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INTRODUCIÓN

Partindo dun desexo común dos distintos países membros de promover a mellora da 
seguridade dos traballadores, a Unión Europea estableceu en materia Preventiva uns 
principios básicos que se desenvolven a través de Directivas, das cales a máis signifi-
cativa é a 92/1989 denominada Directiva “MARCO” sobre protección da saúde dos tra-
balladores. Esta Norma Europea se traspón ao noso dereito nacional a través da Lei 
31/1995 de “Prevención de Riscos Laborais”, na que podemos distinguir obrigacións 
das Empresas e tamén dereitos e obrigacións dos Traballadores.

O posto de traballo do tubeiro naval encádrase, como calquera outro posto de tra-
ballo, dentro do ámbito de aplicación da Lei 31/1995 a cal no seu artigo 29 establece 
concretamente as obrigacións por parte dos traballadores en materia de prevención 
de riscos:

nn 1.1
Corresponde a cada traballador velar, segundo as súas posibilidades e mediante o 
cumprimento das medidas de prevención adoptadas en cada caso, pola súa propia 
seguridade e saúde no traballo e pola daquelas persoas ás que poida afectar a súa ac-
tividade profesional, por mor dos seus actos e omisións no traballo, de conformidade 
coa súa formación e as instrucións do empresario.

nn 1.2
Os traballadores, con arranxo á súa formación e seguindo as instrucións do empresa-
rio, deberán en particular:

•	Usar adecuadamente as máquinas, aparellos, ferramentas, substancias quí-
micas, equipos de transporte e calquera outro medio cos que se desenvolva a 
súa actividade.

•	Utilizar correctamente os medios e equipos de protección facilitados polo em-
presario, de acordo coas instrucións recibidas.

•	Non poñer fóra de funcionamento e utilizar correctamente os dispositivos de 
seguridade existentes ou que se instalen nos medios relacionados coa súa ac-
tividade ou nos lugares de traballo nos que esta se desenvolva.

•	Informar de inmediato ao seu superior xerárquico directo, e aos traballadores 
designados para realizar actividades de protección e de prevención ou no seu 
caso ao Servizo de Prevención, sobre calquera situación que, ao seu xuízo, en-
trañe ou risco para a seguridade e a saúde dos traballadores.

•	Contribuír ao cumprimento das obrigacións establecidas pola autoridade com-
petente co fin de protexer a seguridade e a saúde dos traballadores no traballo.

•	Cooperar co empresario para que este poida garantir unhas condicións de tra-
ballo que sexan seguras e non entrañen riscos para a seguridade e a saúde dos 
traballadores.

1
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nn 1.3
O incumprimento dos traballadores en materia de prevención de riscos terá a considera-
ción de incumprimento laboral aos efectos previstos no artigo 58.1 do Estatuto dos Traba-
lladores.

A partir do recoñecemento do dereito dos traballadores no ámbito laboral á protección da 
súa saúde e a súa integridade física, a Lei establece diversas obrigacións a Administración 
e empresas para garantir devandito dereito. A protección do traballador fronte aos riscos 
laborais esixe unhas actuacións por parte da empresa, que son:

•	Integrar a actividade preventiva na empresa.

•	Avaliar riscos

•	Planificar e Adoptar medidas preventivas.(Coordinación de Actividades, Protección 
colectiva e Protección individual)

•	Dar a adecuada formación e información aos traballadores sobre os seus riscos 
laborais.

•	Garantir a consulta e participación dos traballadores.

•	Realizar o control da saúde dos Traballadores.

•	Realizar a paralización de actividades ante Riscos Graves e Inminente.

O incumprimento por parte da Empresa das obrigacións en materia de PRL poderá supo-
ñer unha sanción por parte da Autoridade Laboral por vía Administrativa sen extinguirse a 
vía Civil ou Penal (Lei 31/95).
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RISCOS ESPECÍFICOS ASOCIADOS AO POSTO DE 
TUBEIRO INDUSTRIAL

A actividade que realiza o tubeiro industrial é a construción de forma autónoma de 
estruturas metálicas, recipientes e canalizacións con chapas de distintos espesores 
e perfís normalizados en aceiro ao carbono e inoxidable fundamentalmente. Efectúa 
a interpretación de planos, realizando esbozos e empregando técnicas de trazado, 
desenvolvemento, corte, conformado e soldadura.

Para a realización de devandita actividade emprega distintos elementos como poden 
ser máquinas de corte e conformado así como equipos de soldadura eléctrica.

O tubeiro industrial intervén en varias fases do proceso produtivo, como consecuen-
cia, os riscos poden ser inherentes á súa profesión, pero outros riscos son ocasiona-
dos en función da fase do proceso produtivo que está realizando.

Os principais riscos asociados a estas tarefas son:

nn 2.1 Caídas ao mesmo nivel

situacións de risco:

•	Falta de orde e limpeza (ferramentas, acumulación de restos de material tra-
ballado).

•	Obstáculo das vías de circulación.

•	Cables de conexións eléctricas temporais ou de receptores portátiles en zonas 
de paso.

•	Mangueiras de gases de soldadura.

•	Derrames de líquidos sobre o chan.

2

NON
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Medidas preventivas:

•	Manter o lugar de traballo en bo estado e libre de obstáculos.

•	Amorear os materiais, equipos e ferramentas no seu sitio sen invadir zonas 
de paso. Tanto estas como as saídas e vías de circulación deben permanecer 
sempre libres de obstáculos.

•	Si prodúcese un derrame ou vertido, límpao ou avisa para a súa limpeza.

•	Estender cables, mangueiras e mangueirotes dun xeito ordenado que non in-
terfiran zonas de paso.

•	Retirar os sobrantes de desperdicios, recortes, refugallos dun xeito adecuado 
nos seus colectores correspondentes. 

•	Ordenar ferramentas e útiles.

nn 2.2 Caídas ao distinto nivel.
O risco de caídas a distinto nivel está presente dentro da actividade diaria do tubeiro 
xa que, en moitos casos, realízanse traballos por encima do chan e a alturas consi-
derables.

situacións de risco

Atopámolas na existencia de aberturas no chan sen protexer ou no acceso a zonas 
altas que carecen de protección colectiva. Os traballos en altura adoitan realizarse so-
bre estadas ás veces mal montados, escaleiras sen os elementos de apoio e suxeición 
necesarios, equipos de elevación sen as adecuadas medidas de protección. Debemos 
ter en conta, pois, as seguintes pautas:

estadas

•	Só usaranse estadas e escaleiras homologados e montados por persoal cua-
lificado.

•	Acceder á estada polos sitios habilitados para tal fin.

•	Os elementos de apoio dun estada deberán estar protexidos contra o risco de 
deslizamento. 

•	Non deberá existir ningún baleiro perigoso entre os compoñentes das platafor-
mas e os dispositivos verticais de protección colectiva contra caídas.

NONNON
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•	Só poderán ser montados, desmontados ou modificados por traballadores que 
reciban unha formación adecuada e específica.

•	Os estadas móbiles han de estar freados para o seu uso estando prohibido mo-
velo con persoas encima.

•	En todas as zonas de traballo onde existan ocos ou vans, estes han de contar 
con dobre varanda a unha altura máxima de 60 e 90 cm e rodapé para evitar 
caídas de obxectos.

•	Non se deben manipular nunca varandas e elementos estruturais e avisar en 
caso que se detecten estas situacións.

escaleiras de man

•	Debemos asegurarnos de que as escaleiras teñen a solidez e resistencia ne-
cesarias.

•	Se teñen que colocar de forma que a súa estabilidade durante a súa utilización 
estea asegurada. 

•	Os puntos de apoio deberán asentarse solidamente sobre un soporte estable, 
resistente e inmóbil, e de forma que os travesas queden en posición horizontal. 

NON

NONNON
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•	Evitar en todo momento os movementos de abalo.

•	Se impedirá o deslizamento dos apoios durante a súa utilización xa sexa me-
diante a fixación da parte superior ou inferior dos longueiros.

•	As escaleiras de tesoira dispoñerán de elementos de se-
guridade que impidan a súa apertura ao ser utilizadas.

