4. Impacte ambiental del projecte
La realització del projecte que ens ocupa amb les seves diferents parts; mesures a fàbrica,
tractament de dades, síntesis i redactat, etc, no comporta en sí cap impacte negatiu ni cap
alteració en el medi ambient, més enllà de la impressió d‟aquest i l‟ús del material necessari
per a dur-lo a terme. No obstant, la realització d‟aquest suposa alguns beneficis.
Moltes vegades la literatura que parla sobre els efectes dels nanomaterials va dirigida cap a
efectes sobre la salut humana. Aquest projecte, concretament, tracta sobre la protecció de
persones en front de nanomaterials. No obstant, no han sigut pocs els estudis que s‟han
realitzat sobre els efectes dels nanomaterials al medi ambient, les alteracions que aquests
poden provocar en organismes biològics de tipus animal, vegetal, etc, tal com s‟indica a
l‟apartat 5.3.1.
A partir del proyecte, tenim una fabrica on es fa ús de nanometerials controlada, identificada
i monitoritzada amb tot el que això comporta; personal de planta que coneix riscos de
substàncies amb les que treballa i possibilitant el fet d‟actuar conseqüentment per prevenir
emissions a l‟ambient limitant els efectets comentats
Cal tenir en compte que el projecte no abasta residus que és a través d‟on es produeix bona
part de la contaminació i que per tant només s‟assenyala i es monitoritza un tram de la vida
d‟aquestes substàncies. No obstant, el fet de tenir identificats processos i productes
continents de nanomaterials pot ajudar a l‟administració a fer un seguiment més acurat d‟on
van a parar aquests materials fabricats i així limitar efectes comentats o disposar d‟espais
d‟estudi més acotats.
En el cas d‟aplicar-se algunes millores proposades es reduiria part de l‟emisió o si més no
reduiria la dispersió dels excedents de nanomaterials, canalitzant aquests en major grau cap
als col·lectors de pols en uns casos i cap a contenidors específics en d‟altres. Aplicar, per
exemple, un sistema d‟etiquetatge dels productes que contenen nano facilitarà la seva
posterior deposició separada de la resta de rebuig o dotar la fàbrica amb un sistema de
bugaderia evitarà que els operaris surtin de la fàbrica transportant possibles nanomaterials
sobre la roba que en la seva mesura es van escampant a l‟exterior diàriament.
Després de fer balanç sobre els impactes del projecte sobre el medi es pot concloure que
aquests, tot i ser humils, són positius, faciliten futurs estudis ambientals i limiten d‟alguna
forma el contacte de la substància objecte d‟estudi amb l‟entorn.
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5. Nanomaterials i pintures
5.1 Nanomaterials
Segons l‟Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques ( ECHA ) els nanomaterials
són substàncies químiques o materials fabricats i utilitzats a petita escala , l‟estructura dels
quals pot variar aproximadament entre 1 i 100 nm en almenys una dimensió.
La Comissió Europea va recomanar al 2011 una definició de nanomaterial que definia
aquest com “un material natural, secundari o fabricat que contingui partícules, soltes o
formant un agregat o aglomerat i en el que el 50% o més de les partícules en la
granulometria numèrica presenti una o més dimensions externes en l‟interval de mides
comprès entre 1 nm i 100 nm” [5]. El text continua dient que en casos específics i justificats
per preocupacions de medi ambient, salut o seguretat el llindar de la granulometria numèrica
del 50% pot substituir-se per un llindar entre el 1% i el 50%. A més a més en la recomanació
també s‟indica que s‟inclouran en la definició materials en base a la superfície específica per
unitat de volum, concretament, quan aquest valor superi els 60 m2/cm3. No obstant això, la
definició de nanomaterial és encara subjecte de debat.
De nanomaterials podem trobar a la natura des de molt abans de l‟aparició de la
nanotecnologia i podem trobar de manufacturats, ENM per les seves sigles en anglès o
directament NM amb la finalitat d‟aprofitar les característiques que la forma nanomètrica
aporta.
Els nanomaterials posseeixen unes característiques úniques i més accentuades en
comparació amb el mateix material amb mides de partícules no nanomètriques. És per tant
que les propietats fisicoquímiques dels nanomaterials poden ser diferents de les propietats
de la substància pare ( mateixa substància però amb major mida de partícula )[6].
A la Figura 5.1 es mostren diferents mides que de forma comparativa assenyalen l‟escala
mètrica on ens situem.
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Figura 5.1 ADN, glòbuls vermells i pol·len ambiental, per ordre d‟aparició [7]

A mida que les partícules son més petites la superfície per volum relativa va augmentant
arribant a valors dins del que s‟anomena nanoescala, escala mètrica a la qual les partícules
només poden ser observades mitjançant microscòpics electrònics i les propietats
fisicoquímiques estan dominades pels efectes quàntics i no per la mecànica clàssica[8].
En aquesta escala, on ocorren la majoria dels fenòmens biològics, les propietats dels
materials canvien. Exemples d‟això poden ser el color lila o vermell que presenten les
partícules d‟or nanomètric a diferència del color daurat típic o els vidres autonetejables per la
incorporació de TiO2 nano.
No obstant, el terme nanomaterial, nanopartícula o partícula ultrafina i qué és considerat
nanomaterial és encara subjecte de debat. Pels toxicologístes i científics de materials, es
tracta de partícules amb mides per sota dels 100 nm mentre que els científics atmosfèrics
sovint parlen de nanopartícules quan es refereixen a la fracció d‟aerosols atmosfèrics
(partícules sòlides i líquides presents a l‟atmosfera) amb una mida per sota de 10 nm.
D‟altra banda, els enginyers especialitzats en combustions i els farmacèutics defineixen
totes les partícules amb mides per sota de una micra (1000 nm) com a nanopartícules[9].
L‟any 2013 el Joint Research Centre (JRC), servei científic i de coneixement de la Comisió
Europea va començar a desenvolupar una serie de 3 informes amb la pretensió de revisar la
definició del terme [10]. L‟informe recull els debats entorn els diferents aspectes de la
definició actual de la Comisió i planteja diferents sortides per a cada questió. En aquests
debats es questiona, des del rang en la definició de nanomaterial (1nm – 100nm) per la
seva intencionalitat normativa més que científica fins el límit del 50% de les partícules en la
granulometria numérica per ser de difícil obtenció davant de nanomaterials passant per
questions purament semàntiques que poden donar lloc a malentesos.
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Degut a que la definició de nanomaterial està encara en disputa, trobem diferents
consideracions sobre els tipus de materials que es poden englobar dintre del terme. A la
Figura 5.2 es presenten els nanomaterials manufacturats segons consideració de la
organització internacional per l‟estandardització (ISO).

Figura 5.2 Esquema dels nanomaterials manufacturats segons ISO/TS 80004 [7]

La definició de la ISO, tot i coincidir amb la Comissió Europea en els criteris de mides de la
nanoescala (1-100 nm) no és tan tancada i estreta com la de la Comissió i considera com a
nanomaterials qualsevol material amb alguna dimensió exterior a la nanoescala o amb una
estructura interna o superficial en aquesta. D‟aquesta forma, el terme engloba tan nanoobjectes com materials nanoestructurats, bona part dels quals no son considerats
nanomaterials per la Comissió.
Tal i com fan algunes guies i informes [7] [11] d‟acord amb la classificació del document de
treball de la Comissió Europea al 2012 [12] es comenta seguidament els grups de
nanomaterials principals que podem trobar així com alguns exemples:
Nanomaterials amb base de Carboni:
Dintre d‟aquest grup podem trobar des dels ful·lerens fins a les nanofibres de carboni,
passant pel grafè o els nanotubs de Carboni (CNT), tots ells formats per àtoms de Carboni
enllaçats entre sí en forma de pentàgons, heptàgons o hexàgons en la majoria de casos i
construint figures com esferes buides en el cas dels ful·lerens, plaques d‟una capa en el cas
del grafè o formes tubulars en el cas del CNT.
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Metalls i aliatges metàl·lics:
En aquest conjunt podem trobar la majoria de metalls i aliatges metàl·lics en forma
nanomètrica tot i que els més habituals solen ser l‟or, la plata, el coure, el ferro, el titani, etc,
o aliatges com el platí-pal·ladi.
Nanomaterials inorgànics no metàl·lics:
Aquest apartat principalment consta d‟òxids d‟elements no metàl·lics com poden ser el diòxid
de silici, el diòxid de titani, de zirconi o ceri. Els òxids de zinc, ferro, alumini, etc. També
s‟inclouen com a òxids el sulfat de bari o el carbonat d‟estronci entre d‟altres. Els diferents
òxids nanomètrics poden presentar diferents propietats, des de la resistència al ratllat del
diòxid de sílice fins propietats òptiques, antimicrobianes, elèctriques, fotocatalítiques o
filtrants de la llum ultravioleta.
Nanopolimers i dendrímers:
Els nanopolímers presenten propietats conductores i catalítiques destacables mentre poden
presentar més d‟una dimensió en la nanoescala. Els nanotubs, els nanofils o les
nanovaretes poden ser considerades nanopolímers. D‟altra banda, els dendrímers mostren
una estructura característica presentant un nucli des del que s‟allarguen ramificacions en
totes direccions formant una estructura tridimensional.
Punts quàntics, sent nanocristalls semiconductors amb propietats electròniques, òptiques,
magnètiques i catalítiques i les nanoargiles que son materials ceràmics de silicats en forma
de làmines i presenten propietats com resistència mecànica o efecte barrera enfront de la
humitat i l‟oxigen.

5.2 Nanomaterials i TiO2 nanoparticulat en pintures i recobriments
La major part de l‟escenari no natural que ens rodeja en el nostre dia a dia, els objectes i
materials que veiem, toquem i utilitzem estan pintats o recobertes d‟algun tipus de
recobriment. Segons l‟associació alemanya de la industria de les pintures (VdL) al 2012 al
voltant de 2,6 milions de tones de pintura, laques i tintes d‟impressió van ser produïdes a
Alemanya [13].
En el sector, com en d‟altres, l‟ús de NM ha anat augmentant amb els anys per les
avantatges que ofereixen. Sulfat de bari, òxid de ferro o sílice sintètica amorfa (SAS) son
algunes de les substàncies en forma nano que s‟han anat utilitzant. L‟ús d‟aquestes en la
fabricació de pintures aporta millores en el producte final; Els recobriments nano poden
produir capes de recobriment més primes, els usuaris de laques en les que s‟han utilitat NM
sovint necessiten només una dècima part de la quantitat de laca convencional estalviant
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matèria prima. Inclús, recobriments amb NM son capaços de reduir la contaminació
ambiental [13].
El diòxid de titani (TiO2), generalment amb aspecte de pols blanca insoluble, s'utilitza
àmpliament en molts productes comercials com cosmètics, plàstics, paper i aliments, com a
antiaglutinant o agent blanquejant. És produït i utilitzat en el lloc de treball amb mides
diverses, incloent mides fines i ultrafines o nano. Actualment, el nombre de treballadores a
nivell mundial exposades al TiO2 es desconegut.
Aquest, com a pigment blanc és molt comú. Presenta alta brillantor i un alt índex de
refracció. La llum passa a través del vidre lentament i la seva ruta és substancialment
alterada en comparació amb l'aire. A les lents, un alt índex de refracció significa una alta
claredat i alta potència de polarització. El diòxid de titani té un índex de refracció més alt que
el diamant i només hi ha unes poques substàncies que el superen, el cinabri (sulfur de
mercuri) és un exemple. S‟estima que anualment es consumeixen quatre milions de tones
de TiO2 com a pigment [14]. A part de la producció d'un color blanc en líquids, pasta o com
a recobriment en els sòlids, TiO2 és també un opacificant efectiu, aconseguint pintures, per
exemple, més opaques.
Com d‟altres substàncies, la forma nanomètrica del TiO2 ofereix algunes millores respecte la
seva forma no nano com capacitat d‟absorbir la radiació UV i per tant protegir de la
descomposició produïda per aquesta radiació, propietats autonetejables i efectes
purificables del aire.
Segons els estudis preliminars a l‟elaboració del decret Belga que pretenia registrar els NM
en ús al mercat de Bèlgica, les empreses del sector de les pintures i recobriments resulten
ser les que utilitzen un major número de substàncies NM o que contenen NM 0. Cal dir que
en el cas del TiO2, sense concretar si nano o no, el 58% de la producció al mercat de E.U
també va al sector de les pintures i recobriments [15].
A la Figura 5.3 Pronòstic de la producció de nano-TiO2 en proporció al TiO2 als E.Ues mostra
l‟evolució pronosticada de producció de TiO2 nanomètric en front de la producció de TiO2 no
nanomètric.
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Figura 5.3 Pronòstic de la producció de nano-TiO2 en proporció al TiO2 als E.U [16]

5.3 Efectes negatius dels nanomaterials i del TiO2 nano.
5.3.1

Efectes sobre el medi ambient

Els nanomaterials fabricats passaran al medi ambient de forma intencional com fluxos de
residus sòlids o líquids provinents de les instal·lacions productives o mitjançant emissions no
intencionals com emissions atmosfèriques. L‟emissió al medi es pot donar en les diferents
etapes, des de que es sintetitzen, s‟emmagatzemen o es transporten fins que s‟utilitzen com
a productes intermedis per fabricar d‟altres substàncies o com a productes finals tenint en
compte la seva gestió com a residus quan passen a formar part del rebuig en les diferents
fases o al final del seu cicle de vida.
Al medi poden transmetre‟s via sòl, via aire o via aigua com passa amb la resta de les
substàncies i poden acabar afectant als diferents organismes de la biosfera. En el cas del
medi aquós, per exemple, depenent de si les partícules es dispersen perfectament o queden
fixades en diferents substrats l‟efecte sobre els organismes vius serà completament diferent.
Existeixen diferents factors que influeixen sobre el comportament de les nanopartícules,
alguns ambientals, d‟altres propis de les partícules. Aquests es poden classificar en dos
tendències de comportament com s‟indica a la Figura 5.4.
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Figura 5.4 Paràmetres que controlen el transport, el destí i la biodisponibilitat de les partícules en medi
aquós [17].

Les propietats intrínseques de les nanopartícules com la seves propietats superficials
determinen la tendència de les nanopartícules a formar aglomerats o a dispersar-se, les
forces iòniques i el pH controlen l‟estabilitat de les partícules en suspensió, la interacció de
les partícules amb la matèria present pot modificar la seva superfície i per tant el seu
comportament i l‟heterogeneïtat del medi pot condicionar el lliure moviment d‟aquestes
[17][18]. Com ja s‟ha indicat tots aquests factors son determinants en com les partícules
acabaran interaccionant amb els éssers vius i participaran en els cicles biològics.
Els organismes poden experimentar diferents rutes d‟exposició al contaminant que porten a
l‟adquisició d‟aquest. Els nanomaterials, ja com a contaminants poden acabar en els
organismes mitjançant la bioconcentració, procés pel qual els contaminants son absorbits
des del medi i entrar a l‟organisme, poden acumular-se en aquests mitjançant la
bioacumulació i superar les concentracions que presentaven al medi o poden donar
biomagnificació quan passen d‟un organisme a un altre a través de la cadena tròfica,
presentant major concentracions en els individus amb posicions més elevades dintre de la
cadena [19].
Actualment no es disposa d‟un coneixement consolidat en la caracterització de
nanomaterials, ni de la modelització del comportament d‟aquests una vegada alliberats en
diferents medis, que aporti un enteniment comprensiu com per establir un model genèric
de la toxicitat [20]. Tot i així, alguns estudis han assenyalat els efectes que els
nanomaterials poden ocasionar. Per exemple, els ful·lerens van ser dels primers ENM en
ser estudiats respecte l‟ecotoxicologia i es va saber que provocaven danys oxidatius en el
cervell de peixos així com canvis enzimàtics [19][21]. També s‟ha assenyalat que petites

Pág. 22

Memoria

concentracions de ful·lerens afecten la composició i la fluïdesa de les membranes
bacterianes d‟algunes bactèries [22] i que en combinació amb llum UV presenten la
capacitat d‟inactivació d‟alguns virus bacteriòfags[23].
D‟altres estudis mostren la toxicitat dels nanotubs de carboni (CNT) en diferents organismes
i ecosistemes, la toxicitat d‟alguns òxids de metall i metalls nanomètrics com la plata i l‟òxid
de zinc i els seus efectes tòxics i biocides en bactèries i diferents òrgans de peixos. En la
mateixa línia es va mostrar com l‟activitat fotocatalítica del TiO2 nano incrementava la
toxicitat d‟aquest en diferents peixos ( barb roig, peix zebra ) [19]. A l‟annex s‟indiquen més
avaluacions dels efectes dels nanomaterials en diferents organismes.
No obstant, d‟altres efectes que els NM poden produir i els mètodes per poder realitzar un
seguiment de la seva presència en el medi són encara objecte d‟estudi.
De cara a les directrius d‟assajos que s‟utilitzen actualment, l‟organització per a la
cooperació i el desenvolupament econòmic (OCDE) va publicar un informe l‟any 2014
resultat d‟una trobada d‟experts on es recollien diferents testimonis i es realitzava una
fotografia de la situació d‟aquell moment referent als mètodes i a la capacitat d‟estudiar l‟eco
toxicitat dels nanomaterials. En aquest informe es conclou que, tot i que n‟hi ha directrius
d‟assajos (TG) aprovades per la OECD i la EU que no són útils per l‟estudi de
nanomaterials, la majoria de TG son vàlides per estudiar l‟ecotoxicitat en medi aquós i sòls.
Moltes conclusions, segons l‟informe queden obertes. No es possible donar recomanacions
en molts casos degut a la falta de coneixement de les complexes interaccions entre els
nanomaterials i el medi aquós o sòls [24] i en general, es llegeix la necessitat de continuar
investigant tant els efectes sobre els diferents organismes com d‟idoneïtat dels diferents
mètodes degut a la gran quantitat d‟obstacles que la qüestió presenta i a la incertesa que
envolta tot plegat.

