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Introducció

L’estudi de l’ambient tèrmic pot presentar dues situacions diferents: les que
comporten al treballador una situació d’incomoditat tèrmica, també anomenada
disconfort tèrmic, i les situacions en què el grau d’incidència sobre el treballador
és molt elevat, aleshores es parla d’estrès tèrmic. Tant l’un com l’altre poden ser
deguts a la calor o al fred.

La diferència entre aquestes dues situacions es troba en el fet que les situacions de
disconfort provoquen incomoditat, malestar i conseqüències lleus als treballadors,
mentre que les situacions d’estrès tèrmic representen un risc per a la salut dels
treballadors, que podrien arribar a patir conseqüències molt greus i irreversibles
en períodes curts d’exposició.

La higiene industrial valorarà les situacions d’estrès tèrmic (tant les degudes a la
calor com al fred) i el disconfort tèrmic serà competència de l’ergonomia, de la
qual farem una breu introducció.

L’estrès tèrmic pot ser degut tant al fred com a la calor. Cal tenir en compte les
diferents feines en les quals s’impliqui el condicionant ambiental. A partir de
paràmetres de l’aire, com la temperatura, la humitat, la velocitat o d’altres de
menys coneguts com la temperatura radiant o la resistència tèrmica de la roba
i la calor produïda per l’activitat física, podem deduir si el balanç tèrmic del
treballador portarà a un estrès per calor o per fred.

En la unitat didàctica “L’estrès tèrmic: avaluació i control” es parlarà de quina ma-
nera la calor o el fred afecta l’organisme, i dels sistemes de què disposa la higiene
industrial per avaluar-ho, amb la finalitat d’adoptar les mesures preventives o de
control necessàries per tal d’evitar els efectes negatius per a la salut del treballador.

En el nucli d’activitat “L’estrès tèrmic”, s’expliquen els efectes negatius per a
la salut que pot comportar tant un excés de producció de calor com una pèrdua
excessiva. En el cas d’un estrès tèrmic de calor, parlarem de l’esgotament a
causa d’una pèrdua hídrica o de sals en l’organisme, que podria comportar un
cop de calor, en alguns casos mortal. En el cas d’una pèrdua excessiva de la calor
corporal, parlarem d’hipotèrmies i de congelacions.

El nucli d’activitat “Estrès tèrmic per calor: avaluació, prevenció i control” se
centra concretament a com podem avaluar si un treballador es troba en una situació
d’estrès per calor o no s’hi troba; veurem els diferents mètodes d’avaluació, com
el de sobrecàrrega calòrica (ISC), el de sobrecàrrega

tèrmica estimada (PHS), que és una variant de l’índex de sudoració requerida, i
l’índex WBGT. Aquest últim és el més utilitzat per la seva senzillesa. Acabarem
el nucli d’activitat parlant de les mesures preventives i de control que es poden
portar a terme a fi d’evitar que els treballadors pateixin un estrès per calor.
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En el nucli d’activitat ”Estrès tèrmic per fred: avaluació, prevenció i control”,
parlarem dels diferents tipus de refredament que es poden patir en treballar en
situacions d’un fred intens, com ara la pèrdua generalitzada de la calor corporal,
que pot comportar casos d’hipotèrmia, i el refredament localitzat de diferents
parts del cos, com els dits, la cara i les orelles, que pot comportar casos greus
de congelacions. La finalitat d’aquests estudis de refredament és poder avaluar les
situacions d’agressivitat tèrmica per baixes temperatures. Cal pensar en les feines
que es fan a l’exterior a l’hivern o les que es fan en cambres frigorífiques.

En aquest últim nucli d’activitat treballarem amb dos mètodes d’avaluació: el que
es basa a calcular l’índex IREQ, que és un càlcul de l’aïllament tèrmic de la roba
que poden necessitar en una situació concreta de fred, i el mètode de l’índex WCI,
que es basa en el poder de refredament pel vent sobre el cos o les parts exposades
i no protegides. En acabar aquest nucli d’activitat, es parla de les mesures de
prevenció i control que podem portar a terme en situacions d’estrès tèrmic per
fred.

Cal dir que molts càlculs d’avaluació de les situacions tèrmiques, tant les de calor
com les de fred, comporten nombroses operacions matemàtiques i consultes de
valors tabulats; per això, avui, el tècnic en prevenció de riscos que vulgui fer una
avaluació tèrmica disposa d’algunes aplicacions informàtiques que li faciliten molt
la feina.
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Objectius

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

• Identificar l’ambient tèrmic com un agent físic ambiental, present en els
processos de producció de béns i serveis, segons els tipus de treball i els
processos.

• Relacionar els riscos derivats de l’ambient tèrmic amb els efectes que poden
provocar sobre la salut.

• Interpretar les conseqüències fisiològiques, psíquiques i laborals, originades
pels riscos derivats de l’ambient tèrmic sobre la salut de les persones.

• Interpretar la normativa general, els nivells màxims d’exposició, els criteris
interns d’empresa i els procediments de treball establerts en relació amb
l’ambient tèrmic, a partir de manuals i documents normatius.

• Determinar el grau d’idoneïtat dels mètodes i procediments de treball amb
relació a la normativa externa existent, a partir de la informació i els manuals
de procediment.

• Recollir la informació necessària per avaluar els riscos amb relació al
l’ambient tèrmic, a partir de les característiques del treball, la documentació
del lloc de treball i l’opinió del personal implicat des dels diferents àmbits
de l’empresa.

• Interpretar el contingut i la funcionalitat de les tècniques, els instruments
i els procediments per mesurar i enregistrar l’ambient tèrmic, a partir de
manuals i d’informació tècnica.

• Mesurar els nivells de l’ambient tèrmic segons les normatives sobre mesu-
rament de riscos, les instruccions i els procediments establerts, a partir dels
instruments i aparells adequats.

• Enregistrar dades de l’ambient tèrmic, segons la normativa corresponent
i les instruccions i els procediments establerts, a partir de mesuraments
obtinguts i de sistemes d’enregistrament adients.

• Determinar els riscos de l’ambient tèrmic, el mesurament dels quals reque-
reix l’assessorament, la col·laboració o la consulta amb altres especialistes,
professionals o entitats, segons la normativa externa, els criteris interns i les
possibilitats de l’empresa.

• Determinar l’àmbit físic d’influència dels riscos, les persones afectades,
els temps d’exposició i les persones de l’organització implicades en la
seva prevenció, a partir de les característiques físiques dels llocs de treball,
d’acord amb els riscos identificats.
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• Identificar els valors dels paràmetres dels agents físics ambientals que
configuren nivells acceptables de seguretat i qualitat dels llocs de treball,
segons la normativa establerta i les informacions i els estudis tècnics de
prevenció i salut laboral.

• Determinar les desviacions dels nivells de risc als llocs de treball, derivats
dels agents físics ambientals, a partir de la comparació entre els valors
dels riscos identificats, la normativa vigent i els criteris de referència i
procediments de treball interns.

• Avaluar els riscos derivats de l’ambient tèrmic, segons les desviacions
observades, la gravetat dels efectes que poden produir sobre la salut i la
probabilitat de concreció del risc, a partir de l’anàlisi dels factors de risc,
els mesuraments dels paràmetres, els criteris de referència, la normativa
establerta sobre avaluació de riscos i els nivells màxims d’exposició.

• Interpretar les característiques i les condicions d’aplicació de les mesures
de prevenció, protecció i senyalització i les tècniques preventives aplicables
als riscos tèrmics, a partir de documentació i estudis tècnics.

• Relacionar les mesures de prevenció i protecció i les tècniques preventives
amb els riscos tèrmics i els efectes eliminatoris o reductors del risc que
poden originar.

• Seleccionar les mesures de prevenció i les proteccions que es poden aplicar
davant dels riscos derivats de l’ambient tèrmic, segons els criteris de
priorització amb relació a l’eliminació o reducció del risc.

• Programar la implantació de mesures preventives dels riscos derivats de
l’ambient tèrmic, segons els factors de risc presents en el lloc de treball, a
partir del pla general de prevenció, les condicions de treball, les caracterís-
tiques de les mesures i els procediments establerts d’implantació.

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

• Controlar els riscos derivats de l’ambient tèrmic en llocs o processos de
treball, a partir d’observacions i mesuraments del procés i del lloc de
treball, les característiques dels equips de treball i les mesures preventives
implantades.



Riscos físics ambientals 9 L'estrès tèrmic. Avaluació i control

La pèrdua de l’equilibri
tèrmic intern pot provocar al
treballador molèsties o la
pèrdua de la salut.

Identificar, quantificar,
avaluar i controlar són les
fases d’actuació de la
higiene industrial.

1. L’estrès tèrmic

La temperatura de l’ambient de treball, així com el treball realitzat en determina-
des circumstàncies de temperatura, pot representar una font de problemes per als
treballadors.

Per a la seva supervivència, el cos humà requereix el manteniment d’una tem-
peratura interna dintre d’uns valors estables i constants: es parla així d’un
equilibri tèrmic intern, que se sol fixar en els 37 ºC. Per contra, una temperatura
inadequada en el lloc de treball pot originar als treballadors no solament molèsties
o incomoditats, sinó fins i tot situacions de risc per a la seva salut, i hi pot tenir
lloc el que s’ha denominat estrès o tensió tèrmica.

Quan l’organisme s’enfronta a condicions que s’allunyen de la neutralitat tèrmica
(estrès per fred o calor), intenta controlar la temperatura interna del cos mitjançant
ajustaments fisiològics:

• Si la temperatura corporal sobrepassa un cert llindar, s’activen les respostes
dels efectors associats a la termòlisi (sudoració, augment del flux sanguini
perifèric).

• Quan la temperatura corporal disminueix per sota del valor de referència,
s’inicien les respostes de termogènesi (reducció del flux sanguini perifèric,
calfreds).

Respecte a les estratègies de mostreig, cal dir que, una vegada s’han identificat
els llocs de treball amb risc d’exposició a la calor o al fred, cal dur a terme una
estratègia de mostreig correcta, l’objectiu de la qual ha de ser obtenir una avaluació
representativa de l’exposició dels treballadors. Per això caldrà conèixer les
característiques del lloc de treball (les tasques que s’hi fan, el temps d’exposició, el
nombre de treballadors, etc.), identificar les fonts d’emissió i conèixer les mesures
de control i de protecció existents. Cal recordar que l’energia calòrica o condicions
termohigromètriques de l’ambient de treball constitueix un agent físic que ha de
ser objecte d’atenció per a les diferents disciplines que integren la prevenció de
riscos laborals, i en concret:

Un ambient tèrmic pot dur a
situacions lleus de disconfort o bé en
casos greus a un estrès tèrmic.

• Per l’ergonomia, quan l’estrès per fred o calor únicament ocasiona situaci-
ons molestes o d’inconfort.

• Per la higiene industrial, quan l’estrès per fred o calor es constitueix en un
risc per a la salut, amb conseqüències més severes que el disconfort. Així,
podem distingir entre:

– Ambients càlids: estrès per calor.

– Ambients moderats: confort tèrmic.

– Ambients freds: estrès per fred.
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L’ésser humà pot suportar
temperatures internes que
van des dels 35 ºC fins als

41 ºC

Les situacions d’estrès tèrmic es poden produir tant per situacions de fred com de
calor. Ara bé, les diferents circumstàncies que poden donar lloc a una situació o
a una altra, així com els efectes biològics o fisiològics desiguals i les diferents
mesures preventives que s’han d’adoptar per evitar les dues situacions de risc,
n’aconsellen l’estudi separadament.

1.1 Exposició a la calor

L’equilibri tèrmic se sol fixar en una temperatura basal (del cos) entorn dels 37 ºC,
amb petites variacions, de 0,5 ºC segons els individus. El cos humà manté aquesta
temperatura mitjançant diversos mecanismes reguladors interns.

És cert que les persones són, per regla general, capaces de suportar temperatures
internes inferiors a 35 ºC o superiors a 41 ºC; no obstant això, la capacitat per
resistir aquestes temperatures únicament es manté durant períodes molt breus de
temps.

Per descriure les respostes fisiològiques al fred i a la calor, l’organisme es pot
dividir en dos components tèrmics: el del nucli i el de la perifèria:

• La temperatura del nucli (expressada amb les sigles T c) representa la
temperatura corporal interna o profunda i es pot mesurar a la boca, al recte
o, en contextos de laboratori, a l’esòfag o a la membrana timpànica (timpà).

• La temperatura de la perifèria està representada per la temperatura
cutània mitjana (T sk) (temperatura de la pell).

Quan la temperatura del nucli tendeix a elevar-se, l’ésser humà desprèn calor
al medi ambient principalment mitjançant una combinació de processos secs
(radiació i convecció) i processos humits com l’evaporació (suor). En aquest sentit,
es pot assenyalar que els dos principals sistemes efectors de calor són:

• La vasodilatació perifèrica, la principal funció de la qual és transferir calor
de l’interior del cos a la perifèria (transferència interna de calor). La calor
metabòlica produïda per l’organisme és transmesa constantment a la pell per
convecció per a la seva dissipació.

No obstant això, en condicions d’hipertèrmia severa (temperatures eleva-
des), com quan es fa un treball pesat en condicions de calor, el gradient
tèrmic del centre a la pell és menor i la transferència de calor necessària
s’aconsegueix amb un gran augment del flux sanguini. En condicions
d’estrès màxim per calor, el flux sanguini pot arribar a gairebé la tercera
part de la despesa cardíaca.

• La sudoració (evaporació), per la seva banda, constitueix un mitjà extre-
mament eficaç per refredar la sang abans que retorni als teixits corporals
profunds (transferència externa de calor).
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Deshidratació

Els símptomes generals de la
deshidratació són:

• Elevació de la
freqüència del pols.

• Elevació de la
temperatura corporal.

• Oligúria (disminució de
la diüresi).

• Inquietud, laxitud,
irritabilitat,
somnolència.

• Pèrdua del rendiment
laboral.

• Xoc hipovolèmic
(circulatori) en casos de
pèrdues hídriques
superiors al 15% del
pes corporal.

Certes feines, com les que es fan en
foneries, tenen lloc en ambients en
què es poden donar situacions
d’estrès per calor.

Una diferència important entre la resposta de l’ésser humà al fred i la seva resposta
a la calor està en la conducta (comportament humà), que ocupa una funció molt
més important en la regulació tèrmica en ambients freds. L’ús de peces adequades
i l’adopció de postures que redueixin la superfície disponible per a la pèrdua
de calor (encongir-se) són molt més importants en condicions de fred que en
condicions de calor.

Els riscos per a la salut i seguretat dels treballadors originats en treballar
en condicions caloroses es deuen al fet que es pot produir una acumulació
excessiva de calor en el cos, independentment que la seva causa siguin les
condicions ambientals, el treball físic realitzat o l’ús d’equips de protecció
individual.

1.1.1 Efectes fisiològics associats a l’estrès per calor

Quan una persona es veu exposada a la calor, s’activen els mecanismes fisiològics
de termòlisi (vasodilatació i sudoració) per mantenir la temperatura normal de
l’organisme.

Cal dir que, en determinades ocasions, aquestes respostes fisiològiques no són
suficients per mantenir l’equilibri tèrmic del cos.

Així, quan la temperatura ambient és superior a la temperatura corporal perifèrica,
els mecanismes d’intercanvi de calor seca per convecció i radiació perden efectivi-
tat, i per tant més que produir-se un procés de transferència de calor de l’organisme
al medi ambient el que s’hi esdevé és que el cos absorbeix la calor del seu entorn.
Aleshores, el mecanisme més efectiu és l’evaporació de la suor, la sudoració.

La sudoració és un mecanisme molt important, ja que la calor absorbida,
sumada a la calor alliberada pels processos metabòlics, s’ha de perdre
mitjançant l’evaporació de la suor per mantenir la temperatura corporal.

No obstant això, l’eficàcia de la sudoració com a mecanisme per mantenir la
temperatura interna es pot veure obstaculitzada quan la humitat és alta, ja que
en aquests casos, si bé el cos continua produint suor, l’evaporació es redueix.

La suor que no es pot evaporar no té efecte de refredament, rellisca pel cos
i perd la seva eficàcia des del punt de vista de la regulació tèrmica.

Igualment s’ha de tenir en compte que, si bé, tal com s’acaba d’assenyalar, la
sudoració té una importància cabdal per mantenir la temperatura corporal, les
secrecions de suor impliquen al seu torn una pèrdua de líquids que s’han de
reposar; altrament, la persona podria sofrir una deshidratació.
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Reviseu l’RD 1299/2006,
sobre les malalties

professionals, en la secció
“Annexos” del web del

crèdit.

Un edema és una
acumulació excessiva de

líquid en l’espai intersticial.

Un aspecte important que hem de tenir en compte a l’hora de valorar les conseqüèn-
cies produïdes per una agressió tèrmica és que aquestes no es posen de manifest
a llarg termini, d’una manera lenta i progressiva, i generalment és reversible si
s’atura l’exposició. Fet que, en el cas d’altres contaminants, donarien lloc a les
malalties professionals.

No es coneixen malalties professionals degudes a una exposició intensa i
duradora a un ambient tèrmic calorós agressiu.

Les conseqüències degudes a una exposició a la calor es manifesten de manera
sobtada; d’alguna manera es podria parlar, doncs, d’accidents.

Els efectes a una exposició excessiva a la calor són immediats.

Els efectes nocius de l’estrès per calor es manifesten, per tant, quan augmenta la
temperatura interna de l’organisme i es produeix una intensa sudoració.

En la figura 1.1, podem veure un resum dels mecanismes que genera l’organisme
davant l’augment de la temperatura corporal, i dels trastorns que poden comportar.

Figura 1.1. Efectes de l’augment de la temperatura corporal en l’organisme

Els trastorns que es poden donar a causa d’una exposició excessiva a altes tempera-
tures i/o associades a feines molt intenses poden ser: edema per calor, enrampades
per calor, trastorns i síncopes per calor, alteracions cutànies, esgotament per calor
i cop de calor.

Edema per calor

Les persones no aclimatades exposades a un ambient calorós poden patir una inflor
de les mans i els peus. Sol afectar amb més freqüència les dones i desapareix amb
l’aclimatació. Aquest efecte remet al cap d’unes quantes hores, quan el pacient
s’ajeu en un lloc fresc.
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Rampes per calor

Les rampes per calor es
produeixen quan disminueix el
contingut de sals de l’organisme,
a causa d’una sudoració
excessiva i perllongada, quan es
reposa l’aigua gràcies a la
beguda però no les sals, sobretot
del sodi. Solen afectar moltes
vegades treballadors en bona
forma física, en feines en un
ambient tèrmic molt calorós i en
esforços llargs.

Miliària

La miliària és una dermatosi
caracteritzada per elements
papulosos puntiformes
disseminats, de la grandària d’un
gra de mill, vermells, pruents.

Astènia anhidròtica tropical

Aquest terme mèdic es va posar
molt de moda durant la Segona
Guerra Mundial, quan les tropes
desplegades a les zones tropicals
patien erupcions per calor i
intolerància a la calor.

Rampes per calor

Poden aparèixer després d’una intensa sudoració com a conseqüència d’un treball
físic perllongat. Es produeixen espasmes dolorosos a les extremitats i als músculs
abdominals sotmesos a un treball intens i a la fatiga, encara que la temperatura
corporal tot just augmenta.

Les rampes per calor cessen si s’interromp l’activitat. És aconsellable descansar
en un lloc fresc i recuperar els líquids i els electròlits perduts.

Trastorns i síncopes per calor

Una síncope és una pèrdua de coneixement temporal com a resultat de la reducció
del reg cerebral, que sol anar precedida de pal·lidesa, visió borrosa, mareig i
nàusees.

Les síncopes per calor són conseqüència de la pèrdua de líquids per efecte
de la suor.

La deshidratació lleu que es produeix en la majoria de les persones exposades a
la calor augmenta la probabilitat de sofrir un síncope per calor. Les persones amb
malalties cardiovasculars o que no estan aclimatades tenen més risc de patir aquest
col·lapse per calor.

Els símptomes s’atribueixen a una vasodilatació cutània, una acumulació de la
sang per la postura corporal amb el resultat d’un menor retorn venós al cor i una
despesa cardíaca també reduïda.

Les víctimes solen recuperar el coneixement ràpidament una vegada s’ajeuen en
posició supina (estirades dorsalment).

Alteracions cutànies

L’erupció per calor o miliària és l’alteració cutània més comuna associada a
l’exposició a la calor. Es produeix quan l’obstrucció dels conductes sudorípars
impedeix que la suor arribi a la superfície cutània i s’evapori.

La síndrome és la retenció de la suor que apareix quan la impossibilitat d’alliberar
suor (anhidrosi) afecta tota la superfície corporal i pot predisposar el pacient a un
cop de calor. Aquesta erupció sol estar provocada per un esforç físic en un ambient
calorós i humit, malalties febrils o per la utilització de peces poc permeables.

El tractament a aquests alteracions cutànies o miliària és el trasllat de la persona
afectada a un ambient fresc, les dutxes fredes, l’assecatge suau de la pell i
l’aplicació d’una loció de calamina. Aquesta obstrucció dels conductes sudorípars
sol remetre al cap d’unes tres setmanes, com a resultat de la renovació de
l’epidermis.
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La deshidratació de més del
3% del pes corporal s’ha de

tractar sempre amb una
reposició d’aigua i electròlits.

Esgotament per calor

L’esgotament per calor és el trastorn més freqüent provocat per la calor. Es
produeix com a resultat d’una deshidratació severa després de perdre una gran
quantitat de suor. És típic en persones joves i sanes que fan un esforç físic
perllongat (esgotament de la calor per l’esforç físic induït), com ara corredors
de maratons, treballadors de la construcció, agricultors, etc.

La principal característica d’aquest trastorn és una deficiència circulatòria causada
per una pèrdua hídrica i/o salina.