•	As escaleiras compostas con varios elementos adapta-
bles ou extensibles deberán utilizarse de forma que a 
inmobilización dos distintos elementos estea asegurada.

•	Non se deben empregar escaleiras de máis de 5m de 
lonxitude de cuxa resistencia non ter garantías.

•	Prohibido utilizar escaleiras de construción improvisada.

•	A base da escaleira estará solidamente asentada.

•	A inclinación máis estable para situar unha escaleira é a que forma un ángulo 
aproximado de 75º, isto é, unha relación de 4 ó 3 en vertical e 1 en horizontal.

•	As escaleiras de man para fins de acceso deberán ter a lonxitude necesaria 
para sobresaír polo menos un metro do plano de traballo ao que se accede.

•	O ascenso, descenso e traballos desde escaleiras deben efectuarse de fronte 
ás mesmas.

•	Os traballos a máis de 3,5 m de altura realizaranse con arnés de seguridade ou 
outra medida de protección alternativa.

•	Non se utilizarán por dous ou máis persoas simultaneamente.

•	Prohibido utilizar escaleiras de madeira pintadas, pola dificultade que iso su-
pón para a detección dos seus posibles defectos.
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•	Transporte:

Plataformas elevadoras:

•	Utilizala só persoal instruído para o seu uso.

•	Antes de comezar o seu emprego comprobar o seu correcto funcionamento.

•	Comprobar a contorna de traballo evitando chan irregular.

•	Non exceder a carga de utilización do equipo.

•	Facer uso do arnés de seguridade debidamente atado á plataforma.

•	Realizar desprazamentos de forma suave e con precaución.

Medidas preventivas ante o risco de caída en altura

•	Mantemento dunha orde e limpeza no lugar de traballo.

•	Utilizar os equipos de protección individual correctamente, tendo en conta que 
antes da súa utilización débese efectuar unha revisión dos mesmos como pui-
den ser cintas, costuras, enganches, etc.

•	Asegurarse o bo estado das escaleiras de man, estadas e plataformas de tra-
ballo que se vaian a utilizar.

•	Ante esta inspección comunica calquera deficiencia que observes ao teu xefe 
inmediato.

Formas incorrectas de transportar escaleiras transporte correcto de escaleiras

NON
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•	Non manipular ningún elemento das escaleiras, estadas ou plataformas de tra-
ballo.

•	Non sobrecargar as estadas, as plataformas de traballo reparte uniformemen-
te as cargas.

•	Dirixirse ao posto de traballo unicamente polos accesos sinalados e habilitados.

•	Non traballar nin circular por superficies que sexan inestables e non dispoñan 
de protección, como pode unha varanda.

•	Comprobar que o chan onde pisas está firme sen ocos.

nn 2.3 Caídas e golPes de materiais sobre Persoas
Unha das primeiras causas de accidentes de carácter grave ou mortal vén provocada 
por caídas e golpes de materiais sobre persoas provocadas por operacións de mo-
vementos de cargas realizadas diariamente polo tubeiro, que forman parte da súa 
actividade.

situacións de risco

•	Realización de traballos na traxectoria do transporte de materiais ou cando se 
realizan traballos preto de almacenamentos inestables.

•	Caída de Bloques suspendidos polo guindastre mentres se realizan operacións 
de Caldeirería e montaxe.

•	Caída de ferramentas, pezas e outros elementos procedentes de niveis supe-
riores.

Os equipos de elevación ou manipulación que máis comunmente utiliza un tubeiro 
son:

•	Pontes guindastre.

•	Tracteles.

•	Trocolas e pulleys.

•	Polipastos ou moreas, manuais, eléctricos ou pneumáticos.

•	Cadeas de aceiro ou téxtiles.

•	Outros elementos auxiliares como ganchos, grifóns, mordazas, estrobos, pór-
ticos, cantoneras..etc.

NON SI



MÓDULO I
FORMACIÓN TEÓRICA 17

Medidas preventivas

Os accidentes prodúcense fundamentalmente por:

•	Fallos nos equipos por uso ou mantemento inade-
cuado (sobrecarga, mala conservación...etc.)

•	Imprudencias nas manobras por uso inadecuado 
dos equipos, estrobado deficiente da carga ou ac-
tos imprudentes.

En todo caso, ademais das anteriores, débense destacar unha serie de medidas pre-
ventivas durante a manobra:

•	A ponte guindastre usarao unicamente persoal formado ou coa suficiente ex-
periencia.

•	Elixir a eslinga adecuada ao tipo de carga, as máis adecuadas para o estrobado 
de elementos cilíndricos son as téxtiles.

•	Debe facerse unha revisión xeral das eslingas antes do seu uso ara detectar po-
sibles defectos. Cables deformados, con arames rotos, co alma ao descuberto, 
eslingas téxtiles con roturas, mal conservadas, etc.

•	Facer un cálculo aproximado do peso da carga, elixindo a eslinga adecuada 
sempre por exceso. Ter en conta o numero de ramais e o ángulo no que vai 
traballar a eslinga: a maior ángulo, menor capacidade de carga.

•	Considerar a xeometría da peza e o desprazamento que vai sufrir durante a ma-
nobra. Realizando un estrobado para equilibrar a carga, temperando previamen-
te a manobra e si é necesario dar retidas evitando movementos bruscos e abalos.

•	Si a eslinga vai traballar sobre aristas vivas, débense utilizar cantoneiras que 
eviten danos nas mesmas.

•	Realizar enganches e axustes cos elementos adecuados: usar grifóns, morda-
zas( ranas) de forma que estes traballen correctamente.

•	Si a carga non dispón de elementos de agarre débeselle dotar dos mesmos. 
(soldándolle orellas).

•	Non se deben cruzar as eslingas nin axustarse entre elas de forma inadecuada.

•	Realizar a manobra sen présas, non permanecendo debaixo da carga suspendi-
da nin debaixo da traxectoria natural desta. Está totalmente prohibido despra-
zarse sobre ou baixo a carga.

•	Cando a manobra realícea ou equipo de traballo, esta estará dirixida por un dos 
traballadores, evitando ordenes cruzadas ou alboroto.

•	Unha vez terminados os traballos, os útiles deben gardarse de forma adecuada 
evitando a intemperie e a exposición a produtos químicos.

NON



MÓDULO I
FORMACIÓN TEÓRICA18

Ademais destas medidas a ter en conta en manobras con aparellos de elevación, con-
sideraremos tamén as seguintes medidas de prevención de carácter xeral:

•	Non pasar por baixo de ningunha carga suspendida.

•	Comprobar que todos os zapóns situadas no chan estean provistas de reixas 
para evitar a caída de materiais manipulados a niveis superiores.

•	Utilizar os equipos de protección Individual(Calzado de seguridade e Casco).

•	Comunicar calquera incidencia ou anomalía que puidese ser perigosa ao seu 
mando.

•	Gardar sempre orde e limpeza.

nn 2.4 golPes ou Cortes Por Ferramentas manuais

situacións de risco

Este risco vén motivado ao manipular pezas con cantos 
afiados e/ou cortantes e tamén polo traballo diario do 
tubeiro, xa que emprega distintos tipos de ferramentas, 
na súa maior parte eléctricas e nalgúns casos pneu-
máticas, aos que se asocian unha serie de riscos como 
golpes ou cortes.

Medidas preventivas

•	Utilizar luvas de protección contra riscos mecá-
nicos. Comprobar que as luvas están en perfecto 
estado.

•	Comunicar ao mando calquera anomalía que se 
detecte e que poida ocasionar algún risco de vez 
ou choque con elementos cortantes.

•	Verificar que a parte traseira do porta-coitelas 
dispón de resgardo fixo co fin de impedir o acceso á zona de corte pola zona 
posterior da máquina.

•	Realizar unha revisión da maquinaria antes do seu uso e en caso de detectar 
anomalías deben enviarse a reparar.

•	As ferramentas eléctricas deben estar dotadas de dobre illamento para previr 
os contactos eléctricos indirectos.