5.3.2

Efectes sobre la salut

A mida que la nanotecnologia ha anat avançant, una preocupació constant han sigut i son
els efectes negatius que els NM poden representar sobre la salut de les persones.
Existeix una sospita clau sobre el perill de les nanopartícules (NP) i es que aquest pot estar
relacionat amb propietats físico-químiques específiques diferents a les que s‟han utilitzat
sempre a l‟industria química, com poden ser; la mida de la partícula, la forma, l‟estructura
cristal·lina, l‟àrea superficial, la química o la càrrega superficial.
Actualment, la propensió de les NP per creuar les barreres cel·lulars, entrar a les cèl·lules i
interactuar amb les estructures subcel·lulars està ben establerta. També ho està la inducció
d'estrès oxidatiu com un mecanisme important entre els efectes de les NP [9].
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Com passa amb altres substàncies les NP poden penetrar en el cos per diferents vies,
inhalatòria, dèrmica, per ingestió, etc. En el cas de la inhalació, la distribució de mides de les
NP influeix en les regions on finalment s‟acaben dipositant aquestes, arribant més lluny les
partícules més petites [25] que poden acabar als alvèols pulmonars, on succeeix l‟intercanvi
de gasos de la respiració, i seguidament passar a la sang. Transportades per aquesta
acabaran dipositades a òrgans com la medul·la òssia, els nòduls limfàtics, la melsa, el cor o
arribaran al sistema nerviós central i als ganglis [9][20] com es pot observar a la Figura 5.5
Rutes potencials d‟exposició, translocació i llocs de deposició de NM [27]. En ocasions les NP
poden deteriorar la capacitat fagocitadora dels macròfags alveolars provocant apoptosis o
mort cel·lular [26][27].

Figura 5.5 Rutes potencials d‟exposició, translocació i llocs de deposició de NM [27].

La disponibilitat i el paper que juguen les NP al cos després de ser inhalades depèn de
factors com el temps d‟exposició i la concentració, la forma com han sigut administrades les
NP, l‟estat d‟aglomeració o la mida de les partícules [28]. Partícules ultrafines (<100nm)
d‟òxid de ferro, per exemple, van ser les causants de desordres respiratoris, van ser més
tòxiques i van causar més inflamació en proves amb rates que partícules més grans [29].
En la mateixa línia, estudis mostren que treballadores exposades a NM van desenvolupar
granulomes, dificultats a l‟hora de respirar així com fibrosis pulmonar [30]. I és que les NP
amb mides inferiors a 400 nm, mides com les tractades en l‟estudi que ens ocupa, presenten
una alta probabilitat de creuar la barrera epitelial dels pulmons i passar a la sang o al
sistema limfàtic com ja s‟ha comentat [27].
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Pel que fa a l‟entrada de NM a través de la pell, aquesta és una efectiva barrera contra les
NP. Per exemple, l‟absorció de NP metàl·liques a través de la pell s'ha considerat més
dubtosa que altres vies d'entrada. No obstant, alguns elements podrien fer aquesta barrera
més vulnerables i facilitar l'entrada de partícules de mida nanomètrica. Les nanopartícules
liposolubles concretament poden moure‟s per l‟espai intercel·lular de la capa còrnia de la pell
i passar a través de les cèl·lules, dels fol·licles pilosos o de les glàndules sudorípares. Les
nanopartícules poden també emmagatzemar-se a la zona de la pell on no arriben els vasos
sanguinis i per tant a on no poden arribar els macròfags.
Existeix evidencia de penetració fins a la dermis així com de translocació via limfàtica fins als
nòduls limfàtics per acabar finalment sent transportades per la sang cap a òrgans diana com
s‟indica a la Figura 5.5. Paràmetres com ara el recobriment, la dosi, l'edat, el tipus i la
condició de la pell estar involucrats en aquest procés [20] [27].
Tot i així no sempre els efectes de l‟organisme enfront als NM seran els mateixos. Existeixen
paràmetres que poden modificar la resposta i les interaccions cel·lulars com la massa, la
concentració, la composició química, la solubilitat, l‟àrea específica, el número de partícules,
la mida de les partícules, la forma, el grau d‟agregació o aglomeració, biopersistència,
estructura cristal·lina, hidrofobicitat/hidrofilicitat i propietats de superfície diverses com la
reactivitat, els grups funcionals que envolten la partícula, potencial redox, etc, tots importants
a l‟hora de caracteritzar correctament les NP per realitzar estudis toxicològics [20].
Les NP també poden accedir a l‟organisme via ingestió, en aquest cas es molt probable que
siguin eliminades via fecal tot i que també poden ser absorbides al llarg del tracte
gastrointestinal i passar a la sang. La ingestió de NP de poliestirè per rates va resultar en
l‟absorció de les partícules per l‟intestí [31]. De la mateixa manera es va determinar que NP
d‟or de 15 nm presentaven majors ratis de penetració intestinal que NP amb mides més
grans ( 102 i 198 nm) [32] [27].

Un cop les NP entren a les cèl·lules, tal i com explica l‟article de l‟impacte de la
nanotecnologia sobre la seguretat i la salut laboral [20], poden interactuar amb els orgànuls
cel·lulars i poden induir estrès oxidatiu, alteracions de l‟ADN amb efectes epigenètics i amb
un paper en certes malalties com càncer, malalties neurodegeneratives, complicacions
cardiobàsculars, alteracions autoimmunes i alteracions de la conducta i desordres
psiquiàtrics.
És important també indicar, com fa el mateix article, que les nanopartícules en el medi
biològic tenen la capacitat de recobrir-se de biomolècules com lípids, proteïnes o
polisacàrids que s‟adsorbeixen en la nanosuperfície i doten a la NP d‟una identitat biològica,
arribant a ser no només un risc químic sino també un risc biològic.
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TiO2 i salut

Pel que fa al TiO2, substància d‟estudi en aquest cas, l‟agència internacional per la recerca
en el càncer (IARC) va concloure al 2006 que hi havien suficients evidencies de
carcinogenicitat en experiments amb animals i evidències insuficients de carcinogenicitat en
humans, assignant la categoria “grup 2B” que el classifica com a possible carcinogen per
humans [33].
NIOSH, l‟agència federal dels Estats Units que s‟encarrega de realitzar investigacions i
recomanacions relacionades amb la prevenció de riscos laborals, recomana exposicions
limitades a 2,4mg/m3 per TiO2 no nano i 0,3 mg/m3 per a la forma nano o ultrafina com a
valors mitjans ponderats en el temps (TWA) fins a 10 h/dia durant 40 h/setmana. Tot i que
l‟òrgan administratiu de la seguretat i salut laboral (OSHA) del mateix país estableix el límit
permissible del TiO2 no nanomètric fins a 15 mg/m³.
NIOSH també va determinar que la forma nanomètrica del TiO2 és un carcinogen
ocupacional potencial però que no hi havia suficient informació en aquell moment (2011)
com per classificar la forma no nanomètrica com a carcinogen ocupacional potencial [33].
D‟altra banda, TiO2 i d‟altres partícules de baixa toxicitat i poc solubles, ja sigui en la seva
forma nano o no nano mostren una relació sòlida entre dosis i efectes adversos pulmonars
en rates, incloent inflamació pulmonar persistent i tumors pulmonars quan la dosis és
expressada en funció del àrea superficial de les partícules [33]. Partícules més petites per
tant presentaran més àrea superficial relativa davant de la mateixa massa de substància
administrada i seran capaces d‟intervenir en major grau.
El CLP en el seu CLH report de 2008 va concloure que totes les substàncies considerades
“diòxid de titani” presentaven un perill equivalent, que no s‟ha de confondre amb toxicitat
equivalent. També va determinar que totes les formes de TiO2 eren susceptibles d‟induir
tumors pulmonars, estrès oxidatiu i inflamacions cròniques [34].

5.4 Marc legal aplicable
L‟empresa objecte d‟estudi, per trobar-se situada a Catalunya, es troba afectada en primera
instància pel marc legislatiu de l‟Estat Espanyol i per tant, pel que fa a seguretat i higiene en
el treball li aplica la llei espanyola 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos
Laborales. Aquesta és una transposició de la Directiva Europea 89/391/CEE relativa a
l‟aplicació de les mesures per promoure la millora de la seguretat i la salut de les
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treballadores en el seu lloc de treball i que conté el marc jurídic general en el que opera la
política de prevenció comunitària [35].
Actualment, a tots els territoris de la Unió Europea, les substàncies químiques estan
regulades dintre del marc legal Europeu REACH. En el cas que ens ocupa però, existeix
certa controvèrsia a l‟hora de caracteritzar, definir i per tant regular els NM com s‟ha
comentat a l‟apartat 5.1 i es continúa comentant a l‟apartat 5.4.2 ja que no hi ha consens en
el fet de diferenciar la forma nano de la no nano de les diferents substàncies. En els punts
següents es tractaran aquestes qüestions.

5.4.1

Llei de prevenció de riscos laborals

Com ja s‟ha dit la llei 31/1995 de PRL, modificada i actualitzada per la llei 54/2003, de 12 de
Diciembre, transposa al dret Español la Directiva Europea 89/391/CEE sobre seguretat i
salut en el treball. Aquesta llei té per objectiu promoure la seguretat i la salut de les
treballadores, establint com principis generals; la prevenció dels riscos professionals,
l‟eliminació o disminució dels riscos derivats del treball i la informació, consulta, participació
equilibrada i formació de les treballadores en matèria preventiva.
L‟àmbit d‟aplicació radica en les treballadores assalariades i treballadores de caràcter
administratiu o estatutari del personal civil al servei de les administracions públiques.
La llei parteix del reconeixement del dret de les treballadores a la protecció de la seva salut i
integritat i per tant estableix les obligacions que garantiran aquest dret com és la del
empresari en la protecció del personal al seu càrrec enfront els diferents riscos al lloc de
treball.
Segons la llei, els treballadors tenen dret i per tant l‟empresari està obligat, a realitzar la
prevenció dels riscos laborals, això és, integrar de veritat l‟acció preventiva en l‟empresa
trascendint l‟acumulació formal de documents, realitzar una acció permanent de seguiment
de la prevenció i adoptar les mesures de seguretat i salut. Aquest últim punt obliga a
l‟empresari a realitzar un pla de prevenció de riscos, una avaluació dels riscos, informar, fer
participar i consultar a les treballadores, dur a terme la vigilància de la salut, contemplar
modalitats de l‟organització de la prevenció i complir la normativa.
En el cas de l‟evaluació de riscos, aquesta ha de ser realitzada tenint en compte la naturlesa
de l‟activitat, les característiques dels llocs de treball existents i dels treballadors que han de
treballar-hi, l‟el·lecció dels equips de treball a utilizar, les substàncies o els preparats
químics que pden ser utilitzats, l‟acondicionament del lloc de treball i les actuacions que
indiqui la normativa sobre protección de riscos específics i activitats de especial perillositat.
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Per últim és imprtant indicar que l‟avaluació s‟haurà d‟actualitzar quan les condicions de
treball canviin, per exemple, davant del canvi d‟equips de treball o de l‟ús de substàncies
químiques noves [35].

5.4.2

Estat de la regulació envers els nanomaterials

El marc reglamentari en el que ens situem al parlar de compostos químics és el REACH.
Aquest es un reglament comunitari europeu de 2006 i que va entrar en vigor l‟any 2007 que
regula la producció i l‟ús de substàncies químiques, segons la ECHA i el propi reglament,
adoptat amb l‟objectiu de garantir un alt nivell de protecció de la salut humana i el medi
ambient [36] [37]. Aquest pretén que totes les empreses que fabriquin o importin substàncies
químiques a la Unió Europea en quantitats superior a 1 Tm/any registrin aquestes
substàncies a la ECHA.
Actualment, es pot afirmar que el principal òrgan regulador és la Comissió Europea. Tot i
que formalment el Parlament Europeu és junt amb el consell la cambra on recau el poder
legislatiu, la Comissió, a part de representar el poder executiu també acaba determinant i
condicionant considerablement la iniciativa legislativa [38].
La Comissió Europea, en la seva comunicació de 2008 al Parlament Europeu titulada
“Aspectes reglamentaris dels nanomaterials” afirmava que tot i que l‟aplicació de la legislació
comunitària s‟havia de perfeccionar aquesta comprenia els NM i puntualitzava que la base
científica per conèixer plenament totes les propietats i els riscos dels nanomaterials no
estava consolidada.[39].
En aquella comunicació s‟esmenaven les diverses reglamentacions aplicables als
nanomaterials segons la Comissió i s‟identificaven els diferents àmbits als que pertanyien tal
i com es mostra a la Taula 5.1.
Tot i que en cap d‟aquestes disposicions normatives es parlava de NM la Comissió
argumentava en la Comunicació que cadascuna de les normes podia assimilar els NM si les
aportacions científiques certificaven que aquests estaven al nivell de les substàncies
cobertes per cada norma o que es podien realitzar modificacions pertinents perquè els NM hi
estiguessin contemplats. De qualsevol manera, aquestes disposicions envoltarien les
substàncies d‟una o d‟altre forma.
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Àmbit

Disposició
normativa

Productes
químics

REACH

Protecció a
les
treballadores

Productes

Regula la fabricació, la introducció en el mercat i l'ús de les substàncies químiques, tant
per sí soles com en preparats o productes. Es basa en el principi de que correspon als
fabricants, importadors o usuaris intermedis garantir que només tracten amb substàncies
que no afecten negativament la salut de les persones o el medi ambient.

Aquesta imposa obligacions als empresaris per tal de que adoptin les mesures
Directiva marc necessàries per la seguretat i protecció de la salut de les treballadores. S'aplica a totes
89/391/CEE les substàncies i activitats laborals que impliquen la fabricació o utilització de productes
químics.

Directiva
2001/95/CE i
REACH

Directiva sobre la seguretat general dels productes.

Normativa
PCIC

Regula la prevenció i el control integrats de la contaminació. Exigeix a les empreses que
operin d'acord a permisos corresponents que estableixen valors límits d‟emissió.

Directiva
Seveso II

S'aplica als establiments en els que existeixen substàncies perilloses per sobre de
quantitats específiques. Imposa a les empreses l'obligació de prendre les mesures
necessàries per prevenir accidents greus i limitar conseqüències

Protecció al
medi
ambient

Informació
sobre
usuaris

Descripció

Directiva
2000/60/CE

Directiva marc sobre aigües. Aquesta estableix uns principis comuns i un marc general
d'actuació per a la millora del entorn aquàtic.

Directiva
2006/12/CE

Relativa al tractament dels residus. Imposa als Estats membres que el tractament que es
realitzi dels residus no afecti negativament a les persones o al medi ambient.