L’esgotament per calor produït per una pèrdua (depleció) hídrica apareix
com a resultat d’una intensa i perllongada sudoració i una ingesta insuficient
d’aigua i sals.

L’esgotament per calor es pot considerar un estadi previ del cop de calor que, si
no rep tractament, pot derivar en aquest últim.

L’esgotament per la calor pot arribar
a esdevenir un cop de calor.

Tradicionalment s’han diferenciat dos tipus d’esgotament per calor: el provocat
per una depleció (pèrdua) hídrica i el provocat per una depleció salina, encara que
amb freqüència es dóna una barreja dels dos tipus.

• L’esgotament per calor produït per una depleció hídrica sorgeix com a
resultat d’una intensa i perllongada sudoració i una ingesta insuficient
d’aigua. Ja que la suor té ions sodi en una concentració que oscil·la
entre 30 i 100 mil·liequivalents per litre, menor que la seva concentració
plasmàtica. Aquesta sudoració intensa causa un dèficit hídric (reducció del
contingut d’aigua corporal) i una hipernatrèmia (augment de la concentració
plasmàtica de sodi).

L’esgotament produït per una pèrdua hídrica té com a símptomes una
necessitat urgent de beure, debilitat, fatiga, atordiment, ansietat, oligúria
(reducció de l’excreció de l’orina), taquicàrdia (pols accelerat) i hipertèrmia
moderada (39 ºC o superior).

La deshidratació també produeix una reducció de la sudoració, un augment
de la temperatura cutània i un augment de la concentració plasmàtica de
proteïnes i sodi i de l’hematòcrit (proporció entre el volum d’hematies i el
volum de sang).

El tractament consisteix a traslladar la víctima a un lloc fresc, permetre
que descansi estirada amb els genolls aixecats, humitejar el cos amb una
tovallola o esponja freda i reposar els líquids perduts per via oral, i si la
ingestió oral és impossible, per infusió intravenosa.

La quantitat d’aigua i sal reposada s’ha de vigilar de manera acurada, i
també la temperatura i el pes corporals. Aquesta ingestió d’aigua no s’ha
de regular segons la set que tingui la víctima, perquè la dilució de la sang
elimina immediatament la sensació de set, i disminueix així la recuperació
de l’equilibri hídric de l’organisme.
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• L’esgotament per calor com a conseqüència de la depleció salina es dóna
després d’una intensa i perllongada sudoració i una reposició insuficient
d’aigua i electròlits.

Aquest esgotament produït per una pèrdua salina es veu afavorit per una
aclimatació incompleta, vòmits, diarrea, etc. És un tipus d’esgotament per
calor que sol aparèixer uns quants dies després de la pèrdua hídrica. És més
freqüent en persones sedentàries i d’edat avançada, exposades a la calor i
que han begut una gran quantitat d’aigua per calmar la set.

Els símptomes més freqüents són mal de cap (cefalea), atordiment, debilitat,
fatiga, nàusees, vòmits, diarrea, anorèxia, espasmes musculars i confusió
mental.

En les anàlisis de sang s’observa un menor volum plasmàtic, un augment de
l’hematòcrit i dels nivells plasmàtics de proteïnes i hipercalcèmia (excés de
calci a la sang). En aquests casos, la detecció precoç i un tractament ràpid
són fonamentals. Aquest últim consisteix a traslladar el pacient a un lloc
fresc, permetre que descansi tombat i reposar l’aigua i els electròlits.

Si la víctima rep un tractament adequat, normalment es comença a trobar
millor al cap d’unes quantes hores i es recupera sense seqüeles. Si no, pot
evolucionar en poc temps a un cop de calor.

Els esportistes en situacions
ambientals molt caloroses poden
arribar a patir els símptomes
d’esgotament per la calor.

El cop de calor

El cop de calor es tracta d’una urgència mèdica greu que pot comportar un quadre
clínic complex caracteritzat per una hipertèrmia incontrolada i que pot dur a la
mort.

L’elevació de la temperatura corporal es produeix inicialment per una intensa
congestió per calor deguda a una càrrega tèrmica excessiva.

La hipertèrmia resultant provoca una disfunció del sistema nerviós central i, entre
altres coses, una fallada en el mecanisme normal de regulació tèrmica. S’accelera
així l’augment de la temperatura corporal.

El cop de calor és considerat una urgència mèdica que es produeix quan la
regulació de la temperatura és incapaç de dissipar l’acumulació de la calor
corporal, quan s’incrementa la temperatura de la persona per sobre dels 41
ºC.

El cop de calor pot ocórrer com un desordre de la regulació tèrmica davant
l’exposició d’altes temperatures o com a conseqüència de la realització d’activitats
que comporten un gran esforç físic.

Es parla de cop de calor clàssic en el primer cas, i de cop de calor induït per
l’esforç en el segon.

• El cop de calor clàssic sol afectar persones molt joves, persones d’edat
avançada, persones obeses o persones amb escassa preparació física, i es
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Mortalitat pels cops de
calor

S’ha observat que durant les
onades de calor perllongades la

taxa de mortalitat de la població
de més de 60 anys és deu

vegades més elevada que la de la
població de 60 anys o menys.

Activitats en què són més
usuals els cops de calor

Les activitats en què el risc de
cop de calor és més present són
la construcció, l’agricultura, la
pràctica esportiva, marins que
treballen a la sala de màquines

dels vaixells, etc.

dóna quan es fan activitats normals amb exposició perllongada a elevades
temperatures.

• El cop de calor induït es pot donar tant en adults com en joves quan
es fan activitats que necessiten esforços físics importants. Les persones
d’edat avançada poden estar més predisposats a patir un cop de calor
induït, sobretot si presenten determinats trastorns crònics, com malalties
cardiovasculars, diabetis mellitus (forma més freqüent d’aquesta malaltia,
que en general té caràcter hereditari), alcoholisme o si són objecte d’un
tractament farmacològic amb algun medicament psicotròpic.

En l’àmbit laboral, els cops de calor que poden sofrir els treballadors solen
combinar totes dues circumstàncies, és a dir, sobrevenen com a conseqüència de la
realització d’activitats que comporten un gran esforç físic i que es porten a terme
en ambients amb temperatures elevades.

El cop de calor sol aparèixer de manera brusca i sense símptomes precursors,
encara que alguns pacients amb risc imminent de cop de calor poden presentar
símptomes d’alteracions del sistema nerviós central, com cefalea, nàusees, ator-
diment, debilitat, somnolència, confusió, ansietat, desorientació, apatia, conducta
irracional, tremolors, espasmes i convulsions.

Una vegada es produeix el cop de calor, les alteracions del sistema nerviós central
es manifesten en el nivell de consciència, que sol estar deprimit, i és freqüent el
coma profund; en tremolors, que apareixeran en la majoria dels casos en persones
amb bona preparació física, i en una dilatació de les pupil·les, una altra observació
freqüent en aquest tipus de patologies.

També són freqüents els vòmits i la diarrea; la respiració accelerada se sol
presentar en els primers estadis i el pols pot ser feble i ràpid; les baixades de
tensió constitueixen una de les complicacions més comunes, que tenen lloc com
a resultat d’una marcada deshidratació, una vasodilatació perifèrica intensa i una
depressió transitòria del múscul cardíac.

En alguns casos s’observa insuficiència renal aguda, especialment quan el cop de
calor està provocat per un esforç.

En els casos greus es produeixen hemorràgies en la pell i en el tracte gastroin-
testinal: femta de color fosc, vòmits amb sang, sang a l’orina, sang als esputs i
hemorràgia nasal. Amb freqüència es produeix coagulació intravascular.

El cop de calor es pot definir per tres criteris:

• Hipertèrmia severa amb una temperatura interna superior a 42 ºC.

• Alteracions del sistema nerviós central.

• Pell calenta i seca per l’aturada de la sudoració.
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El tractament del cop de calor consistirà a traslladar el pacient a un lloc segur,
fresc, a l’ombra i ben ventilat, despullar-li de les peces innecessàries i airejar-lo.
El refredament del rostre i el cap pot ajudar a reduir la temperatura del cervell.

L’objectiu del tractament contra el cop de calor és reduir la temperatura
corporal disminuint l’exposició a la calor i facilitar la dissipació de calor
des de la pell.

S’ha de dubtar de l’eficiència d’algunes tècniques de refredament: l’aplicació de
compreses fredes, la immersió del cos en aigua freda o la utilització de llençols
freds per embolicar el pacient poden desencadenar tremolors i vasoconstricció
perifèrica, i impedir un refredament eficient.

El més aconsellable és traslladar de manera immediata el treballador que sofreix el
cop de calor a un centre mèdic, o, si no és possible (treballs al mar), cal sol·licitar
consell mèdic per ràdio.

Figura 1.2

Actuacions que cal seguir davant un cop de calor.

Per prevenir un cop de calor, s’han de tenir en compte nombrosos factors humans,
com l’aclimatació, l’edat, l’anatomia, l’estat de salut en general, la ingesta d’aigua
i sals, la vestimenta, i la ignorància o la propensió a ignorar les normes que tenen
com a finalitat promoure la prevenció de riscos.

En aquest sentit, abans de fer un esforç físic en un ambient calorós, els treballadors
han de ser informats de la càrrega de treball i el nivell d’estrès per calor que haurien
de suportar, i també dels riscos d’un cop de calor.

De la mateixa manera, abans d’arriscar-se a fer una activitat física intensa i/o a
exposar-se a altes temperatures, es recomana un període d’aclimatació.
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Begudes isotòniques

Les begudes isotòniques o
begudes esportives tenen una
gran capacitat de rehidratació.

En la seva composició inclouen
baixes dosis de sodi, normalment

en forma de clorur de sodi o
bicarbonat sòdic, sucre o glucosa

i, habitualment, potassi i altres
minerals. Aquests components
ajuden a l’absorció de l’aigua.

El confort tèrmic s’estudia a
ergonomia.

Benestar tèrmic

La majoria de les persones
experimenten una sensació de

neutralitat tèrmica a una
temperatura operativa entre 20 i

26 C quan fan treballs molt
lleugers o sedentaris (70 w/m2)

amb roba adequada (entre 0,6 i 1
clo).

El mètode per poder
avaluar el confort tèrmic

es recull en la norma
UNE-EN-ISO 7730/96 i es

resumeix en l’NTP 74 de
l’INSHT (IMV: índex mitjà
de valoració), que podeu

trobar en la secció
“Adreces d’interès” del

web.

El nivell d’activitat s’ha de correspondre amb la temperatura ambient i
l’esforç físic s’ha d’evitar o almenys reduir al mínim durant les hores més
caloroses del dia.

A més, quan es realitza un esforç físic, és essencial tenir lliure accés a aigua, atès
que amb la suor es perden electròlits i la possibilitat d’ingesta voluntària d’aigua
pot estar limitada, així es retarda la reposició de líquids per evitar la deshidratació
tèrmica, després d’una intensa sudoració també s’han de reposar els electròlits.

La utilització d’una roba adequada és una altra mesura important. Les peces
fabricades amb teixits que absorbeixen l’aigua i són permeables a l’aire i al vapor
d’aigua faciliten la dissipació de la calor.

1.2 Ambients moderats. Confort tèrmic

Entenem per confort tèrmic una situació en què l’individu no experimenta cap
sensació tèrmica; en altres paraules, no experimenta sensació de calor ni de fred.

Per tant, es tracta d’avaluar sensacions, amb la càrrega subjectiva que comporta, i
per tant, no és gens estrany que entre les eines d’estudi i d’anàlisi s’incloguin les
enquestes.

Per raons tècniques o econòmiques, no sempre és possible un estat microclimàtic
que doni lloc a un confort tèrmic. Moltes vegades les situacions en què els
treballadors manifesten la seva disconformitat amb l’ambient tèrmic no són prou
agressives per provocar danys a la salut.

Així, hi ha ambients laborals, com ara aquells on es fan tasques d’oficina, d’atenció
al públic, etc., en què a causa de les condicions de temperatura, velocitat de
l’aire i humitat, el treballador no està prou còmode i el seu rendiment laboral pot
disminuir considerablement.

El confort tèrmic és un terme molt subjectiu, ja que cada persona es troba
a gust en unes condicions ambientals determinades; no hi ha risc, però sí
que hi ha incomoditat i, per tant, probablement, queixes. També el confort
tèrmic depèn de l’activitat que estigui duent a terme el treballador i de la
vestimenta que porti.

El confort és diferent segons la persona, però Fanger, als anys setanta, va
desenvolupar una metodologia que barrejava paràmetres físics amb psicològics
per avaluar el percentatge d’individus que se sentiran inconfortables en unes
condicions laborals determinades.

Segons Fanger perseguir un ambient confortable per al 100% d’individus és
impossible, com a mínim sempre hi haurà un 5% de disconformes amb les
condicions de confort preestablertes. Aquest percentatge augmentarà a mesura
que les condicions siguin més desfavorables.
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El balanç tèrmic ha de ser
zero.

Índexs segons Fanger

IMV : índex mitjà de valoració;
és la mitjana de les
qualificacions d’un col·lectiu
d’individus exposats a un
ambient determinat.

PPD: és el percentatge de
persones insatisfetes; depèn del
valor de l’índex IMV.

No és possible arribar a una
unanimitat sobre la
temperatura ambiental en
qualsevol grup.

També en l’estudi de les situacions de confort és necessari recorre a l’ús de
l’equació del balanç tèrmic de l’individu amb el medi ambient, si bé aquesta
és lleugerament diferent de la utilitzada quan s’estudien les situacions d’estrès
tèrmic.

En primer lloc, el confort tèrmic és determinat no solament perquè es verifiqui
l’intercanvi tèrmic equilibrat; a més, serà necessari arribar a aquesta condició
sense la necessitat d’un esforç excessiu per al mecanismes de regulació.

Per exemple, no serà confortable una situació en què es requereixi una gran
sudoració per mantenir el balanç tèrmic, ni una situació en què faci falta anar
molt abrigat o dur a terme una activitat molt intensa per no refredar-se; en
altres paraules, perquè una situació ambiental donada pugui ser qualificada de
confortable, els intercanvis tèrmics entre els individus i l’ambient no han de ser
de gran magnitud.

En l’estudi de la confortabilitat de l’ambient, segons Fanger, es fan enquestes sobre
un gran nombre d’individus, de les quals s’obté l’índex mitjà de valoració (IMV),
que és el valor mitjà de les puntuacions donades per a cada individu en l’ambient
considerat.

En la taula 1.1, podem veure com s’avalua la sensació tèrmica produïda per un
ambient mitjançant una escala de 7 punts de Fanger.

Taula 1.1. Valoració de l’ambient segons el càlcul de l’índex IMV

Qualificació
de l’ambient

Molt calorós Calorós Lleugerament
calorós

Neutre Lleugerament
fred

Fred Molt fred

Puntuació +3 +2 +1 0 -1 -2 -3

El càlcul de l’IMV (índex mitjà de valoració) es determina a partir dels valors de
l’activitat metabòlica dels individus, la resistència tèrmica de la roba que utilitzen
i els valors de la temperatura, velocitat i humitat de l’aire, i de la temperatura
radiant mitjana; en definitiva, és possible estimar, a partir de les dades ambientals,
quina serà l’opinió mitjana d’un grup d’individus quant a la sensació de confort
tèrmic.

A partir del valor IMV, es pot determinar, mitjançant gràfics (vegeu la figura 1.3)
o fórmules, el valor de l’índex PPD (o PPI) de percentatge de persones insatisfetes,
que no pot ser superior a un 10%, i considerant que sempre en trobarem com a
mínim un 5% d’insatisfets.
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Figura 1.3. Gràfic per al càlcul del percentatge de persones insatisfetes (PPD)

De manera global, podem esmentar les condicions ambientals que delimiten la
zona de confort, o sigui, els límits fora dels quals és impossible que es donin
sensacions tèrmiques confortables. Aquestes són:

• Càrrega metabòlica entre 46 i 232 W/m2 (activitat moderada).

• Aïllament de la roba de 0 a 2 clo.

• Temperatura de l’aire entre 10 i 30 ºC.

• Temperatura radiant mitjana entre 10 i 40 ºC.

• Velocitat relativa de l’aire entre 0 i 1 m/s.

• Pressió parcial de vapor d’aigua inferior a 2,7 kPa.

• Humitat relativa entre el 30% i el 70%.

1.2.1 Condicions termohigromètriques reglamentàries

L’article 7 i l’annex III de l’RD 486/1997 disposen les condicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball, quant a les condicions mínimes ambientals.

L’article 7 i l’annex III de l’RD 486/1997

En els locals de treball tancats s’haurien de complir, en particular, les condicions següents:

• La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars ha d’estar
compresa entre 17 i 27 ºC.

• La temperatura dels locals on es facin treballs lleugers ha d’estar compresa entre 14 i 25 ºC.

• La humitat relativa ha d’estar compresa entre el 30% i el 70%, excepte en els locals on hi hagi
riscos per electricitat estàtica, en els quals el límit inferior ha de ser el 50%.

• Els treballadors no haurien d’estar exposats de forma freqüent o continuada a corrents d’aire
la velocitat del qual excedeixi els límits següents:
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Normativa especifica

• RD 3099/1977.
Reglament de seguretat
per a plantes i
instal·lacions
frigorífiques.

• RD 1561/1995. Treball
en cambres
frigorífiques.

• RD 486/1997.
Estableix les
disposicions mínimes
de seguretat i salut en
els llocs de treball.
Annex III.

• RD 773/1997.
Disposicions mínimes
de seguretat i salut
relatives a la utilització
per part dels
treballadors dels equips
de protecció individual.

• UNE EN ISO
9920/2004. Avaluació
en ambients freds.
Determinació de
l’aïllament requerit per
a la vestimenta.

• UNE EN ISO
7726/2002. Ergonomia
dels ambients tèrmics.
Instruments de
mesurament de les
magnituds físiques.

• TLV de l’ACGIH.

– Treballs en ambients no calorosos: 0,25 m/s.

– Treballs sedentaris en ambients calorosos: 0,5 m/s.

– Treballs no sedentaris en ambients calorosos: 0,75 m/s.

Aquests límits no s’apliquen als corrents d’aire utilitzats expressament per evitar l’estrès en
exposicions intenses a la calor, ni als corrents d’aire condicionat, per als quals el límit és
de 0,25 m/s en el cas de treballs sedentaris i de 0,35 m/s en els altres casos.

1.3 Exposició al fred

Un ambient fred es pot definir per unes condicions que causen pèrdues de
calor corporal importants: normalment es consideren situacions fredes quan les
temperatures ambientals són inferiors a 18 ºC, encara que l’accentuació de la
sensació de fred i els riscos que poden produir al treballador són valors molt
més baixos, ja que sempre hem d’estar pensant que es duen peces de roba que
impedeixen la pèrdua de calor corporal.

L’exposició laboral a ambients freds, com la realització de feines a l’aire lliure
(construcció, agricultura), o en determinats ambients industrials (cambres frigo-
rífiques, magatzems freds, etc.), poden provocar riscos de tipus tèrmic per fred,
fonamentalment segons la temperatura i la velocitat de l’aire.

L’exposició al fred pot produir des d’una incomoditat, deteriorament de l’execució
física i manual de les tasques, fins a congelacions als dits de les mans i els peus, a
les galtes, al nas i a les orelles (refredament local), encara que la més greu de les
conseqüències és la hipotèrmia (refredament general del cos), que consisteix en
una pèrdua de la calor corporal.

A l’hivern moltes feines que es fan a
l’exterior en llocs freds poden
comportar un risc d’estrès tèrmic per
fred.

Generalment en els treballs que s’han de dur a terme en condicions extremes de
fred, naturals o artificials, els treballadors coneixen els riscos de la seva tasca o
bé reben formació pel que fa al cas, de manera que prenen mesures preventives
i van adequadament protegits, amb una vestimenta correcta, amb la qual cosa
s’aconsegueix controlar i regular la pèrdua de la calor corporal.

També cal recordar que en ambients freds l’aclimatació o adaptació del comporta-
ment redueix l’efecte del fred, i en definitiva, permet mantenir l’equilibri tèrmic
normal i la sensació de benestar. Una adaptació inadequada provocarà reaccions
termoreguladores de compensació fisiològica (vasoconstricció i calfreds). L’acció
combinada de l’adaptació del comportament i fisiològica determina l’efecte
resultant de l’estrès per fred.

1.3.1 Efectes fisiològics a causa del fred

El cos humà genera energia a través de les reaccions bioquímiques i gran part
d’aquesta energia s’utilitza per mantenir constant la temperatura del cos; si aquesta
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L’aparició de tremolors s’ha
de considerar un senyal de

perill imminent i
immediatament s’ha de

deixar d’estar exposat al
fred.

Calfred o tremolor

Un calfred consisteix en una
contracció aleatòria involuntària

de les fibres musculars
superficials, sense reduir la

pèrdua de calor però
augmentant-ne la producció.

Com que aquest tipus de
contraccions no produeixen cap

treball, s’allibera calor.

baixa per algun motiu, es pot originar un estrès a causa del fred, que ocasiona un
risc per a la salut que podria derivar en cas extrem fins a la mort.

Com que l’intercanvi de calor es dóna des d’una àrea més calenta fins a una de
més freda, quan la temperatura de l’aire i de les superfícies del voltant són més
baixes que la de la pell, el cos perd calor cap a l’ambient.

Quan el flux de calor cedit a l’aire és molt gran, la temperatura del cos baixa
i es diu que hi ha un risc d’estrès per fred.

Els efectes fisiològics i les lesions produïdes pel fred poden ser sistèmiques
(generalitzades) o localitzades, i alhora es poden dividir en lesions per fred amb
congelació i lesions per fred sense congelació.

Exposicions al fred amb congelació

L’exposició al fred intens, encara que sigui en períodes molt breus, pot produir
congelació. La congelació es localitza preferentment en la perifèria del cos: galtes,
nas, orelles, dits de les mans i peus; és el refredament localitzat.