•	Comprobar que o útil de traballo está perfectamente suxeito ao equipo e des-
conectar a máquina da fonte de enerxía ao cambiar o útil.

nn 2.5 inhalaCión de Fumes e gases tóxiCos

situacións de risco

O tubeiro pode estar exposto ás seguintes exposicións que se dan no proceso de tra-
ballo de construción ou reparación do barco:

•	Exposición a po.

•	Exposición a fibras minerais.
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•	Exposición a vapores.

•	Exposición a fumes de soldadura e gases utilizados en 
procesos de soldadura e corte.

•	Exposición a produtos químicos tóxicos

Aínda que o tubeiro non realiza traballos de soldadura de for-
ma constante e continua, si se ve sometido a riscos asocia-
dos á exposición de fumes e vapores emitidos pola soldadura 
eléctrica. Esta emisión tamén se presenta en traballos con 
soprete.

Debido a este aumento da temperatura, unha parte dos me-
tais e compostos químicos que interveñen no proceso se vo-
latilizan e transfórmanse en fumes, vapores e gases. Por esta 
razón, a composición dos vapores e fumes está intimamente 
relacionada coa composición do material base no uso do so-
prete e material base e de aporte na soldadura.

A continuación mostramos a Táboa de contaminantes en soldadura e soprete:

origen ComPosiCión Contaminantes

material base Aceiros al carbono Óxidos de ferro, manganeso…

 Aceiros inoxidables Óxidos de cromo, níquel…

 Aluminio Óxidos de aluminio, cobre…

recubrimentos Galvanizado Óxido de zinc

 Cromado Óxido de cromo

 Niquelado Óxido de níquel

 Pintado con minio Óxido de chumbo

 Pinturas Cadmio

 Restos de desengraxantes Fósxeno

 Restos de aceites Acroleína

electrodos Ácido  Sílice amorfa

 Básico Fluoruros de calcio, sodio…

 Rutilo Óxidos de titanio

gas de protección Dióxido de carbono Dióxido e monóxido de carbono

aire Osíxeno, nitróxeno… Ozono, óxidos nitrosos…

NON
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Os efectos da exposición a estes contaminantes son diversos aínda que sempre de-
penden das concentracións ás que se someta o traballador.

Contaminante eFeCtos

Manganeso Parkinson

Cromo e níquel Problemas respiratorios, asma, cancro

Cinc Febre do galvanizado

Chumbo Envelenamento a medio prazo

Cadmio Problemas renais e hepáticos, cancro

Fósxeno Envelenamento inmediato, morte

Ozono, monóxido de carbono,  Problemas respiratorios, envelenamento  
óxidos nitrosos inmediato, morte

A continuación mostramos la Tabla de contaminantes recogidos en puesto de trabajo:

Puesto de trabaJo Contaminante ConCentraCión vla (ed)

  (mg/m3) (mg/m3)

 Polvo total 0,84 10

 Aluminio (Al) 0,08 5

 Cadmio (Cd) 0,00 0,01

 Cobalto (Co) 0,00 0,02

 Cromo (Cr) 0,03 0,5

         tubero Cobre (Cu) 0,01 0,2

 Ferro (Fe) 0,16 1

 Manganeso (Mn) 0,01 0,2

 Níquel (Ni) 0,02 1,5

 Chumbo (Pb) 0,00 0,05

 Zinc (Zn) 0,01 5
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Medidas preventivas

O mellor xeito de eliminar os contaminantes é extraelos no foco, evitando a súa dis-
persión na zona de traballo.

A extracción localizada consiste nun equipo extractor e conducións que permiten o 
transporte dos contaminantes. Estes sistemas poden ser fixos ou móbiles segundo a 
zona de traballo, taller ou obra.

O bo funcionamento destes equipos pasa polo tipo e características da instalación, o 
seu uso adecuado e un correcto mantemento dos equipos de extracción e os man-
gueirotes.

O outro tipo de ventilación é a ventilación xeral que actúa por dilución e pode disolver 
contaminantes e tamén gases asfixiantes como o CO2. En ningún caso pode usarse 
a ventilación xeral como substituto da extracción localizada xa que non elimina os 
contaminantes de ambiente. 

Especial atención debemos ter ao instalar este sistema cos riscos engadidos de ruído 
e correntes de aire.

En caso de non controlarse o risco cos sistemas anteriores deberiamos recorrer ao 
uso de equipos de protección individual respiratorios os cales clasifícanse segundo a 
seguinte táboa:

 marCado tiPo de ProteCCión

 P1 Filtros de baixa eficacia. Só para partículas

 P2 Filtros de media eficacia. Partículas, fumes e aerosois

 P3 Filtros de alta eficacia. Partículas, fumes e aerosois
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nn 2.6 atraPamentos Por ou entre obxeCtos

situacións de risco

•	Golpes e esmagamentos ao enderezar perfís cun martelo.

•	Esmagamento das mans entre o pisón e a peza a cortar na cizalla ou guillotina.

•	Atrapamento manual nos puntos perigosos da prensa.

•	Esmagamento da man entre o punzón e a matriz na máquina plegadora.

Medidas preventivas

•	Non abrir as carcasas que protexen os elementos móbiles.

•	Non anular os dispositivos de encravamento.

•	Ler as instrucións da máquina.

•	Non introducir a man en zonas perigosas da máquina.

•	Non burlar as proteccións.

•	Realizar as operacións de limpeza e mantemento coa máquina PARADA E DES-
CONECTADA.

•	Utilizar luvas axeitadas de seguridade.

•	Uso de roupa de traballo axustada, non utilizar cadeas, aneis, pulseiras, reloxos 
ou outros elementos que se poidan enganchar na máquina.

•	NON MANIPULAR OS SISTEMAS ELECTRICOS DOS EQUIPOS.

•	Para a realización do endereitado de perfís utilice un elemento ríxido.
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nn 2.7  Pisadas sobre obxeCtos

situacións de risco

Tránsito por zonas con restos de perfís, chapas e outros materiais susceptibles de 
provocar caídas ou outro tipo de lesións.

Medidas preventivas

•	Orde e limpeza no lugar de traballo.

•	Utilización de calzado de seguridade (equipo resistente á perforación e adoite 
antideslizante).

nn 2.8  ProxeCCión de PartíCulas

situacións de risco

•	Cando se realizan tarefas de punteado, pica-
do, rebarbado, limpeza de escoura, descas-
cado, poden producirse proxeccións de par-
tículas na cara e nos ollos por non utilizar 
os equipos de protección individual (lentes, 
pantalla) ou por falta de coordinación entre 
os traballos que se estean a desenvolver na 
mesma área.

•	Tamén hai que ter en conta a proxección de 
partículas incandescentes procedentes de 
procesos de soldadura e rebarbado.

Medidas preventivas

•	Identificar o lugar onde se vai realizar o traballo.

•	Coordinación de actividades por parte da empresa.

NON

NON
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•	Analizar “in situ” os factores que poden condicionar o traballo como as condi-
cións atmosféricas, ámbito, etc.

•	Comprobar e revisar por parte do traballador que as súas ferramentas, equipos 
de traballo e equipos de protección individual se encontran en correcto estado.

•	Utilización das proteccións persoais axeitadas. Pódense utilizar distintos tipos 
de protectores: lentes, pantallas ou protectores integrais, todos eles co seu 
conseguinte marcado CE.

Para cada un dos usos hase de escoller o tipo de montura e ocular mais adecuado en 
función das súas características e é obriga do traballador conservar de forma axeita-
da os equipos de protección individual.

nn 2.9 exPosiCión a radiaCións
Antes de comezar coas medidas preventivas a aplicar ante este risco, é importante 
facer un repaso aos distintos tipos de radiacións.

Dende un punto de vista técnico/preventivo podemos clasificar as radiacións pola súa 
lonxitude de onda que é inversamente proporcional á enerxía que transmiten e polos 
efectos que producen no organismo. Así as clasificaremos en radiacións ionizantes e 
radiacións non ionizantes.

As primeiras prodúcense en procesos de radiografado de estruturas e canalizacións 
e teñen suficiente enerxía para penetrar a materia e ionizar a materia viva producin-
do alteracións no ADN, cancro e outras patoloxías moi graves polo que se se han de 
tomar especiais medidas de prevención intervindo persoal altamente especializado.