REACH

Disposicions al reglament REACH estableixen obligacions per a que les dades sobre els
riscos per al medi ambient, la seguretat i la salut siguin comunicades als usuaris industrials
mitjançant les MSDS.

Taula 5.1 Disposicions normatives relacionades amb la regulació de NM segons la CE [39]

La regulació envers els nanomaterials ha sigut objecte de debat durant anys. I és que un
problema de fons és que no es tracta de substàncies noves com a tal si no a les mateixes
substàncies però amb una presentació diferent i susceptibles de mostrar un comportament
diferent. Un altre problema és com aconseguir una regulació efectiva quan existeix incertesa
científica al voltant de la qüestió tal i com planteja Aline Reichow a la seva tesis “Effective
regulation under conditions of scientific uncertainty” [40].
L‟informe de la cinquena conferència internacional de nanoregulació celebrada a Rapperswil
(Suïssa) al 2009 mostra una foto dels debats que en aquell moment es plantejaven i que
encara avui, molts d‟ells, podem trobar quan tractem la problemàtica de la regulació de
nanomaterials.
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Algunes de les qüestions que sortien en aquell moment tractaven sobre l‟adequació del
REACH com a resposta al nou paradigma i en quin grau aquest podia cobrir els NM. La
Comissió Europea, representant un paper poc prudent, considerava que el REACH ja
complia la funció per estar dirigit a garantir l‟ús segur de totes les substàncies químiques,
incloent els NM encara que no s‟esmenin explícitament. El Parlament Europeu, per contra,
considerava que els NM havien de ser considerats noves substàncies i que sobre aquests,
en tot cas, també s‟havia d‟aplicar el principi del REACH de “No Data, No Market”. Així
mateix el Parlament va demanar a la Comissió que avalués la necessitat de revisar el
Reglament REACH en la part relativa a que es registressin NM fabricats o importats en
quantitats inferiors a una Tm. També en poder considerar tots els NM com substàncies
noves amb informes de seguretat química que inclogués l‟avaluació de l‟exposició
corresponent a tots els NM registrats.
D‟aquest debat es derivaven d‟altres subdebats o debats paral·lels com el deure d‟informar
als usuaris finals mitjançant etiquetatge adient enfront de la preocupació de parts
interessades davant de la possibilitat d‟emetre sensació de perillositat que desincentivés als
possibles consumidors [41].
En aquesta línia però, s‟ha regulat el sector dels cosmètics a Europa amb la regulació Nº
1223/2009 del Parlament Europeu i el Consell sobre productes cosmètics on es cita
textualment: “All ingredients present in the form of nanomaterials shall be clearly indicated
in the list of ingredients. The names of such ingredients shall be followed by the word
‘nano’ in brackets “[42], convertint-se en el primer producte regulat pel que fa el seu
etiquetatge en funció de si conté o no NM.
Donada la velocitat amb la que la Unió Europea gestionava la problemàtica, alguns estats
membres de la Unió com França, Dinamarca, Suècia o Bèlgica van prendre la iniciativa
proposant legislacions pròpies i elaborant registres de NM. Per exemple, França amb la
seva llei 2010-788 establia que des de Gener de 2013 els productors, importadors o
distribuïdors havien de declarar anualment les substàncies com a tal o part de mescles que
continguessin NM [43] [44]. Bèlgica, mesos més tard, va seguir el mateix camí i el 4 de Juliol
del mateix any va comunicar a la Comissió Europea la intenció d‟establir un registre de NM
continguts en productes en circulació al mercat belga. Tal decret obliga als productors o
importadors a declarar les substàncies nano o els productes que contenen NM si es llancen
al mercat quantitats superiors a 100 g/any. Suècia, en la mateixa línia, exigirà a les
empreses que proveeixin informació sobre NM en productes químics al registre de
productes suec a partir de Març de 2019 [45] [46].
Aquestes iniciatives no van ser ben rebudes per les patronals del sector que veuen en perill
l‟harmonia del lliure mercat intern i consideren els costos empresarials que impliquen
algunes legislacions. Davant la iniciativa de Dinamarca; emetre un projecte d‟ordre amb el
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propòsit d‟establir un registre de nanoproductes que serviria com a base per estimar la
quantitat i el tipus de productes que contenien NM disponibles en el mercat danès i a llarg
termini, ser capaços d‟avaluar el seu risc potencial per consumidors i medi ambient, el
CEPE, patronal del sector de les pintures i tintes a nivell Europeu, va emetre una carta a la
Comissió Europea oposant-se totalment a aquesta iniciativa. També des de FEIQUE,
patronal de la industria química a l‟Estat Espanyol, es va emetre un document a les
autoritats de l‟Estat comunicant l‟oposició de la Federació respecte aquest tipus d‟iniciatives
[47].
En paral·lel als debats sobre la necessitat d‟una legislació específica per a NM la Comissió
Europea va emprendre un projecte per a NM anomenat RIPon (REACH implementation
Project) on participaven la Comissió, la ECHA, el CEFIC i algunes empreses implicades en
la producció de NM o articles que en contenien amb la finalitat d‟adaptar la legislació ja
existent als NM. La seva primera fase RIPon 1 es centrava en definir què es consideraven
NM des del punt de vista legislatiu i va impulsar la Recomanació de la Comissió del 18
d‟Octubre de 2011 relativa a la definició de nanomaterial [5]. La segona fase del projecte,
RIPon 2 va buscar la forma més apropiada d‟adaptar REACH als nanomaterials i que
aquests puguin ser registrats de forma que es garanteixi un ús segur. En la tercera fase del
projecte, RIPon 3, es desenvolupen recomanacions sobre com realitzar avaluacions
d‟exposició en el context de REACH [43] .
La Comissió Europea continua sent contrària a desenvolupar un inventari o registre de
nanomaterials a nivell Europeu. En un taller organitzat el 25 d‟Abril de 2016 a Brussel·les per
la Direcció General de Mercat Interior, Industria, iniciativa empresarial i les PIME, la
Comissió va fer saber que la seva opció preferent per augmentar la transparència dels
nanomaterials es elaborar un observatori, una pàgina web pública en la que es reculli
informació existent en lloc d‟un registre o sistema de notificació obligatòria de la UE. Aquesta
iniciativa, encomanada a la ECHA, ha estat criticada per la Confederació Europea de
Sindicats, que considera que aquesta opció no protegeix a les treballadores dels riscos per a
la salut ni facilita la transparència pel que fa a la producció i ús d‟aquestes substàncies [48]
[49].

PRL i TiO2 nanomètric en una fàbrica de pintures

Pág. 31

6. Característiques i anàlisis de la fàbrica.
La fàbrica d‟estudi presenta els espais convencionals que requereix una fàbrica d‟aquest
tipus. La Figura 6.1 mostra un esquema del que podria ser la fàbrica amb els següents
punts: 1. Magatzem de matèries primeres, 2. Dipòsits exteriors de dissolvents, 3. Dipòsits
exteriors de sòlids, 4. Nau de fabricació, 5. Dispersors de grans fabricacions, 6. Dispersors
de fabricacions petites i molins, 7. Dipòsits d‟espera de producte ja fabricat, 8. Envasats, 9.
Magatem de producte acabat i envasat, 10. Distribució.
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Figura 6.1 Esquema de la fàbrica.
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6.1 Procés general de fabricació de pintures
Cal dir que el procés de fabricació de pintures és un procés totalment físic on no es
produeixen reaccions químiques sinó que es la consumació de la mescla de diferents
substàncies amb propietats diferent depenent de l‟aplicació final. A grans trets el procés de
fabricació de la pintura consta dels apartats següents:

1. Preparació de matèries primeres
Aquest seria el primer pas per l‟elaboració. Per a cada lot es realitza una tasca de picking en
la que es fa un recull de totes les matèries primeres que es necessitaran per a fabricar el
producte.
La major part de les vegades la recepta de fabricació demana quantitats de matèries
primeres que no són múltiples de les quantitats dels envasos sencers per la qual cosa es
preparen també el que s‟anomenen pics, quantitats petites o mitjanes de substància que
s‟extreuen dels seus envasos i es pesen a la bàscula corresponent per arribar a la quantitat
que indica la recepta.
A la fàbrica en qüestió les tasques de picking i pesades es realitzen al magatzem de
matèries primeres, nau separada de la nau de fabricació.
2. Addició de dissolvents, càrregues, pigments...
Ja a la secció de fabricació, depenent de quin serà el volum del lot o de si serà en base
aigua ( per pintures plàstiques ) o en base dissolvent ( per pintures al dissolvent ) la mescla
es prepararà en dipòsits grans o en petites calderes. En el cas de la fàbrica d‟estudi trobem
calderes petites per fabricacions d‟uns 1000~1100 l i tancs grans per fabricacions d‟uns 20
m³.
La pintura consta de 5 components basics; els lligants, bàsicament resines que aglutinen les
diferents parts i donen estructura. Els dissolvents, ja sigui aigua o dissolvents
orgànics/inorgànics. Aquests ofereixen l‟ambient líquid i permeten controlar la fluïdesa. Els
pigments, responsables del color del producte. Les càrregues, que aporten principalment
cos a la fabricació tot i que també son responsables d‟algunes propietats finals com la
duresa o la capacitat d‟adhesió. Finalment trobem els additius, que ofereixen una sèrie de
propietats i característiques funcionals com a secants, dispersants, plastificants, etc.
Després d‟afegir el dissolvent desitjat a la caldera o dipòsit entra en joc el dispersor. En el
cas de dispersors per fabricacions petites tenen l‟aspecte que mostra la Figura 3.1.
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Figura 6.3 Hèlix de dispersor [51]

Amb el dispersor funcionant en mode d‟agitació o mescla, es van afegint, de forma manual o
automàtica les càrregues, pigments, lligants i additius requerits, tot seguint un ordre concret i
respectant uns temps de preparació dictats per la recepta del producte. A fàbrica, per
algunes fabricacions grans el subministrament d‟algunes càrregues i d‟alguns dissolvents es
realitza de forma automatitzada (via canonades) mentre que els mateixos o d‟altres
s‟aboquen de forma manual (sacs o bidons) en d‟altres fabricacions. Com a forma de
subministrament semi-automatitzada tenim la desensacadora que s‟alimenta manualment
amb sacs però aquests es buiden automàticament i el producte contingut s‟envia de forma
automatitzada a les calderes de fabricació.

3. Empastat o dispersió
L‟etapa s‟anomena empastat o dispersió en funció de si es fabrica pintura plàstica o al
dissolvent respectivament. En aquesta fase les partícules sòlides, que quan s‟aboquen
formen aglomerats, es separen de forma mecànica, ja sigui pels impactes que es duen a
terme dins la caldera o per les forces de cisallament permetent que el lligant i el dissolvent
abracin el màxim de superfície sòlida possible. En la fàbrica d‟estudi trobem cinc dispersors
per fabricacions petites i sis per fabricacions grans.
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Figura 6.4 Exemple de dispersors per fabricacions petites [52]

Figura 6.5 Exemple de dispersors per fabricacions petites amb bastida per treballar [53]

Figura 6.6 Dispersor funcionant en
caldera plena de pintura [54]
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4. Mòlta
La mòlta (molienda) només s‟aplica a les pintures en base dissolvent. Aquestes, quan surten
de la dispersió encara contenen raïms de partícules que acaben de descompondre‟s a la
mòlta. El producte que s‟obté d‟aquesta resulta per tant més afinat que el de la dispersió o
empastat.

Figura 6.7 Molins horitzontals sota dipòsits de pintura [55]

El processament de la pintura en aquesta etapa es basa en l‟existència de rodets dins dels
molins que giren a diferents velocitats provocant la dispersió dels pigments i càrregues de la
pintura. Tot i que el procés es àmpliament conegut com a mòlta, les partícules no s‟arriben a
trencar pel que el procés és realment una dispersió més afinada i no una mòlta com a tal. A
la fabrica trobem 9 molins en total.

5. Transformació o Ajust
En aquesta fase s‟afegeixen els compostos que falten al producte, s‟acaba d‟ajustar la
viscositat, s‟afegeixen additius que atorguen propietats, etc.
6. Envasat
Un cop filtrat el producte es procedeix a omplir els diferents envasos que estaran aleshores
preparats per a la venda. A fabrica trobem línies d‟envasats automàtiques, utilitzades
sobretot per a grans fabricacions i formes manuals, on la caldera petita es tomba i amb un
sistema de diferència d‟alçades es procedeix a omplir els envasos petits.
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A la Figura 6.8 Figura 6.8 Procés de fabricació de pintura.es mostra un diagrama de flux
amb les parts més rellevants del procés de fabricació.
Picking
Arribada de matèries
primeres

Ubiació de MP en
magatzem

Obtenció de
matèries primeres
segons lot

Control de Qualitat

Mescla i Dispersió
Aigua
Base aigua
o base
dissolvent

Addició de resines o
lligants, pigments,
càrregues,
aglutinants, etc.

Pesades i preparació
de quantitats segons
recepta.

Dissolvent

Molta (molienda)

Preparació de „cuba‟ contenidora de mescla
afegint aigua o d‟altres dissolvents segons
recepta.

Segona dispersió
(més afinada amb
molins)

Distribució a clients

Comprovació
propietats producte.
Transformació o Ajust

Emmagatzematze de
producte final per
lots.

Ajust de viscositat,
color, opacitat, etc.

Envasat

Figura 6.8 Procés de fabricació de pintura.

PRL i TiO2 nanomètric en una fàbrica de pintures

Pág. 37

6.2 Presència de TiO2 nano a la fàbrica
A la fabrica s‟utilitzen 7 substàncies que s‟identifiquen com a TiO2. D‟aquestes, s‟utilitzaran
les dades de consum de 6 que representen aproximadament el 96% del consum de TiO2.
Després de consultar-se les fitxes tècniques i fitxes de seguretat respectives es troba que;
les primeres, tot i indicar en algun cas mides de partícula, presenten un perfil massa
comercial mentre que a les segones en general no es parla de nanomaterials o no es
mostra informació que assenyali els compostos com a nonoparticulats. Només en el cas de
dos matèries primeres una versió antiga de la MSDS, i no la més actualitzada fa referència a
mides de partícules fent èmfasi en el valor frontera de 100 nm;
“Particle size considerations: Fine particles are respirable particles with a primary particle diameter of
at least 100 nm. Ultrafine particles are respirable particles with a primary particle diameter less than
100 nm. This product is not manufactured to contain ultrafine particles as defines above, and the level
of any incidental ultrafine particles is not measurable at this time. If, however, the user reduces the
particle size of this product ( through milling or some other process ) so that a significant portion is in
the ultrafine range, the significance of the reduced particle size should be taken into consideration

“[56]
Això no és estrany i diversos estudis tracten les carències que es poden trobar en les MSDS
respecte les formes nano [57]. A partir d‟aquí es busquen alternatives i es segueix el
protocol següent, intentant, amb els dos primers passos, aconseguir informació de forma
precisa i deduir-la, amb la resta de passos, en cas de no tenir èxit amb els dos primers.
1. Consultar persona responsable de matèries primeres.
2. Contactar amb les empreses proveïdores per demanar informació.
3. Comprovació de que la substància forma part de grup de compostos susceptibles de
presentar forma nano ( TiO2, Sílice amorf sintètic, Ag, Òxids metàl·lics i no
metàl·lics... )
4. Buscar publicacions científiques al respecte.
5. Buscar patents de l‟empresa proveïdora relacionades amb nanotecnologia.
6. Comprovar si el producte ha sofert canvis en els últims anys que ofereixin millores
funcionals de cara a la producció.
Després d‟una entrevista amb el responsable de laboratori sense èxit a l‟hora d‟aconseguir
la informació desitjada es contacta amb les empreses proveïdores.
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La BAUA alemanya ( l‟equivalent al INSHT a l‟estat espanyol ) dins de l‟anomenada
comunicació 527, va realitzar unes recomanacions entorn a la protecció de la salut laboral
front a activitats amb presència de NM [58]. En aquesta comunicació, la BAUA davant de la
poca informació que proporcionen les MSDS va proporcionar un model de carta, adjuntada a
l‟annex d‟aquesta memòria, amb la informació a demanar als proveïdors. S‟utilitza aleshores
aquest model de carta per contactar amb els diferents fabricants, amb modificacions en el
redactat que la fan menys hostil, com a consell del responsable del laboratori.
Després de només haver rebut resposta d‟una de les empreses (Chemours/DuPont )
informant de que el seu producte no està considerat nanoparticulat es procedeix a seguir
amb la part deductiva del protocol.
Per una banda segons el responsable del laboratori, cap matèria primera ha sofert canvis o
ha sigut substituïda per una altra que oferís millors prestacions en els darrers anys i la
literatura científica no aporta gaire informació. En més d‟una ocasió les mides que s‟utilitzen
a les diferents publicacions són les mides de partícula que es poden trobar a la fitxa tècnica
d‟algunes substàncies.
Per altra banda, l‟àmbit on ens situem, pintures i recobriments, és el sector que més NM
utilitza 0, les 6 matèries primeres pertanyen a un grup susceptible de presentar una forma
nano. De les cinc empreses proveïdores, quatre posseeixen patents relacionades amb el
TiO2 nanoparticulat i tot i no superar la barrera legislativa dels 100 nm, les úniques dades
que es troben parlen de mides de entre 200 i 360 nm, cristalls unes vint vegades més petits
que les fraccions respirables del sílice [59] , és a dir, aquelles partícules que degut a la seva
mida, al ser inhalades tenen la capacitat d‟arribar i depositar-se als alvèols pulmonars, la
regió dels pulmons on es produeix l‟intercanvi de gasos entre l‟aire que s‟inspira i la sang.
Com ja s‟ha indicat, la mida límit de 100 nm és encara subjecte de debat degut al seu
propòsit normatiu pel que no s‟agafa com a valor excloent a l‟hora de determinar si
existeixen o no nanomaterials a fàbrica. Cal indicar també que, tractant-se d‟una substància
susceptible de presentar forma nano com és el TiO2 a les fitxes de seguretat (MSDS) hauria
d‟aparéixer el diàmetre de partícula, no sent suficient amb que aparegui a les fitxes
tècniques.
És per aquests motius que quan es faci referència als diferents TiO2 de fàbrica, tal i com fan
algunes publicacions[60] [61], es parlarà de nanomaterials recorrent al principi de precaució.
A la Taula 6.1 es mostren els diferents diòxids, indicant en cada cas, la empresa proveïdora,
la forma cristal·lina, el diàmetre mitjà de partícula que s‟ha aconseguit trobar i el tractament
superficial aplicat a cada substància, dada necessària per aplicar algunes eines de
jerarquització o avaluació del risc.