Sentir dolor a les extremitats és el primer símptoma de perill davant estrès per
fred.

Un altre símptoma extern indicatiu d’una exposició perillosa al fred és la tremolor
o calfred, que arriba al màxim quan la temperatura interna del cos baixa a 35 ºC
(refredament general del cos), a causa de la pèrdua de la calor corporal.

La tremolor o calfred és un mecanisme de defensa de l’organisme per
generar la calor necessària que compensi la pèrdua de calor cap a l’ambient.

El mecanisme de la vasoconstricció intenta disminuir el flux sanguini a la super-
fície del cos i així dificultar la dissipació de la calor a l’ambient. Paradoxalment
i a causa de la vasoconstricció, els membres més allunyats del nucli central de
l’organisme veuen disminuït el flux sanguini i, per tant, de la calor que aquest
transporta, per la qual cosa la seva temperatura baixa i hi ha el risc de congelació
a les mans, als peus, etc.

Una altra forma de lesió local per fred és el peu de trinxera, que és un procés que
s’origina per l’exposició crònica al fred, sobretot per la immersió prolongada en
aigua, i que s’accentua per la utilització de sabates ajustades.

Un calçat inadequat pot provocar el
peu de trinxera, molt freqüent en

l’àmbit militar.

Les lesions per fred amb congelació es poden subdividir en congelacions superfi-
cials i profundes. Les primeres es limiten a la pell i als teixits subcutanis, són les
lesions per congelació típiques dels lòbuls de les orelles, els dits de les mans i els
dits dels peus; solen produir un dolor punxent i agut, i la part afectada de la pell
empal·lideix o adquireix un color blanquinós cerós. En les congelacions profundes
la pell adquireix un color blanc i aspecte marmori, s’endureix i s’adhereix en tocar-
la.
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En la hipotèrmia la
temperatura corporal és
inferior a la normal.

El tractament de la congelació ha de ser immediat, amb la finalitat d’evitar que
una lesió superficial es torni una lesió profunda. La víctima ha de ser traslladada
a un lloc tancat i se l’ha de protegir del vent.

La zona congelada s’ha de descongelar per transmissió passiva de calor amb una
part més calenta del cos (una mà més calenta d’un company). No és recomanable
la descongelació davant del foc, ja que aquests tipus de calor no penetra en
profunditat i, com que la zona està parcialment anestesiada, es pot produir una
lesió per cremada.

Mans que han patit un procés de
congelació. Els dits són les parts del
cos generalment més afectades, a
causa de la seva distància del cor i
dels processos de vasoconstricció.

El millor tractament és descongelar la part congelada amb aigua calenta a 40 o 42
ºC, fins que es recuperin la sensibilitat, el color i la textura tova del teixit; també,
amb la finalitat de recuperar la calor perduda, s’ha d’abrigar el pacient i fer-li beure
líquids calents i nutritius, i intentar alhora que faci alguna activitat muscular.

En casos de congelacions profundes (quan la descongelació per transferència de
calor passiu durant 20 o 30 minuts no té èxit), s’ha de traslladar la víctima a
l’hospital més pròxim.

Exposicions al fred sense congelació

La conseqüència més greu de l’exposició al fred és la hipotèrmia (figura 1.4), que
consisteix en una pèrdua de calor corporal. Aquesta es dóna quan la temperatura
corporal baixa per sota dels 35 ºC.

Figura 1.4. Símptomes d’hipotèrmia.

Des del punt de vista tèrmic, l’organisme consta de dues zones: la perifèrica i el
nucli. La primera és superficial i la seva temperatura varia constantment segons
l’ambient extern. El nucli consisteix en els teixits més profunds (cervell, cor,
pulmons i la part superior de l’abdomen), i el cos sempre intenta mantenir una
temperatura interna de 37 ± 2 ºC.
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Què fer en cas d’hipotèrmia

• Trucar al 112.

• Retirar el malalt de
l’exposició al fred.

• Treure la roba humida o
molla.

• Tapar el cos amb
mantes seques i
calentes, no la cara.

• Escalfar l’habitació de
manera progressiva.

• Si està conscient,
donar-li begudes
calentes i ensucrades.

• Si no està conscient,
col·locar-lo en posició
lateral i no donar-li
begudes.

• Mai oferir-li begudes
alcohòliques ni escalfar
el malalt a la banyera.

Quan la regulació tèrmica es deteriora i la temperatura interna comença a baixar,
la persona pateix un estrès per fred, però fins que la temperatura interna no arriba
als 35 ºC, no es considera que la víctima es troba en un estat d’hipotèrmia. Es
poden classificar diferents tipus d’hipotèrmia:

• Hipotermia lleu. Es considera hipotèrmia lleu quan la temperatura corpo-
ral se situa entre 33 i 35 ºC, i va acompanyada de tremolors, confusió mental
i malaptesa de moviments.

• Hipotèrmia moderada. Entre 30 i 33 ºC es considera hipotèrmia moderada
i als símptomes anteriors se sumen desorientació, estat de semiinconscièn-
cia i pèrdua de memòria.

• Hipotèrmia greu. Per sota dels 30 ºC es tracta d’una hipotèrmia greu, i
comporta pèrdua de la consciència, dilatació de pupil·les, baixada de la
tensió i batecs cardíacs molt febles i gairebé indetectables.

D’una manera més general, la disminució de la temperatura (hipotèrmia)
produeix com a símptomes més usuals la confusió, seguida de
descoordinació, incapacitat per mantenir el ritme de treball i ensopiment.
En casos extrems pot sobrevenir la mort.

Hem de tenir en compte que molts problemes de salut es poden agreujar amb el
fred, com ara:

• Empitjorament de les patologies respiratòries: increment de la tos, de la
producció de mucositat i de la sensació d’ofegament.

• Agreujament dels problemes respiratoris, com l’augment del cansament i
de l’esgotament davant petits esforços.

Per aquest motiu, es recomana que les persones amb complicacions d’asma,
bronquitis o problemes cardiovasculars no treballin a l’aire lliure durant l’estació
freda.

Les exposicions fatals al fred en els treballadors es produeixen quasi sempre
per exposicions accidentals, en què no es poden evitar les baixes temperatures
ambientals, o en els casos d’immersió en aigua a una temperatura molt baixa.

En general, amb un ajustament apropiat de la vestimenta s’aconsegueix controlar
i regular la pèrdua de la calor corporal per equilibrar els canvis termohigromètrics
en l’ambient.

No obstant això, avaluar l’exposició al fred i aplicar les mesures preventives és
fonamental perquè aquest tipus de treball es pugui fer en condicions segures.

Segons l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH),
els efectes que pot patir l’organisme quan baixa la seva temperatura interna
(refredament general del cos) són els que s’indiquen en la taula 1.2.
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Taula 1.2. Situacions clíniques progressives de la hipotèrmia.

Temperatura interna (ºC) Símptomes clínics i reaccions fisiològiques

37,6 Temperatura rectal normal.

37 Temperatura oral normal.

36 Augment del metabolisme per tal de compensar la pèrdua de la calor. Es
dóna vasoconstricció i refredament de mans i peus.

35 Tremolors d’intensitat màxima. Menys capacitat per al treball.

34 La persona es troba conscient i respon. Té la pressió arterial normal.
Fatiga.

33 Forta hipotèrmia per sota d’aquesta temperatura. Malaptesa, balbuceig.

32-31 Consciència disminuïda. Es fa difícil determinar la tensió arterial. Pupil·les
dilatades, però reaccionen a la llum. Respiració dèbil. S’aturen les
tremolors.

30-29 Pèrdua regressiva de la consciència. Augmenta la rigidesa muscular. És
difícil determinar el pols i la pressió arterial. Disminueix la freqüència
respiratòria. Absència de reflexos nerviosos.

28 Arítmies cardíaques (auriculars i/o ventriculars). Possible fibril·lació
ventricular.

27 S’aturen els moviments voluntaris. Les pupil·les no reaccionen a la llum.
Absència de reflexos tendinosos.

26 Consciència durant pocs minuts.

25 Es pot produir fibril·lació ventricular espontània.

24 Edema pulmonar.

22-21 Risc màxim de fibril·lació pulmonar.

20 Aturada cardíaca.

18 Hipotèrmia accidental més baixa per recuperar la víctima.

17 Electroencefalograma isoelèctric.

9 Hipotèrmia més baixa simulada per refredament per recuperar el pacient.
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Quan es vol avaluar el risc
per a la salut d’un
treballador hem de tenir
present les característiques
tèrmiques de l’ambient i el
treball realitzat.

Podeu consultar en la
secció “Annexos” del web
el Manual per a la
identificació i avaluació de
riscos laborals.

2. Estrès tèrmic per calor: avaluació, prevenció i control

L’estrès per calor es produeix quan l’entorn d’una persona (temperatura de
l’aire, temperatura radiant, humitat i velocitat de l’aire), la seva roba i l’activitat
interactuen per produir la tendència que la temperatura corporal augmenti.

Aleshores el sistema de regulació tèrmica de l’organisme respon per augmentar la
pèrdua de calor. Aquesta resposta pot ser molt gran i eficaç, però també pot produir
un estrès en l’organisme que origini molèsties, malalties o fins i tot la mort. Per
tant, és important avaluar els ambients calorosos per garantir la salut i la seguretat
dels treballadors.

Els índexs d’estrès per calor proporcionen unes eines per avaluar ambients
calorosos i estimar l’estrès tèrmic al qual es poden veure exposats els treballadors.

Els valors límit basats en els índexs d’estrès per calor indicaran quan aquest estrès
pot arribar a ser inacceptable.

Actualment trobem diferents mètodes de valoració normalitzats. Entre els més
importants tenim els recollits:

• En la norma UNE EN 27243/95, basat en l’índex WBGT (Wet Bulb Globe
Temperature).

• En la norma UNE EN ISO 7933/05, basat en el càlcul de la sobrecàrrega
tèrmica estimada o PHS (Predicted Heat Strain).

També cal tenir present una sèrie de normes que ens permetran fer la valoració de
l’estrès tèrmic. Aquestes normes són:

• Norma UNE EN ISO 7726/02, sobre els instruments de mesurament de les
magnituds físiques.

• Norma UNE EN ISO 8996/05, sobre la determinació de la taxa metabòlica.

• Norma UNE EN ISO 9920/04, sobre determinació de l’aïllament tèrmic de
la roba.

• Norma UNE EN ISO 15265/05, sobre l’estratègia d’avaluació del risc per
a la prevenció de l’estrès tèrmic.

2.1 Avaluació del risc d’estrès tèrmic per calor

Encara que l’ésser humà té una capacitat considerable per compensar l’estrès per
calor que hi ha en condicions naturals, molts entorns professionals i activitats
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físiques exposen els treballadors a unes temperatures massa elevades que suposen
un risc per a la seva salut i per a la productivitat.

La diferència que s’estableix entre altres tipus de contaminants i el de la calor és
un aspecte important que cal tenir en compte, ja que és el propi organisme el que
genera aquest agent contaminant.

La calor generada pel metabolisme és un focus de contaminació tèrmica.

Les variables tèrmiques ambientals que s’han de tenir en compte a l’hora de fer
l’avaluació són:

• La temperatura de l’aire.

• La humitat.

• La velocitat de l’aire.

• La temperatura radiant mitjana.

• La vestimenta.

Atesa la dificultat que suposa treballar amb aquestes variables, des de fa anys s’han
anat desenvolupant diferents índexs que engloben aquestes variables en una única
xifra d’agressivitat ambiental tèrmica.

Entre les activitats o els processos en què pugui tenir lloc un estrès tèrmic per al
treballador, cal considerar especialment:

Activitats com la mineria poden donar
situacions d’estrès tèrmic per calor a

causa de les altes temperatures
ambientals i de la humitat.

• Els processos amb calor seca, com la fosa de metalls i la fabricació de vidre,
que exposen els treballadors a un aire molt calent combinat amb una intensa
càrrega de calor radiant, però que afegeixen poca humitat a l’ambient.

• Les indústries que segueixen processos que combinen calor i humitat, com
les fàbriques tèxtils, les papereres i la mineria, exigeixen l’exposició a una
calor menys extrema, però originen una elevada humitat ambient com a
resultat dels processos humits i l’escapament de vapor.

• Les empreses on les activitats es duen a terme a l’aire lliure: agricultura,
construcció, etc.

2.2 Mètodes d’avaluació del risc d’estrès tèrmic per calor

La bibliografia especialitzada presenta molts mètodes que pretenen avaluar mit-
jançant algun índex tèrmic les característiques de l’ambient, i també el grau de
risc al qual pot estar exposat el treballador.
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En l’NTP 74 de l’INSHT,
que es troba en la secció
“Adreces d’interès” del
web, trobareu el mètode
de Fanger.

Es coneixen mètodes basats en estudis fets a col·lectivitats de persones que
permeten obtenir gràfics i taules a partir de les dades estadístiques, com l’índex
de la temperatura efectiva corregida (TEC) de Bedford.

Altres mètodes es basen en l’equació de l’equilibri tèrmic, com el mètode de
la velocitat de sudoració prevista per a quatre hores (P4SR) de McArdle 6
McPhurson, el mètode de l’índex de sobrecàrrega calòrica ISC (HSI) de Belding
i Hatch, el mètode de l’índex d’estrès tèrmic (ITS) de Givoni, el mètode de la
taxa de sudoració requerida (Swreq) o (ISR) de Vogt i col·laboradors. Actualment
aquesta última és substituïda pel mètode de sobrecàrrega tèrmica estimada (PHS).

Altres mètodes pretenen buscar un model físic que es comporti de manera similar
a com ho faria el treballador, en aquestes condicions, mitjançant el mesurament
de factors ambientals com l’índex WBGT de Yaglou i Minard (figura 2.1).

Figura 2.1. Equip de mesurament tradicional per calcular
l’estrès tèrmic per calor segons l’índex WBGT.

Com podem veure, hi ha molts mètodes que ens permeten valorar l’índex d’estrès
tèrmic, o almenys ens permeten fer-hi una primera aproximació. Cal dir que molts
d’ells avui en dia, es posen en dubte la seva eficàcia. Últimament s’han publicat
diferents normes ISO, que permeten fer els càlculs d’una manera més precisa.

Actualment el mètode que dóna una predicció més precisa de la tensió
tèrmica causada pel treball muscular i la calor és l’índex de sobrecàrrega
tèrmica estimada (PHS). I que l’índex WBGT, més limitat però senzill
d’aplicar, ens permet fer una primera aproximació en l’avaluació de la
situació tèrmica, per poder aplicar posteriorment algun altre mètode més
precís.

L’estudi de l’ambient tèrmic requereix el coneixement d’una sèrie de variables
ambientals, del tipus de treball i de l’individu.

La major part de les possibles combinacions d’aquestes variables que es presenten
en el món del treball donen lloc a situacions d’inconfort, sense
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Hi ha aplicacions
informatitzades per fer els
càlculs de diversos índexs

d’avaluació d’estrès tèrmic.

que hi hagi risc per a la salut. Per a aquests casos, en els quals únicament es poden
apreciar ambients tèrmics moderats és útil conèixer l’índex IMV (índex mitjà de
valoració), el càlcul del qual permet avaluar el nivell de confort o disconfort d’una
situació laboral. És el mètode de Fanger, molt utilitzat en oficines i despatxos.

Ara bé, quan l’ambient tèrmic pot generar un risc per a la salut, generalment per
l’existència de radiació tèrmica (superfícies calentes), humitat (superior al 60%)
i treballs que impliquin un cert esforç físic, la valoració del risc exigeix mètodes
més precisos.

El risc d’estrès tèrmic depèn de la producció de calor com a resultat de la
seva activitat física i de les característiques de l’ambient que l’envolta, que
condiciona l’intercanvi de calor entre l’ambient i el seu cos.

Quan la calor generada per l’organisme no pot ser emesa a l’ambient, s’acumula a
l’interior del cos i la temperatura d’aquest tendeix a augmentar, i es poden produir
danys irreversibles.

Hi ha diversos mètodes per valorar l’ambient tèrmic en els seus diferents graus
d’agressivitat.

Actualment alguns dels mètodes d’avaluació de l’estrès tèrmic són feixucs de
calcular numèricament i per això trobem a disposició del tècnic higienista mètodes
informatitzats per tal de facilitar la tasca valorativa.

Els tres índexs més utilitzats a l’hora de fer l’avaluació de l’estrès tèrmic per calor
són:

• L’índex de sobrecàrrega calòrica (ISC).

• L’índex WBGT.

• L’índex de sudoració requerida (SWreq) i el de sobrecàrrega tèrmica esti-
mada (PHS).

2.2.1 Índex de sobrecàrrega calòrica (ISC)

L’índex de sobrecàrrega calòrica (ISC) va ser desenvolupat per Belding i Hatch el
1955, com a Heat Stres Index (HSI). Aquest índex s’utilitza quan es vol tenir una
idea del grau de tensió tèrmica a què està exposada una persona, i és aplicable per
valorar el confort i l’estrès tèrmic per calor. Però no és aconsellable:

• Per valorar treballs en què els operaris utilitzen aïllaments tèrmics de la roba
(granota de treball folrada que té resistència tèrmica)

• Per a ambients molt secs (humitats relatives inferiors al 30%), atès que no
considera excessiva la pèrdua d’aigua per sudoració.
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Mètode de l’índex de
sobrecàrrega calòrica (ISC)

És aplicable per valorar el
confort i l’estrès tèrmic per calor.
No és aconsellable per a
ambients molt secs (humitats
relatives inferiors al 30%), atès
que no considera excessiva la
pèrdua d’aigua per sudoració, i
tampoc no és apropiat per a
aïllaments tèrmics de la roba
molt diferents a 0,6 clo o de 0
clo.

El mètode es basa en el càlcul de la magnitud dels intercanvis tèrmics entre la
persona i l’ambient mitjançant els tres mecanismes fonamentals a través dels quals
té lloc l’intercanvi tèrmic: convecció, radiació i evaporació, a més de la producció
de la calor metabòlica generada per l’activitat.

Actualment es disposa de monogrames i d’aplicacions informàtiques que ens fan
més fàcil el càlcul d’aquest índex.

Metodologia de l’índex ISC

L’índex de sobrecàrrega calòrica expressa la relació existent entre
l’evaporació requerida (Ereq) per arribar a l’equilibri tèrmic i l’evaporació
màxima possible (Emàx) en aquell ambient.

ISC = (Ereq/Emx) · 100

Les expressions utilitzades per al seu càlcul són:

Ereq = M ± R ± C

Emax = K1 · V 0,6
a · (56− pa)

R = K2 · (TRM − 35)

C = K3 · V 0,6
a · (Ta − 35)

En la taula 2.1 podem veure les equivalències de les constants K1, K2 i K3 de les
fórmules anteriors.

Taula 2.1. Valors de les constants K1, K2 i K3, segons la vestimenta

Vestit (0,6 clo) Despullat (0 clo)

K1 7,0 11,7

K2 4,4 7,3

K3 4,6 7,6

On:

M: calor generada per l’organisme (W/m2).

C: calor perduda o guanyada per convenció (W/m2).

R: calor perduda o guanyada per radiació (W/m2).

Ereq: evaporació necessària per a l’equilibri (W/m2).

Emàx: evaporació màxima possible (W/m2) (límit 390 W/m2).

TRM : temperatura radiant mitjana (ºC).

T a: temperatura de l’aire (ºC).
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L’índex ISC fa referència a
situacions d’estrès tèrmic

calòric, per a valors entre 0 i
100, i està en funció de
l’evaporació de la suor.

Pa: pressió parcial del vapor d’aigua (hPa).

V a: velocitat de l’aire (m/s).

A més, es fixa un límit per a la capacitat de sudoració d’una persona, en un valor
de Smàx = 390 W/m2.

Per tant, si en calcular Emàx el seu valor sobrepassa al de Smàx, es pren igual a 390
W/m2.

La interpretació de l’índex ISC, segons les implicacions fisiològiques i higièniques
per a exposicions de 8 hores, es poden classificar segons els intervals següents:

• -20 ≤ ISC ≤ -10. Sobrecàrrega per fred. Exposició freda moderada.
Aquestes condicions es donen freqüentment en els llocs on els treballadors
es recuperen d’una sobrecarrega calòrica important.

• ISC = 0. No hi ha sobrecàrrega tèrmica. Confort tèrmic. Aquesta
situació equival a condicions de confort. Significa que el treballador no
ha de suar per mantenir l’equilibri tèrmic.

• 10 < ISC < 30. Sobrecàrrega calòrica que oscil·la entre suau i moderada.
Es pot esperar una certa disminució del rendiment quan s’efectuïn treballs
intel·lectuals o es demani estar despert i alerta. Quan es facin treballs pesats
s’observarà poca disminució en el rendiment.

• 40 < ISC < 60. Sobrecàrrega calòrica severa. Pot amenaçar la salut, llevat
que les persones sota aquesta sobrecàrrega siguin fortes físicament i estiguin
aclimatades. Serà necessari un període de temps de recuperació per als
individus no aclimatats. S’haurà de fer una selecció mèdica del personal, ja
que no poden suportar aquesta situació els individus que pateixen trastorns
cardiovasculars o respiratoris, o dermatosi crònica. Aquestes condicions de
treball tampoc no són adequades per fer un treball mental intens continu.

• 70 < ISC < 90. Sobrecàrrega calòrica molt severa. Només un petit percen-
tatge de persones podran suportar aquesta situació. S’haurà de seleccionar
el personal per examen mèdic i, a més, s’ha de sotmetre els operaris a un
període de prova en el lloc de treball, després d’un període d’aclimatació.
S’hauran de prendre les precaucions per proveir les persones de sals i
d’aigua en quantitats adequades. És necessari millorar les condicions de
treball per arribar a una disminució dels riscos per a la salut i augmentar el
rendiment en el treball.

• ISC = 100. Sobrecàrrega calòrica màxima permissible. La toleren
diàriament, amb un màxim de sis a vuit hores, homes joves, sans, físicament
forts i aclimatats.