A gama de radiacións emitidas no uso de soldadura e soprete é proporcional á calor 
xerada nestes procesos, sendo de tres tipos as máis significativas: ultravioleta, in-
fravermella, e visibles. Son as consideradas radiacións non ionizantes e non teñen 
suficiente enerxía para alterar a estrutura molecular pero si producen queimaduras, 
lesións oculares...etc.

Medidas preventivas

radiacións ionizantes

É aquela radiación capaz de arrancar electróns dos átomos da materia.

As radiacións ionizantes máis coñecidas son os Raios X que se utilizan para realizar 
radiografías, entre outras, da soldadura.

Pantalla
lentes



MÓDULO I
FORMACIÓN TEÓRICA 25

Este tipo de radiacións poden provocar alteracións nas células e tecidos e que poden 
producir danos graves e irreversibles, entre eles cancro. As medidas preventivas para 
radiacións ionizantes son:

•	Delimitación das zonas: zona vixiada, zona controlada.

•	Sinalización das zonas.

•	Persoal autorizado e capacitado.

•	Blindaxe: Chumbo, formigón...

radiacións non ionizantes

Aínda que son menos perigosas que as ionizantes, non están exentas de perigos para 
as persoas.   

ultravioleta: Das non ionizantes é a máis enerxética de todas. Xéranse en moitos 
procesos entre os que destaca a soldadura eléctrica.

Pode producir lesións da pel como perda de elasticidade, arrubiamentos e queimadu-
ras. Tamén pode afectar aos ollos producindo irritación e conxuntivite.

En xeral, a utilización de lentes protectores (con filtro axeitado), protectores faciais e 
roupa protectora é suficiente.

infravermella: prodúcea calquera elemento que está a temperatura superior ao re-
ceptor. Polo tanto, aparecerá naquelas superficies quentes, chamas, lámpadas...

Pode causar queimaduras na pel e ollos.

visible: pode ser de orixe natural (sol) ou artificial (lámpadas, arco soldadura,…).

Orixina problemas menos graves que os anteriores pero máis habituais, como son os 
propios relacionados coa iluminación. Nos postos 
de traballo debe asegurarse un nivel de ilumina-
ción abondo, o contraste axeitado e un control dos 
cegamentos.

Medidas preventivas

•	Compartimentación de postos a través de 
biombos, evitando afectación doutros pos-
tos.
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— Utilización de equipos de protección individual. Pantalla facial, mandil de 
coiro curtido, roupa de seguridade, botas e protección de extremidades.

Factores de protección en cristal inactínico para soldadura.

lentes de soprete Pantalla facial

lentes de soprete Pantalla facial
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Factores de protección en soprete.

nn 2.10 ContaCto eléCtriCo
A electricidade vai estar presente en moitos dos traballos que realiza o tubeiro: ferra-
mentas portátiles, soldadura, iluminación... Esta presenza continua sumada á dificul-
tade de detectar a súa presenza polos sentidos (non se ve, non se ule, non se oe) fan 
que se converta nun risco importante para os traballadores.

Entre os contactos eléctricos para o traballador inclúense:

•	Con paso de corrente.

•	Contacto Directo.

•	Contacto Indirecto.

•	Sen paso de corrente.

•	Arco eléctrico.

Contacto directo

É o que se produce cando tocamos (entramos en contacto) con algunha das partes 
activas da instalación, entendendo como parte activa aquela que está pensada ou 
destinada a estar en tensión.

Caudal de osíxeno en litros por hora nº do Cristal

 900 ≤ q ≤ 2000 5

 2000 ≤ q ≤ 4000 6

 4000 ≤ q ≤ 8000 7

NON
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As medidas preventivas para protexernos de contactos directos son todas aquelas que 
eviten o contacto accidental dun traballador coa instalación eléctrica. Por exemplo:

•	Colocar barreiras de protección.

•	Illar convenientemente a instalación.

•	Utilización de moi baixa tensión (24 V) na iluminación portátil.

Contacto indirecto

É o que se produce cando entramos en contacto con partes non activas, é dicir partes 
que non están destinadas a estar en tensión.

Algunhas das medidas  preventivas son:

•	Uso de ferramentas con dobre illamento eléctrico.

•	Posta a terra con interruptor de corte (diferencial).

•	Uso de baixas tensións de seguridade (24 V).

arco eléctrico

Accidente ocasionado pola xeración dun arco nunha instalación en tensión baixo de-
terminadas circunstancias de temperatura e humidade.

Algunhas das medidas preventivas son:

•	Cortar todas as fontes en tensión (abrir circuítos)

•	Bloquear os aparatos de corte.

•	Verificar a ausencia de tensión.

•	Poñer a terra e en curtocircuíto todas as posibles fontes de tensión.

NON
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•	Delimitar e sinalizar a zona de traballo.

As medidas preventivas para traballar con electricidade son, 
en xeral:

•	Non realizar traballos eléctricos sen estar capacitado 
e autorizado pola empresa.

•	Manter as distancias de seguridade coas liñas eléc-
tricas.

•	A iluminación portátil a bordo debe ser a 24 V.

•	Manter afastados de auga e humidade as máquinas e equipos de traballo (in-
cluído a roupa de traballo e equipos de protección).

•	Utilizar percheiros para que os cables circulen afastados do chan, evitando así 
os charcos, obxectos quentes, bordos afiados, etc.

•	Os cables deben ter illamento seguro e sen deterioración.

•	As conexións faranse por medio de caravillas normalizadas.

•	Desconectar as ferramentas ao finalizar a súa utilización ou nas pausas do 
traballo.

•	Para desenchufalas deberemos tirar da caravilla e nunca do cable.

•	Vixiar a zona por onde discorren os condutores. Evitar zonas polas que pasen 
vehículos ou presenten arestas cortantes.

•	En definitiva, do que se trata é de evitar que a intensidade entre no noso corpo; 
para iso, hai que poñérseo difícil á electricidade. Como? Ou ben usar pequenas 
tensións (24 V), ou ben aumentar a nosa resistencia (roupa e pel seca, uso de 
equipos de protección, apoio sobre superficies illantes,…). 

Se está a soldar, adoptar as seguintes precaucións:

•	Conectar directamente o cable de masa sobre a peza a soldar.

•	Comprobar a conexión de pinza e masa fan bo contacto.

•	Afastar os fíos de soldadura dos cables eléctricos principais e dos bornes.

•	Se se efectúa unha parada prolongada proceder do seguinte xeito:

— Sacar os electrodos do portaelectrodos.

— Desconectar o posto da fonte de alimentación.

•	Nunca depositar a pinza de soldar sobre materiais condutores de corrente.

2.11 Contacto con corpos quentes

situacións de risco

O tubeiro pode entrar en contacto accidentalmente con pezas quentes (chapas, zonas 
de punteo) ou tamén con algunha parte do soprete.

NON
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Medidas preventivas

•	Utilización de luvas de protección axeitadas.

•	Revisión do estado das luvas antes de traballar, en caso de estar mal, débese 

informar ao mando superior e solicitar uns novos

nn 2.12 inCendios e exPlosión
O lume é unha reacción de combustión e, para que se produza, deberán coincidir en 
tempo e lugar unha serie de ou factores que son os produtos que van reaccionar e que 
os coñecemos como:

•	 Combustible: Calquera substancia (sólido, líquido ou gas) capaz de arder.

•	Comburente: Xeralmente o osíxeno (está presente no aire nun 21%).

•	Calor de iniciación: Pode ser unha faísca eléctrica, faísca mecánica, cigarri-
llos,…

A coincidencia destes tres factores en tempo e lugar ten como resultado a aparición 
de lume, pero para que este se manteña, e se produza realmente un “incendio” debe 
existir un cuarto factor que é o que se coñece como “Reacción en cadea”.