PRL i TiO2 nanomètric en una fàbrica de pintures

Pág. 39

Nom comercial

Empresa

Forma
cristal·lina

Diàmetres mitjans de partícula

Tract.
Superficial

Kronos 2310

Kronos Worldwide Inc.

Rútil

300 nm [60], >100 nm [56]

Alúmina,Sílica,
Zirconia

Tioxide R-TC90

Huntsman Corporation

Rútil

250 nm [62] , 330 nm [63]

Alúmina,
orgànic

Tioxide R-XL

Huntsman Corporation

Rútil

280 nm [61]

Alúmina, Sílica

Ti-Pure R-706

Chemours / DuPont

Rútil

250 nm [64] , 360 nm [65]

Alúmina, Sílica,
orgànic

Tiona 595

Cristal Global

Rútil

300 nm [66], 270~280nm [67]

Alúmina,
Zircon, orgànic

Tronox CR-826

Tronox Limited

Rútil

200 nm [68] [69]

Alúmina, Sílica,
orgànic

Taula 6.1 TiO2 que s‟utilitzen a fàbrica i les seves característiques

6.3 Identificació d’activitats, matèries primeres, productes i
treballadors
L‟objectiu de tot plegat és acabar tenint un mapa que assenyali les matèries primeres, les
activitats, els productes finals i els treballadors implicats junt amb els riscos associats de les
diferents combinacions. Per això s‟escull un sistema organitzatiu concret, basat en la
identificació de les diferents variables, en l‟agrupació d‟aquestes sempre que sigui possible i
de cara sempre a l‟aplicació de models d‟avaluació qualitativa del risc com Stoffenmanager
nano o CBnanotool, incorporar-ho tot a un algoritme que pugui distingir diferents casos i ens
retorni el risc o el nivell de risc associat a cada cas. A continuació es detalla com s‟han
organitzat les diferents parts.

Activitats
A l‟hora de detectar a on es produeix exposició al TiO2 nanoparticulat descartem les
activitats on les matèries primeres ja han passat a formar part de la matriu del producte i per
tant l‟exposició és menyspreable [70].
Ens centrem llavors en les activitats que van des de la preparació de les matèries primeres
fins l‟empastat o dispersió. A la Taula 6.2 Activitats amb exposició a TiO2 nano avaluades.
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s‟indiquen, en primera instància, totes les activitats on trobem exposició a TiO2 nano i les
seves característiques.

Activitat
avaluada

Descripció de l'espai de
treball/context

Descripció de la tasca a
realitzar

Temps
Nº de
que dura
EPIs
treb.
l'activitat
utilitzat
implica
(exposició
s
ts
)

1 Connecta Alguns tipus de TiO2 també L'exposició en aquest
r màniga s'emmagatzemen en grans tancs
cisterna. situats a l'exterior de la nau i es
subministren
automàticament
per conductes. Aquests tancs són
omplerts de forma periòdica amb
camions cisternes d'unes 25
tones. Mitjanant una màniga que
s'ha de connectar i desconnectar
cada cop, es realitza el transport
del sòlid del camió al tanc.

cas està principalment
relacionada amb l'acció
d'acoblament/desacobla
ment de la màniga en
lloc de la transferència
del
producte
d'un
recipient a l'altre. El
0,30 min
camió cisterna estaciona
a prop del tanc a omplir.
L'operari connecta un
extrem de la màniga al
tanc i l'altre extrem a la
cisterna i seguidament
connecta la bomba de
transport.

2

2 Activitats La ubicació de l'escenari es troba L'exposició es dona quan
durant
polseguer
a
FG
(Fabricaci
ons
Grans)

a la nau de fabricació. Als
dispersors grans (dispersors +
"cubes") on es produeixen els lots
de major volum. En aquest cas les
tasques es realitzen sobre un
altell on trobem les "boques
d'home" per alimentar els
dipòsits. Com a sistema de
ventilació trobem, apart de
conductes d'extracció general al
sostre de la nau, extracció
localitzada de partícules a
l'interior dels dipòsits a una
distància d'entre 20 i 80 cm de
distància de la "boca d'home".

l'operari realitza tasques
al voltant de la boca
d'home després d'haver
abocat sòlids. Com
abocar més components
per a la pintura o moure
material al voltant del
dispersor.
Aquest
escenari doncs abraça
les activitats que es
realitzen durant els 3
minuts següents al
bolcat de sacs. Temps en
el que el sòlid abocat
està passant a formar
part de la matriu del
dissolvent i en el que
encara
hi
trobem
presència evident de
polseguera en l'aire que
respira l'operari.

3 min

4

Guants,
granota
de
treball
de
màniga
llarga,
ulleres
de
protecci
ó
i
mascare
ta FPP3

Guants,
granota
de
treball
de
màniga
llarga,
ulleres
de
protecci
ó
i
mascare
ta FPP3
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3 Neteja

L'espai es el mateix que el de Es tracta de la neteja,
dispersors l'activitat 2.
principalment
grans
escombrat,
que
es
realitza al voltant dels
dispersors per retirar tot
el TiO2 que hagi pogut
caure
al
terra o
embrutar la instal·lació.
El temps de l'activitat té
en compte el temps
escombrant més el
temps amb presencia
evident de producte en
l'aire.

8 min

4

4 Desrectra L'activitat es du a terme al El TiO2 en forma de sacs
ctilar
palets

5 Picking

magatzem de matèries primeres.
Aquí trobem els palets de sacs
ubicats a diferents prestatges. De
vegades el "film retràctil" del
palet es retira abans d'ubicar la
matèria primera, d'altres es retira
quan es necessita utilitzar el TiO2
en qüestió.

arriba a fàbrica en sacs
de 25Kg apilats sobre un
palet de fusta, i tot
plegat embolicat amb
film
transparent
retràctil. És a l'hora de
retirar
aquest
film
transparent per poder
accedir als sacs quan es
pot donar l'exposició
degut principalment a
que els sacs acostumen
a presentar restes de
producte a l'exterior i
aquest, pot passar a
l'aire en l’acció de retirar
el film.

L'activitat
es
realitza
als
prestatges i diferents ubicacions
del magatzem de matèries
primeres. Amb l'ajut d'un carretó
elevador l'operari es desplaça pels
diferents passadissos de la nau
fins arribar a la ubicació desitjada.

L'operari recull el palet
amb el carretó elevador i
el transporta des de la
seva ubicació fins on es
troba la bàscula de
pesades; en cas d'existir
la necessitat d'extreure
una fracció(pic) d’algun
sac perquè la quantitat
demanada per recepta
així ho requereix, com
passa en la majoria de
casos. Tot i que
l'exposició
pot
ser
mínima l'operari esta
movent a certa velocitat
un palet que presenta
restes de producte a

10 s

2 min

3

3

Guants,
granota
de
treball
de
màniga
llarga,
ulleres
de
protecci
ó
i
mascare
ta FPP3

Guants,
granota
de
treball
de
màniga
llarga,
ulleres
de
protecci
ó

Guants,
granota
de
treball
de
màniga
llarga,
ulleres
de
protecci
ó.

Pág. 42

Memoria

l'exterior.

6 Pesades

Al magatzem de matèries
primeres trobem la bàscula de
pesades. El lloc de treball consta
d'una bàscula per pesar el sòlid en
forma de taula. Sobre la bàscula
trobem una campana rectangular
d'1 m d'amplada que condueix el
contaminant fins un tub d'uns
15cm de diàmetre. La campana
s'allarga fins al terra deixant la
part frontal oberta. A un costat i
al davant de la bàscula es situa
una tauleta on l'operari col·locarà
el sac des del qual extraurà la
partició. A més a més el lloc de
treball
està
dotat
d'un
manipulador(succionadora) per
moure els sacs i d'una extracció
localitzada i articulable que es
situarà just al costat de la tauleta
des d'on s'extreu el sòlid.

Agafa el sac que li ha
proporcionat
el
company que realitza el
picking i el col·loca, amb
l'ajut del manipulador,
sobre
la
tauleta.
Seguidament es situa
sobre la tauleta i la
bàscula i obra el sac.
Amb l'ajut d'una pala de
metall
extrau
una
quantitat aparentment
propera a la que vol
mesurar. El sòlid que
extrau del sac el deixa
caure sobre una bossa (
recipient que contindrà
el pic de TiO2 )
col·locada sobre la
bàscula. Si la quantitat
preparar
es
gran,
aquesta acció l’haurà de
repetir varies vegades.

3 min

3

Guants,
granota
de
treball
de
màniga
llarga,
ulleres
de
protecci
ó
i
mascare
ta FPP3
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7 Bolcat de Es tracta de l'addició del TiO2 La tasca la realitzen
sacs
contingut en sacs en el mateix
(Fabricaci escenari que l'activitat 2.
ons grans) L'activitat es dona cada cop que
s'ha de produir un lot gran (
>1600kg) i no existeix alimentació
automàtica
(cas
d'alguns
dispersors) o l'addició representa
pocs kg (<100kg)

conjuntament
dos
operaris. Quan es tracta
d'una quantitat de TiO2
elevada ( bastants sacs )
es col·loca l'apilador
elèctric amb el que s'ha
desplaçat el palet de
sacs a 1,5m de la boca
d'home del dipòsit on es
vol abocar el sòlid.
S'aixequen les pales de
l'apilador amb el palet
ple de sacs a una altura
còmode per agafar-los.
Amb
l'aspiració
de
partícules
engegada
s'obre la "boca d'home" i
es col·loca sobre aquesta
una reixa amb dents de
serra al mig. Els operaris
agafen els sacs del palet i
els deixen caure al
damunt de la reixa. El
sac
s'esquerda per
l’acció de la serra i es va
caient el contingut al
dipòsit a mida que
l'operari va sacsejant el
sac contra la reixa.

Guants,
granota
de
treball
de
màniga
llarga,
ulleres
de
protecci
ó
i
mascare
ta FPP3.
0,66
min/sac

4
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8 Bolcat de L'activitat es dona en la nau de La tasca la realitzen
sacs
(Fabricaci
ons
petites)

fabricació però en la zona on es
situen els dispersors i cubes
petites que produeixen lots <
1600kg. Aquesta zona es situa
sota un dels ramals de boques de
ventilació general del sostre. Cada
dispersor està dotat a més a més
de captació de partícules. Cada
cuba, de 1,2 m d'altura queda
coberta amb una tapa que
connecta amb l’estructura del
dispersor. Aquesta presenta una
obertura per on s'aboca el sòlid i
dos conductes de ventilació (
vapors i partícules). Al davant de
cada cuba trobem una bastida de
3 esglaons d'altura en la que
pugen els treballadors per abocar
el sacs.

conjuntament
dos
operaris. Es col·loca
l'apilador elèctric amb el
que s'ha desplaçat el
palet de sacs a 1,5m de
la cuba del dispersor on
es vol realitzar la tasca.
S'aixequen les pales de
l'apilador amb el palet
ple de sacs a una altura
còmode per agafar-los.
S'obre l'obertura de la
tapa i es col·loca sobre
aquesta una reixa. Els
treballadors pugen a la
bastida. Amb l'aspiració
de partícules engegada
els operaris agafen els
sacs del palet i els
col·loquen al damunt de
la reixa. Un obre el sac
amb un cúter i el volteja
de manera que el
producte cau a l'interior
de la cuba. Sacsejant el
sac sobre la reixa s'acaba
de buidar tot el
contingut.
Finalment
l'envàs es doblega i
s'aparta ( sobre el palet
mateix o sobre la tapa
del dispersor )

Guants,
granota
de
treball
de
màniga
llarga,
ulleres
de
protecci
ó
i
mascare
ta FPP3

0,75
min/sac

5
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9 Activitats L'espai de treball és el mateix que L'exposició es dona quan
durant
a l'activitat 8.
polseguer
a FP

10

Neteja
pesades

11 Retirada

l'operari realitza tasques
al voltant del dispersor
després d'haver abocat
sòlids. Com abocar més
components per a la
pintura
o
moure
material al voltant del
dispersor.
Aquest
escenari doncs abraça
les activitats que es
realitzen durant els 2
minuts següents al
bolcat de sacs. Temps en
el que el sòlid abocat
està passant a formar
part de la matriu del
dissolvent i en el que
encara
hi
trobem
presència evident de
polseguera en l'aire que
respira l'operari.

L’espai de treball és el de El treballador escombra
l'activitat 6. Un cop s'ha acabat de la zona que envolta la
preparar el lot.
bàscula, recull el sòlid
del terra amb un
recollidor i ho llença al
contenidor de rebuig
corresponent.

Tant als dispersors grans com als
de sacs petits a mida que es van abocant
buits
sacs es van acumulant els envasos
d'aquests buits, doblegats i apilats
al costat del dispersor. L'exposició
en aquesta tasca es dona en la
retirada
dels
envasos
i
l’abocament d'aquests en el lloc
de rebuig corresponent.

L'operari col·loca tots els
envasos buits en el palet
on venien plens. Després
transporta
amb
l'apilador elèctric el palet
fins el lloc de rebuig
corresponent i procedeix
a llençar tots els envasos

2 min

7 min

5 min

5

Guants,
granota
de
treball
de
màniga
llarga,
ulleres
de
protecci
ó
i
mascare
ta FPP3.

3

Guants,
granota
de
treball
de
màniga
llarga,
ulleres
de
protecci
ó
i
mascare
ta FPP3.

4/5

Guants,
granota
de
treball
de
màniga
llarga,
ulleres
de
protecci
ó
i
mascare
ta FPP3.
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12 Neteja

L'escenari d'exposició apareix en
dispersors el moment en que s'ha acabat la
petits
tasca i es neteja ( principalment
s'escombra ) el lloc de treball. De
vegades s'escombra després
d'abocar tots els sacs, de vegades
quan s'ha acabat d'afegir
components a la mescla.

L'operari escombra tot el
voltant del dispersor on
es realitza la mescla.
Després, aboca el sòlid
que recull del terra en el
contenidor de residus
corresponent.