• ISC > 100. Condicions crítiques per sobrecàrrega calòrica. A partir
d’aquests valors la temperatura interna s’incrementa, perquè no hi ha un
equilibri tèrmic, fins i tot en persones perfectament aclimatades. El temps
d’exposició ha de ser limitat a causa de l’augment de la temperatura corporal
interna.
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Exemple d’aplicació de l’índex ISC

Un ISC de 20 significa, per exemple, que l’individu ha d’evaporar la suor al 20% de les
seves possibilitats en aquest medi microclimàtic per poder mantenir l’equilibri tèrmic.

Per a un ISC de 100 l’evaporació requerida i l’evaporació màxima són iguals.

Però si l’ISC és superior a 100, l’evaporació necessària per mantenir l’equilibri tèrmic ha de
ser superior a la màxima, per la qual cosa hi haurà una acumulació de la calor i aleshores
s’ha de definir un temps màxim d’exposició permissible (TEP).

El temps màxim d’exposició permissible (TEP) de Belding i Hacht es basa en el
temps que triga a incrementar 1,8 ºC la temperatura interna del cos per a una calor
específica mitjana de l’organisme de 0,82 kcal·kg-1·ºC-1 (3,433 kJ·Kg-1·ºC-1). Per
calcular el temps màxim d’exposició, proposen:

TEP =
2.440

Ereq − Emax

On:

TEP: temps màxim d’exposició permissible (minuts).

Ereq: evaporació requerida (W/m2).

Emàx: evaporació màxima (W/m2).

D’una manera més explicita tenim:

TEP =
58 · Pc ·∆oC

(Ereq − Emax) · SC

On:

TEP: temps màxim d’exposició (min).

Pc: pes del subjecte, (Kg).

∆ºC: increment de la temperatura corporal (habitualment s’admet 1 ºC com a límit
màxim; si bé hi ha autors que arriben a 1,4 ºC i altres a 1,8 ºC).

Ereq: evaporació requerida (W/m2).

Emàx: evaporació màxima (W/m2).

SC: superfície corporal (m2).

I per al temps de recuperació s’aplica l‚expressió:

TR =
58 · Pc ·∆oC

(E′
max − E′

req) · SC
[minuts]

On E’màx i E’req es calculen per a les noves condicions de treball o descans en les
condicions en què es recuperala persona.

L’índex ISC s’aplica en individus físicament dotats i adequadament aclimatats.

L’expressió TEP =
2.440

Ereq − Emax
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S’ha d’usar en els casos:

• D’un treballador estàndard de 70 kg de pes.

• El vestit és lleuger (camisa i pantalons curts d’estiu o similar; 0,5-0,6 clo),
o bé si està despullat (0 clo).

• La temperatura de la pell és de 35 ºC.

La diferència entre l’evaporació necessària (Ereq) i l’evaporació màxima (Emàx) és
evidentment el guany o la pèrdua neta de la calor de l’organisme del treballador
exposat a una situació concreta.

Exemple d’aplicació de l’index ISC (o HSI)

Es vol avaluar l’ambient tèrmic d’un lloc de treball, en què un operari manifesta queixes
sobre les condicions ambients tèrmiques.

Les dades obtingudes són:

T a = 20,2 ºC

T bh = 15 ºC

T g = 22,5 ºC

V a = 0,2 m/s

T bhn = 19,1 ºC

Pa = 13,33 hPa

Iclo = 0,6 clo

M = 274 W/m2

T RM = 24,6 ºC

SC = 1,8 m2

Calculem R i C mitjançant les fórmules proposades.

R = K2 · (TRM − 35)

C = K3 · V 0,6
a (Ta − 35)

On:

K2 = 4,4

K3 = 4,6

Apliquem i obtenim:

R = −45, 76W/m2

C = −25, 92W/m2

Ara busquem E req i Emàx .

Ereq = M ±R± C

Ereq = 274− 45, 76− 25, 92 = 202, 32W/m2
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L’índex de valoració WBGT
és el més utilitzat.

L’índex WBGT es troba
descrit en la norma UNE EN
27243.95 i té com a
avantatge la seva senzillesa
d’aplicació, tant en els
mesuraments i els càlculs
com en la interpretació.

La norma UNE EN ISO
7726.02 tracta dels
instruments de mesurament
de les magnituds físiques.

Malgrat la seva aplicació
des de 1957, l’índex WBGT
ha estat adoptat per NIOSH,
ACGIH i ISO i el seu ús es
continua recomanant avui
dia.

Emax = K1 · V 0,6
a · (56− Pa)

On K1 = 7

Emx = 7 · 0, 20,6 · (56− 13, 33) = 113, 72W/m2

En aplicar la fórmula per calcular l’índex ISC, obtenim:

ISC =
Ereq

Emax
· 100 =

202, 32

113, 72
· 100 = 177, 91

Segons les explicacions teòriques, en deduïm que, com que és un valor superior a l’índex
100, és una situació critica per sobrecàrrega calòrica.

Una possible mesura que es podria prendre és reduir la radiació (apantallament de les fonts
de radiació) i ,si es pot, augmentar la velocitat de l’aire.

Si volem fer els càlculs del temps màxim d‚exposició permissible, podem utilitzar la fórmula:

TEP =
2.440

Ereq − Emax

TEP =
2.440

202, 32− 113, 72
= 27, 53 minuts d′exposicio

2.2.2 Índex de la temperatura de globus i de bulb humit (WBGT)

A la pràctica, els índexs més utilitzats són els mètodes instrumentals, entre els
quals destaca l’índex WBGT (Wet Bulb Globe Temperature Index), recomanat per
la Guia Tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització
de llocs de treball,elaborada per l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el
Treball (INSHT).

Aquest índex el van desenvolupar el 1957 Yaglou i Minard, i sens dubte és el més
utilitzat en l’àmbit de la higiene industrial.

En la norma UNE EN 27243.95, basada en l’índex WBGT, es descriu com un
mètode senzill d’utilitzar en ambients calorosos amb la finalitat d’establir un
diagnòstic ràpid.

Aquesta norma també inclou les especificacions dels instruments de mesurament,
com els valors límit del WBGT per a persones aclimatades i no aclimatades.

El mètode WBGT és vàlid quan el treballador va vestit amb roba estiuenca i el
temps d’exposició no és gaire curt. En cas de dur roba de treball de més abric o
que impedeixi l’evaporació de la suor, els valors de referència d’aquest índex es
poden corregir amb una sèrie de factors de correcció que veurem més endavant.

A la pràctica, totes les organitzacions implicades en temes de salut laboral (OSHA,
NIOSH, ACGIH, OMS, INSHT, ISO, UNE) en recomanen l’ús, però sempre
aclareixen que s’ha de fer servir només com a mètode ràpid per discriminar si
en una situació donada hi ha risc d’estrès tèrmic, i no com a mètode quantitatiu
d’avaluació del risc.
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Es recomana utilitzar l’índex
WBGT com a pas previ a la

utilització d’algun altre
mètode més precís.

Mètode de l’índex WBGT

És aplicable per valorar l’estrès
tèrmic per calor en exposicions
contínues i per fer una primera

valoració de l’estrès tèrmic
ambiental, si bé s’ha de

complementar amb qualsevol
dels altres tres mètodes. No és

aconsellable per a ambients molt
secs (humitats relatives inferiors

al 30%), ja que no considera
excessiva la pèrdua d’aigua per

sudoració ni és tampoc
aconsellable per a situacions
d’estrès pròximes al confort.

L’índex WBGT s’utilitza, per la seva senzillesa, per discriminar ràpidament
si és admissible o no és admissible la situació de risc d’estrès tèrmic.

Com podem veure en la figura 2.2, el càlcul de l’índex WBGT ens permet prendre
decisions sobre les possibles mesures preventives que cal aplicar.

Figura 2.2. Mètode de valoració de l’ambient tèrmic proposat per l’INSHT

El mètode de l’índex de temperatura de globus i de bulb humit (WBGT) es
caracteritza pel següent:

• És aplicable per valorar l’estrès tèrmic per calor en exposicions contínues.

• S’utilitza, per la seva senzillesa, per discriminar ràpidament si és admissible
o no és admissible la situació de risc d’estrès tèrmic; el seu càlcul, a més,
permetrà sovint prendre decisions, quant a les possibles mesures preventives
que cal aplicar.

• És apte per a una primera valoració de l’estrès tèrmic ambiental, si bé s’ha
de complementar amb qualsevol dels mètodes de valoració del risc d’estrès
tèrmic.

• Per contra, no és aconsellable per a ambients molt secs (humitats relatives
inferiors al 30%), atès que no considera excessiva la pèrdua d’aigua per
sudoració.

• Tampoc no és un mètode aconsellable per a situacions d’estrès pròximes al
confort. En el cas de situacions d’agressió molt intensa i d’una durada molt
curta és molt més fiable i correcte l’índex ISC de Belding i Hatch, o el de
sobrecàrrega tèrmica estimada (PHS).

• No és aconsellable utilitzar-lo en els casos en què el treballador porti molta
roba.

Metodologia de l’índex WBGT

L’índex WBGT es calcula des de la combinació de dos paràmetres ambientals: la
temperatura de globus (T g) i la temperatura humida natural (T hn). De vegades
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Temperatura humida
psicomètrica i humida
natural

La diferència entre la
temperatura humida natural i la
psicomètrica és que la primera és
el valor indicat per un sensor de
temperatura recobert d’un teixit
humitejat que és ventilat de
forma natural, és a dir, sense
ventilació forçada i la
temperatura humida
psicomètrica no es ventila de
manera natural, per això, per tal
d’igualar-les, requeriria un
corrent d’aire prop del sensor.

EPI

Si els treballadors porten equips
de protecció individual que no
permeten l’ús d’aquest mètode,
es pot optar per utilitzar mesures
fisiològiques per avaluar la
sobrecàrrega de l’exposició a la
calor, o bé per aplicar
directament les mesures
correctores que eliminin o
minimitzin el risc.

s’empra també la temperatura seca de l’aire (T a). Mitjançant les equacions
següents s’obté l’índex WBGT:

• Per a exteriors amb exposició al sol, la fórmula per a l’obtenció de l’índex
WBGT és la següent:

WBGT = 0, 7 · Thn + 0, 2 · Tg + 0, 1 · Ta

• Per a qualsevol circumstància sense exposició al sol, interiors d’edificis o a
l’exterior sense radiació solar, l’índex és el resultat de:

WBGT = 0, 7 · Thn + 0, 3 · Tg

Monitor d’estrès tèrmic, per calcular
l’índex WBGT

En tots dos casos:

• T hn = es correspon amb la temperatura humida natural sense ventilacions
forçades i sense pantalla protectora de la radiació (ºC).

• T g = és la temperatura de globus i es correspon amb la temperatura que
proporciona un termòmetre el bulb del qual està situat al centre d’una esfera
buida de color negre mat i de 15 cm de diàmetre, o equivalència aprovada
(ºC).

• T a = es correspon amb la temperatura seca (= ambiental) (ºC).

Un cop calculat aquest índex, es relaciona amb l’activitat física dels treballadors,
de manera que, si queda per sobre del de referència, ens trobem en una situació
de risc que hem d’entendre com una situació que no és possible mantenir d’una
manera continua al llarg de la jornada o del temps d’exposició.

El mètode WBGT és aplicable preferentment a persones aclimatades, que portin
roba d’estiu i que estiguin exposades a velocitats de l’aire molt baixes. Malgrat
això, si no es donen aquests requisits, hi trobem diversos factors de correcció
d’aquest índex.

Un altre cas és quan la temperatura no és constant als voltants del lloc de treball,
de manera que hi pot haver diferències notables entre mesuraments efectuats a
alçades diferents. S’ha de calcular l’índex WBGT fent tres mesuraments, a nivell
dels turmells, de l’abdomen i del cap, utilitzant l’expressió:

WBGT =
WBGT (cap) + 2 ·WBGT (abdomen) +WBGT (turmells)

4

Els mesuraments s’han de fer a 0,1 m, 1,1 m i 1,7 m del terra si la posició al lloc
de treball és dret, i a 0,1 m, 0,6 m i 1,1 m, si és assegut.

Si l’ambient és homogeni, n’hi ha prou amb un mesurament a l’alçada de
l’abdomen.

Aquest índex calculat d’aquesta manera expressa les característiques de l’ambient
i no ha de sobrepassar un cert valor límit, que depèn de la calor metabòlica que
l’individu genera durant el treball (M). En la figura 2.3 podem veure la relació
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Per recordar com es fa el
càlcul metabòlic, reviseu

el nucli d’activitat
“Magnituds ambientals,
unitats i instruments de

mesurament. Generació
metabòlica de calor” de la

unitat didàctica “Els
contaminants físics.
L’ambient tèrmic”.

entre els valors de la despesa metabòlica en kcal/h i el valor màxim de l’índex
WBGT.

Figura 2.3. Gràfica amb els valors límit de l’índex WBGT (C) en relació amb la
despesa metabòlica (kcal/h)

Mitjançant la lectura en la corba corresponent, el màxim que pot assolir l’índex
WBGT segons el valor que adopta el terme M.

Mesuraments de l’índex WBGT

Els mesuraments de les variables que intervenen en aquest mètode de valoració
s’han de fer preferentment durant els mesos d’estiu i en les hores més càlides de
la jornada.

La quantitat de calor produïda per l’organisme per unitat de temps és una variable
que cal conèixer per valorar l’estrès tèrmic. Per estimar-la, es pot utilitzar la dada
del consum metabòlic, que és l’energia total generada per l’organisme per unitat
de temps (potència), com a conseqüència de la feina que du a terme l’individu,
negligint en aquest cas la potència útil (atès que el rendiment és molt baix) i
considerant que tota l’energia consumida es transforma en calorífica.

Hi ha diversos tipus de taules que ofereixen informació sobre el consum d’energia
durant el treball. Unes relacionen, de forma senzilla i directa, el tipus de treball
amb el terme M, establint treballs concrets (escriure a màquina, descarregar
camions etc.) i donant un valor de M a cada un d’ells. Altres determinen un valor
de M segons la posició i el moviment del cos, el tipus de treball i el metabolisme
basal.

En la taula 2.2 podem veure els valors límit de referència utilitzats en l’índex
WBGT, segons la norma UNE EN ISO 27243.95, aquests valors s’expressen en el
consum metabòlic en kcal/h
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Aclimatació

L’aclimatació a la calor és un
procés d’adaptació fisiològica
que incrementa la tolerància a
ambients calorosos,
fonamentalment per variació del
flux de suor i del ritme cardíac.

Taula 2.2. Valors límit de referència per a l’índex WBGT, en què el consum metabòlic està expressat en
kcal/h

Consum
metabòlic
kcal/hora

WBGT límit ºC
Persona aclimatada

WBGT límit ºC
Persona no aclimatada

V = 0 V 6= 0 V = 0 V 6= 0

≤ 100 33 33 32 32

100 + 200 30 30 29 29

200 + 310 28 28 26 26

310 + 400 25 26 22 23

> 400 23 25 18 20

Hi trobem altres taules en què el consum metabòlic s’expressa en W/m2. Cal
recordar les equivalències entre unitats:

1 kcal/h = 1,16 W = 0,64 W/m2 (per a una superfície corporal mitjana de 1,8 m2)

La velocitat de l’aire (quan hi ha velocitat d’aire en el lloc de treball) només intervé
a partir de certs valors del consum metabòlic i de forma qualitativa, augmentant 1
o 2 ºC els límits de l’índex WBGT.

En la taula 2.3 podem veure novament els valors límit reverenciats per l’índex
WBGT. El consum metabòlic està expressat en W/m2.

Taula 2.3. Valors límit de l’índex WBGT expressats en W/m2

Metabolisme M
(W/m2)

Individu aclimatat a la calor Individu no aclimatat a la calor

< 65 33 32

65 < M < 130 30 29

130 < M < 200 28 26

Sense moviment
d’aire

Moviment d’aire
perceptible

Sense moviment
d’aire

Moviment d’aire
perceptible

200 < M < 260 25 26 22 23

M > 260 23 25 18 20

De manera general, els límits expressats en la taula 2.2 i la taula 2.3 només són
vàlids per a individus sans i preferentment que estiguin aclimatats a la calor.

L’aclimatació és un procés necessari que s’ha de fer al llarg de 6 o 7 dies de
treball, incrementant a poc a poc l’exposició a la calor.

En la figura 2.4, podem veure que l’ACGIH (American Conference of Industrial
Hygienists), que adopta aquest mètode com a criteri de valoració d’estrès tèrmic,
presenta una corba límit (TLV ) similar a la que hem vist en la figura 2.3, però
afegint-hi a més una altra per a individus no aclimatats, que és força més
restrictiva.
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Figura 2.4. Valors límit (TLV) proposats per l’ACGIH per a l’estrès tèrmic

Exemple 1. Aplicació del càlcul de l’índex WBGT

Es vol saber si un treballador es troba en una situació d’estrès tèrmic. Aquest treballador
està treballant a l’interior d’una nau industrial amb una despesa metabòlica de 185 W/m2.
Es fan les corresponents mesures termohigromètriques en les condicions extremes de
calor, i se n’obtenen els resultats següents:

Temperatura de l’aire, T a = 32 ºC

Temperatura de globus, T g = 34 ºC

Temperatura humida natural, T hn = 24 ºC

Utilitzant l’índex WBGT (UNE EN 27243), valorem si aquest treballador es troba en una
situació de risc d’estrès tèrmic per calor. Fem els càlculs corresponents tant si el treballador
està aclimatat com si no ho està.

Solució:

Com que es troba a l’interior d’un edifici, utilitzem la fórmula:

WBGT = 0, 7 · Thn + 0, 3 · Tg

WBGT = 0, 7 · 24 + 0, 3 · 34 = 27 oC

Si consultem en la taula 2.3 (W/m2), veiem que per a una activitat de 185 W/m2, en el
cas d’un treballador aclimatat, el seu valor límit és de 28 ºC; per tant, no es troba en cap
situació de risc. En canvi, si el treballador no està aclimatat el seu valor límit és de 26 ºC, i
el resultat de la situació laboral ens dóna un valor de 27 ºC. Podem considerar, doncs, que
ens trobem en una situació de risc.

Exemple 2. Aplicació del càlcul de l’índex WBGT

Calculeu l’índex WBGT a què està exposat un individu aclimatat a la calor que treballa de
jardiner. Se n’obtenen les variables termohigromètriques següents:

Temperatura de l’aire, T a = 32 ºC

Temperatura de globus, T g = 45 ºC

Temperatura humida natural, T hn = 24 ºC

Consum metabòlic, M = 254 kcal/h
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Si voleu aprofundir en el
càlcul ponderat de l’índex
WBGT, podeu consultar
l’NTP 322, que es troba
en la secció “Adreces
d’interès” del web
d’aquest crèdit.

Solució:

Com que es troba a l’exterior amb radiació solar, utilitzem la fórmula:

WBGT = 0, 7 · Thn + 0, 2 · Tg + 0, 1 · Ta

WBGT = 0, 7 · 24 + 0, 2 · 45 + 0, 1 · 32 = 29 oC

Consultant la taula dels valors límit de l’índex WBGT en kcal/h, veiem que per a una persona
aclimatada amb un metabolisme de 254 kcal/h, és de 28 C; per tant, es troba en una
situació de risc d’estrès tèrmic.

• Variacions de les condicions durant la jornada laboral. Algunes vegades
trobem durant la jornada laboral variacions de les condicions de treball o del
consum metabòlic, en fer tasques diferents o en diferents ambients.

En aquests casos s’ha de determinar l’índex WBGT o el consum metabòlic,
ponderats en el temps (sempre en períodes de menys de 60 minuts). Això
es deu al fet que les compensacions d’unes situacions tèrmiques amb altres
no ofereixen seguretat en períodes de temps llargs.

• Adequació de règims de treball-descans. Quan hi hagi risc d’estrès tèrmic,
es pot establir un règim de treball-descans, de manera que l’organisme pugui
restablir el balanç tèrmic.

En aquest cas, es pot trobar la fracció de temps treball-descans necessària
perquè sigui segura, de la manera següent:

ft =
(A−B)

(C −D) + (A−B)
· 60 [min/h]

On:

f t: fracció de temps de treball respecte al total (indica els minuts que s’han
de treballar cada hora).

A: WBGT límit en el descans.

B: WBGT en la zona de descans.

C: WBGT en la zona de treball.

D: WBGT límit en el treball.

Si es tracta d’una persona aclimatada a la calor, que roman en el lloc de
treball durant la pausa, l’expressió anterior se simplifica:

ft =
(33−B)

(33−D)
) · 60 [min/h]

Quan B > A, les equacions anteriors no són aplicables. Aquesta situació
correspon a un índex WBGT tan alt, que ni tan sols amb un índex d’activitat
relatiu al descans (< 100 kcal/hora) ofereix seguretat. S’ha d’adequar un lloc
més fresc per al descans, de manera que es compleixi que B < A.

El temps màxim en què aquesta mitjana s’ha de basar és d’una hora. L’índex
s’ha de respectar dins de cada hora.
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Exercici d’aplicació de l’adequació del regim de treball-descans

Calculeu els minuts de cada hora que podria treballar un individu aclimatat a la calor que
treballa contínuament en una nau industrial (interior sense radiació), amb una activitat de
285 kcal/h.

La resta de l’hora, el treballador roman en un lloc on l’índex WBGT és de 26 ºC, amb una
activitat de treball de 100 kcal/h, en què el límit WBGT és de 33 ºC.