Se o que queremos é evitar o inicio do lume o que teremos que facer é eliminar un dos 
tres elementos ou evitar que coincidan en tempo e lugar. Se o que queremos é que 
non haxa incendio chéganos con controlar calquera dos catro elementos.

tipos de lumes

Os lumes podémolos clasificar, segundo o combustible que intervén, da seguinte forma:

 lume material exemPlos

    a SÓLIDOS Madeira, Papel,…

    b LÍQUIDOS Gasolina, Pinturas, Aceites,…

    C GASES Propano, Acetileno,…

    d METAIS Magnesio, Sodio,…

       algunhas normas engaden tamén o lume tipo e: “lume eléctrico”

efectos dos lumes

Os efectos máis comúns dos incendios son:

•	Queimaduras: Debidas á elevada temperatura que se produce. Poden ser de 
distinto grao segundo o caso.

•	asfixia: Producida polos fumes e gases do incendio e pode ser asfixia por des-
prazamento do osíxeno, asfixia química debida a gases asfixiantes como o mo-
nóxido de carbono e o cianhídrico. É quizais a consecuencia que máis mortes 
produce nos incendios.
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Un dos principais factores de risco de incendio e explosión encóntrase nos traballos 
de oxicorte que realiza o tubeiro nas súas diversas actividades co soprete, co cal, 
usando unha mestura de combustible (acetileno ou propano) e comburente (osixeno) 
se consegue unha chama capaz de oxidar e queimar rapidamente o aceiro provocando 
o corte da canalización, aínda que debemos ter en conta que non todos os materiais 
metálicos se poden oxicortar.

O principal risco que se xera no uso do equipo de oxicorte é o propio da utilización dun 
gas combustible potencialmente explosivo e asfixiante como o propano, ademais das 
proxeccións propias do oxicorte.

Medidas preventivas

•	Calquera persoa que vaia manexar o soprete debe ter unha formación básica 
nesta tarefa. Cada usuario é responsable do seu equipo de traballo e do seu bo 
uso.

•	Facer unha revisión xeral da zona de traballo, retirando materiais inflamables, 
ademais dunha revisión xeral do circuíto de uso, especialmente válvulas de se-
guridade, empalmes e boquillas.

•	Ao finalizar os traballos pecharanse todos os circuítos e desconectarase da 
alimentación, recollendo as mangueiras en sitio ventilado gardando o soprete 
en sitio seguro para evitar un uso persoal non autorizado. Débese ter especial 
atención de respectar estas normas de xeito rigoroso no caso de realizar os 
traballos en recintos confinados.

Normas xerais para evitar o incendio

•	Almacenar os produtos inflamables e combustibles illados e lonxe das zonas 
de traballo.

•	Utilizar recipientes que se pechen hermeticamente, xa sexa para o seu alma-
cenamento como para o seu transporte. Tratar os residuos exactamente igual.

•	Manter unha boa orde e limpeza.

•	Estender permisos de traballo especiais para as intervencións de reparación ou 
mantemento en instalacións que contiveron produtos inflamables.

NON
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•	Prohibido fumar nos lugares con risco así como producir faíscas ou xerar cha-
mas de calquera tipo.

•	Manter afastadas das zonas con risco de incendio as posibles fontes de calor 
como: caldeiras, estufas, fornos, etc.

•	Evitar que a instalación eléctrica sexa unha fonte de calor. Apagar todos os apa-
ratos eléctricos ao finalizar a xornada e nas pausas ou paradas.

•	Ventilar os locais para evitar a concentración de vapores.

•	Cumprir coa sinalización que aplique en cada caso.

protección contra lumes

As medidas de protección contra incendios son un complemento ás medidas de pre-
vención e están enfocadas á:

•	1. Detección.

•	2. Alarma.

•	3. Extinción.

•	4. Evacuación.

Un dos factores esenciais á hora de loitar contra un incendio é o tempo, polo que a 
primeira fase, que sería a detección, deberá estar orientado a que sexa o máis rápida 
posible.

Unha vez que se detecta, dáse a alarma que será comprobada e, se é confirmada, se 
pasará á extinción.
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Como vimos na táboa de clasificación dos lumes, non todos son iguais, polo que a súa 
extinción tamén vai depender do tipo de lume que sexa. A continuación preséntase 
unha táboa cos axentes extintores e a súa adecuación ás distintas clases de lume:

axente extintor                           Clase de lume

 a b C d

Auga pulverizada XXX X

Auga a chorro XX

Po BC  XXX XX

Po ABC XX XX XX

Po específico metais    XX

Escuma XX XX

CO2 X X

En presenza de tensión eléctrica non son aceptables como axentes extintores a auga 
a chorro nin a escuma.

O extintor é un aparato que consiste nun recipiente de aceiro que contén un axente 
extintor no seu interior e que pode proxectarse grazas á elevada presión interior. Será 
de cor vermella, debe colocarse en función da distribución do local, do tipo de lume 
que poida producirse e debe estar sinalizado.

A súa colocación óptima en canto altura é a de 1,70 m sobre o chan.
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Recomendacións

•	En caso de incendio, non deben abrirse ventás nin portas.

•	Debemos colocarnos un pano, pano ou toalla, húmido cubrindo a entrada das 
vías respiratorias. Procurar ir agachado, a rentes do chan, pois o fume tende a 
ir cara a arriba.

•	Seguir as instrucións de utilización dos extintores. É mellor actuar con varios 
extintores á vez que non dun nun, sempre procurando non os enfrontar entre si.

•	En caso de combustión das roupas envorcallarse polo chan xirando sobre si 
mesmo ou envolverse sobre unha manta ou algo similar. Non correr, pois as 
chamas aumentarían. Se é outra persoa deteriámolo e fariamos o mesmo.

nn 2.13 estrés térmiCo
A temperatura media normal no interior do organismo é de 37º C e a da pel 35º C. O 
corpo humano dispón de mecanismos de autorregulación térmica co fin de controlar 
o intercambio de calor co ambiente.

temperaturas baixas

Cando a calor cedida ao medio é superior á calor recibida polo corpo, o organismo 
tende a arrefriarse; para evitar este descenso de temperatura do corpo este pon en 
marcha certos mecanismos como:

•	Diminución da circulación sanguínea periférica.

•	Peche das glándulas sudoríparas.

•	Como consecuencias:

•	Malestar xeral.

•	Diminución da destreza manual.

A forma de protexernos é o uso de roupa axeitada e evitar suar para que a roupa non 
se humedeza. Se non fose posible, deberíanse aplicar períodos de descanso.

temperaturas altas

Cando a calor cedida polo organismo ao medio é inferior ao recibido ou producido polo 
corpo o organismo tende a aumentar a súa temperatura; para evitar este aumento de 
temperatura, póñense en marcha mecanismos como:

•	Aumento da circulación sanguínea periférica.

•	Perda de sales.

Como consecuencia diso, sentimos:

•	Esgotamento (deficiencia circulatoria, deshidratación, desalinización).

•	Cambras.

•	Queimaduras.

situacións de risco

•	Realización de traballos á intemperie e en naves ou cubertas.
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Medidas preventivas

•	Se é un traballo en local pechado, dependerá das posibilidades do local de 
acondicionalo (aire acondicionado, calefacción).

•	Se é un traballo ao aire libre haberá que:

— Buscar sistemas de ventilación para axudar á sudación,

— Utilizar roupa lixeira

— Repoñer líquidos e sales (beber)

— Recoméndase non quitar a roupa xa que o resultado final pode ser desfa-
vorable ao aumentar a enerxía recibida en forma de radiación,

— Recoméndase, ademais, moderar a inxestión de alimentos graxos xa que 
a súa presenza no aparato dixestivo diminúe a absorción da auga nece-
saria para a rehidratación,

— Se o anterior non é suficiente para reducir o risco, haberá que combina-
las coa regulación do tempo de exposición, é dicir, pausas e/ou rotación 
de tarefas.

nn 2.14 exPosiCión ao ruído
O ruído pódese definir como un son desagradable, inútil e molesto. É un concepto 
subxectivo, pero tamén debemos ter en conta o seu valor obxectivo como axente físico.

O ruído caracterízase polo seu nivel e pola súa frecuencia. Por exemplo: nun golpe 
con chapas metálicas, o nivel do ruído está directamente relacionado coa forza do 
golpe, dicimos máis alto ou máis baixo (volume). A frecuencia é propia dos materiais 
que chocan, así falamos de frecuencias altas ou baixas asociadas ao os sons agudos 
ou graves.