7 min

5

13 Alimentar La desensacadora, que es troba L'operari, situat dintre
desensac
adora

14 Neteja
desensac
adora

en un compartiment apart, amb
ventilació per extracció i captació
de partícules, facilita la tasca
d'addició de sòlids continguts en
sacs a la mescla. Aquesta eina
compren
una
cinta
transportadora que dirigeix els
sacs cap al mecanisme que trenca
aquest i separa l'envàs del
contingut deixant caure sobre una
tova aquest últim. El producte
acaba en la mescla mitjançant un
sistema de transport pneumàtic.
Al tractar-se d'un compartiment
de menor volum pot representar
major risc.

de compartiment on es
troba la desensacadora
col·loca un palet ple de
sacs a la bora de la cinta
transportadora.
Seguidament
va
col·locant els sacs a la
cinta que se'ls emporta
cap a la tremuja.
L'operació de retirada
dels sacs buits es dona
automàticament. Una
segona cinta transporta
els sacs buits des de la
desensacadora fins un
contenidor de rebuig.

L'escenari d'exposició es basa en
el compartiment on es troba la
desensacadora i es dona quan
aquesta s'acaba d'utilitzar

El treballador utilitza un
sistema
d'aspiració
mòbil ( aspirador ) per
retirar les restes de
producte, que resultant
de la polseguera que es
forma acaba dipositantse al terra i a la majoria
de les superfícies de la
sala.

0,12
min/sac

15 min

5

5

Guants,
granota
de
treball
de
màniga
llarga,
ulleres
de
protecci
ó
i
mascare
ta FPP3.
Guants,
granota
de
treball
de
màniga
llarga,
Ulleres
de
protecci
ó
i
mascare
ta FPP3.

Guants,
granota
de
treball
de
màniga
llarga,
ulleres
de
protecci
ó
i
mascare
ta FPP3.
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15 Transport L'activitat es dona quan amb el El treballador transporta
+
col·locaci
ó big-bag

16 Buidatge
big-bag

carretó elevador es transporta la
big-bag de 1000 kg des del
magatzem de matèries primeres
fins la tremuja d'alimentació de
big-bags situada a l'exterior de la
nau. Aquesta tremuja, que es
troba a l'aire lliure està armada
amb un altell sobre on es treballa.
Sobre aquesta trobem instal·lada
una grua des d'on es penja la bigbag prèviament al buidatge.

la big-bag amb el
carretó. Un cop arriba a
la tremuja en qüestió,
eleva la big-bag amb les
pales i el col·loca a
l'altell. Baixa del carretó,
puja a l'altell i lliga la bigbag als ancoratges de la
grua. Eleva la big-bag i
aquest queda preparat
per ser buidat.

Els big-presenten un doble envàs.
Un extern, fabricat amb material
més resistent i un intern, que sol
ser bossa de plàstic i es realment
el que conté el TiO2. En aquest
escenari trobem la big-bag penjat
de la grua, la tapa de la tremuja
oberta, el treballador situat a
l'altell ( mateix nivell de la boca de
la tremuja ) i tot i estar a l'aire
lliure un sistema de ventilació per
extracció a l'interior de la tremuja
que evacua la polseguera restant
cap al captador de partícules.

L'operari obre la big-bag
per sota i deixa al
descobert la bossa que
conté el sòlid. Treu part
d'aquesta i seguidament,
amb
l'aspiració
en
marxa, procedeix a
obrir-la amb un cúter. El
producte comença a
caure sobre la tremuja
que
automàticament
envia el sòlid cap al
dipòsit
corresponent
mitjançant el sistema
pneumàtic. Ja que la
velocitat de buidatge es
major que la de
transport el sòlid es va
acumulant a la tremuja.
A mida que la big-bag es
va buidant l'operari
ajuda a que tot el
producte surti de la
bossa, sacsejant aquesta
i assegurant-se que no
queden restes atrapades
a l'interior. Quan s'ha
buidat totalment el
treballador torna a
amagar la bossa a
l'interior de l'envàs
exterior, deslliga la bigbag, la doblega y la
llença al contenidor
corresponent.

10 min

2

Guants,
granota
de
treball
de
màniga
llarga i
ulleres
de
protecci
ó.

Guants,
granota
de
treball
de
màniga
llarga,
ulleres
de
protecci
ó
i
mascare
ta FPP3.

25 min

5
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17 Neteja
zona
ternal

18 Neteja
filtres
aspiracions

19 Neteja
tubs
d'aspiraci
ó
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Mateix escenari que a l'activitat L'operari escombra les
16 però sense big-bag i amb restes de producte que
restes de producte sobre l'altell.
han caigut fora de la
tremuja quan es retira la
big-bag o que s'han
acabant dipositant per la
polseguera
que
es
produeix. Seguidament
aboca el sòlid al
contenidor pertinent.

5 min

Amb certa regularitat els
captadors de partícules que
recullen la polseguera dels
diferents llocs de treball es
netegen. A fàbrica trobem tres
captadors de partícules. Un a
l'interior i dos a l'exterior. Al
magatzem de matèries primeres
en trobem un altre. Els captadors
contenen filtres que recullen i
acumulen les partícules del sòlid
amb una capacitat concreta.

Dos
treballadors
s'encarreguen
d'obrir
cadascun dels captadors.
Un d'ells utilitza un
aspirador portàtil per
aspirar tot el producte
que està adherit als
20 min/
filtres. Cada cert temps
captador
els filtres es retiren
després de ser aspirats i
es renten amb aigua,
s’assequen, i es tornen a
col·locar a l'interior del
captador de partícules.

Amb certa regularitat els tubs
d'aspiració d'alguns dispersors es
netegen.
Sobretot
aquells
d'aspiració de partícules que per
diferents motius acaben rebent
vapors de dissolvents. Poc a poc
la mescla de vapors i partícules
van dipositant-se a les parets
interiors i acaben obstruint
l'aspiració.

Entre
dos
operaris
desmunten les parts del
sistema de conductes
més susceptibles a
quedar obstruïdes com
poden ser els colzes.
Col·loquen els trossos de
tub en una superfície i
procedeixen a netejar
l'interior amb aigua
calenta. L'exposició es
pot donar en el moment
que
desmunten
la
instal·lació i manipulen
els tubs.

10 min

Taula 6.2 Activitats amb exposició a TiO2 nano avaluades.

5

2

2

Guants,
granota
de
treball
de
màniga
llarga,
ulleres
de
protecci
ó
i
mascare
ta FPP3.
Guants,
granota
de
treball
de
màniga
llarga,
ulleres
de
protecci
ó
i
mascare
ta FPP3.

Guants,
granota
de
treball
de
màniga
llarga,
ulleres
de
protecci
ó
i
mascare
ta FPP3.
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Hi ha factors però, importants a l‟hora d‟agrupar activitats. Tal i com es mostra a l‟esquema
de la Figura 6.9 Formes de subministrament del TiO2 en la fabricació. aquests factors són
principalment l‟envàs contingent i la forma de subministrament de cada una de les
substàncies però també el fet de que la substància s‟utilitzi en una fabricació gran o una
fabricació petita o si la quantitat de TiO2 es major o menor.

TiO2

Big-bags

Desansacadora,
fabricacions grans
(>1600kg, > 100 kg
TIO2)

Sacs de 25 kg

A mà, fabricacions
petites (<1600kg)

Cisterna/tanc
(subministrame
nt automàtic)

A mà, fabricacions
grans (>1600kg,
<100 kg TiO2)

Figura 6.9 Formes de subministrament del TiO2 en la fabricació.
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Aquests grups seran útils per calcular el risc associat a cada activitat quan es fabrica un
producte final (PF) concret ja que faciliten l‟automatització del càlcul i determinen com tracta
l‟algoritme cada cas. S‟han format cinc grups aleshores depenent d‟aquests factors. A
continuació, a la Taula 6.3 es mostra la llista sencera d‟activitats tal i com s‟han introduït a
l‟algoritme en les que hi trobem exposició a TiO2 nano i el grup al qual pertanyen.

Grup
1
Cisterna 2
3
4
5
6
7
Sacs FP
8
9
10
11
12
13
14
15
Sacs FG
16
17
18
19

Activitats
(connect màniga cistern.)
(polseguera FG)
(neteja dispersors )
(desretractilar palets)
(picking)
(pesades)
(bolcat de sacs)
(Polseguera FP)
(neteja pesades)
(recollir sacs buits)
(neteja dispersors petits)
(desretractilar palets)
(picking)
(pesades)
(bolcat de sacs)
(Polseguera FG)
(neteja pesades)
(recollir sacs buits)
(neteja dispersors grans)

Grup

Activitats

20
(desretractilar palets)
21
(picking)
Sacs
Desensaca- 22
(Aliment desensacadora)
dora
23
(polseguera FG)
24
(neteja desensacadora)
25
(transport-picking big-bag)
26
(transport + col·locació b-b)
Big-bags 27
(buidatge big-bag)
28
(polseguera FG)
29
(neteja zona ternal)
30 Neteja filtres aspiracions partícules
31 Neteja tubs aspiració partícules

Taula 6.3 Llista d‟activitats amb exposició a TiO2 nano agrupades.

A la Taula 6.4 s‟indiquen els 5 grups principals seguit d‟una petita descripció. També s‟inclou
un sisè grup (manteniment) que no entra a l‟algoritme de càlcul del risc però inclou activitats
amb exposició, el risc de les quals es calcula apart.
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Rang
d'activitats

Grup

Descripció del grup

Activitats 1-3

Cisterna

Activitats que apareixen quan per fabricar el producte final
s'utilitza TiO2 subministrat via cisterna-tanc

Activitats 4-11

Sacs FP

Activitats que apareixen quan es fabrica producte final amb MP
subministrada en sacs als dispersors de fabricacions petites (FP)

Activitats 12-19

Sacs FG

Activitats que apareixen quan es fabrica producte final amb MP
subministrada en sacs als dispersors de fabricacions grans (FG)

Sacs
Activitats 20-24
desensacadora

Activitats que apareixen quan es fabrica un productes final amb
MP en sacs alimentant via desensacadora (grans volums de
TiO2)

Activitats 25-29

Activitats que apareixen quan es fabrica un producte final amb
MP continguda en big-bags.

Big-bags

Activitats que es realitzen amb certa freqüència per part del
personal de manteniment.

Activitats 30-31 Manteniment

Taula 6.4 Descripció dels diferents grups

Matèries primeres
Les matèries primeres que contenen TiO2 nano s‟indiquen a la Taula 6.1 TiO2 que s‟utilitzen a
fàbrica i les seves característiques. Identificades aquestes, saber davant de quin TiO2 estem ens
indica quin es l‟envàs en qüestió i per tant l‟algoritme esbrinarà quin grup d‟activitats hi
correspon. Al igual que amb les activitats, les matèries primeres les introduïm d‟una forma
concreta a l‟algoritme.

Matèria
primera
MP1

Cisterna

Sacs FP

Sacs FG

Sacs desensacadora

Big-Bags


(↓ kg tot)

MP2

(↑ kg tot + ↓kg MP) (↑ kg tot + ↑kg MP)


MP3
MP4



MP5



MP6



MP7
MP8

(↓ kg tot )

(↑ kg tot + ↓kg MP) (↑kg tot + ↑ kg MP)


Taula 6.5 Matèries primeres classificades per grups
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Nº

Nom comercial

MP1

Kronos 2310

MP2

Kronos 2310

MP3

Kronos 2310

MP4

Tioxide R-TC90

MP5

Ti-pure R-706

MP6

Tiona 595

MP7

Tronox CR-826

MP8

Tioxide R-XL

Taula 6.6 Número de MP i el tipus de TiO2 que representa.

A la Taula 6.5 s‟indiquen els factors que determinen quin grup assignem a cada matèria
primera que determinarà finalment el conjunt d‟activitats amb les que l‟algoritme treballarà
cada cop. Les indicacions “kg tot” es refereixen als kg totals del lot fabricat i les indicacions
“kg MP” fan referencia als kg de matèria primera ( de TiO2 en aquest cas).
El tipus de TiO2 Kronos 2310 per exemple, pot ser subministrat via tanc, via sacs o via bigbag de 1000 kg. Com ja s‟ha explicat els TiO2 subministrats via sacs poden aparèixer en
diferents grups depenent de la fabricació ( gran, > 1600 kg o petita, < 1600 kg ) i dels kg de
TiO2 requerits, pels que s‟ha establert una frontera de 100 kg, equivalents a 4 sacs. Que la
fabricació sigui gran o petita determinarà que es fabriqui als dispersors grans o als petits (
ventilacions diferents, treballadors diferents en alguns casos ) . Davant de fabricacions grans
on la matèria primera siguin sacs, seran els kg de TiO2 els que determinaran si estem a un
grup o a un altre. Fabricacions que requereixin més de 100 kg es suposarà que impliquen
abocar més sacs i que llavors s‟utilitzarà la “desensacadora” mentre que per abocar 4 sacs o
menys es podrà fer a mà. La realitat a fàbrica de vegades pot ser diferent. No sempre la
quantitat de sacs a buidar determinarà que s‟utilitzi la “desensacadora” o no ja que moltes
vegades es decidirà per criteris logístics (disponibilitat de material en el moment,
disponibilitat de dipòsits on realitzar la fabricació) i no pas per la comoditat de l‟operari en
qüestió. Tot i així el model es simplificarà tal com s‟ha explicat.
Productes finals
De cara als productes finals ens centrem en els que contenen en la seva recepta de
fabricació TiO2.
Des de laboratori faciliten un llistat amb totes les pintures que contenen TiO2 resultant en
una taula de 177 productes amb el percentatge de TiO2 que conté cadascuna. Aquesta taula
es troba a l‟annex.
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Per part de responsables es facilita la producció de l‟any 2015 que creuada amb les dades
de productes amb TiO2 resulta en 134 productes fabricats al 2015 que contenien les
matèries primeres objecte d‟estudi. Serà sobre aquests 134 productes fabricats aquell any
sobre els que es realitzarà l‟anàlisi.
L‟algoritme, finalment, evita que haguem de fer 631 càlculs manualment.
Treballadors
S‟identifiquen els treballadors que en la seva jornada laboral acostumen a estar exposats al
TiO2 nanoparticulat.

Torns de treball

Dos torns; matí i tarda

Treballadors en contacte amb
TiO2 nano

15

3 magatzem ( 2 torn matins, 1
matí+tarda )

2 Pesades
2 Picking
2 cisterna
2 pintures aigua

5 treballadors torn A

5 treballadors torn B

3 pintures dissolvent
2 pintures aigua
3 pintures dissolvent

2 treballadors manteniment

2 tasques diverses

Taula 6.7 Distribució de treballadors per torns i zones.

Conèixer el número de treballadors susceptibles de caure en una activitat en el moment que
s‟estigui fabricant un producte es important perquè no comportarà el mateix risc si un temps
d‟exposició el rep exclusivament un treballador que si es reparteix entre diferents operaris
que passen per l‟activitat.