Els valors ambientals obtinguts són:

Temperatura de l’aire, T a = 32 ºC

Temperatura de globus, T g = 44 ºC

Temperatura humida natural, T hn = 24 ºC

Resolució:

Com que es troba a l’interior d’un edifici, utilitzem la fórmula:

WBGT = 0, 7 · Thn + 0, 3 · Tg

WBGT = 0, 7 · 24 + 0, 3 · 44 = 30 oC

Consultant la taula dels valors límit de l’índex WBGT en kcal/h, veiem que per a una persona
aclimatada amb un metabolisme de 285 kcal/h, és de 28 C; per tant, es troba en una
situació de risc d’estrès tèrmic.

Així, tenim els valors següents:

(A) WBGT límit descans = 33 ºC

(B) WBGT descans = 26 ºC

(C) WBGT treball = 30 ºC

(D) WBGT límit treball = 28 ºC

Hi apliquem la fórmula:

ft =
(A−B)

(C −D) + (A−B)
· 60 [min/h]

ft =
(33− 26)

(30− 28) + (33− 26)
· 60 [min/h] = 46, 6 min

Podem dir, doncs, que segons aquest mètode, per tal d’evitar una situació d’estrès tèrmic
per calor, podríem treballar 46 minuts de cada hora, i la resta (14 minuts), ho hauríem de
fer en un lloc de descans on l’índex WBGT fos de 26 ºC.

Amb relació als períodes de treball-descans, l’ACGIH proposa uns criteris, que
podeu veure en la taula 2.4, dels valors de l’índex WBGT, basats en el tipus
de treball, i relacionant-los amb el període de treball-descans i depenent de
l’aclimatació de l’individu.

Aquesta taula és orientativa i, a més, en situacions que puguin estar per sobre
d’aquests valors caldrà fer un estudi detallat de les condicions de treball.

Tal com podem veure en la taula 2.4, a mesura que augmenta la despesa en treball,
els valors del criteri de treball disminueixen, per tal d’assegurar que la majoria
dels treballadors no pateixin temperatures corporals internes superiors als 38 ºC.

Els valors marcats com a valors màxims de la temperatura estan pensats per a
feines de 8 hores al dia i 5 dies la setmana.
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Taula 2.4. Criteris de selecció per a l’exposició a l’estrès tèrmic (valors WBGT en C)

Exigències
del treball

Aclimatat
Lleuger Moderat Pesat Molt pesat

Sense
aclimatar
Lleuger

Moderat Pesat Molt pesat

100% treball 29,5 27,5 26 27,5 25 22,5

75%
treball-25%
descans

30,5 28,5 27,5 29 26,5 24,5

50%
treball-50%
descans

31,5 29,5 28,5 27,5 30 28 26,5 25

25%
treball-75%
descans

32,5 31 30 29,5 31 29 28 26,5

Limitacions a l’aplicació del mètode WBGT

La simplicitat del mètode fa que estigui subjecte a certes limitacions, degudes a
les restriccions obligades en algunes variables.

Així, per exemple, la corba límit només és aplicable a individus la vestimenta dels
quals ofereixi una resistència tèrmica aproximada de 0,6 clo, que correspon a una
vestimenta estiuenca.

Si l’individu no fa servir roba lleugera, es pot utilitzar una correcció proposada en
el TLV de l’ACGIH, tal com es pot veure en la taula 2.5, que consisteix a corregir
el valor límit amb els seus valors indicats.

Taula 2.5. Correcció de l’índex WBGT segons el tipus de roba

Tipus de roba Correcció del WBGT

Roba d’estiu: 0,6 clo 0

Bata de cotó: 1,0 clo -2

Roba d’hivern: 1,4 clo -4

Roba antihumitat, permeable: 1,2 clo -6

Quan la situació de treball no s’adapti al camp d’aplicació del mètode, és a dir,
quan la velocitat de l’aire o el vestit siguin molt diferents de l’indicat, s’ha de
recórrer a mètodes més precisos de valoració. També hem de recordar que és un
mètode aplicable per a exposicions contínues, no en períodes curts i tampoc no es
representatiu en situacions d’estrès pròximes al confort.

Per a situacions d’agressió molt intensa i duració molt curta és molt més
fiable i correcta la utilització de l’índex ISC, o el mètode de sobrecàrrega
tèrmica estimada (PHS).

Quan l’individu hagi de fer servir roba que dificulti l’evaporació de la suor,
o el temps d’exposició sigui de pocs minuts, s’han d’utilitzar altres mètodes
d’avaluació més precisos.
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Índex SWreq i l’índex PHS

L’índex de sudoració requerida
(SWreq) ha quedat substituït pel

mètode de l’índex de
sobrecàrrega tèrmica estimada

(PHS), però caldrà temps per a la
seva consolidació efectiva.

L’evaporació requerida és
una indicació útil per avaluar

el risc, ja que és una
mesura de la velocitat a la
qual s’està produint líquid

per sudoració.

Podeu trobar més
informació referent a
l’índex de sudoració

requerida, en l’NTP 350
de l’INSHT, que es troba

en la secció “Adreces
d’interès” del web
d’aquest crèdit.

Mètode de l’índex SWreq i
PHS

Aplicable per a la valoració de
l’estrès tèrmic per exposició a la

calor sense les limitacions dels
índexs ISC i WBGT.

2.2.3 Índex de sudoració requerida (SWreq) i mètode de
sobrecàrrega tèrmica estimada (PHS)

L’índex de sudoració requerida (SWreq) ha estat fins ara un dels mètodes més
complets per valorar l’estrès tèrmic. Aquest mètode, encara utilitzat per alguns,
es basa a calcular l’evaporació de la suor, a partir de les mesures ambientals
(temperatura de l’aire, temperatura radiant mitjana, humitat i velocitat de l’aire) i
els termes de balanç tèrmic i aïllament per la vestimenta, deixant com a incògnita
el terme degut a l’evaporació de la suor; en altres paraules: es fa servir l’equació
del balanç tèrmic i es calcula quin ha de ser el flux de calor per evaporació de la
suor per mantenir l’equilibri tèrmic del cos; aquest terme s’anomena evaporació
requerida.

L’índex de sudoració requerida no solament proporciona els intervals idonis de
sudoració per col·locar la persona en situació d’equilibri tèrmic, sinó que, a més,
la seva interpretació dóna una comparació entre la sudoració, la humitat de la pell
i l’evaporació de la suor requerides per l’activitat, la qual cosa és fisiològicament
possible i acceptable per l’operari.

L’índex de sudoració requerida (SWreq), com ho és ara el de sobrecàrrega tèrmica
estimada (PHS), són uns sistemes de càlcul i interpretació dels resultats per a la
valoració del risc d’estrès tèrmic, que aporten més exactitud que el conegut mètode
de l’índex WBGT, i la seva aplicació s’hauria d’estendre a les situacions en què
la valoració prèvia i ràpida mitjançant aquest índex WBGT reveli una situació de
probable risc d’estrès tèrmic.

L’índex de sudoració requerida (SWreq) i la seva actualització en el
mètode de sobrecàrrega tèrmica estimada (PHS) serien aplicables per a la
valoració de l’estrès tèrmic per exposició a la calor sense les limitacions
dels índexs ISC i WBGT, i si es vol calcular el temps màxim recomanable
de permanència en una situació determinada.

L’índex de sudoració requerida, SWreq, fins ara s’ha trobat normalitzat a través de
la ISO/7933.1989, i recollit en l’NTP 350 (1994). Però actualment ha entrat en
vigència la nova norma UNE EN ISO 7933, del maig de 2005, que actualitza el
mètode de l’índex de sudoració requerida (SWreq) en el mètode de sobrecàrrega
tèrmica estimada (PHS).

Mètode de sobrecàrrega tèrmica estimada (PHS) (UNE EN ISO 7933/05)

Aquest mètode, anomenat PHS (predicted heat strain), és una actualització de
l’índex de sudoració requerida, que a causa de la seva complexitat no ha tingut un
ús gaire generalitzat.

De la mateixa manera que l’índex de sudoració requerida, el mètode PHS és
útil per a l’avaluació analítica i per a la interpretació de l’estrès tèrmic que
experimenta un individu en un ambient calorós, mitjançant una estimació de la
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La norma UNE EN
12515/97 queda
actualitzada per la nova
UNE EN ISO 7933/05,
referent al mètode de la
sobrecàrrega tèrmica
estimada.

El mètode de la
sobrecàrrega tèrmica
estimada només considera
individus normals amb bona
salut i adaptats al treball
que duen a terme.

taxa de sudoració i de la temperatura interna a què el cos humà pot arribar en
resposta a les condicions de treball.

En cas que l’avaluació de l’estrès tèrmic doni com a resultat un increment excessiu
de la temperatura interna o de la pèrdua d’aigua, el mètode determina la durada
màxima de l’exposició per sobre de la qual podrien esdevenir-se danys per a la
salut dels treballadors en les condicions estudiades.

L’índex PHS representa una modificació en els càlculs que fa l’índex SWreq:

• La seva predicció es basa en les temperatures corporals, més que no
pas en l’emmagatzematge de la calor.

• Té en compte tota l’exposició i no solament una situació concreta i
constant.

• Revisa els criteris d’aturada per una pèrdua hídrica o una elevació de
la temperatura corporal.

Els diferents termes utilitzats en aquest mètode predictiu, en particular, en el
balanç tèrmic, mostren la influència dels diferents paràmetres físics de l’ambient
sobre l’estrès tèrmic experimentat per l’individu. Així, fa possible la determinació
del paràmetre o grups de paràmetres que convé modificar, amb la finalitat de reduir
el risc de sobrecàrrega fisiològica.

Una altra característica del mètode PHS és que diferencia els valors per a individus
aclimatats i no aclimatats en funció del grau de protecció desitjat, nivell per a
individus qualificats com de tipus mitjà, i nivell d’alarma per protegir el 95% de
la població laboral.

A més, el mètode PHS destria la durada màxima de treball per la pèrdua d’aigua
com per la sobrecàrrega tèrmica, el més petit dels quals és el temps limitant.

Els objectius principals d’aquest mètode de sobrecàrrega tèrmica estimada són:

• L’avaluació de l’estrès tèrmic en condicions que probablement arribarien
a provocar un increment excessiu de la temperatura interna o de pèrdua
d’aigua en un individu normal.

• La determinació dels temps d’evaporació per als quals la sobrecàrrega tèr-
mica és acceptable (no s’espera dany fisiològic). Són els temps d’exposició
màxims permissibles.

El mètode d’avaluació de l’índex PHS es basa, com el seu antecessor SWreq, en
la valoració dels paràmetres ambientals determinats per la norma UNE EN ISO
7726.02, sobre els instruments de mesurament de les magnituds físiques:

• Càrrega metabòlica.

• Temperatura de l’aire.
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• Temperatura radiant mitjana.

• Velocitat de l’aire.

• Aïllament tèrmic de la roba.

• Humitat relativa (o pressió parcial del vapor d’aigua).

A més, té en compte les característiques mitjanes dels individus exposats a
aquestes condicions de treball, com la taxa metabòlica (M) (UNE EN ISO 8996.05,
sobre la determinació de la producció de la calor metabòlica) i la característica
tèrmica de la roba (Iclo) -UNE EN ISO 9920.04, sobre l’estimació de l’aïllament
tèrmic i de la resistència a l’evaporació d’un conjunt de roba.

Càlcul de l’evaporació requerida (Ereq), de la humitat requerida (Wreq) i de
l’index de sudoració requerida (SWreq)

El primer pas serà determinar el valor de l’evaporació requerida (Ereq), per
mantenir l’equilibri tèrmic de l’organisme.

El següent pas del procediment consisteix a estimar la quantitat màxima de
suor (Smàx) que es pot evaporar tenint en compte les limitacions imposades per
l’ambient, bàsicament la humitat i el tipus de vestimenta de l’individu. Aquest
terme s’anomena evaporació màxima (Emàx).

Amb això tindrem el balanç necessari per establir l’equació d’equilibri, una
evaporació requerida (Ereq) que realitzarà sobre una producció de suor requerida
(SWreq) i de la humitat requerida de la pell (Wreq).

Si l’evaporació prevista és superior a la sudoració efectiva de la màxima,
es produeix una acumulació de calor que pot ocasionar danys corporals; en
aquest cas, les necessitats són superiors a les màximes possibles.

La interpretació dels resultats requereix la possibilitat de comparar aquests amb
valors límit establerts segons criteris de salut i seguretat.

Els dos criteris d’estrès són:

• La humitat màxima de la pell, Wmàx.

• La sudoració màxima, SWmàx (W/m2), (g/h).

Els dos criteris de sobrecàrrega tèrmica són:

• La temperatura rectal màxima, tre,màx (ºC).

• La pèrdua màxima d’aigua, Dmàx(g), (Wh/m2).

Així, per a qualsevol persona:



Riscos físics ambientals 47 L'estrès tèrmic. Avaluació i control

Nivell d’alarma

Tots els treballadors exposats que
tinguin bona salut podran arribar
als valors límit, i d’aquesta
manera s’assegura la protecció
de la salut dels operaris.

Nivell de perill

Un percentatge determinat de
treballadors seran incapaços de
poder humitejar prou la pell; per
tant, poden arribar a patir un risc
que aquest índex ajuda a
controlar.

• La sudoració requerida SWreq no pot excedir la taxa de sudoració màxima
SWmàx que pot assolir l’individu.

• La humitat requerida de la pell W req no pot excedir la humitat màximaWmàx

de la pell.

• Les dades màximes dependran de l’aclimatació del treballador.

En cas que no hi hagi equilibri en el balanç tèrmic, l’increment de la temperatura
rectal s’ha de limitar a un valor màxim (tre,màx) tal, que el resultat d’un increment
de la temperatura corporal no impliqui cap efecte patològic.

En últim lloc, independentment del balanç tèrmic, convé limitar la pèrdua d’aigua
a un valor màxim, Dmàx, compatible amb l’equilibri hidromineral del cos.

En aquest sentit, com podeu veure en la taula 2.6, la norma ISO-7933.05
estableix uns criteris de valoració en què es diferencien els límits proposats entre
exposicions d’individus aclimatats o no aclimatats i es fixen dos nivells (alarma i
perill), que graduen la limitació esmentada.

Taula 2.6. Límits proposat per la norma UNE EN ISO 7933.05

Variable Subjecte no aclimatat Subjecte aclimatat

Alarma Perill Alarma Perill

Calor màxima
acumulada Qmàx

(Wh/m2)

50 60 50 60

Sudoració SW màx

(Wh/m2)
200 250 300 400

Dmàx (Wh/m2) 1.000 1.250 1.500 2.000

Humitat màxima
de la pell W màx

0,85 0,85 1 1

Per a la comparació dels resultats obtinguts amb els límits fixats, s’han de tenir en
compte els aspectes següents:

• La sudoració requerida SWreqno ha de sobrepassar la sudoració màxima
(SWmàx).

• La humitat requerida de la pell no ha de sobrepassar la humitat màxima
possible de la pell (Wmàx).

• L’acumulació de calor interna no ha de sobrepassar un cert valor màxim
(Qmàx), fixat de manera que l’elevació de la temperatura interna se situï entre
0,8 ºC i 1 ºC.

• La deshidratació de l’organisme no ha de sobrepassar un valor màxim
(Dmàx), fixat tenint en compte que la pèrdua d’aigua de l’organisme no ha
de sobrepassar el 4%-6% del pes corporal.

• Característiques individuals: per prevenir el risc d’estrès tèrmic tenint
en compte les diferències fisiològiques dels individus exposats, els límits
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establerts en la taula presenten un nivell inferior d’alarma que preveuen el
risc d’estrès tèrmic en totes les persones exposades físicament aptes per a
l’activitat que han de dur a terme i en bon estat de salut. Altres nivells de
perill estan pensats per ser només aplicats a certs individus, especialment
dotats físicament.

• Aclimatació: l’aclimatació a la calor suposa l’adequació de certes funcions
de l’organisme (disminució de la freqüència cardíaca, increment de l’eficà-
cia de la sudoració) a ambients calorosos, que augmenten la tolerància de
les persones a la calor. Per això, també s’estableixen límits més permissius
d’alarma i perill per a aquestes situacions.

Tant el mètode SWreq com el PHS ens permeten fer una determinació del
temps d’exposició màxima permissible (Dlim).

En el mètode PHS, aquest límit d’exposició s’assoleix quan la temperatura rectal
o bé la pèrdua acumulada d’aigua arriben als seus corresponents valors màxims,
en aquelles situacions laborals en què:

• El flux màxim de calor per evaporació en la superfície de la pell (Emàx) és
negatiu, la qual cosa dóna lloc a la condensació de vapor d’aigua sobre la
pell.

• El temps d’exposició estimat és inferior a 30 minuts, de manera que el
fenomen de l’inici de la sudoració compleix una funció fonamental en la
pèrdua d’aigua per evaporació de l’individu.

El mètode de la sobrecàrrega tèrmica estimada (PHS) fa possible la
comparació entre les diferents formes d’organitzar el treball i proporcionar
els descansos, si són necessaris.

És necessari prendre mesures de precaució especials i és particularment necessària
la vigilància fisiològica directa i individual dels treballadors (ISO 9886. Ergono-
mia. Avaluació de la sobrecàrrega tèrmica mitjançant mesuraments fisiològics).

Els càlculs dels paràmetres que determinen l’índex de sobrecàrrega calòrica,
com el de l’índex de sudoració requerida, són molt complexos; això ha dut a
desenvolupar models informàtics que poden fer aquesta feina. La mateixa norma
UNE EN ISO 7933/05 proposa un model.

També podem trobar altres aplicacions informàtiques que engloben diversos
índexs, com Spring V3.0, d’edicions UPC i Mútua Universal.

No hi ha un índex concloent per a tots els casos. En la taula 2.7 podem veure d’una
manera esquemàtica els avantatges i inconvenients dels diferents tipus de mètodes
d’avaluació de l’estrès tèrmic per calor.
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L’LPRL (31/1995) i l’RD
39/1997 expliquen com s’ha
d’organitzar l’activitat
preventiva a les empreses.

Podeu veure la Llei
31/1995 i el Reial decret
39/1997 en la secció
“Annexos” del web
d’aquest crèdit.

Taula 2.7. Resum dels diferents mètodes per avaluar el risc d’estrès tèrmic per calor

Mètode Aplicació Avantatges Inconvenients

Fanger Confort Molt complet Població no gaire
representativa

ISC Estrès per calor i/o
disconfort

Pràctic No considera pèrdues
per sudoració i no
considera variacions en
la vestimenta.

WBGT Estrès per calor Molt pràctic Incomplet

SWreq i PHS Estrès per calor i/o
confort

Molt complet Càlcul complicat

2.3 Prevenció i control del risc d’estrès tèrmic per calor

S’analitza un ambient tèrmic determinat amb l’objectiu d’efectuar un diagnòstic
per detectar si hi ha condicions crítiques o s’està fora de la zona de confort, i a partir
d’aquest diagnòstic, determinar els factors que provoquen aquestes condicions per
poder actuar sobre ells, o sigui per controlar-los.

L’absència d’una regulació específica, tant en l’àmbit comunitari com intern, en
matèria de seguretat i de salut dels treballadors davant l’estrès tèrmic, no ha de ser
obstacle perquè les empreses prenguin en consideració l’existència d’aquest risc
i actuïn en conseqüència, de conformitat amb els principis generals de prevenció
de riscos laborals.

Les obligacions empresarials en matèria de llocs de treball i jornades de treball
són evitar que hi pugui haver un risc per estrès tèrmic, per això cal tenir en compte
el següent:

• Avaluar l’ambient tèrmic per calor en els seus diferents graus d’agressivitat.

• Adoptar les mesures preventives per calor que siguin adequades per evitar
o minimitzar el risc d’estrès tèrmic. A més d’informar dels riscos als
treballadors per tal que coneguin les mesures que s’han d’adoptar, i formar-
los pel que fa al cas.

Encara que, al marge de les disposicions de seguretat i salut dels llocs de treball i
de les limitacions imposades en matèria de jornada de treball, no hi ha cap norma
que ens indiqui quines actuacions ha de portar a terme l’empresa per prevenir
el risc d’estrès tèrmic, alguna de les tècniques que es poden utilitzar per reduir
la incidència dels trastorns provocats per la calor i la seva gravetat, i que són
d’acceptació general, són les següents:

• Modificació de les pràctiques de treball.

• Mesures tècniques.

• Hidratació. Reposició oral d’aigua i electròlits.
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La vigilància de la salut és
fonamental per vetllar pel

bon estat de salut dels
treballadors.

Vigilància de la salut

Les persones que s’exposen a
aquests ambients agressius s’han
de sotmetre a un reconeixement

mèdic previ exhaustiu que
certifiqui el seu perfecte estat de
salut, especialment pel que fa al

sistema cardiocirculatori. El
control mèdic s’ha de fer, a més

a més, amb freqüència, per
garantir que l’aptitud inicial es

manté en el temps.

Proporcionar àrees de
descans en ambients més
frescos per tal d’afavorir la

pèrdua de calor.

Períodes de descans

Els períodes de descans han de
ser curts i freqüents, per exemple

programar una activitat de
manera que es descansi 15

minuts cada hora. No és correcte
programar descansos d’una hora

cada quatre.

• Peces protectores.

En qualsevol cas, abans d’adoptar qualsevol mesura preventiva, s’ha de tenir-se en
compte que els treballadors que ocupin llocs de treball exposats a la calor s’haurien
de trobar en un bon estat de salut general i tenir unes condicions físiques adequades
per al treball que han de fer. D’altra banda, un cop el reconeixement mèdic ha
demostrat que el treballador és apte, l’exposició ha d’anar precedida d’un període
d’aclimatació.

Per contra, una manca d’hàbit en la tasca, l’absència d’un període d’aclima-
tació a la calor, l’obesitat, prendre medicaments per a la pressió de la sang,
tranquil·litzants o antidepressius, etc., una edat avançada (més de 55 anys) o
les malalties cardiovasculars, contribueixen al risc d’estrès tèrmic per calor, i
les persones amb antecedents de patologies prèvies inexplicades o recurrents
associades a la calor no haurien de ser assignades a tasques que comportin un gran
estrès tèrmic. Així mateix, s’han d’excloure d’aquestes tasques dones en estat de
gestació.