A unidade de medida é o decibelio (dB) e aquí móstranseche algúns exemplos:

 140 umbral del dolor

 130 

 120 

 110 

 100 ComuniCaCión Casi imPosible

 90 

 80 haY Que gritar

 70 

 60 

 50 ComuniCaCión Posible

 40 

 30 

 20 ComuniCaCión FÁCil

 10 

 0 umbral de la audiCión

Nivel de acción
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efectos do ruído

Os efectos negativos do ruído poden ser:

auditivos: un traballador exposto a un ruído intenso pode sufrir unha diminución tem-
poral da súa capacidade auditiva, que é recuperable ao cesar a exposición. Se non se 
dá esa recuperación, pódese producir o que se coñece como Xordeira Profesional que 
é irreversible.

non auditivos: poden afectar á maioría dos órganos ou sistemas do corpo humano 
como: efectos respiratorios, efectos cardiovasculares, efectos dixestivos, efectos vi-
suais, efectos sobre o sistema nervioso, etc.

Corrección e protección

A orde de actuación vai ser o seguinte:

•	Control na orixe do risco (encerro das máquinas, bo mantemento destas ...)

•	Substitución de equipos ou procesos.

•	Modificación dos procesos de traballo.

•	Illamento do equipo.

•	Control no medio de difusión.

•	Illamento acústico das superficies.

•	Instalación de cabinas, barreiras, etc. entre os focos de ruído e o receptor.

•	Aumento de distancia entre emisor e receptor.

•	Control no receptor.

•	Formación e información.

•	Equipos de protección individual.

Na actividade que desenvolve o tubeiro sempre vai ser necesario, salvo raras excep-
cións, o uso obrigatorio de protección auditiva para que o traballador estea exposto 
por debaixo do valor máximo que marca a normativa de ruído.



MÓDULO I
FORMACIÓN TEÓRICA 37



MÓDULO I
FORMACIÓN TEÓRICA38



MÓDULO I
FORMACIÓN TEÓRICA 39

LUGARES DE TRABALLO

Á parte dos riscos inherentes á ocupación que realiza o tubeiro, debemos ter en con-
sideración os riscos engadidos, debidos ás instalacións, ás características dos locais 
ou ás diferentes tarefas que se estean a realizar nas devanditas zonas. Así teriamos 
os seguintes:

nn 3.1 Caídas ao mesmo nivel
Debido a falta de orde e limpeza no lugar de traballo (material, ferramentas, cables de 
conexións eléctricas temporais, mangueiras, derramos de líquidos...)

Polo conseguinte podemos indicar as seguintes medidas:

•	Manter o chan dos lugares de traballo en axeitado estado de orde e limpeza, 
evitando verter substancias que resulten escorregadizas.

•	Non obstruír as vías ou saídas de emerxencia.

•	Eliminar o innecesario e clasifica o útil.

•	Crear e consolidar hábitos de traballo encamiñados a favorecer a orde e a lim-
peza.

nn 3.2 Caídas de Persoas a distinto nivel

situacións de risco

Estas situacións veñen motivadas pola existencia de aberturas non protexidas no chan, 
traballos en zonas con desniveis aínda por protexer ou traballos en salas de maquinas.

Medidas preventivas

Á hora de circular polo barco debemos de fixarnos na existencia de aberturas, en caso 
de que non estivesen protexidas esixir a súa protección mediante varandas resistentes.

Acceder ao posto de traballo polos lugares indicados e non acceder por lugares im-
provisados.

Non acceder á zona de traballo trepando pola estrutura ou por zonas non adaptadas. 
O acceso á zona de traballo débese facer sempre polas escaleiras ou pasarelas ins-
taladas para tal efecto.

nn 3.3 Caída de obJetos de un nivel suPerior
Nas naves, os equipos de elevación como as pontes grúa ou os utilizados para o trans-
porte e levantamento de materiais como as carretas elevadoras, poden ser orixe de 
golpes ou esmagamento polo desprendemento das cargas a elevar ou transportar.

3
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situacións de risco

•	Deficiencias nos elementos de izado das pontes grúa-ganchos, eslingas, freos, 
etc.

•	Sobrecarga dos equipos.

•	Falta de estabilidade da carga transportada na carreta elevadora.

•	Circulación da carreta a gran velocidade.

Medidas preventivas

•	Non debe colocarse nunca debaixo de cargas suspendidas.

•	Evitar circular por zonas onde se estean a realizar operacións de elevación de 
materiais.

•	Circular sempre polos corredores destinados a paso de peóns.

nn 3.4 atroPelos e golPes a Peóns Por vehíCulos
Este risco vén motivado porque dentro do estaleiro circulan carretas elevadoras, vehí-
culos que entran a deixar material.

situacións de risco

•	Exceso de velocidade das carretas elevadoras.

•	Exceso de carga, por visibilidade.

•	Falta de relimitación de vías de circulación para vehículos e para persoas.

Medidas preventivas

•	Circular sempre polas vías destinadas ao paso de peóns.

•	Estar atento á sinalización acústica.

nn 3.5 exPosiCión a substanCias tóxiCas

situacións de risco

•	Renovación de aire deficiente provocando a excesiva concentración de gases 
perigosos ou nocivos e malos olores.

•	Exposición a fumes e gases procedentes de operacións de soldadura e corte.

Medidas preventivas

•	Colocación dun sistema de extracción localizada por aspiración que capte os 
vapores e gases na súa orixe.

•	Situarse de forma que os fumes de soldadura non cheguen directamente á 
pantalla facial.

•	Nunca soldar recipientes que contivesen produtos inflamables.

•	Comprobar a existencia de ventilación forzada, é dicir, que as áreas ou zonas 
de traballo dispoñen de extracción localizada e que estas funcionan correcta-
mente.
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•	Utilizar máscaras autofiltrantes para gases e vapores cando non existan me-
dios de extracción que eliminen os gases e fumes resultantes da soldadura.

nn 3.6 ChoQues ou golPes Contra elementos Fixos

situacións de risco

•	Veñen motivadas por ter que circular por zonas de espazo reducido, estar en 
sala de maquinas.

Medidas preventivas

•	Cando se circula por zonas estreitas procurar poñer a máxima atención nos 
movementos.

•	Utilización de Casco de seguridade (recomendable casco con barboquexo).

•	Calzado de seguridade en perfectas condicións de uso.

nn 3.7 Caída de Persoas ao mar

situacións de risco

Este risco pódese dar cando o traballador circula por cuberta e existen líquidos ou 
substancias graxentas derramadas, falta de protección perimetral, escasa ilumina-
ción especialmente cando se efectúan traballos nocturnos.

Medidas preventivas

•	Orde e limpeza nos lugares de traballo.

•	Comprobación da existencia dunha protección perimetral correcta (Varanda de 
90 cm., listón intermedio e rodapé).

•	En caso de escasa iluminación utilizar unha lanterna.

nn 3.8 exPosiCión a ondas exPansivas e lume

situacións de risco

Realización de actividades incompatibles coincidentes no tempo e nun espazo o su-
ficientemente reducido como para que accidentalmente se orixine unha explosión ou 
un incendio.

Medidas preventivas

•	Non se deben efectuar actividades incompatibles como pode ser soldar con 
pintar.

•	Revisión da zona de traballo antes de efectuar un traballo de corte ou solda-
dura.
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nn 3.9 esPazos ConFinados
Espazo Confinado é calquera espazo con aberturas limitadas de entrada e saída e 
ventilación natural desfavorable na que poden acumularse contaminantes tóxicos ou 
inflamables, ou ter unha atmosfera deficiente en osíxeno, e que non está concibido 
para unha ocupación continuada por parte do traballador.

Un espazo confinado presenta as seguintes características:

•	O seu tamaño e forma permiten que unha persoa poida entrar.

•	Teñen formas limitadas para entrar e saír deles.

•	Non están deseñados para que estean ocupados permanentemente.

Dentro do sector naval encádranse dentro deste tipo de zonas, entre outras:

•	Adegas.

•	Tanques.

•	Calquera espazo que así o designe o técnico competente da obra.