6.4 Anàlisis d’exposició
Les aplicacions de control banding (bandes de control) consisteixen en mètodes d‟avaluació
qualitatius que enfronten bandes d‟exposició i bandes de perill basades en classificacions
semiquantitatives per obtenir una banda de risc i poder proposar mesures preventives o de
control [71]. Aquestes ofereixen solucions simplificades per controlar l‟exposició de les
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treballadores en els llocs de treball en absència d‟informació toxicològica i sobre l‟exposició
ferma.
Els mètodes d‟avaluació qualitativa es basen en la recopilació de dades per a la
caracterització del nanomaterial i del, assignat a cada grup de dades una puntuació en
funció de com pot afectar al nivell del risc.
L‟enfocament tradicional de la prevenció per controlar les exposicions a partícules
perjudicials consisteix a mesurar les concentracions de partícules d‟interès a les zones que
ocupa la treballadora mentre realitza la seva tasca, es a dir, a la zona on aquesta respira.
Després es comparen aquestes concentracions amb els límits d‟exposició estipulats per
aquestes partícules i seguidament s‟implementen mesures de control per reduir les
concentracions per sota dels límits d‟exposició en cas de sobrepassar-los.
Per aplicar el mètode tradicional s‟han de complir unes condicions; Les concentracions
mostrejades han de ser representatives del que la treballadora respira, l´índex d‟exposició
(relació entre exposició diària i valor límit ambiental per l‟exposició diària) apropiat ha de ser
conegut, han d‟existir mètodes analítics disponibles per quantificar aquest índex i han de ser
coneguts els nivells d‟exposició als quals aquestes partícules son perjudicials per la salut.
Pel que fa a les partícules amb algunes de les seves mides en la nanoescala, només la
primera de les condicions per aplicar el mètode tradicional es compleix. La falta de consens
entre el diferents organismes sobre quins han de ser els factors determinants per calcular
aquest índex, concentració d‟àrea superficial, concentració màssica o concentració de
partícules fa que no es compleixin la segona i la tercera condició. Pel que fa a la quarta,
existeix fins al moment informació toxicològica insuficient com per estipular valors límits
ambientals [72].
És pels motius comentats que es van haver de buscar mètodes alternatius per controlar
l‟exposició de les treballadores en els llocs de treball. Una alternativa viable va ser la
utilització de mètodes de Control Banding (CB). El model original de CB va ser desenvolupat
a l‟industria farmacèutica però els models han anat evolucionant i actualment els models
moderns s‟han desenvolupat per a personal no expert, oferint una aplicació que valora les
informacions de perills i dels escenaris d‟exposició i proporciona suggeriments de control de
cara a protegir la salut i el medi ambient.
A la vegada, existeixen estudis que mostren les carències del mètode CB. Entre algunes
apreciacions s‟indica que les bandes d‟exposició no sempre proveeixen marges de seguretat
adequats, que existeix un alt rati d‟errors sota control, que existeix inexactitud a l‟hora
d‟estimar la variabilitat o que agafats els resultats que suggereix l‟aplicació globalment es pot
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confiar erròniament en la disminució d‟exposició de la substància en qüestió en el cas
d‟operacions que potser no estan cobertes per les mesures.
D‟altra banda, les comparacions realitzades entre la informació d‟exposició de la industria a
nivell internacional i les prediccions fetes pels models CB mostren una alta correlació i donen
un vot de confiança a aquests mètodes [73].
L‟eina que s‟utilitza en el present treball és la versió per a nanomaterials de l‟aplicació amb el
mateix nom i útil per avaluar l‟exposició amb productes no nanoparticulats. El
Stoffenmanager nano és una bona eina que permet avaluar el risc de cara a la salut
ocupacional quan existeix exposició per inhalació a NM [74]. Tot i que realment no es tracta
d‟una eina de avaluació sinó de jerarquització del risc ja que no aporta mesures correctores
[75] resulta útil per a prioritzar situacions i tenir un mapa de les diferents exposicions que es
produeixen a fàbrica.

6.4.1

Comparació dels mètodes Stoffenmanager nano i CB nanotool.

A continuació es resumeix el funcionament d‟ambdós mètodes qualitatius.
Mètode CB nanotool 2.0
Es tracta d‟un mètode d‟avaluació qualitativa. Aquest calcula una puntuació de severitat o
perillositat a partir de 15 factors basats en les propietats fisicoquímiques del NM, propietats
toxicològiques d‟aquest i del material pare ( forma no nano) i del material pare considera
també la toxicitat basada en el valor límit d‟exposició. D‟altra banda, calcula la puntuació de
probabilitat o exposició a partir de factors com la quantitat estimada de NM durant la tasca,
capacitat d‟emissió de pols o de formar polseguera, número de treballadors amb exposició
similar, freqüència i durada de l‟operació.
Finalment, es combinen les puntuacions de severitat i probabilitat i s‟obté una matriu de
decisions que resulta en quatre nivells de risc, assignant a cadascú mesures de control a
aplicar; Ventilació general pel nivell de risc 1, extracció localitzada pel nivell de risc 2,
confinament pel nivell de risc 3 i necessitat de sol·licitar assessorament extern pel nivell 4
[76].
Mètode Stoffenmanager nano 1.0
L‟ús d‟aquest mètode consisteix en anar puntuant diferents factors sota els criteris que
s‟indiquen en l‟aplicació. Totes les característiques que envolten l‟exposició aporten un pes
concret el càlcul de la banda d‟exposició. Els factors en qüestió són el percentatge de NM en
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el producte, la capacitat d‟emissió de pols, el grau d‟humitat del producte, la dilució en aigua,
la viscositat, si es tracta d‟operacions de síntesis i manipulacions de sòlids o líquids,
mesures de control, contaminació de les superfícies, separació del treballador, equip de
protecció respiratòria, durada de la tasca i freqüència amb la que es realitza. Al final, un cop
s‟han sumat tots els factors s‟arriba a un valor relacionat amb una banda d‟exposició.
Pel que fa a la banda de perill, s‟obté a partir de factors com la solubilitat, la presència de
fibres en el NM i les propietats toxicològiques del nano-objecte manufacturat, tenint també
en compte les propietats del material en forma no nano.
De cara als NM més habituals, l‟aplicació ens suggereix unes bandes de perill concretes
basant-se, en la majoria de casos en el principi de precaució. En el cas del TiO2 nano
l‟aplicació ens ofereix dos bandes de perill. Una per partícules més petites de 50 nm i una
altra per partícules majors. En aquest cas, per disposar de partícules amb mides
suposadament més grans s‟escull la segona banda de perill.
Com a resultat obtenim bandes de risc o prioritats de risc, sent la banda 1 de major prioritat i
la 3 la de menor prioritat.
Com a limitació destacable en aquest cas, l‟aplicació no suggereix mesures de control sinó
prioritat d‟acció.
Tot i que mètodes de control banding com el CB nanotool permeten introduir dades més
concretes sobre cada substància, la falta d‟informació obtinguda per part de les empreses
proveïdores i la possibilitat que l‟Stoffenmanager ofereix de cara utilitzar molta més
informació del lloc de treball en concret fa que l‟Stoffenmanager permeti un marge més gran
a l‟hora d‟utilitzar informació que sí tenim [75] [76].

6.4.2

Procediment d’ús per obtenir les bandes de risc amb Stoffenmanager.

El mètode com a tal es presenta en forma d‟aplicació online gratuïta desenvolupat per
l‟organització Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
(TNO). Accedir a la pàgina web [74] del mètode i registrar-se són els únics passos que cal
fer per començar a utilitzar l‟aplicació. Des de la Figura 6.10 fins la Figura 6.16 es mostren el
seguit de preguntes relacionades amb l‟escenari d‟exposició de cada activitat i cada
producte que cal anar contestant per tal d‟arribar a una avaluació del risc.
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Figura 6.10 Aspecte del apartat nº1 de l‟aplicació online.

Figura 6.11 Aspecte apartat nº 2 de l‟aplicació online ½
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Figura 6.12 Aspecte de l‟apartat nº2 de l‟aplicació online 2/2

Figura 6.13 Aspecte de l‟apartat nº3 de l‟aplicació online

Figura 6.14 Aspecte de l‟apartat nº4 de l‟aplicació online
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Figura 6.15 Aspecte de l‟apartat nº5 de l‟aplicació online

Figura 6.16 Aspecte de l‟apartat nº6 de l‟aplicació online

En aquest cas s‟ha avaluat l‟activitat nº 1, “connexió de la màniga des de la cisterna fins al
dipòsit” per el producte nº 7 i resulta en una banda de risc nivell 3 ( menor risc possible)
Per tal d‟evitar omplir el qüestionari tantes vegades com activitats trobem i productes
diferents es fabriquen, s‟elabora l‟algoritme de càlcul. Aquest, a partir de la guia del
Stoffenmanager nano 1.0 [75] on indiquen les puntuacions que apliquen a cada situació i
mostren la forma de calcular-ho, permetrà obtenir ràpidament els diferents riscos de totes les
combinacions.
Prèviament i fent us de la guia abans comentada assignem els valors dels diferents
paràmetres a la llista d‟activitats com indica la Taula 6.8. El que es fa assignant els diferents
valors és el mateix que es faria omplint l‟aplicació online amb la diferència que en el primer
cas preparem les dades que més tard utilitzarà l‟algoritme per realitzar els càlculs tantes
vegades com sigui necessari.
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Nº Act.

Activitat

H

1

connect màniga cistern.

1

2
3
4

polseguera FG
neteja dispersors
des retractilar palets

30
3
0,3

ƞlc-nf ƞgv-nf ƞgv-ff
1
0,3
1
1

1
1
1
1

0,1
0,1
0,1
0,3

a

ƞimm

ƞppe

t

Treb D

Treb A

0,01

1

1

0,06

2

2

0,4

0,06

5

4

1

0,06

5

4

1

0,06

1

1

0,01
0,01
0,01

1
1
1

5

Picking

0

1

1

0,3

0,01

0,1

1

0,06

1

1

6

pesades

1

0,3

1

0,3

0,01

1

0,2

0,06

1

1

7

bolcat de sacs

10

0,3

1

0,1

0,03

1

0,2

0,06

5

5

0,2

0,06

5

5

1

0,06

2

2

1

0,06

5

5

1

0,06

5

5

1

0,06

1

1

8
9
10
11
12

Polseguera FP
neteja pesades
recollir sacs buits
neteja dispersors petits
des retractilar palets

10
3
1
3
0,3

0,3
1
1
1
1

1
1
1
1
1

0,1
0,3
0,1
0,1
0,3

0,03
0,01
0,03
0,01
0,01

1
1
1
1
1

13

Picking

0

1

1

0,3

0,01

0,1

1

0,06

1

1

14

pesades

1

0,3

1

0,3

0,01

1

0,2

0,06

1

1

15

bolcat de sacs

10

0,3

1

0,1

0,03

1

0,2

0,06

5

4

0,4

0,06

5

4

1

0,06

2

2

1

0,06

5

4

1

0,06

5

4

1

0,06

1

1

16
17
18
19
20

Polseguera GF
neteja pesades
recollir sacs buits
neteja dispersors grans
des retractilar palets

30
3
1
3
0,3

0,3
1
1
1
1

1
1
1
1
1

0,1
0,3
0,1
0,1
0,3

0,03
0,01
0,03
0,01
0,01

1
1
1
1
1

21

Picking

0

1

1

0,3

0,01

0,1

1

0,06

1

1

22

Aliment desensacadora

1

1

3

0,3

0,03

1

0,4

0,06

5

5

23

polseguera FG

30

0,3

1

0,1

0,03

1

0,4

0,06

5

4

1

0,06

5

5

1

0,06

1

1

1

0,06

1

1

0,2

0,06

2

2

0,4

0,06

5

4

24
25
26
27
28

neteja desensacadora
transport big-bag
transport + col·locació b-b
buidatge big-bag
polseguera GF

3
0
0,3
100
30

1
1
1
0,3
0,3

3
1
1
1
1

1
0,3
0,1
0,1
0,1

0,03
0,01
0,01
0,03
0,03

1
0,1
1
1
1

29

neteja zona ternal

3

1

1

0,1

0,03

1

1

0,06

2

2

30

Neteja filtres aspiracions partícules

3

1

1

0.1

0.01

1

0,2

0.06

-

-

31

Neteja tubs aspiració partícules

3

1

1

0.1

0.01

1

0.2

0.06

-

-

Taula 6.8 Puntuacions diferents paràmetres del model per cada activitat

H: Paràmetre relacionat amb la natura de l‟activitat, buidat de bosses amb molts kg, pesades
de pocs kg, escombrat, activitats on es produeix molta polseguera, etc.
ƞlc-nf: Aquest altre està relacionat amb les mesures de control, si existeix contenció de la
Font, si hi ha instal·lada extracció localitzada, etc.
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A la tercera columna tenim la puntuació que redueix risc de cara a la ventilació

existent prop del focus.

ƞgv-ff: A la quarta columna tenim la puntuació que redueix risc de cara a la ventilació
existent lluny del focus.
a : Paràmetre relacionat amb la contaminació de la superfície, si es realitza neteja
regularment, si es revisen les instal·lacions i per tant es desmunten i es netegen els equips,
etc.

ƞimm: Separació de la Font, si es treballa en un cabina aïllat o no, etc.
Ƞppe: EPI
t: Temps que es triga en realitzar l‟activitat. En la majoria d‟activitats es manté constant
perquè els valors no canvien fins que l‟activitat no dura més de mitja hora però en
algunes activitats com abocar sacs pot canviar a partir ~1136 kg, dada calculada a partir
del temps que es triga en abocar cada sac i els kg del sacs.
Les dues últimes columnes de la Taula 6.8 corresponen al número de treballadors que hi
trobem en cada activitat en qüestió si el producte final a fabricar es base aigua o base
dissolvent. El model ho considerarà i escollirà entre una o l‟altra columna en funció de si
estem davant d‟una pintura o d‟una altra.
A la taula i es mostren els diagrames de flux dels algoritmes al Stoffenmanager i al
CBnanotool assenyalant com calculen el risc en cada cas.
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PRODUCTE FINAL i

MATÈRIA
PRIMERA

Grup
d’activitats
(forma de
subministra
ment i lloc
on s’utilitza)

Emissió
potencial
substància

BANDA DE PERILL

ACTIVITAT j

- Emissió potencial
activitat
- Mesures de control local
- Ventilació general
- Contaminació de
superfície
- Separació de la font
- Equips de protecció
individual

Nº lots/any
Kg TiO2/lot

- Frequència
- Durada

BANDA D’EXPOSICIÓ

RISC

Figura 6.17 Diagrama de flux de l‟argoritme aplicant el model Stoffenmanager nano
1.0
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PRODUCTE FINAL i

MATÈRIA
PRIMERA

Grup
d’activitats
(forma de
subministra
ment i lloc
on s’utilitza)

- Reactivitat superficial
- Forma de partícula
- Diàmetre de partícula
- Solubilitat
- Carcinogenicitat (nano/no nano)
- Toxicitat reproductiva (nano/no nano)
- Mutagenicitat (nano/no nano)
- Toxicitat dèrmica (nano/ no nano)
- Capacitat de produir asma ( nano/no
nano)

BANDA DE SEVERITAT

Nº lots/any
Kg TiO2/lot

ACTIVITAT j

- Quantitat de TiO2 utilitzat
durant la tasca
- Pulverulència
- Número de treballadors
implicats

- Frequència
- Durada

BANDA DE PROBABILITAT

RISC

MESURES DE CONTROL

Figura 6.18 Diagrama de flux de l‟algoritme aplicant el model CBnanotool.
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7. Resultats
Del projecte es desprenen diferents tipus de resultats. Des de la identificació de matèries
primeres amb presència de NM, escenaris d‟exposició al llarg del procés, productes finals
que requereixen l‟ús d‟aquests i treballadors exposats fins a les avaluacions qualitatives dels
diferents escenaris junt amb la anàlisis de sensibilitat d‟un dels models que ajuda a entendre
el disseny d‟aquest i per tant acabar tenint una idea més acurada de tot plegat..

7.1 Matèries primeres amb presència de TiO2 nanomètric.
Nom
comercial

Empresa

Forma
cristal·lin
a

Diàmetres mitjans de
partícula

Forma de
subministrament

Kronos 2310

Kronos Worldwide
Inc.

Rútil

300 nm [60], >100 nm [56]

Cisterna, sacs, big-bags

Tioxide RTC90

Huntsman
Corporation

Rútil

250 nm [62] , 330 nm [63]

Cisterna

Tioxide R-XL

Huntsman
Corporation

Rútil

280 nm [61] 284 nm

Sacs

Ti-Pure R-706

Chemours / DuPont

Rútil

220~540 nm , 360 nm,

Cisterna

Tiona 595

Cristal Global

Rútil

300 nm, 270~280nm

Cisterna

Tronox CR826

Tronox Limited

Rútil

200 nm

Sacs

Taula 7.1 TiO2 nanomètrics identificats i formes de subministrament.
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7.2 Treballadors exposats a TiO2 nano.
Torns de treball

Dos torns; matí i tarda

Treballadors en contacte amb
TiO2 nano

15

3 magatzem ( 2 torn matins, 1
matí+tarda )

2 Pesades
2 Picking
2 cisterna
2 pintures aigua

5 treballadors torn A

5 treballadors torn B
2 treballadors manteniment

3 pintures dissolvent
2 pintures aigua
3 pintures dissolvent
2 tasques diverses

Taula 7.2 Treballadors exposats a TiO2 nano i zones assignades.