2.3.1 Modificació de les pràctiques de treball

L’objectiu comú de la modificació de les pràctiques de treball és reduir l’exposició
en el temps a l’estrès per calor fins a uns límits acceptables. Per a això, s’ha de
reduir la càrrega de treball físic imposada al treballador o programar uns descansos
adequats perquè es pugui recuperar tèrmicament.

Els nivells d’esforç individual es poden reduir limitant el treball extern, com
l’elevació de pesos, i reduint la tensió muscular motora i estàtica, com l’associada
a una postura forçada.

Aquests objectius que es poden assolir optimitzant el disseny de les tasques,
d’acord amb els principis ergonòmics, proporcionant ajudes mecàniques o dividint
l’esforç físic entre un nombre més gran de treballadors.

Una altra alternativa per modificar les pràctiques de treball consisteix a imposar
uns cicles obligatoris de treball i descans que limitin les exposicions excessives a
la calor i permetin la recuperació tèrmica.

L’empresa ha d’especificar la durada dels períodes de treball, la durada dels
períodes de descans i el nombre de vegades que aquest cicle s’ha de repetir.

La recuperació tèrmica és un altre dels factors que s’han de tenir en compte.
Requereix un temps necessari per reduir la velocitat respiratòria i la freqüència
cardíaca augmentades pel treball. La reducció de la temperatura interna als
mateixos nivells que en repòs exigeix entre 30 i 40 minuts de descans en un
ambient fresc i sec, o més temps si la persona ha de descansar en un lloc calorós
o amb les peces protectores posades.
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Aclimatació

L’aclimatació és un fenomen
fisiològic mitjançant el qual els
individus sotmesos a una
situació d’estrès tèrmic intens
milloren la qualitat de la seva
resposta fisiològica davant
l’agressió que reben.

L’establiment d’un programa d’aclimatació per aplicar-lo abans de l’ingrés del
treballador, és una bona mesura preventiva per reduir possibles riscos deguts a
l’estrès produïts per la calor. En aquest entrenament s’haurien de fer sessions
d’un temps limitat, que s’han d’incrementar progressivament. També s’haurien
de fer en tornar d’un període de vacances, tenint en compte que l’aclimatació no
és una qualitat permanent i es perd amb rapidesa.

2.3.2 Mesures tècniques

En l’actualitat hi ha moltes tècniques d’enginyeria per convertir els ambients
de treball hostils en agradables que es poden utilitzar segons les condicions
específiques del lloc de treball i els recursos disponibles.

Les tècniques de control ambiental més econòmiques intenten reduir la transferèn-
cia de calor de la font al medi ambient. Entre aquestes tècniques, destaquen:

• L’extracció a l’exterior de l’aire calent de la zona de treball i la seva
substitució per aire fresc.

• El cobriment de les superfícies calentes amb material aïllant o revestiments
reflectants per reduir l’emissió de calor, i conservar al mateix temps la calor
necessària per al procés industrial.

• La ventilació a gran escala de l’àrea de treball per crear un intens flux d’aire
exterior.

• El condicionament de l’aire per refredar i assecar l’atmosfera del lloc de
treball, encara que sol ser costós.

Cal remarcar que la reducció de la temperatura ambiental no afecta la transmissió
de calor radiant, però ajuda a reduir la temperatura de les parets i altres superfícies
que poden actuar com a fonts secundàries de calor convectiu i radiant.

La calor radiant

Moltes situacions d’estrès tèrmic estan associades a l’existència d’un focus radiant
d’importància i, per tant, s’ha de prestar una atenció particular al seu apantallament per
evitar que la radiació tèrmica arribi al treballador, o bé cal aïllar els elements calents per
reduir la temperatura de la superfície.

S’ha de tenir en compte que l’emissió de radiació es produeix des de les superfícies
calentes cap a les superfícies més fredes, que es poden veure des del focus.

La indicació experimental que la calor radiant és la causant d’una situació d’estrès tèrmic
la dóna la comparació de la temperatura de globus amb la temperatura de l’aire.

Si es posa una pantalla davant el focus de calor se n’ha de preveure el refredament, ja que,
com que la pantalla és la que rep la radiació tèrmica, es pot anar escalfant i convertir-se en
un focus calent, i deixarà de ser un element de protecció.

La refrigeració es pot aconseguir si la pantalla té làmines metàl·liques en forma d’aletes de
refrigeració, o qualsevol altre dispositiu que augmenti la superfície de contacte amb l’aire
de manera que es faciliti l’evacuació de la calor rebuda per radiació.
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En zones de treball obertes
(exteriors), el control
ambiental general és

impossible o resulta poc
econòmic.

La ingestió d’aigua ha de
ser freqüent (cada 15-20
minuts) i en quantitats no

gaire elevades (entre 100 i
200 cc).

És convenient que les pantalles tinguin la superfície reflectora de radiacions, colors clars i
acabat brillant, com a mínim en la superfície que està enfrontada al focus de calor radiant.
D’aquesta manera es minimitza l’absorció de calor per la pantalla i se n’evita l’escalfament.

La temperatura i la humitat elevades també poden ser causes de situacions d’estrès
tèrmic, encara que generalment es queden en factors que generen un ambient molt
inconfortable, sense arribar a ocasionar situacions d’estrès tèrmic. En aquests
casos els sistemes de climatització són la solució.

Un altre procediment per reduir l’agressivitat de l’ambient pot ser augmentar
la velocitat de l’aire al voltant del treballador fins al límit del tolerable. Una
velocitat de l’aire elevada afavoreix l’evaporació de la suor i l’intercanvi de calor
per convecció.

Per aconseguir efectes beneficiosos, la humitat absoluta ha de ser inferior a 5,6
kPa (altrament, no és possible que la suor s’evapori) i la temperatura de l’aire ha
de ser inferior a 35 ºC, ja que, si és superior, el flux de calor serà des de l’aire cap
a la pell i no al contrari. Si la temperatura de l’aire és superior a 35 ºC, l’augment
de la velocitat pot ser contraproduent.

Una disposició pràctica quan no es pot reduir el risc són les dutxes d’aire, que
redueixen l’intercanvi tèrmic. La forma més simple d’una dutxa d’aire és el
clàssic ventilador disposat de manera que llenci el flux d’aire cap al treballador.
En dissenys més sofisticats, aquest flux d’aire pot estar temperat, amb l’objectiu de
crear un ambient al voltant del treballador en condicions de temperatura i humitat
menys agressives que les existents en l’ambient general.

L’adopció de mesures que tendeixin a reduir l’agressivitat ambiental requereix una
anàlisi detallada de la situació per determinar l’efecte individual de cada mesura
concreta i és recomanable recórrer a un expert que aconselli sobre les mesures que
s’han d’adoptar en cada cas.

2.3.3 Hidratació. Reposició oral d’aigua i electròlits

L’evaporació de la suor és la principal via de dissipació de la calor corporal i
es converteix en l’únic mecanisme possible de refredament quan la temperatura
ambient és més elevada que la corporal.

La ingestió de líquids per saciar la set no és suficient per mantenir una persona
ben hidratada. La majoria de les persones no senten la necessitat de beure fins
que han perdut entre 1 i 2 l d’aigua corporal, i si estan molt motivades per fer un
treball pesat, poden sofrir pèrdues de fins a 3 i 4 l abans que una set imperiosa
les obligui a parar i beure. Paradoxalment, la deshidratació redueix la capacitat
d’absorció d’aigua a l’intestí. Per tant, els treballadors exposats a la calor han de
ser educats sobre la importància de beure prou aigua durant el treball i rehidratar-
se generosament en acabar la jornada.

Els treballadors també han de conèixer la importància de la prehidratació
(consum d’una gran quantitat d’aigua immediatament abans de l’exposició a un
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Beguda isotònica

Es pot preparar una beguda
econòmica per a la rehidratació
oral amb un litre d’aigua potable,
40 g de sucre (sacarosa) i 6 g de
sal (clorur sòdic).

gran estrès per calor), ja que la calor i l’esforç impedeixen que l’organisme elimini
l’excés d’aigua a través de l’orina.

Les empreses han de facilitar l’accés a aigua o a altres begudes adequades per
fomentar la rehidratació. Qualsevol obstacle físic o pràctic a la beguda fomentarà
una deshidratació voluntària i augmentarà el risc de sofrir un trastorn per calor.

Les recomanacions següents han de ser un component essencial de qualsevol
programa per mantenir la hidratació:

Beure aigua regularment evita les
deshidratacions. Un bon hàbit podria
ser beure un got d’aigua cada 20
minuts.

• Tots els treballadors han de tenir lliure accés a aigua potable fresca o rebre
aigua una vegada cada hora, o amb més freqüència si les condicions imposen
un estrès més elevat.

• S’ha de proporcionar als treballadors gots nets, ja que és gairebé impossible
que una persona es rehidrati bevent directament d’una aixeta d’aigua.

• Els recipients d’aigua s’han de mantenir a l’ombra o en un lloc fresc a 15 o
2ºC (no es recomanen les begudes molt fredes, ja que tendeixen a inhibir la
ingesta).

L’aigua es pot barrejar amb aromatitzants per millorar-ne l’acceptació. Ara bé, no
es recomanen les begudes amb fama de calmar la set, perquè inhibeixen la ingesta
abans que es produeixi una rehidratació completa. Per aquest motiu, és millor
oferir aigua o begudes aromatitzades diluïdes i evitar les begudes carbòniques,
amb cafeïna o amb altes concentracions de sucre o sal.

Nutrició

Encara que la suor és hipotònica (menor contingut de sal) pel que fa al sèrum
sanguini, una sudoració profusa produeix una pèrdua contínua de clorur sòdic
i petites quantitats de potassi que s’han de reposar cada dia. A més, el treball
en ambients calorosos accelera el metabolisme d’oligoelements com el magnesi
i el zinc. Tots aquests elements essencials s’obtenen normalment a través dels
aliments; per això és important insistir als treballadors quant a la necessitat d’una
dieta equilibrada i d’evitar el consum excessiu de dolços i piscolabis, que no tenen
components nutritius importants. La pèrdua de sals per la suor s’ha de

reposar amb la ingesta d’aliments o
begudes amb electròlits.

Algunes dietes dels països industrialitzats contenen grans quantitats de clorur
sòdic (sal) i la probabilitat que els treballadors desenvolupin dèficits salins és molt
petita; però altres dietes més tradicionals no contenen prou quantitat de sal. En
algunes condicions, és possible que l’empresa hagi de proporcionar aliments salats
o alguns suplements dietètics durant el torn de treball.

Als països industrialitzats ha augmentat la venda de begudes per a esportistes o
calmants de la set, que contenen clorur sòdic, potassi i hidrats de carboni.

El component essencial de qualsevol beguda és l’aigua, però les begudes comple-
mentades amb electròlits poden ser útils per a les persones que ja han sofert una
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Alguns treballs en
condicions tèrmiques
extremes exigeixen la
protecció tèrmica dels

treballadors amb peces
especialitzades.

S’ha de tenir present que
l’equip aïlla de l’ambient,

però al mateix temps
dificulta l’eliminació de la
calor generada pel cos i

això és un factor de risc.

deshidratació important (pèrdua hídrica) combinada amb una depleció electrolíti-
ca (pèrdua de sal). Aquestes begudes solen tenir un elevat contingut de sal i s’han
de barrejar amb volums iguals o més alts d’aigua abans de consumir-les.

2.3.4 Peces de roba protectores

En el cas d’exposicions intenses a la calor, els equips de protecció individual
consisteixen en vestimentes que aïllen el treballador del medi. Normalment tenen
la seva aplicació en el context d’oferir una protecció adequada durant el temps
necessari per fer algunes operacions d’inspecció o manteniment. Aquests vestits
consisteixen en peces de roba aïllants i aluminitzades, que de vegades són gairebé
hermètiques i que disposen d’algun mecanisme que permet climatitzar l’interior
del vestit.

Els vestits aluminitzats són EPI molt
adequats en situacions adverses

tèrmiques en ambients molt
calorosos.

Així mateix, es poden utilitzar davantals reflectors per protegir el personal que
treballa davant una font radiant.

Les brigades contra incendis que s’han d’enfrontar a flames amb una temperatura
extremament elevada utilitzen vestits anomenats bunkers, que combinen un gran
aïllament contra l’aire calent i una superfície aluminitzada que reflecteix la calor
radiant.

La protecció tèrmica activa s’aconsegueix mitjançant vestits refrigerats amb aire
o líquid que cobreixen tot el cos o una part del cos, normalment el tors i de vegades
el cap. La seva aplicació s’ha de fer sota la supervisió d’un expert que decideixi
pel que fa a la protecció real que ofereix l’equip davant l’ambient, i també al temps
que es pot fer servir i a la durada i freqüència dels períodes de descans.

No s’han de confondre els equips de protecció contra ambients tèrmicament
agressius amb els destinats a protegir cremades per contacte amb objectes calents,
els que protegeixen contra projeccions de partícules candents o els de protecció
d’ulls contra radiacions.

2.4 Sistemes de control

Com a actuació global i sabent que no és possible fixar cap fórmula vàlida general
davant les situacions d’un estrès tèrmic, ja que, com hem dit, s’hauria d’efectuar
una anàlisi de cadascuna de les causes del risc i estudiar tots els elements que
conflueixen en el problema, veurem ara de manera esquemàtica algunes de les
mesures de prevenció que s’han d’adoptar a l’hora de fer tasques en ambients
fonamentalment calorosos.

Per això seguirem els principis general d’acció preventiva que utilitza la higiene
industrial, a fi de minimitzar o eliminar el risc al treballador (podeu veure’n un
resum a la figura 2.5). Aquesta es basa, en primer lloc, en l’actuació sobre la font
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o el focus; en segon lloc, en l’actuació sobre el medi de propagació, i en tercer
lloc, sobre el receptor o individu.

Figura 2.5. Actuacions sobre l’estrès tèrmic

L’actuació sobre la font o focus de calor es fa de la manera següent:

• Selecció d’equips i dissenys adequats.

• Elecció d’equips que emetin baixes quantitats de calor o que ho facin fora
del lloc de treball.

• Reducció de la humitat i temperatura de l’aire, mitjançant l’evacuació de la
calor, extracció localitzada de fums calents i aportació d’aire calent.

• Modificació del procés productiu, dissenyant va-Les mesures preventives
poden actuar sobre el focus, el medi o el treballador. riants que originen
menors emissions de calor i eliminant les fonts més importants.

• Tancament del procés, encapsulament de les fonts de calor per evitar-ne
l’extensió.

• Control de les emissions de l’aire calent amb la instal·lació de campanes
d’aspiració que el condueixin a l’exterior.

• Aïllament de les fonts de calor radiant mitjançant l’apantallament.

• Refredaments (temperatures de focus, revestiment).

Per actuar sobre el medi de difusió de la calor, les mesures que s’han de seguir
són:

• Automatització de les operacions.

• Ventilació per dilució general utilitzant l’aire exterior (generalment més
fred que el de l’interior, si es pretén reduir la temperatura), o bé aire
prèviament tractat o condicionat, i paral·lelament instal·lar extractors d’aire
o ventiladors.

• Control de la velocitat de l’aire.
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• Instal·lació d’aire condicionat o cortines d’aire fresc, ajustant-ne la veloci-
tat.

• Aïllament tèrmic de parets, sostres, estructures, etc.

• Col·locació de vidres i xarxes reflectants.

• Apantallament del lloc de treball.

Finalment, les accions que s’han de fer per reduir els efectes de la calor en
l’individu són:

• Control de la producció de la calor metabòlica, disminuint la càrrega de
treball o distribuint-la en tota la jornada de treball, i utilització de la
mecanització de processos (automatismes) o aplicació d’eines que redueixin
l’esforç físic.

• Instal·lació de cabines climatitzades, sobretot en les feines sedentàries.

• Utilització d’àrees de descans amb aire condicionat, on reposar i arribar a
un equilibri fisicopsíquic.

• Distribució de les feines en funció de l’aclimatació dels treballadors. Els
treballadors nous o que s’acaben d’incorporar han de fer tasques lleugeres
fins a completar el període d’adaptació mitjançant l’aclimatació. Cal
establir un programa d’aclimatació en què les exposicions s’ajustin a un
temps limitat que s’incrementi fins a l’aclimatació completa.

• Rotació de tasques.

• Programació de les feines més dures en hores menys caloroses.

• Limitació de la durada de l’exposició i descans en ambients frescos, i
subministrament d’aigua fresca.

• Informació sobre el reconeixement dels símptomes de sobrecàrrega tèrmica.

• Formació en primers auxilis sobre els símptomes derivats del treball en
ambients calorosos.

• Control mèdic dels treballadors exposats a situacions límits de calor mitjan-
çant exàmens previs a l’ingrés i periòdics, impedint exposicions excessives
als que presentin problemes circulatoris o infeccions respiratòries.

• Informació al personal sobre la necessitat de reposar les pèrdues de líquids
mitjançant la ingesta d’aigua i sal (és aconsellable beure un vas d’aigua cada
20 minuts aproximadament).

• Selecció adequada de personal, evitant operaris joves, obesos, amb una
freqüència cardíaca alta, amb una temperatura interna alta, malalts crònics
(cor, ronyó, etc.), consumidors de droga o alcohol, dones embarassades o
consumidors de medicaments que desequilibrin la resposta fisiològica a la
calor (sedants, hipotensors, tranquil·litzants, etc.).
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Treball i variacions
tèrmiques ambientals

Per a treballs de tipus moderat,
com els que freqüentment es fan
en construcció i agricultura, els
riscos a causa de l’estrès tèrmic
per calor poden ser importants,
en un dia cobert i amb una
humitat relativa del 30%, quan la
temperatura arriba als 33 C.
Cada augment de la HR del 10%
produeix un risc comparable a
un augment de la temperatura
entre 2 C i 3 C. Si a més el dia
està completament clar, el risc és
comparable al produït per un
augment de la temperatura d’uns
7 C, mentre que si està
parcialment cobert, seria com el
produït per un increment de 3 C.

• Ensinistrament general davant els riscos i sistemes de control. Instruccions
verbals i escrites.

• Proporcionar roba de treball adequada, lleugera, no voluminosa i que no
dificulti els moviments.

• Utilització d’EPI adequats, considerant la calor excessiva, i de robes espe-
cials que aïllin de la calor o la reflecteixin, alhora que facilitin l’evaporació
de la suor. La roba de protecció ha de ser preferiblement aluminitzada, de
manera que elimini la calor radiant rebuda o la transmesa per convecció.
Mai no ha de ser inflamable i ha d’eliminar la calor a través del vestit, i s’ha
d’eliminar la calor produïda per l’organisme a través del vestit.

En treballs a l’aire lliure, els empresaris han d’aplicar també mesures organitzati-
ves, com ara:

• Estar atents a les previsions meteorològiques per planificar el treball diari
i adoptar les mesures preventives adequades. A més de la temperatura de
l’aire, s’han de tenir en compte la humitat de l’aire (el risc s’incrementa
en augmentar la humitat de l’aire) i la radiació solar (si el dia és clar,
s’incrementa el risc). Els valors de temperatura a partir dels quals els riscos
poden ser inacceptables depenen de si el treball és lleuger (temperatures
més altes), moderat (temperatures més baixes que en el cas dels lleugers) o
pesats (temperatures encara més baixes).

• Procurar que el treball es faci en interiors o a l’ombra.

• Disposar que les tasques de més esforç físic es facin en els moments de
menys calor de la jornada. El període més calorós del dia, al sol, en dies
clars, és el comprès entre les 2 de la tarda (les 12 del matí en hora solar a
l’estiu) i les 5 i mitja de la tarda (les 3 i mitja de la tarda en hora solar a
l’estiu).

• Durant les hores més caloroses del dia, s’han d’evitar la realització de
tasques pesades, els treballs especialment perillosos i el treball en solitari.

• En zones on l’estiu és calorós, s’han de modificar els horaris de treball
durant l’estiu perquè, on el procés de treball ho permeti, no es treballi durant
les hores de més calor del dia.

• Establir la rotació de treballadors en les tasques on pot haver molt estrès
tèrmic per calor.
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RD 1299/2006

En el nou RD 1299/2006, de 10
de novembre, pel qual s’aprova
el nou quadre de malalties
professionals en el sistema de la
Seguretat Social, estableix, en
l’annex 2, una llista
complementària de malalties
d’origen professional associades
al fred que es podria preveure en
un futur.

3. Estrès tèrmic per fred: avaluació, prevenció i control

La pèrdua de la calor corporal a causa d’una exposició laboral al fred pot donar
lloc a riscos de tipus tèrmic que poden produir alteracions de la salut greus, i fins
i tot mortals.

Aquesta pèrdua de calor també pot originar molèsties o falta de confort per
sensació de tenir fred i pot dificultar la realització de les tasques, ja que redueix
notablement la destresa manual, encara que es duguin guants. A més, pot provocar
malalties i lesions relacionades amb el fred i augmentar el risc de patir un accident
de treball. Entre els riscos originats per estrès tèrmic a causa del fred, hi destaquen:

• El risc d’hipotèrmia o refredament general del cos és el que pot tenir pitjors
conseqüències per a la salut dels treballadors, ja que si la hipotèrmia és
aguda es pot produir la mort.

• El risc de refredament localitzat de parts del cos, com les extremitats i la
cara, que poden donar lloc a congelacions i lesions de les parts afectades.

Una exposició laboral al fred es pot donar tant en situacions naturals extremes
com en determinats ambients industrials (com les cambres frigorífiques per la
conservació d’aliments), en què per raons tècniques la temperatura ha de romandre
molt baixa, fins i tot pot arribar a 50 ºC sota zero. També es pot donar en la
construcció, en l’agricultura, en tasques de manteniment d’estacions d’esquí, en
serveis de rescat en alta muntanya, etc., en què el treball es fa a l’aire lliure i, per
tant, els treballadors, a l’hivern o en zones climàtiques fredes, estan exposats al
fred.