Os traballos en espazos confinados requirirán, por outra parte, un Permiso de Traballo.

riscos asociados aos espazos confinados

riscos xerais:

Aqueles que, á marxe da perigosidade da atmosfera interior, son debidos ás deficien-
tes condicións materiais do espazo como lugar de traballo. Destacan entre estes:

•	Riscos mecánicos (equipos que poden poñerse en marcha intempestivamente)

•	Atrapamientos, choques e golpes por chapas deflectoras, axitadores, elementos 
saliente, dimensións reducidas da boca de entrada, obstáculos no interior, etc.

•	Riscos de electrocución por contacto indirecto.

•	Caídas a distinto nivel e ao mesmo nivel por esvaróns, etc

•	Caídas de obxectos ao interior mentres se está a traballar.

dobre fondo
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•	Sobreesfuerzos, debidos a malas posturas.

•	Ambiente físico agresivo: excesiva calor ou frío

•	Ruído e vibracións (martelos pneumáticos, amoladoras rotativas, etc)

•	Iluminación deficiente.

•	Riscos derivados de problemas de comunicación entre o interior e o exterior.

•	Etc.

riscos específicos:

•	Asfixia: consecuencia da falta de osíxeno. É ocasionada ben ao producirse un 
consumo de osíxeno ou ben por un desprazamento deste por outros gases.

Na seguinte táboa indícase a relación entre as concentracións de osíxeno, o tempo de 
exposición e as consecuencias:

 Concentración  tempo de exposición Consecuencias 
 o2 

 21 Indefinido Concentración normal de osíxeno  
   no aire.

 20,5 Non definido Concentración mínima para  
   entrar sen equipos de  
   subministración de aire.

 18 Non definido Considérase atmosfera deficiente  
   en osíxeno. Problemas de  
   coordinación muscular e aceleración  
   de ritmo respiratorio.

 17 Non definido Risco de perda de coñecemento  
   sen signo precursor.

 12-16 Seg. a min. Vertixe, dores de cabeza, disneas e  
   mesmo alto risco de inconsciencia.

 6-10 Seg. a min. Náuseas, perda de conciencia 
   seguida de morte en 6-8 minutos.
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•	Incendio e Explosión. Nun recinto confinado pódese crear con extraordinaria 
facilidade unha atmosfera inflamable como consecuencia de:

— Evaporación de disolventes de pintura.

— Restos de líquidos inflamables.

— Etc.

•	Intoxicación: produtos tóxicos por enriba de determinados límites de exposición 
poden producir intoxicacións agudas ou enfermidades.

Destacamos a perigosidade do CO (monóxido de carbono) non detectable olfativamen-
te, que nolo podemos encontrar, entre outros, en:

•	Recintos nos que se producisen procesos de combustión incompleta.

•	Traballos de soldadura e oxicorte.

•	Aplicación de recubrimentos protectores no interior de depósitos.

Medidas preventivas

A adopción de medidas preventivas debe efectuarse tras unha escrupulosa identifica-
ción e avaliación de todos e cada un dos riscos existentes, o cal leva consigo:

•	Autorización de entrada ao recinto. (Permiso de Traballo)

•	Medición e avaliación da atmosfera interior:

— Osíxeno.

— Atmosferas explosivas.

— Atmosferas tóxicas

— Etc.

•	Illamento do espazo confinado fronte a riscos diversos.

•	Ventilación.

•	Vixilancia externa continuada.

•	Formación e adestramento

NON
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nn 3.10 atmosFeras exPlosivas
Enténdese por Atmosfera Explosiva (ATEX) a mestura co aire de substancias infla-
mables (en forma de gases, vapores, néboas ou pos) nas que, tras unha ignición, a 
combustión se propaga á totalidade da mestura non queimada.

Para que se poida producir a ignición é necesario que simultaneamente concorran unha 
ATEX e unha forma de enerxía (chama, faísca, arco eléctrico, altas temperaturas,…).

instalacións do sector naval que se consideran con risco de xerar unha atex:

•	Lugares con gases, vapores ou néboas en cantidade abondo para producir at-
mosferas explosivas ou inflamables como:

•	Transvasamentos de líquidos volátiles inflamables dun recipiente a outro.

•	Interior de cabinas de pintura con pistolas de pulverización e o seu ámbito próximo.

•	Secadoiros de material con disolventes inflamables.

•	Locais de extracción de graxas e aceites que utilicen disolventes inflamables.

•	Locais con depósitos de líquidos inflamables abertos ou que se poidan abrir.

•	Instalacións onde se manipulen, almacenen ou consuman gases inflamables.

•	Salas de bombas ou compresores para gases ou líquidos inflamables.

•	Interiores de refrixeradores e conxeladores con materias inflamables en reci-
pientes abertos ou pouco consistentes.

•	Lugares con pos e fibras en cantidade abondo, entre outros:

•	Zonas nas que se producen, procesan, manipulan ou empaquetan pos metáli-
cos de materiais lixeiros (Aluminio, Magnesio, etc.).

Medidas preventivas

•	Impedir a formación de atmosferas explosivas.

•	Evitar a ignición de ATEX e atenuar os efectos dunha explosión de forma que se 
garanta a saúde e a seguridade dos traballadores. Para iso, hai que contar con:

— Avaliación de riscos.

— Coordinación de traballos.

— Clasificación de zonas (segundo normativa de ATEX).

— Formación dos traballadores.

— Solicitar Permiso de Traballo.

— Medición de gases.

— Ventilación da zona.

— Utilizar equipos eléctricos que cumpran 
unha normativa específica para este tipo 
de zonas.

— Ter en conta as descargas electrostáticas.

— Sinalización da zona segundo:

                                                        zona con risco de atmosferas explosivas  

 EX
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PROTECCIÓN COLECTIVA

As proteccións colectivas son utilizadas para evitar e/ou diminuír os riscos do tubeiro 
naval. Son as seguintes:

nn 4.1 Caídas a distinto nivel

 varandas

•	Ríxidas (ferro ou madeira)

•	Resistentes (150 Kg/m lineal). Comprobar periodicamente.

•	90 cm de altura mínimo (aconsellable 1 m)

•	Rodapé de 15 cm

•	Listón intermedio

As estadas e plataformas elevadoras que se utilizan en traballos en altura son equi-
pos auxiliares, que á súa vez deben ter a varanda como protección colectiva.

nn 4.2 ProxeCCión de PartíCulas
Biombos/pantallas de separación para evitar que as proxeccións incidan  nas persoas 
que traballan nas proximidades.

nn 4.3 inhalaCión de substanCias noCivas
Ventilación para retirar os elementos que se producen do ambiente que respira o 
traballador:

•	Ventilación xeral por dilución

•	Ventilación por extracción localizada, fixa ou móbil.

nn 4.4 ContaCtos eléCtriCos
Todos os sistemas de protección utilizados nas instalacións considéranse proteccións 
colectivas:

•	Recubrimento das partes activas (bornes e condutores)

•	Interposición de obstáculos e barreiras envolventes

•	Afastamento das partes activas (distancias de seguridade)

•	Dobre illamento

•	Posta a terra e interruptor diferencial.

4
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nn 4.5 radiaCións
Sistemas de apantallamento como:

•	Biombos/Pantallas

•	Cortinas opacas á radiación

nn 4.6 inCendios e exPlosións
Sistemas de extinción:

•	Extintores portátiles

•	Bocas de incendio equipadas

•	Mantas ignífugas

nn 4.7 golPes e atraPamientos
Defensas/resgardos nos equipos de traballo que impiden o acceso ás partes perigo-
sas.

Dispositivos de seguridade dos equipos de traballo.

nn 4.8 ruído.
Pantallas illantes acústicas
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PROTECCIÓN INDIVIDUAL

O Equipo de Protección individual utilízase cando a protección colectiva non elimina o 
risco. O seu uso é individual e é o último elo para minimizar as consecuencias en caso 
de aparición do risco. É fundamental recordar o traballador da importancia de utilizar 
o equipo de protección individual de acordo coas instrucións dadas pola empresa e 
polo fabricante do equipo de protección individual, as cales veñen indicadas nos folle-
tos de informáticos que acompañan ao equipo de protección.

O tubeiro no seu traballo diario debe utilizar unha serie de EPIS básicos como son 
funda, calzado de seguridade e casco.