7.3 Activitats amb exposició a TiO2 nano.
Activitats amb exposició
1

Connexió màniga entre cisterna i dipòsit

2

Activitats durant polseguera (Fabricacions grans)

3

Neteja dispersors grans

4

Desrectractilar palets

5

Picking

6

Pesades

7

Bolcat de sacs (Fabricacions grans)

8

Bolcat de sacs (Fabricacions petites)

9

Activitats durant polseguera (Fabricacions petites)

10

Neteja pesades

11

Retirada de sacs buits

12

Neteja dispersors petits

13

Alimentació de desensacadora

14

Neteja de desensacadora

15

Transport + col·locació big-bag

16

Buidatge big-bag

17

Neteja de la zona del “ternal” (grua per buidar big-bags)

18

Neteja de filtres d’aspiracions

19

Neteja de tubs d'aspiració

Taula 7.3 Llista d‟activitats amb exposició a TiO2 nano.
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7.4 Riscos per activitat i
Stoffenmanager nano 1.0

1
2
3

per

producte

final

segons

Banda de risc de major prioritat
Banda de risc de prioritat mitjana
Banda de risc de menor prioritat

Tabla 7.4 Bandes de prioritat de risc Stoffenmanager.

P7
Act 1
Act 2
Act 3

P8
3
2
3

P9
2
2
3

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21
3
3
2
2
3
3
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Taula 7.5 Risc d‟activitats 1-3 respecte productes finals 7-21 amb Stoffenmanager.

Act 1
Act 2
Act 3

P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Taula 7.6 Risc d‟activitats 1-3 respecte productes finals 22-36 amb Stoffenmanager

Act 1
Act 2
Act 3

P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Taula 7.7 Risc d‟activitats 1-3 respecte productes finals 37-51 amb Stoffenmanager

Act 1
Act 2
Act 3

P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60 P61 P62 P63 P64 P65 P66
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Taula 7.8 Risc d‟activitats 1-3 respecte productes finals 52-66 amb Stoffenmanager
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Act 1
Act 2
Act 3
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P67 P68 P69 P70 P71 P72 P73 P74 P75 P76 P77 P78 P79 P80 P81
3
3
3
3
3
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Taula 7.9 Risc d‟activitats 1-3 respecte productes finals 67-81 amb Stoffenmanager

Act 1
Act 2
Act 3

P82 P83 P84
2
3
2
2
2
2
3
3
3

Taula 7.10 Risc d‟activitats 1-3 respecte productes finals 82-84 amb Stoffenmanager

P6
Act 4
Act 5
Act 6
Act 7
Act 8
Act 9
Act 10
Act 11

3
3
3
3
3
2
3
3

P88 P89 P94 P95 P96 P97 P98 P99 P100 P101 P102 P103 P104 P105
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Taula 7.11 Risc d‟activitats 4-11 respecte productes finals amb Stoffenmanager

Act 4
Act 5
Act 6
Act 7
Act 8
Act 9
Act 10
Act 11

P106 P107 P108 P109 P110 P112 P113 P114 P115 P116 P117 P120 P124 P125 P126
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Taula 7.12 Risc d‟activitats 4-11 respecte productes finals amb Stoffenmanager
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Act 12
Act 13
Act 14
Act 15
Act 16
Act 17
Act 18
Act 19

P87 P91 P92 P111 P130 P131 P132 P133 P134
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Tabla 7.13 Risc d‟activitats 12-19 respecte productes finals amb Stoffenmanager

P5
Act 20
Act 21
Act 22
Act 23
Act 24

2
3
2
2
2

P85 P86 P90 P93 P118 P119 P121 P122 P123 P127 P128 P129
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Taula 7.14 Risc d‟activitats 20-24 respecte productes finals amb Stoffenmanager

Act 25
Act 26
Act 27
Act 28
Act 29

P1 P2
P3
P4
3
3
3
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3

3

3

3

Taula 7.15 Risc de les activitats 25-29 respecte productes finals amb Stoffenmanager

Act 30
Act 31

2
3

Taula 7.16 Risc de les activitats 30 i 31 amb Stoffenmanager

7.5 Riscos per activitat i per product final segons CBnanotool 2.0
L‟avaluació de totes les activitats referents a tots els productes amb el CBnanotool acaben
assenyalant un risc nivell 2 (RL 2) que correspon a una mesura de control d‟instal·lació de
sistema d‟extracció local exhaustiva, només l‟avaluació de les activitats en el cas de quatre
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productes, el 2, el 5, el 17 i el 134 resulten en riscos RL 3 amb la corresponent recomanació
de confinament de l‟activitat.

Probabilitat
Molt
Menys
improbable (0- probable (2625)
50)

Severitat

Probable (5175)

Molt Probable
(76-100)

Molt Alta (76100)

RL3

RL3

RL4

RL4

Alta (51-75)

RL2

RL2

RL3

RL4

Mitjana (2650)

RL1

RL1

RL2

RL3

Baixa (0-25)

RL1

RL1

RL1

RL2

Tabla 7.17 Nivell de risc CBnanotool.

Activitats
Act 1 (Connectar màniga cisterna/tanc)
Act 2 (Polseguera FG)
Act 3 (Neteja zona dispersors)

Productes finals

Severitat

7-16, 18-84

70

Probabilitat
38.75
40-50
40-50

Risc
RL 2

Taula 7.18 Risc de les activitats 1-3 respecte productes finals amb CBnanotool

Activitats
Act 4 (desretractilar palets)
Act 5 (picking)
Act 6 (pesades)
Act 7 (bolcat de sacs)
Act 8 (polseguera FP)
Act 9 (neteja pesades)
Act 10 (recollir sacs buits)
Act 11 (neteja dispersors petits)

Productes finals

Severitat

6, 88-89, 94-117, 120, 124-126

70

Probabilitat
33.75-38.75
33.75-38.75
40-45
45-50
40-50
40-45
40-50
45-50

Taula 7.19 Risc de les activitats 4-11 respecte a productes finals amb CBnanotool

Risc

RL 2
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Activitats
Act 12 (desretractilar palets)
Act 13 (picking)
Act 14 (pesades)
Act 15 (bolcat de sacs FG)
Act 16 (polseguera FG)
Act 17 (neteja pesades)
Act 18 (recollir sacs buits)
Act 19 (neteja dispersors grans)

Productes finals

Severitat

87, 91-92, 111, 130134

70

Probabilitat
33.75-38.75
33.75-38.75
40-45
45-50
45-50
40-45
45-50
45-50

Risc

RL 2

Taula 7.20 Risc de les activitats 12-19 respecte a productes finals amb CBnanotool

Activitats
Act 20 (desretractilar palets)
Act 21 (picking)
Act 22 (Alimentar desensacadora)
Act 23 (polseguera FG)
Act 24 (neteja zona
desensacadora)

Productes finals

Severitat

5, 85-86, 90, 93, 118119, 121-123, 127129

70

Probabilitat
33.75-38.75
33.75-38.75
45-50
45-50

Risc

RL 2

45-50

Taula 7.21 Risc de les activitats 20-24 respecte a productes finals amb CBnanotool

Activitats
Act 25 (transport big-bag)
Act 26 (transport+col·locació big-bag)
Act 27 (buidatge big-bag)
Act 28 (polseguera GF)
Act 29 (neteja zona ternal)

Productes finals

Severitat

1-4

70

Probabilitat
33.75-43.75
33.75-43.75
45
45
45

Risc

RL 2

Taula 7.22 Risc de les activitats 25-29 respecte a productes finals amb CBnanotool

Activitats
Act 30 (neteja filtres captadors partícules)
Act 31 (neteja tubs aspiració)

Severitat

Probabilitat

Risc

70

45

RL 2

Taula 7.23 Risc de les activitats 30 i 31 amb CBnanotool.
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Producte

Activitat
Act 25 (transport big-bag)
Act 26 (transport+col·locació big-bag)
Act 27 (buidatge big-bag)
Act 28 (polseguera GF)
Act 29 (neteja zona ternal)

2
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Severitat

Probabilitat
43.75
43.75
55
55
55

70

Risc
RL 2
RL 2
RL 3
RL 3
RL 3

Taula 7.24 Risc de les activitats 25-29 respecte el producte final 2 amb CBnanotool

Producte

Activitat
Act 20 (desretractilar palets)
Act 21 (picking)
Act 22 (Alimentar desensacadora)
Act 23 (polseguera FG)
Act 24 (neteja zona desensacadora)

5

Severitat

Probabilitat
43.75
43.75
55
55
55

70

Risc
RL 2
RL 2
RL 3
RL 3
RL 3

Taula 7.25 Risc de les activitats 20-24 respecte el producte final 5 amb CBnanotool

Producte
17

Activitat
Act 1 (Connectar màniga cisterna/tanc)
Act 2 (Polseguera FG)
Act 3 (Neteja zona dispersors)

Severitat
70

Probabilitat
38.75
55
55

Risc
RL 2
RL 3
RL 3

Taula 7.26 Risc de les activitats 1-3 respecte el producte final 17 amb CBnanotool

Producte

134

Activitat
Act 12 (desretractilar palets)
Act 13 (picking)
Act 14 (pesades)
Act 15 (bolcat de sacs FG)
Act 16 (polseguera FG)
Act 17 (neteja pesades)
Act 18 (recollir sacs buits)
Act 19 (neteja dispersors grans)

Severitat

70

Probabilitat
38.75
38.75
45
60
50
45
50
50

Risc
RL 2
RL 2
RL 2
RL 3
RL 2
RL 2
RL 2
RL 2

Taula 7.27 Risc de les activitats 12-19 respecte el producte final 134 amb CBnanotool
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7.6 Anàlisis de sensibilitat stoffenmanager
La Figura 7.1 mostra un anàlisis de sensibilitat respecte el model que ofereix el
Stoffenmanager nano 1.0. Podem concloure que els factors que més pes tenen en el risc
són; l‟emissió potencial de la substància (paràmetre E) constituïda pel percentatge de NM en
la matèria primera, per la pulverulència i per la humitat relativa d‟aquesta, la utilització del
material sòlid ( paràmetre H ) que depèn de quin tipus d‟activitat es tracta, si implica molta
polseguera, si es mou el sòlid a molta velocitat, etc.. Com a tercer factor amb més pes tenim
l‟EPI utilitzat. En el gràfic següent es mostra el pes de cada paràmetre en el risc de
l‟exposició.
0,4
0,35
0,3
0,25
Sensibilitat
0,2
del risc
0,15
0,1
0,05
0
a

E

f

H

N

Nf

Nim

Nn

Np

t

Paràmetres

Figura 7.1 Sensibilitat del risc enfront dels diferents paràmetres del model.

7.7 Comparació dels resultats de les avaluacions dels mètodes
Stoffenmanager i CBnanotool.
El mètode Stoffenmanager i CBnanotool com ja s‟ha explicat en aquest treball, són mètodes
diferents destinats a ser utilitzats en espais amb un perfil diferent. Els seus algoritmes de
càlcul no fan èmfasi en els mateixos aspectes donant més pes a uns factors en detriment
d‟uns altres. Mentre el primer està pensat per quantitats de substàncies mitjanes el segon
està pensat per petites quantitats, mentre el primer ofereix espai per introduir diversos
aspectes vinculats a la natura de l‟activitat i convida a utilitzar el principi de precaució pel que
fa a la informació envers la substància el segon fa especial èmfasi en les dades referents al
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NM i al material pare i recull relativament poca informació de la tasca (15 paràmetres
referents a la perillositat enfront de 5 referents a l‟exposició ho corroboren).
Tot i la pretensió inicial d‟utilitzar l‟un i l‟altre amb interessos diferents, el primer per
aconseguir una foto amb nivells de risc per saber cap a on mirar i què prioritzar i el segon
per aconseguir recomanacions de possibles mesures de control a prendre, tots dos poden
ser comparats.
És així que, degut a les diferències comentades al començament, el CBnanotool ens acaba
mostrant resultats més restrictius que els calculats amb el Stoffenmanager. Malgrat això, es
pot arribar a trobar certa similitud entre totes dues fotos resultants.
A la taula Taula 7.28 es mostren les activitats més destacables que s‟haurien de prioritzar en
matèria de prevenció assenyalades per tots dos mètodes sempre en resposta a uns nivells
de producció donats. A l‟apartat 7.8 es torna a fer menció relacionant els punts destacats
amb les mesures de control recomanades.

CBnanotool
Nº
Act

Activitat

2

Polseguera GF

3

Neteja GF

15 Bolcat de sacs GF
Alimentació
22 desensacadora
23 Polseguera GF
24 Neteja desensacadora
27 Buidatge big-bag
28 Polseguera GF
29 Neteja zona Big bag

Stoffenmanager
Espai de treball
Dispersors
grans
Dispersors
grans
Dispersors
grans
desensacadora
Dispersors
grans
desensacadora
Tremuja big-bag
Dispersors
grans
Tremuja big-bag

Nº
Act

Activitat

2

Polseguera GF

9

Pesades bàscula

16 Polseguera GF
Neteja bàscula
17 pesades
23 Polseguera GF
20 Desretractilar palets
27 Buidatge big-bag
28 Polseguera GF
-

Espai de treball
Dispersors
grans
Magatzem MP
Dispersors
grans
Magatzem MP
Dispersors
grans
Magatzem MP
Tremuja big-bag
Dispersors
grans
-

Taula 7.28 Activitats més destacables assenyalades pels dos mètodes.

A la taula es pot apreciar que 4 de 8-9 activitats que cada eina destaca com a prioritat per
davant de la resta son coincidents en ambdós casos. A més a més cal destacar com les dos
eines apunten a uns espais de treball concrets respecte als quals caldrà parar atenció. És,
no obstant, important dir que les activitats que el CBnanotool destaca només són en la
situació de produir uns productes finals molt concrets mentre que en el cas del
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Stoffenmanager la indicació es correspon en cada cas, amb un gran percentatge dels
productes on l‟activitat hi apareix.

7.8 Mesures de control i discussió
D‟acord amb la realitat de la fàbrica, les substàncies utilitzades, les tasques existents, la
forma de treballar que s‟observa i els resultats obtinguts pels mètodes d‟avaluació qualitativa
es procedeix a analitzar i indicar les possibles mesures de control del risc que l‟estudi i les
condicions materials suggereixen.
Cal esmentar que el punt de partida de tota prevenció del risc en un procés de fabricació es
troba a la fase de disseny. La prevenció en el disseny implicaria considerar processos que
treballessin amb nivells d‟energia baixos, pressions baixes i temperatures mitjanes, i en el
cas actual dissenyar processos tancats i automàtics que minimitzin l‟exposició dels
treballadors al NM en qüestió. Tot i així, les mesures de control aquí exposades seran de
prevenció i protecció ja que es proposen sobre un procés ja dissenyat, instal·lat i en marxa.
A l‟hora de proposar mesures de control del risc seguim l‟ordre jeràrquic que indica la
piràmide de jerarquia de mesures de control del risc (Figura 6.2Sent els nivells superiors els
que es requereix prioritzar i els inferiors els últims als quals recórrer, la piràmide mostra els
nivells menys eficaços a l‟hora de controlar el risc a la base i va senyalant major eficàcia pel
que fa al control a mida que pugem.

Eliminació
Substitució
Mesures d’enginyeria
(col·lectives i locals)
Controls administratius i
organitzatius
Equips de protecció
individual

Figura 7.2 Piràmide de jerarquia de mesures de control del
risc.
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Eliminació i substitució
En el cas que ens ocupa es descarta recòrrer als primers dos nivells. La substància juga un
paper clau en la fabricació de la pintura juga la seva funció prestant a aquesta propietats que
no tindria en la seva absència pel que l‟eliminació no es viable. D‟altra banda, aquesta
presenta peculiaritats tant com a càrrega amb bona relació prestació/preu donant volum a la
pintura com conferint propietats amb molt bona relació funcionalitat/preu. Concretament és
una de les substàncies amb un índex de refracció més alt i amb excel·lent capacitat
blanquejant pel que resulta difícil de substituir
Mesures tècniques d’enginyeria (general)
Les primeres mesures tècniques a tenir en compte per la seva eficàcia seran, primer
modificar el sistema de fabricació tancant i automatitzant les activitats i com a següent opció
confinant o aïllant els escenaris d‟exposició respecte al treballador. La primera opció la
descartem pels costos que això pot ocasionar mentre que, la segona opció, resulta
recomanada per l‟eina CBnanotool un cop realitzada l‟avaluació qualitativa i obtinguts els
resultats.
En aquest cas, i només en relació a la fabricació de productes concrets (productes 2,5,17 i
134), l‟eina senyala amb un nivell de risc 3, associat a aquesta mesura de control, activitats
relacionades amb tres espais diferents; la desensacadora, els dispersors grans i la zona
d‟alimentació amb big-bags. Per ordre d‟espais esmentats, aquestes tasques corresponen a:
-

-

L‟alimentació amb sacs de la desensacadora i la següent neteja de l‟espai
(activitats 22 i 24).
L‟alimentació amb sacs de forma manual dels dispersors grans (activitat 15), les
activitats que es desenvolupen al voltant del dispersor en ús durant els minuts
següents d‟abocar els sacs o d‟haver realitzat una descàrrega automàtica de TiO 2,
com endreçar, maniobrar amb el carretó elèctric al voltant del dispersor o abocar
seguidament altra substància, tot plegat, quan encara no s‟ha acabat d‟esvair el
TiO2 de l‟aire (activitat 2,23,28) així com la tasca de neteja dels dispersors quan
s'ha acabat el lot (activitat 3).
El buidatge del big-bag i la posterior neteja de la zona on es produeix aquest
(activitats 27 i 29)

En totes les tasques indicades l‟eina d‟avaluació CBnanotool recomana confinar l‟espai
sempre responent a un nivell de producció concret (l‟utilitzat per realitzar l‟estudi), i ho fa de
cara a la fabricació d‟uns productes que, degut al número de vegades que es fabriquen, la
quantitat utilitzada cada vegada, el número de treballadors exposats i la conjuntura actual de
les diferents activitats suposen un risc pels operaris.