La necessitat de conservar els
aliments en cambres frigorífiques fa
que els treballadors que hi treballen
es trobin exposats a condicions
tèrmiques de fred molt acusades.

La valoració de les situacions d’estrès per fred (situacions lleus) es basa en les
disposicions legals que figuren en l’annex III de l’RD 486/97, “Disposicions
mínimes de seguretat i salut als llocs de treball”, i també en la guia tècnica de
l’INSHT, del mateix Reglament.

A més, disposem de la norma UNE EN ISO 11079.98, per avaluar l’estrès per fred
(en condicions greus), des de les dues perspectives: la del refredament general del
cos i la del refredament localitzat de les extremitats i la cara.

Un cas particular, que està reglamentat, són les feines en cambres frigorífiques,
que figuren en l’RD 1561/95.
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3.1 Conceptes bàsics en l’avaluació de l’estrès tèrmic per fred

Quan estudiem les situacions d’estrès tèrmic per fred, cal diferenciar i analitzar
separadament els efectes produïts en el treballador, en els casos següents:

• Refredament general del cos.

• Refredament de les extremitats.

• Refredament de la pell per convenció d’aire.

• Refredament de la pell per conducció, a causa del contacte amb superfícies
fredes.

• Refredament a través del sistema respiratori.

En general, la situació més crítica i que cal estudiar sovint és la del refredament
global del cos, que sovint, a causa d’una falta d’aïllament correcte de la roba, pot
comportar una pèrdua de la calor corporal amb el risc d’hipotèrmia consegüent.

En els treballs a l’exterior és molt
important tenir en compte el
refredament general del cos.

En els casos d’exposicions als ambients exteriors, és molt important tenir en
compte, a més del refredament general del cos, la pèrdua de la calor que es pot
produir en les extremitats pel fet que poden no estar protegides per un aïllament
de roba. Cal pensar en les mans o en la cara.

Els casos de refredaments a causa de la convenció, la conducció o les pèrdues de
calor produïdes a través de la respiració són més secundaris, però també cal tenir-
los presents, sobretot en el cas del refredament per les vies respiratòries, quan les
temperatures són extremament baixes.

Les situacions d’estrès degudes a l’exposició a ambients freds depenen de
la capacitat de l’individu exposat a mantenir eficientment l’equilibri tèrmic
per evitar pèrdues perilloses de calor.

La primera mesura que cal analitzar en les situacions d’estrès tèrmic per fred es
basa en el comportament del treballador, seguida pel control de la vestimenta, de
l’exercici o de la disposició d’espais condicionats, per tal que el treballador es
pugui recuperar de les situacions de fred.

En moltes situacions, tots aquests tipus d’estrès es poden presentar a la vegada i,
com podem veure en la taula 3.1, en la classificació segons els diferents tipus de
treball, caldrà determinar el risc d’un o més efectes, tenint present que l’estrès per
fred augmenta com més gran és l’activitat i la protecció disponible.

Taula 3.1. Classificació esquemàtica del treball en ambients freds

Temperatura Tipus de treball Tipus d’estrès per fred

Entre 10 i 20 C Treball sedentari, lleuger, treball
manual de precisió

Refredament de tot el cos,
refredament de les extremitats
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El dolor en les extremitats
pot ser el primer avís de
perill davant una exposició
al fred.

Taula 3.1 (continuació)

Temperatura Tipus de treball Tipus d’estrès per fred

Entre 0 i 10 C Treball sedentari i estacionari,
treball lleuger

Refredament de tot el cos,
refredament de les extremitats

Entre -10 i 0 C Treball físic lleuger, manipulació
d’eines i materials

Refredament de tot el cos,
refredament de les extremitats,
refredament per contacte

Entre -20 i -10 C Activitat moderada, manipulació
de metalls i líquids (gasolina, etc.),
condicions del vent

Refredament de tot el cos,
refredament de les extremitats,
refredament per contacte,
refredament convectiu

Per sota de -20 C Tot tipus de treball Tot tipus d’estrès per fred

3.1.1 Refredament general del cos

El refredament general del cos està directament relacionat amb la calor metabòlica
i les pèrdues de calor produïdes en una situació laboral extrema pel que fa al fred,
degudes moltes vegades a una falta d’aïllament de la vestimenta.

Les feines a l’exterior en condicions
meteorològiques adverses poden
induir a un refredament general del
cos i a un refredament localitzat.

El refredament general del cos depèn de l’aïllament que ens proporciona
la vestimenta.

Una exposició perllongada a un ambient tèrmic fred pot comportar una baixada
de la temperatura corporal, amb el perill que es produeixi una hipotèrmia. En
principi es manifesta amb malestar general, tremolors i pèrdua de l’agilitat en el
moviment, i dolor, sobretot a les extremitats. Si la temperatura corporal del cos
baixa per sota dels 35 ºC, les tremolors són màximes i limiten molt el tipus de
feina tant física com mental.

Aquesta situació podria arribar a ser mortal si continua baixant la temperatura i es
produeix una fibril·lació ventricular amb la consegüent aturada cardíaca.

3.1.2 Refredament de les extremitats

Els guants són imprescindibles per
treballar en ambients freds, a fi
d’evitar les congelacions dels dits.

El refredament de certes parts del cos, com els peus, el cap, especialment les
orelles, el nas i altres parts de la cara, pot produir molèsties i també lesions. A
més, en el cas de les mans, deteriora la destresa manual.

Cal destacar que l’elevada relació existent entre la superfície de les mans, i
especialment dels dits i la seva massa, fa que les pèrdues de calor en aquesta zona
siguin grans.

La circulació sanguínia de les extremitats depèn tant de l’estat tèrmic local com
de l’estat tèrmic general del cos.
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El refredament produeix una vasoconstricció perifèrica que permet mantenir
l’equilibri de calor intern a expenses d’un refredament gradual dels teixits superfi-
cials, especialment en peus i mans. Cal tenir present que fins i tot es pot produir un
refredament localitzat, fins i tot quan el cos en el seu conjunt estigui en condicions
de neutralitat tèrmica. La pèrdua de calor s’incrementa si, a més de temperatures
baixes, hi ha vent, i és més ràpida en les parts del cos al descobert.

Es poden donar congelacions de les
mans si no es porta cap tipus de

protecció tèrmica, com guants.

El nivell d’activitat influeix notablement en el refredament local de les extremitats.

Com més gran sigui la intensitat dels exercicis realitzats, més elevada és la calor
subministrada a través de la circulació de la sang als teixits, i els temps d’exposició
permissibles són més llargs.

3.1.3 Refredament per convecció

El refredament de la pell per convecció es pot donar tant en les superfícies
protegides per la vestimenta del treballador com en les no protegides. Aquestes
últimes són les més importants, ja que poden comportar una pèrdua gran de calor
corporal que pot donar lloc, segons quines siguin les condicions ambientals, a
situacions de risc greu per congelació.

Aquesta calor intercanviada entre el cos i l’ambient es defineix mitjançant un
coeficient de transferència de calor, en què el paràmetre més important és el valor
de la velocitat relativa de l’aire.

El valor del refredament de la pell per convecció, de les parts exposades i no
protegides pel vestit, es calcula mitjançant l’índex WCI (Wind Chill Index), el
qual ens permet saber el risc de congelació de les parts del cos no protegides, com
les mans i la cara (orelles, nas, etc.).

3.1.4 Refredament per conducció

El refredament per conducció es dóna quan es manipulen objectes amb les mans
desprotegides, sobretot peces metàl·liques o líquids molt freds. Aquest intercanvi
de calor local por ser elevat.

L’intercanvi de calor per conducció en sentit negatiu (pèrdua de calor corporal)
s’ha estudiat poc i se sol basar en casos en què té lloc la baixada de la temperatura
dels dits en contacte amb superfícies metàl·liques, com l’alumini.

Com a mesura preventiva es recomana que la temperatura dels dits es mantingui
sempre uns graus per sobre de 0 ºC, per tal de prevenir l’aparició de dolor i
mantenir una funció correcta de mans i dits.
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El broncoespasme

El broncoespasme és una reacció
comuna al fred particularment
pronunciada en persones que
pateixen asma i en persones amb
disfuncions cardiovasculars.

3.1.5 Refredament a través del sistema respiratori

La calor perduda en la respiració és la suma de la perduda per convecció
respiratòria i de la perduda per l’evaporació respiratòria.

La inhalació d’aire sec i fred provoca un refredament local de la mucosa nasal i
de la part superior de l’aparell respiratori.

Amb la respiració nasal es recupera una certa quantitat d’humitat i de calor a través
de la membrana mucosa. En respirar per la boca, especialment quan la velocitat
de respiració és alta, el refredament es pot estendre a les zones profundes de les
vies respiratòries i provocar inflamacions epitelials, irritacions i broncoespasmes.

La calor perduda en la respiració es pot calcular en funció de la calor
metabòlica.

No hi ha un model senzill per a l’estudi del refredament de les vies respiratòries.
La majoria de la informació que es pot trobar prové d’estudis experimentals.

En els esports de resistència es recomana que la temperatura de l’aire no superi
els -20 ºC i, per a nivells d’activitat baixos, la respiració nasal pot suportar
temperatures de fins a -40 ºC, encara que es presenti a aquestes temperatures una
sobrecàrrega general per fred.

D’una manera esquemàtica podem fer una relació, tal com podem veure en la taula
3.2, dels diferents tipus d’estrès per fred i les mesures necessàries que cal adoptar.

Taula 3.2. Relació entre el risc esperat d’estrès per fred i les mesures necessàries que cal adoptar

Refredament de tot el cos. Refredament de les
extremitats

Temperatura de l’aire
Temperatura radiant mitjana
Velocitat de l’aire
Humitat relativa
Nivell d’activitat
Roba

Refredament de la pell per convecció Temperatura de l’aire
Velocitat de l’aire

Refredament de la pell per conducció Temperatura de la superfície
Roba

Refredament respiratori Temperatura de l’aire
Nivell d’activitat física

En les situacions higièniques més habituals, els dos tipus de refredament més
importants són el refredament general del cos i el refredament de les extremitats.
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3.2 Avaluació de les exposicions al fred

Quan el procés de treball o les condicions meteorològiques fan impossible
l’eliminació dels riscos deguts al fred, és necessari avaluar-los per saber si es
poden considerar acceptables per a la salut o si, per contra, s’han d’aplicar mesures
per reduir-los fins a nivells acceptables.

Les condicions tèrmiques en ambients interiors, si el procés no implica temperatu-
res baixes, són relativament fàcils de modificar mitjançant tècniques d’enginyeria.
Si l’ambient és exterior, dependrà del temps i del clima, i serà necessari aplicar
mesures de protecció, com dur roba de protecció adequada o dur a terme una
combinació d’activitat metabòlica, és a dir, generació de calor per part de
l’organisme i aïllament per evitar la pèrdua de calor. Quan les temperatures són
molt baixes pot ser necessari utilitzar protecció respiratòria i ocular.

El mètode de valoració referencial de la norma UNE ENV ISO 11079.98 proposa
avaluar l’estrès per fred des de dues perspectives:

• Analitzar la possibilitat d’un refredament general del cos.

• Analitzar la possibilitat que es produeixin efectes locals a causa del refreda-
ment de zones de la pell no protegides o poc protegides.

Per avaluar el risc per refredament general del cos, tenim l’índex IREQ (aïllament
requerit de la vestimenta), que quantifica l’aïllament tèrmic que ha de proporci-
onar la vestimenta, tant en treballs en espais interiors com en els exteriors, per tal
d’evitar una pèrdua neta de calor del cos, i que podria tenir com a conseqüència
el refredament general del cos.

Per fer l’avaluació utilitzant l’índex IREQ, caldrà conèixer els paràmetres
ambientals següents: la temperatura, la velocitat de l’aire, la humitat, la
radiació i l’estimació de la càrrega metabòlica.

El mètode de l’índex IREQ permet avaluar l’estrès per fred tant en termes de
refredament general del cos com de refredament local de certes parts del cos, com
les extremitats i la cara.

L’avaluació dels riscos deguts al refredament localitzat es pot fer utilitzant
l’índex WCI (índex per refredament pel vent), especialment indicat per a
les exposicions al fred en exteriors, basat en el poder de refredament del vent.
Complementàriament a les mesures obtingudes per l’índex IREQ (aïllament
requerit de la vestimenta), s’utilitza la mesura de la temperatura cutània de les
mans.
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En l’NTP 462 de l’INSHT,
que podeu consultar en la
secció “Adreces d’interès”
del web d’aquest crèdit,
podeu trobar l’avaluació
per exposició al fred.

3.2.1 Avaluació del risc per refredament general del cos. Índex IREQ

El refredament general del cos està directament relacionat amb la calor metabòlica
i les pèrdues de calor mitjançant el balanç tèrmic del cos humà.

Aquest índex està descrit en la norma UNE ENV ISO 11079:98 i també en
tenim un resum en l’NTP 462-1997 (Estrès per fred: avaluació de les exposicions
laborals).

L’equació del balanç de la calor entre la persona i l’ambient es resol segons
l’aïllament de la vestimenta requerida (IREQ) necessària per mantenir el balanç de
calor en equilibri sota un criteri específic d’esforç fisiològic, i després es calcula
una durada límit d’exposició (DLE) per a un aïllament del vestit disponible en
base a nivells acceptables de refredament corporal. En la figura 3.1 podem veure
els valors de l’índex IREQ (clo) necessaris, relacionats amb les diferents activitats
i la temperatura ambiental (ºC).

Figura 3.1. Valors IREQ necessaris per mantenir un baix nivell d’estrès tèrmic fisiològic
(sensació de neutralitat tèrmica) a diferents temperatures

Les dades de partida per fer l’avaluació segons l’índex IREQ seran
els mesuraments ambientals de temperatura, velocitat de l’aire, humitat i
radiació, i l’estimació de la càrrega metabòlica.

En primer lloc, abans de centrar-nos en el mètode d’avaluació segons l’índex
IREQ, hem de definir els dos nivells d’esforç fisiològic:

1. L’IREQmín, caracteritzat per la vasoconstricció perifèrica i la no-regulació
de la suor.

Defineix l’aïllament mínim requerit per mantenir l’equilibri tèrmic a un
nivell per sota del normal de temperatura corporal mitjana.

2. L’IREQneutral es defineix com l’aïllament requerit per proveir condicions
de neutralitat tèrmica.
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L’IREQmín representa el refredament més alt admissible en el treball.

El càlcul de l’IREQ es fa sobre una persona estàndard. La interpretació de l’IREQ
per determinar l’aïllament del vestit requerit només ens pot servir de guia per a
casos individuals. La variació en termes de capacitat fisiològica, comportament
davant el vestit, i les necessitats subjectives i preferencials és gran.

La selecció individual del vestit d’acord amb l’ambient, es fa preferentment
d’acord amb les seves experiències i preferències.

El mètode d’avaluació del risc d’hipotèrmia es basa en el càlcul de l’índex
tèrmic, IREQ (aïllament de la vestimenta requerit), o aïllament tèrmic que
hauria de proporcionar la roba del treballador, en la situació de treball que
s’estigui estudiant, perquè no hi hagi pèrdues inacceptables de calor corporal
que trenquin l’equilibri tèrmic del cos.

Els valors de referència usats en la valoració del risc es basen en dos criteris
fisiològics:

• Criteri de sobrecàrrega fisiològica alta, segons el qual l’equilibri tèrmic
es manté gràcies a la vasoconstricció de la pell i les extremitats. Aquest
criteri admet una pèrdua de calor que dóna lloc en l’individu a una sensació
tèrmica de tenir fred.

Amb aquest criteri es calcula l’aïllament de la vestimenta mínim requerit,
IREQmín, que mantindrà l’equilibri tèrmic per a un valor de temperatura
central una mica inferior al normal, i, per tant, donarà lloc a una sensació
incòmoda de tenir fred.

El valor del criteri de sobrecàrrega fisiològica alta marca el límit de
l’acceptabilitat del risc d’hipotèrmia.

• Criteri de sobrecàrrega fisiològica baixa. L’equilibri tèrmic es manté a
un valor normal de temperatura central amb una pèrdua de calor corporal
petita i una intervenció termoreguladora fisiològica mínima. La sensació
que experimenta l’individu és de neutralitat tèrmica. Aplicant aquest criteri,
es calcula l’aïllament de la vestimenta neutre requerit, IREQneutral.

El valor del criteri de sobrecàrrega fisiològica baixa IREQneutral marca el
límit de l’acceptabilitat del malestar o les molèsties per fred.

La valoració del risc d’hipotèrmia (o del malestar per fred, si es vol), mitjançant la
comparació de l’aïllament tèrmic de la roba que vesteix el treballador i l’aïllament
necessari per mantenir l’equilibri tèrmic, pot donar lloc a quatre tipus de resultats:
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Iclr

Iclr és l’aïllament resultant o
aïllament corregit de la
vestimenta en què es té en
compte l’efecte del moviment
del cos i del vent.

• Si el Iclr (aïllament resultant de la vestimenta) de la roba del treballador és
inferior a l’IREQmín, el risc d’hipotèrmia es considera inacceptable.

• Si el treballador duu una roba amb un Iclr superior o igual a l’IREQmín, el
risc d’hipotèrmia es considera acceptable.

• Si el Iclr és inferior a l’IREQneutral, es produirà un malestar inacceptable per
la sensació de tenir fred.

• Si el Iclr és superior o igual a l’IREQneutral, es podria produir un sobre-
escalfament del cos, i augmentaria la sudoració, la roba es mullaria i
progressivament s’incrementaria el risc d’hipotèrmia, que podria arribar a
ser inacceptable.

Un risc d’hipotèrmia inacceptable o, si escau, les molèsties inacceptables
per sensació de fred, es podrien fer acceptables si es proporcionés al
treballador roba que el Iclr de la qual fos igual a l’IREQmín o a l’IREQneutral,
respectivament.

En cas que no es pugui proporcionar al treballador roba el Iclr de la qual sigui
igual a l’IREQmín o a l’IREQneutral, s’ha de limitar el temps d’exposició al fred fins
que s’arribi al nivell acceptable.

Per a això, s’ha de calcular la durada límit d’exposició (DLE), D lím mín oDlím neutral,
respectivament.

A més, s’ha de calcular el temps de recuperació (RT ), o temps en què el treballador
ha de romandre en un lloc càlid per recuperar la calor perduda durant Dlim.

La durada del temps de recuperació depèn de les condicions ambientals del lloc
de recuperació (com més càlid sigui més curta serà la durada, però la temperatura
del local no ha de ser superior a 27 ºC), l’activitat física durant la recuperació i la
roba que es dugui posada.

D’una manera resumida podem veure en la taula 3.3 els diferents tipus d’hipotèr-
mia relacionats amb l’aïllament tèrmic de la roba.

Taula 3.3. La valoració del risc d’hipotèrmia mitjançant la comparació de l’aïllament tèrmic de la roba que vesteix el treballador

Iclr < IREQmín IREQmín ≤ Iclr < IREQneutral Iclr ≥ IREQneutral

Risc d’hipotèrmia innaceptable Roba insuficient per prevenir el
refredament inacceptable.
Calcular Dlím mín.

Risc d’hipotèrmia acceptable Roba suficient per prevenir el
refredament inacceptable.

Malestar per fred innaceptable Roba insuficient per prevenir la
sensació de tenir fred.

Risc d’hipotèrmia acceptable i
malestar per fred acceptable

Roba suficient
Risc de sobreescalfament: el suor
a la roba incrementaria el risc
d’hipotèrmia
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En la taula 3.4 podem veure la determinació de l’IREQ i de Dlím, que es fa en
funció dels valors de referència fisiològics.

Taula 3.4. Valors de referència de l’IREQ mínim i neutral amb els criteris de sobrecàrrega fisiològica per
a un refredament general del cos

IREQ mínim. Criteri de
sobrecàrrega fisiològica alta

IREQ neutral. Criteri de
sobrecàrrega fisiològica baixa

IREQ. Tsk (ºC) 30 35,7-0,0285 M

IREQ. W (adimensional) 0,06 0,001 M

DLE. Qlim(W · h/m2) -40 -40

Tsk = temperatura mitjana de la pell (ºC). W = mullena cutània. Qlim = valor límit de la pèrdua de calor corporal en W·h/m2 . M = taxa

metabòlica.

Nota sobre l’aïllament de la roba

Convé fer un aclariment sobre les diferents maneres de considerar l’aïllament de la roba
o vestimenta. Una d’aquestes, Icl (aïllament intrínsec o aïllament bàsic de la vestimenta,
denominat també simplement aïllament de la vestimenta), és l’aïllament de la vestimenta
estimat usant les taules de la norma ISO 9920. Aquestes taules estan confeccionades
a partir d’experiments fets amb maniquins tèrmics estàtics i els seus valors no tenen
en compte que els moviments del cos i el vent afecten les capes d’aire entre la roba i
disminueixen les seves propietats aïllants.

Per tant, si en les equacions per al càlcul de l’IREQ s’operés amb Icl, se sobreestimaria la
capacitat d’aïllament en les situacions reals de treball, en què l’activitat física i el moviment
de l’aire fan disminuir l’aïllament de la roba del treballador.

En conseqüència, el que s’ha de fer és, a partir de Icl, obtenir-lo mitjançant una equació Iclr
(aïllament resultant o aïllament corregit de la vestimenta), que sí que té en compte l’efecte
del moviment del cos i del vent.

Generalment s’accepta un increment del 25%. Entre el valor Icl i el Iclr.

Tant l’IREQmín com l’IREQneutral són en realitat valors resultants o corregits, ja que es
calculen a partir de l’activitat física realitzada, la velocitat de l’aire i la resta de les variables
que hi influeixen.

Càlcul del temps límit d’exposició (DLE)

Un individu que treballa en un ambient fred amb una vestimenta que té una
resistència tèrmica (Iclr) inferior a l’IREQmín està exposat a risc d’estrès per fred
amb possibles efectes adversos per a la seva salut al cap d’un temps determinat.

En aquest cas, la pèrdua neta de calor del cos és S 6= 0 (S = calor acumulada pel
cos en W/m2); per tant, al cap d’un temps T l’energia calorífica neta perduda (Q)
serà:

Q = S · T

S’admet (taula 3.4) un valor màxim de pèrdua d’energia calorífica neta, Qlim = -40
W h/m2, per a individus físicament sans.

Al principi de l’exposició, i per a un temps limitat (20-30 minuts), hi ha una
pèrdua neta de calor en els teixits, majoritàriament causada pel refredament de
la pell i la reducció de la circulació perifèrica, que correspon a una pèrdua de
calor aproximadament de 40 W h/m2. S’equilibrà llavors la temperatura del cos i
l’emmagatzematge de calor és nul.
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NTP 462

En l’NTP 462 (Estrès per fred:
avaluació de les exposicions
laborals), hi ha les taules que ens
donen els valors de l’IREQ en
funció de la velocitat i la
temperatura de l’aire i del nivell
d’activitat, i altres en què es
dóna una selecció dels valors
calculats de Tmàx per a diferents
valors de l’aïllament del vestit,
de la temperatura de l’aire i del
nivell d’activitat.

En el document ISO/TR
11079:1993, es publica el
programa informàtic
adequat per a la resolució
de tots els càlculs.

Per calcular el temps màxim de permanència o exposició a un ambient fred (per
evitar el risc de refredament general) s’ha de conèixer el valor de S, mitjançant la
fórmula de l’equilibri tèrmic.

Una vegada conegut el valor S, s’obté el temps màxim de permanència en
l’ambient fred a través de l’expressió:

Tmax =
Qlim

S

Càlcul del temps de recuperació (RT)

Des del punt de vista preventiu és útil conèixer el temps de recuperació necessari
perquè un individu exposat a ambients freds, en els quals S < 0, recuperi l’energia
calorífica que ha perdut.

Cal suposar que el període de recuperació es portarà a terme en condicions dife-
rents de les de treball, és a dir, que les variables termohigromètriques, l’activitat
metabòlica i l’aïllament tèrmic del vestit tindran nous valors.

Perquè l’organisme recuperi energia calorífica, el terme S’ ha de ser positiu, i
s’han de substituir els valors de les variables corresponents al treball per les de
recuperació.

S’utilitza l’expressió:

(RT ) Trec =
Qlim

S′

On: Qlím = -40 W · h/m2

Els càlculs del temps màxim d’exposició i de recuperació es poden estimar
tant per prevenir el risc de refredament general del cos com per evitar
l’inconfort.

Per fer el càlcul exacte de l’IREQ, temps màxim admissible i temps de recuperació,
s’ha d’utilitzar un programa informàtic o una calculadora programable.

Exemple d’aplicació de l’índex IREQ (aïllament requerit de la vestimenta)

Es vol valorar l’exposició laboral al fred d’un individu que treballa en un magatzem frigorífic
a -20 °C de temperatura de l’aire, fent tasques de transport amb traspalet, maneig i
classificació de caixes de productes congelats.

La seva activitat metabòlica és de 376 kcal/min = 144,4 W/m2.

La vestimenta de l’individu es compon de les peces següents: roba interior (samarreta de
màniga llarga i calçotets), camisa de màniga llarga de franel·la i pantalons del mateix teixit,
pul·lòver gruixut, parca, mitjons gruixuts, botes i guants.

El valor de la resistència tèrmica del vestit depenent dels seus components, segons les
taules de clo, és de Icl = 2,03 clo.

La humitat relativa al magatzem és del 50%, la velocitat relativa de l’aire és de 0,2 m/s i la
temperatura radiant és igual a la de l’aire (t r = ta).
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Solució:

Consultant l’NTP 462 de l’INSHT, per a M = 145 W/m2 i ta = -20 °C, obtenim,
respectivament, per a V ar = 0,2 m/s i Icl = 2 clo, els valors següents:

IREQmín = 2, 20 clo

Tmàx = 1, 16 hores

El valor de IREQmín de 2,20 clo equival a una vestimenta, segons les taules, de 2,75 clo
(valor corregit de la vestimenta), ja que s’ha de preveure un 25% més de resistència tèrmica
quan els valors són teòrics.

Com que l’individu en qüestió vesteix amb 2 clo, s’haurà de proveir de roba amb un nivell
d’aïllament tèrmic més elevat o reduir l’exposició habitual fins a aproximadament 1 hora, ja
que, segons el valor de l’IREQmín (< Iclo), hi ha risc d’estrès per fred a causa del refredament
general del cos.

Per conèixer amb exactitud l’augment de resistència tèrmica de la vestimenta
necessària o el temps de recuperació de l’individu en les condicions actuals
després de l’exposició màxima de 70 minuts, és necessari disposar d’un programa
informàtic.

Un cas particular el trobem en les feines en cambres frigorífiques, que preveu l’RD
1561/95, sobre jornades especials de treball, en què s’estableixen, en funció de la
temperatura de les cambres, els règims de treball-descans:

En la taula 3.5, podem veure relacionats la temperatura a la cambra frigorífica, la
jornada laboral i el temps de recuperació.

Taula 3.5. Condicions de treball per a cambres frigorífiques segons l’RD 1561/95

Tipus de cambra Jornada de treball Temps de recuperació

Entre 0 C i -5 C 8 hores 10 minuts de descans cada 3 hores

< -5 C fins a -18 C 6 hores 15 minuts de descans per cada hora

Per sota de -18 C 6 hores 15 minuts de descans per cada 45 minuts

3.2.2 Índex WCI (índex de refredament pel vent)

L’índex WCI (en anglès Wind-Chill Index) està dissenyat per avaluar l’efecte local
de refredament, tenint en compte la temperatura de l’aire i la velocitat del vent.

Està pensat per avaluar ambients exteriors i se suposa que la persona exposada
utilitza una roba d’abric adequada. Aquest índex també s’explica en l’NTP 462-
1997.

En ambients exteriors molt freds és
important calcular l’índex de

refredament pel vent (WCI), en què
la sensació tèrmica es veurà molt

més acusada.

L’avaluació fent servir aquest índex presenta procediments per avaluar els riscos
de refredament localitzat, a causa de la convecció, de parts del cos no cobertes, i
els riscos de refredament de les extremitats i les vies respiratòries.

També en aquests casos hi ha dos criteris de referència que es poden aplicar per
valorar els riscos:
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La metodologia del càlcul
de l’índex WCI, la trobem en
la norma ISO 11079.

• El criteri de sobrecàrrega fisiològica alta per a la prevenció d’efectes nocius,
que s’ha de prendre com a referència de l’acceptabilitat dels riscos.

• El criteri de sobrecàrrega fisiològica baixa, criteri de referència per a la
prevenció de les molèsties per fred.

El risc de refredament localitzat de zones del cos no protegides (per exemple,
la cara) a causa de la convecció s’avalua mitjançant l’índex WCI, que és
la pèrdua de calor des d’una àrea de la pell no protegida en funció de la
temperatura de l’aire i la velocitat del vent.

No és recomanable aplicar l’índex WCI en velocitats altes, ja que el valor de
l’índex varia poc quan les velocitats superen els 20 m/s. L’índex WCI es determina
a partir de l’equació:

WCI = 1, 16 · (10, 45 + 10 · V 1/2
ar − Var) · (33− ta)

On:

WCI: índex de refredament pel vent (W/2).

V ar: velocitat relativa de l’aire (m/s).

T a: temperatura de l’aire (ºC).

Una interpretació pràctica de l’índex WCI és mitjançant la temperatura de refre-
dament tch (en anglès Chilling temperature) que es defineix com la temperatura
ambient que, en condicions normals (velocitat relativa de l’aire d’1,8 m/s), té el
mateix poder de refredament que les condicions ambientals reals.

La temperatura de refredament tch es calcula utilitzant l’expressió:

tch = 33− WCI

25, 5

• El risc de refredament de les extremitats i, en concret, de les mans, es pot
avaluar directament mesurant en els dits la temperatura de la pell, tsk (skin
temperature), i comparant-la amb els corresponents criteris fisiològics de
valoració. En la taula 3.6 podem veure els valors de referència de l’índex
WCI i de la tch.

• La inhalació d’aire fred refreda les mucoses respiratòries. La pèrdua de
calor és més gran com més baixa és la temperatura de l’aire i creix en
augmentar la ventilació pulmonar (per exemple, amb l’activitat).

• El risc de refredament de les vies respiratòries s’avalua mesurant la tempe-
ratura de l’aire (ta) i comparant-la amb el criteri de referència assenyalat en
la taula 3.6. Per sota del criteri de referència, es recomana l’ús d’equips de
protecció respiratòria.
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Taula 3.6. Valors de referència fisiològics per al refredament localitzat

Criteri de sobrecarrega
fisiològica alta

Criteri de sobrecarrega
fisiològica baixa

Refredament per
convecció (parts del
cos sense roba)

WCI (W/m2) 1.600 1.200

Tch (ºC) -30 -14

Refredament de les
extremitats

Tsk dels dits (ºC) 15 24

Refredament de les
vies respiratòries

Ta (ºC) (per a M ≤ 115 W/m2)
-40

(per a M ≤ 115 W/m2)
-20

Ta(ºC) (per a M > 115 W/m2)
-30

(per a M > 115 W/m2)
-15

WCI = índex de refredament pel vent. Tch = temperatura de congelació. Tsk = temperatura de la pell. M = taxa metabòlica

El màxim valor de WCI admissible per evitar els danys produïts per
refredament localitzat és de 1.600 W/m2.

En la taula 3.7 podem veure els diferents efectes i la sensació que pot produir el
vent, per a diferents valors de WCI i tch.

Taula 3.7. Efectes del fred per a diferents valors de WCI i tch

WCI (w/m2) Tch (ºC) Efecte-sensació

1.200 -14 Molt fred

1.400 -22 Extremament fred

1.600
1.800

-30
-38

Congelació de teixits exposats en
una hora

2.000
2.200

-45
-53

Congelació de teixits exposats en
un minut

2.400
2.600

-61
-69

Congelació de teixits exposats en
mig minut

Una interpretació pràctica del WCI és la temperatura de refredament, que es
defineix com la temperatura ambient que en condicions de calma (1,8 m/s)
produeix el mateix refredament de les superfícies exposades de la pell que les
condicions ambientals reals.

En la taula 3.8 podem veure la relació entre la velocitat del vent i la temperatura
de refredament; així, a mesura que augmentem el valor de la velocitat del vent per
sobre d’1,8 m/s es va incrementant aquesta temperatura de refredament.

Taula 3.8. Temperatures de refredament en ºC segons la velocitat de l’aire (m/s)

Vel.
vent

Temperatures de refredament

1,8 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50

2 -1 -6 -11 -16 -21 -27 -32 -37 -42 -47 -52

3 -4 -10 -15 -21 -27 -32 -38 -44 -49 -55 -60

5 -9 -15 -21 -28 -34 -40 -47 -53 -59 -66 -72

8 -13 -20 -27 -34 -41 -48 -55 -62 -69 -76 -83
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Una bona aplicació
informàtica per a l’avaluació
dels riscos produïts pel fred
és el programa Spring V3.0,
editat per Edicions UPC i
Mútua Universal.

Taula 3.8 (continuació)

Vel.
vent

Temperatures de refredament

11 -16 -23 -31 -38 -46 -53 -60 -68 -75 -83 -90

15 -18 -26 -34 -42 -49 -57 -65 -73 -80 -88 -96

20 -20 -28 -36 -44 -52 -60 -68 -76 -88 -92 -100

3.3 Aplicacions informàtiques

Com hem vist en l’avaluació dels riscos produïts pel fred, els càlculs es basen en
nombroses taules (NTP 462) i fórmules, amb la finalitat d’obtenir el valor d’un
índex, que ens permetrà fer una valoració de la situació del treballador.

Avui en dia, aquests càlculs es fan amb aplicacions informàtiques, que ens faciliten
la tasca.

En l’avaluació dels riscos produïts pel fred és molt recomanable l’aplicació
informàtica que ha fet l’INSHT, anomenada EVALFRIO.

EVALFRIO conté els mètodes d’avaluació de riscos per estrès tèrmic a causa
del fred recollits en la norma experimental espanyola UNE-ENV ISO 11079:
1998, Avaluació d’ambients freds i determinació de l’aïllament requerit per a la
vestimenta.

En la figura 3.2, podem veure la portada de l’aplicació informàtica d’EVALFRIO
de l’INSHT i la primera opció que ens dóna.

Figura 3.2. Portada d’EVALFRIO. Escollir una opció per avaluar

El programa ens permet escollir entre fer una avaluació en feines a l’aire lliure,
feines en locals tancats i tasques en cambres de refrigeració i congelació. A més,
en entrar en cadascuna de les feines a avaluar, ens permet escollir si volem fer
servir el mètode per avaluar el risc d’hipotèrmia i molèsties per fred a tot el cos,
o bé per avaluar els riscos de refredament i molèsties localitzats.

La figura 3.3, figura 3.4 i la figura 3.5 mostren les pantalles del programa per
avaluar el risc d’hipotèrmia i molèsties per fred a tot el cos en diverses situacions.
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Figura 3.3. Avaluació d’una situació laboral a l’aire lliure

Figura 3.4. Avaluació en un local tancat

Figura 3.5. Avaluació en local refrigerats i cambres de congelació
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La formació del treballador
respecte als riscos que pot
comportar el fred és
imprescindible, com també
proporcionar-li informació
pel que fa al cas.

El fred dificulta la utilització
de les eines de treball.

També EVALFRIO ens permet calcular i estimar, a partir de taules, alguns dels
paràmetres necessaris per a les avaluacions i obtenir-ne termes mitjans ponderats.
A més, una vegada realitzades les avaluacions, ens ofereix una interpretació dels
resultats.

Cal remarcar que EVALFRIO també ens ofereix una abundant informació sobre
mesures preventives que s’han d’aplicar en l’exposició laboral al fred.

3.4 Mesures preventives i de protecció davant el fred

En la majoria dels casos en què es dóna exposició al fred, no és possible modificar
les condicions ambientals, per la qual cosa les mesures preventives s’han d’orientar
a la protecció, la formació i l’ergonomia.

La protecció s’ha de basar en l’ús de roba adequada i, en la selecció de la
vestimenta, s’han de tenir en compte tres factors:

• El fred sol anar acompanyat de vent i humitat.

• El treball està molt unit a la producció de calor.

• Les peces de roba voluminoses dificulten el moviment.

La protecció davant el fred es fonamenta en l’ús de la roba adequada i en la
programació de les pauses en el treball per tal de recuperar la calor perduda.

Perquè la feina es dugui a terme en condicions segures, s’ha de formar el
treballador sobre l’ús adequat de la roba, en la presa de consciència que treballar
amb fred comporta riscos i establir estratègies per detectar de manera precoç els
símptomes i signes de congelació.

L’ergonomia del treball en ambients freds ha d’incloure un disseny adequat de
la maquinària, s’ha de posar atenció a la mida i separació dels comandaments, a
l’aïllament tèrmic de les parts metàl·liques que s’han de manipular i a l’eliminació
de les cantonades tallants.

També és important evitar les tasques que només impliquin vigilància i augmentar
l’esforç en els treballs lleugers.

Si s’ha de fer un treball que requereixi destresa manual per sota dels 16 ºC és
necessari adoptar mesures que mantinguin les mans calentes, com ara instal·lar
sortidors d’aigua calenta, aparells de calefacció per radiació o plaques de contacte
calentes. S’ha d’evitar el contacte de la pell amb superfícies que estiguin a
temperatures inferiors a -7 ºC, per això s’han d’utilitzar guants.

Les mesures de prevenció i control davant el fred es poden classificar segons que
siguin mesures tècniques, organitzatives i de protecció sobre el treballador:
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• Mesures tècniques

– Utilitzar pantalles tallavents en exteriors i modificar els difusors de
l’aire, reduint-ne la velocitat.

– Aclimatacions mitjançant instal·lacions tèrmiques.

• Mesures organitzatives

– Establiment de procediments de treball encaminats a la recuperació
de les pèrdues de calor, controlant el ritme de treball (adequats i
moderats), a fi que s’ajusti la càrrega metabòlica sense que es generi
una sudoració excessiva i fent, si cal, una rotació del treball per tal
de disminuir el temps de permanència en ambients freds, minimitzant
així la pèrdua de calor.

– Control del treball en els operaris sotmesos a medicació i els treba-
lladors amb alguna sensibilitat especial, dones en estat de gestació,
menors, etc.

– Fer reconeixements mèdics previstos (inicials i periòdics) com a me-
sura per poder detectar disfuncions circulatòries, problemes dèrmics,
etc.

– Mesurar periòdicament la temperatura i la velocitat de l’aire, per tal
de controlar amb aquests dues variables termohigromètriques el risc
d’estrès per fred.

– Promoure la ingesta de líquids calents, de manera regular, per poder
recuperar les pèrdues d’energia calorífica i limitar el consum de
cafè com a diürètic i modificador de la circulació sanguínia, fet que
minimitza les pèrdues d’aigua i per tant de calor.

• Mesures de protecció individual

– Seleccionar i proporcionar vestimenta adequada per al fred.

– Protegir les extremitats dels treballadors i evitar així el refredament
localitzat.

– Utilitzar roba tallavent per tal de reduir l’efecte de la velocitat de l’aire,
i substituir la roba humida per una de seca, per evitar la congelació de
l’aigua i la consegüent pèrdua d’energia calorífica.

L’ACGIH proposa un pla de treball/escalfament per a una jornada laboral de quatre
hores. En l’elaboració de taula 3.9 s’ha suposat que els treballadors duen a terme
una activitat entre moderada i forta, i que estan protegits contra el fred amb la
vestimenta adequada que es manté seca i que disposen d’un lloc caldejat on poden
romandre durant els períodes de descans, que es fixen en 10 minuts. Si el treball
és entre lleuger i moderat, s’hi ha d’aplicar un esglaó inferior de la taula 3.9.
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Taula 3.9. TLVS proposats per l’ACGIH, de treball-descans (escalfament), per a un torn de 4 hores

Sense vent
apreciable

Vent de 8 km/h Vent de 16 km/h Vent de 24 km/h Vent de 32 km/h

Temp.
aire ºC,
cel clar
(aprox.)

Període
de treball

màxim

N* Període
de treball
màxim

N* Període
de treball
màxim

N* Període
de treball
màxim

N* Període
de treball
màxim

N*

-26º a -28º Interrup.
normals

1 Interrup.
normals

1 75 min 2 55 min 3 40 min 4

-29º a -31º Interrup.
normals

1 75 min 2 55 min 3 40 min 4 30 min 5

-32º a -34º 75 min 2 55 min 3 40 min 4 30 min 5 E**

-35º a -37º 55 min 3 40 min 4 30 min 5 E**

-38º a -39º 40 min 4 30 min 5 E**

-40º a -42º 30 min 5 E**

-40º a -42º E**

N* = nombre d’interrupcions de 10 minuts en un lloc temporal. E** = El treball que no sigui d’emergència ha de cessar. Se suposa una activitat entre moderada i forta. Quant al treball
entre lleuger i moderat, s’hi ha d’aplicar el pla en un esglaó inferior.

D’una manera resumida podem veure, en la taula 3.10, les diferents mesures
preventives que es poden portar a terme davant el fred i el seu efecte buscat.

Taula 3.10. Mesures preventives i efecte buscat

Actuació preventiva Efecte buscat

Utilització de pantalles en exteriors. Reduir la velocitat de l’aire.

Protecció d’extremitats. Evitar el refredament localitzat. Minimitzar el descens de la temperatura
de la pell.

Seleccionar la vestimenta. Facilitar l’evaporació de la suor. Minimitzar les pèrdues de la calor a través
de la roba.

Establir règims de treball-recuperació. Recuperar les pèrdues d’energia calòrica.

Ingestió de líquids calents. Recuperar les pèrdues d’energia calòrica.

Limitar el consum de cafè com a diürètic i modificador de la circulació
sanguínia.

Minimitzar les pèrdues d’aigua. Evitar la vasodilatació.

Modificar difusors d’aire (interiors, cambres, etc.). Reduir la velocitat de l’aire (< 1 m/s).

Utilitzar roba tallavent. Reduir la velocitat de l’aire.

Excloure els individus que prenguin medicació que interfereixi en la
regulació de la temperatura.

Evitar les pèrdues excessives d’energia calòrica.

Reconeixements mèdics previstos. Detectar disfuncions circulatòries, problemes dèrmics, etc.

Substituir la roba humida per roba seca. Evitar la congelació de l’aigua i la consegüent pèrdua d’energia calòrica.

Mesurar periòdicament la temperatura i la velocitat de l’aire. Controlar les dues variables termohigromètriques de més influencia en el
risc d’estrès per fred.

Disminuir el temps de permanència en ambients freds. La pèrdua d’energia calorífica depèn del temps d’exposició al fred.
S’aconsegueix d’aquesta manera minimitzar la pèrdua de calor.

Controlar el ritme de treball. Augmentar el metabolisme per generar més potència calorífica, evitant
excedir-se, ja que podria augmentar la sudoració i la humitat a la roba.



Riscos físics ambientals 78 L'estrès tèrmic. Avaluació i control

Exemple d’aplicació dels TLVS, proposats per l’ACGIH

Una feina de tala d’arbres amb motoserra, que es realitza un dia en què la temperatura és
de -33 ºC i el vent té una velocitat de 16 km/h, s’haurà de programar de manera què els
períodes màxims de treball siguin de 40 minuts, separats per un període de 10 minuts en
un lloc caldejat.

En treballs en exteriors en condicions de fred intens, el temps d’exposició no ha d’excedir
les 4 hores diàries.
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