Pág. 76

Memoria

L‟opció de confinar és poc viable donada la natura dels llocs on es recomana, la
inoperativitat que implicaria al voltant de la instal·lació i el fet de que sigui només
anomenada en el cas de 4 productes de 134. Seria aleshores necessari recórrer el següent
nivell de protecció, especialment als llocs ja comentats.
Mesures tècniques de control col·lectiu
Actualment a la fàbrica existeix sistema de ventilació general a la nau principal de fabricació i
sistemes d‟extracció localitzada a diferents llocs de treball. Per ordre de jerarquia, primer
recorrem a les mesures col·lectives com és la ventilació general. Com a mesura col·lectiva
descartarem el tancament i l‟automatització de processos pels alts costos que suposarien.
Entre els diferents resultats que aporta l‟avaluació amb l‟eina Stoffenmanager podem
observar que aquest senyala amb un nivell de risc més prioritari (nivell 2) que la majoria
(nivell 3) certes activitats. Concretament les activitats 9 i 17, pesades de particions de TiO2 i
posterior neteja de la zona de treball de la mateixa activitat respectivament, que es duen a
terme al magatzem de matèries primeres on no existeix sistema d‟extracció general. Això
suggereix realitzar la instal·lació d‟una extracció general al magatzem en qüestió com a
mesura de control col·lectiu, tot i considerar la poca efectivitat de les ventilacions generals
de cara a algunes partícules sòlides. Com alternativa de menys cost seria recomanable
instal·lar un conducte des del sistema extractiu general de la nau de fabricació fins al
magatzem de matèries primeres que cobrís, al menys, la zona més propera als llocs de
treball afectats i on pot acumular-se més quantitat de contaminant a l‟aire.
Mesures tècniques de control local
Com a mesures tècniques de control local s‟entenen aquelles mesures que s‟apliquen sobre
un lloc de treball concret intentant reduir o limitar la quantitat de substància a la qual
s‟exposarà el treballador.
Actualment a la fàbrica trobem extraccions localitzades a diferents llocs de treball, als
dispersors petits trobem conductes de captació de partícules i conductes de captació de
vahos, a totes les cubes dels dispersors grans trobem captació de partícules dintre de les
cubes.
Els resultats obtinguts pel CBnanotool recomanen, com a mesura de control associada al
risc resultant de l‟avaluació, instal·lar extractors exhaustius localitzats a totes les activitats
més enllà de les ja comentades anteriorment.
Caldrà aleshores, i com a substitució de la mesura recomanada de confinament, instal·lar
captadors de partícules a la sala de la desensacadora i al costat dels dispersors grans, ja
que, tot i que ja existeix aspiració a l‟interior d‟aquests, la capacitat de succió es veu

PRL i TiO2 nanomètric en una fàbrica de pintures

Pág. 77

afectada per la distància entre la boca del conducte d‟aspiració i l‟espai contigu a l‟exterior
del dipòsit en el cas dels dispersors. En el cas de la desensacadora la captació de partícules
acompanya el recorregut que fa el TiO2 des de que cau de la cinta transportadora, es
separat del sac i s‟envia al destí desitjat. No obstant, no existeix captació de partícula just al
costat de l‟operari. Els braços articulables instal·lats per captar la pols podran ser connectats
als captadors ja instal·lats.
Caldrà assegurar que les captacions ja instal·lades compten amb filtres HEPA, de classe
H14 o superior (ULPA).
De cara als resultats del stoffenmanager sobre els riscos al magatzem de matèries primeres
es proposarà instal·lar un sistema d‟aspiració per evitar escombrar quan s‟ha finalitzat la
tasca, d‟igual forma s‟instal·larà un sistema semblant als dispersors grans i als dispersors
petits i a la zona de descàrrega dels big-bags, evitant així escombrar aquests espais de
treball. En tots els casos es podrà aprofitar els captadors de partícules ja existent sent
només necessari la instal·lació de l‟eina aspiradora i un sistema de conductes que les
connectin al captador.
Controls organitzatius i administratius
Com a controls organitzatius entenem tots aquells controls que no impliquen directament
mesures per limitar l‟emissió ni mesures per fer amortitzar la rebuda d‟aquesta sino que
comporten la millora en la forma de treballar de cara a controlar els possibles riscos com
poden ser formacions de diferents tipus o protocols d‟actuació i de treball.
Com a mesures d‟aquest àmbit es destacarà, entre d‟altres, la incorporació d‟un servei de
bugaderia. Fins al moment aquest no existeix i això comporta que la roba de protecció
utilitzada dins de la fàbrica surti fora amb tot el que pot implicar.
Com a mesures organitzatives també destacaran formacions i jornades informatives de cara
a informar a les treballadores i treballadors de planta dels riscos d‟utilització de NM, fer
pedagogia de les implicacions de l‟exposició a la substància i assegurar d‟aquesta forma el
degut ús dels EPIS, fer partícips , en aquesta línia als representants dels treballadors i entre
totes i tots garantir que el personal de planta està completament informat d‟acord amb el
coneixement disponible fins al moment.
Pel que fa a l‟activitat de pesar el producte a la bàscula al magatzem de matèries primeres,
convindria en la mesura del possible fer un seguiment més exhaustiu de la tasca, realitzar
mesures quantitatives i comprovar que el valor ambiental no supera, a partir d‟ara els 0,3
mg/m³ recomanats per NIOSH a diferència del límit de 10 mg/m³ que s‟indica actualment a
les fitxes de seguretat de les diferents substàncies.
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Una altra mesura organitzativa que es proposa es l‟aplicació de senyals que recordin l‟ús
dels equips de protecció individual necessaris a cada espai, complementant les formacions i
reforçant així la idea de la importància d‟aquests en l‟imaginari dels treballadors.
Fent també ús dels resultats obtinguts es proposarà estudiar combinacions o organitzacions
de la producció concretes que evitin fer coincidir las fabricacions de certs productes
assenyalats en nivells majors de riscos.
Finalment, i per part de les mútues, s‟hauria de garantir que es fa un seguiment rigorós de la
salut dels treballadors tenint en compte els possibles efectes dels NM.
Queda clar que per poder dur a terme totes les millores proposades caldrà contractar
personal que assumeixi la nova càrrega de treball, duent a terme la incorporació de les
millores esmentades així com fent el seguiment necessari de totes les innovacions.

Equipaments de protecció individual (EPI’s)
Els equipaments individuals, tot i ser la primera mesura a la que es recorre a qualsevol
fàbrica hauria de ser realment l‟últim recurs quan, per diferents motius justificats, s‟han
desestimat totes les altres mesures. Fins ara ja es feia lliurament dels equipaments
corresponents per a cada lloc de treball. No obstant, l‟ús dels EPI‟s corresponents haurà de
ser d‟importància capital a partir d‟ara ja que, en molts casos, l‟aplicació de les mesures
recomanades per les eines d‟avaluació no es podran dur a terme. Llocs de treball
assenyalats pels mètodes d‟avaluació, on dur o no dur mascareta podia acabar sent a la
pràctica quelcom trivial haurien de ser objecte de supervisió.
A la Taula 7.29 es mostren les mesures proposades respecte la situació anterior i respecte
cadascuna de les activitats. A la Taula 7.30 s‟indiquen les mesures generals no vinculades a
cap activitat en concret.
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Activitat

Abans projecte

Després projecte

Tipus de mesura

Connectar màniga
cistern.
Activitats durant
polseguera FG
(Fabricacions Grans)

Ús de mascareta
anecdòtic

Ús de mascareta

Organitzativa/formacion
s

Captació partícula dintre
de cubes

Captació partícules
dintre i fora

Técnica local

Escombra
Ús de mascareta
anecdòtic

Sistema d'aspiració

3

Neteja dispersors grans

4

Desrectractilar palets

5

Picking

Sense ús de mascareta

Ús de mascareta
Ús de mascareta +
ventilació general
Mascareta +
extracció local +
extracció general +
supervisió i
seguiment de
l'activitat
Captació partícules
dintre i fora

Técnica local
Organitzativa/formacions
Organitzativa/formacion
s / tècnica col·lectiva

6

Pesades

Mascareta + extracció
local

7

Bolcat de sacs
(Fabricacions grans)

Captació partícula dintre
de cubes

8

Bolcat de sacs
(Fabricacions petites)

Captació de partícules +
ventilació general

Captació de
partícules +
ventilació general

-

9

Activitats durant
polseguera
(Fabricacions petites)

Captació de partícules +
ventilació general

Captació de
partícules +
ventilació general

-

10

Neteja pesades

Escombra

Sistema d'aspiració

Tècnica local

11

Retirada de sacs buits

Als dispersors grans
captadors de partícules
allunyats de la tasca

12

Neteja dispersors petits

Escombra

13

Alimentar
desensacadora

Captació de partícules
allunyada de l'activitat

Neteja desensacadora
Transport + col·locació
big-bag

Sistema d'aspiració
Ús de mascareta
anecdòtic

16

Buidatge big-bag

17

Neteja zona ternal
Neteja filtres
aspiracions
Neteja tubs d'aspiració

14
15

18
19

Als dispersors grans
instal·lació de
captació de
partícules al costat
de tasca
Sistema d'aspiració
Captació de
partícules a prop de
l'activitat
Sistema d'aspiració

Tècnica col·lectiva /
Organitzativa

Técnica local

Tècnica local

Tècnica local
Tècnica local
-

Ús de mascareta

Organitzativa

Captació de partícules a
l'interior de la tremuja

Captació dintre i
fora de la tremuja

Tècnica local

Escombra

Sistema d'aspiració

Tècnica local

EPI'S corresponents

EPI'S corresponents

-

EPI'S corresponents

EPI'S corresponents

-

Taula 7.29 Mesures de control proposades respecte situació anterior i activitat

Pág. 80

Memoria

Nº mesura

Mesura

Tipus

1

Sistema de bugaderia

Organitzativa

2

Filtres captació partícules HEPA classe H14

3

Formacions i cursets informant dels perills de certes
substàncies fent partícip comitè d'empresa

Organitzativa

4

Cura de no obrir "portes d'home" fins 10 min després
descàrrega TiO2

Organitzativa

5

Sotmetre mesures de control a pla de manteniment,
neteja i conservació.

Organitzativa

6

Mesures quantitatives activitats, comprovació
concentració TiO2 en aire < 0,3 mg/m³ segons NIOS

Organitzativa

7

Sistema de senyalització indicant l'ús obligatori d'EPI's

Organitzativa

8

Sistema de senyalització per indicar del contingut de NM
en matèries primeres.

Organitzativa

9

Estudiar possibles organitzacions de la producció per no
fer coincidir productes majors nivells de riscos.

Organitzativa

10

Incorporar als controls mèdics consideració de presència
de NM en fàbrica.

Organitzativa

11

Contractació de personal per poder dur a terme les
millores i el seguiment d'aquestes.

Organitzativa

Tècnica col·lectiva

Taula 7.30 Mesures generals proposades no vinculades a cap activitat en concret
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Conclusions

Un cop analitzat el procés productiu a la fàbrica de pintures es va poder conèixer si existia
presència de NM, concretament de TiO2 nanomètric, aquest, es van conèixer les matèries
primeres que presentaven aquest NM, representant un 7,5% del consum de matèries
primeres total de entre unes 300 matèries primeres. Es van identificar els 15 treballadors
exposats al TiO2 nano, van quedar identificades i caracteritzades les activitats on es fa ús
del NM en qüestió i es van enregistrar tots els productes finals on aquest va a parar, en el
cas d‟aquests últims, 134 concretament al 2015 que per motius de confidencialitat i per
tractar-se de productes comercials no apareixeran al projecte.
Seguidament, fent ús del mètode d‟avaluació del risc qualitatiu Stoffenmanager nano 1.0 i
CBnanotool 2.0 es van calcular els riscos o les prioritats de risc presentes a la fàbrica, a
partir de tots els escenaris d‟exposició que es donaven a fàbrica en les diferents
combinacions de productes finals, matèries primeres, activitats i treballadors. A més a més
es va analitzar concretament el mètode Stoffenmanager obtenint els paràmetres que més
pes tenen en la sensibilitat del risc.
Es va poder comprovar com, els dos mètodes, tot i estar destinats a espais diferents i fer
èmfasi en aspectes diferents del contacte entre treballadora i substància, és possible trobar
certes similituds en els resultats obtinguts mitjançant tots dos.
S‟han utilitzat les dades resultants de les avaluacions realitzades amb Stoffenmanager nano
1.0 i CBnanotool 2.0 per discriminar algunes activitats i alguns productes com a destacables
en quant a prioritat a l‟hora de prendre mesures així com l‟experiència en fàbrica per
proposar un seguit de mesures, que si no totes, degut al factor econòmic, moltes s‟espera
que puguin ser aplicades i incorporades.
En definitiva s‟ha complert amb els objectius que es buscaven inicialment donant llum,
omplint en certa mesura els buits que existien i sent capaços de respondre en l‟actualitat a
preguntes entorn l‟exposició a nanomaterials a la fàbrica. Fins i tot en el cas de que les
mesures no fossin aplicades s‟ha aconseguit transformar la situació tal i com es pretenia.
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9. Pressupost

€

Concepte
Hores treballades: 4 mesos,
20h/setmana, 40€/h

12.800,00

Transport: 19,6€/T-10 2 zones, 16
setmanes

313,60

Reunions assessoria:16h, 40€/h:

640,00

Impressions

100,00

TOTAL

13.853,60

Taula 9.1 Costos de projecte

Mesura

Llocs de treball

€

Instal·lació 3 braços captació articulables +
canonades

1 Dispersors gran
fabricació

300,00

metre conducte: 5,5€

1 Desensacadora

270,00

200€/braç articulable

1 Tremuja big-bags

310,00

Instal·lació 8 aspiradors (3 als dispersors grans +
3 dispersors petits + 1 desensacadora + 1
(tub+conductes):

3 Dispersors grans

700,00

m conducte: 5,5€

3 Dispersors petits

850,00

30 €/aspirador

1 desensacadora

120,00

1 Bàscula pesades

50,00

Extractor climatitzador industrial

1 magatzem MP

4.200,00

Filtres HEPA h14 x 4 captadors

Exterior i interior

400,00

Sistema senyalització EPI's i nano

Magatzem MP i nau
fabricació

Servei bugaderia

-

18.000 /any

Contracte personal suport

-

30.000 /any

Total

1.500,00

56.700
Taula 9.2 Pressupost d‟aplicació de les mesures proposades
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10. Agraïments
Agrair als treballadors i treballadores de fàbrica la seva paciència i la seva predisposició per
a col·laborar en tot moment, per les explicacions i l‟amabilitat. Agrair a Javi tota l‟ajuda
incondicional durant tant de temps, sense ell no hauria pogut començar aquest projecte. A
Nacho no només agrair-li el suport, consells, propostes, tant tècniques com personals i el
temps que m‟ha dedicat, també haver sigut l‟espurna i el caliu. Evidentment, agrair a Asun
totes les explicacions, totes les hores i tot el saber transferit però sobretot haver sabut
motivar-me en els moments claus.
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