En función do traballo a realizar deberá empregar EPI,S específicos que o protexan 
dos seguintes riscos:

 luvas máscaras lentes mandil

5
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nn 5.1 Caídas a distinto nivel:
Sistema de arnés anticaída, (arnés, ancoraxe, absorbedor de enerxía).

nn 5.2 ProxeCCión de PartíCulas
•	Pantallas faciais de protección

•	Lentes de protección

•	Roupa de protección contra impactos de partículas.

nn 5.3 inhalaCión de substanCias
•	Máscaras de protección respiratoria

•	Equipos de respiración autónomo

nn 5.4 ContaCtos eléCtriCos
•	Luvas illantes

•	Casco illante

•	Calzado illante

nn 5.5 radiaCións
•	Protección da pel:

— Cremas e/ou roupa

•	Protección dos ollos

— Pantallas ou lentes con protección inactínica

nn 5.6 golPes
•	Casco de protección

•	Calzado de seguridade

•	Luvas de protección para agresións mecánicas.

nn 5.7  ruído
•	Protección auditiva

— Tapóns

— Orelleiras
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RISCOS ERGONÓMICOS E PSICOSOCIAIS

nn risCos ergonómiCos
O tubeiro naval está exposto a riscos de lesións músculo-esqueléticas producidas por 
sobreesfuerzos, consecuencia de:

•	Posturas forzadas e, ás veces, repetitivas.

•	Manipulación manual de cargas.

Medidas preventivas para evitar posturas forzadas

•	Evitar traballar cos brazos levantados e manter os cóbados o máis preto do 
corpo posible, para iso intentar axustar (baixar) a zona de traballo, se non se 
pode, intentar axustar a altura do corpo subir a unha plataforma de traballo.

•	Se o anterior non é posible, facer pausas ou realizar cambios de tarefas para 
facilitar os cambios de posturas.

•	Facer o mesmo (axustar a altura de traballo) cando o traballo sexa por debaixo 
dos cóbados.

•	Cando haxa que cambiar a dirección do corpo, non xirar coa cintura, facelo cos 
pés.

•	Intentar manter os antebrazos apoiados.

•	Cando se realicen movementos con moita frecuencia, intentar realizalos sem-
pre diante do corpo e o máis preto posible.

•	Nos traballos con ferramentas manuais, comprobar os mangos que estean en 
boas condicións, sen bordos nin zonas cortantes ou punzantes

•	Regular a presión de agarre da ferramenta, axustala á necesaria para realizar 
a operación sen risco de soltala.

•	Utilizar luvas e manguitos apropiados para diminuír os efectos das vibracións.

Medidas preventivas para a manipulación de cargas

A manipulación de cargas é, con frecuencia, fonte de lesións como, por exemplo:

•	Lesións músculo-esqueléticas.

•	Contusións.

•	Cortes.

Pódense producir en calquera parte do corpo, pero son os membros superiores e as 
costas (zona dorso lumbar) as zonas máis sensibles. As lesións dorso lumbares van 
dende un lumbago a lesións dos discos intervertebrais (hernias discais).

6
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método para levantar unha carga

1. Aproximación á carga. Para levantar unha carga hai que aproximarse a ela, de modo 
que o centro de gravidade da persoa se achegue ao máximo ao da carga. No caso 
contrario, o esforzo é cinco veces superior.

2. Buscar o equilibrio. O equilibrio da persoa depende da situación dos seus pés, por 
iso, ao levantar unha carga débese:

•	Enmarcar a carga segundo a posición dos pés.

•	Manter os pés lixeiramente separados.

•	Situar un lixeiramente adiantado respecto ao outro.

3. Asegurar a presa de mans. O correcto ao coller un obxecto é suxeitalo coa palma 
da man e a base dos dedos, en contra dos os cales normalmente se fai, que é sos-
telo coa punta dos dedos. Deste modo, a superficie é maior e redúcese o esforzo e 
a fatiga.

4. Fixar a columna. As cargas débense levantar mantendo a columna recta. A torsión 
do madeiro, mentres se levanta a carga, pode producir lesións, por iso é preciso reali-
zar o movemento en dous tempos: primeiro levantar a carga e logo xirar todo o corpo 
movendo os pés mediante pequenos desprazamentos.

5. Utilizar a forza das pernas. Débense utilizar os músculos das pernas para dar o 
primeiro impulso á carga que imos levantar. Para iso se flexionar as pernas dobrando 
os xeonllos de modo que a coxa e o papo da perna forme un ángulo superior a 90º.

nn risCos PsiCosoCiais
Os traballadores do sector naval poden sufrir unha intensa presión para ser máis 
produtivos, o que leva consigo que o traballador se encontre exposto ao estrés. Aínda 
que existen outros factores que inflúen neste estrés como poden ser o salario, a es-
tabilidade no emprego, monotonía, falta de coñecemento ou capacitación, relacións 
interpersoais, etc.

As estratexias para afrontar o estrés buscan previr ou controlar os excesos nas de-
mandas procedentes do ámbito ou ben de nós mesmos. Nos casos en que a situación 
que nos xera estrés é inevitable, para iso suxírense algunhas estratexias que probaron 
ser eficaces, e que poden axudarche a facer fronte a situacións de moita tensión:

•	Reláxate. Realiza actividades que che permitan renovarte física e psicoloxicamen-
te: descanso, vacacións, deportes, actividades de ocio, técnicas de relaxación...

•	Fai exercicio, actividades físicas que contrarresten as que realizas no traballo, 
como camiñar, nadar, etc.

•	Mantén unha dieta saudable. Evita o abuso de cafeína, alcohol e comidas.

•	Se asertivo. Establece límites, aprende a dicir que non. Suspende as actividades 
que son menos prioritarias.

•	Organiza o teu tempo. Prioriza e estrutura as túas actividades e expectativas.

•	Intenta manter expectativas realistas. Esperar demasiado dun mesmo ou dos 
demais, esixirche perfección ou ser inflexible coas prioridades pode xerar moita 
frustación.
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•	Comparte as túas emocións. Busca alguén con quen conversar e expresar as 
túas emocións.

•	Anticipa as situacións estresantes e prepárate.

Os factores psicosociais, a miúdo, non se lles presta unha axeitada atención como fac-
tor causante dun grande numero de accidentes e enfermidades profesionais debido, 
en moitos casos, á gran magnitude de riscos físicos que rodean a actividade do tubeiro 
e noutros casos a unha deficiente xestión dos recursos humanos nas empresas do 
sector.

Un traballador desmotivado, fatigado mentalmente e pouco implicado é unha fonte 
de risco para el mesmo e para o resto dos traballadores que o rodean, sendo claras 
determinadas actitudes que así o manifestan:

•	Omisión de instrucións.

•	Mal uso dos equipos.

•	Automatismos e falta de atención.

•	Fatiga física e mental.

•	Estado emocional deprimido ou alterado.

•	Desmotivación.

•	Indiferenza.

•	Imprudencia, etc

A actitude dos traballadores no posto de traballo adoita ser un reflexo da organización 
da empresa a todos os niveis, debendo integrar esta o traballador na súa estrutura a 
través da formación, a participación e a asunción de responsabilidades.

Así mesmo, as liñas de mando intermedias deben ter unha capacitación axeitada ao 
seu rango, un estilo de liderado motivador, con canles de comunicación abertas e sis-
temas de recoñecemento de traballo realizado.

Dende o punto de vista da dirección, o traballador debe percibir que esta se implica na 
mellora das condicións de traballo.
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RISCOS DOS EQUIPOS DE TRABALLO

O traballo de tubeiro implica o uso de equipos de traballo como ferramentas de man 
e máquinas, o que leva consigo unha serie de riscos como poden ser golpes, cortes, 
atrapamientos, proxeccións, contactos térmicos, contactos eléctricos e vibracións.

nn 1.1 risCos das Ferramentas manuais
O tubeiro á hora de traballar utiliza unha serie de ferramentas manuais como poden 
ser:

•	Ferramenta de trazado, reprodución e control.

•	Tenaces, pinzas.

•	Martelo.

•	Pancas manuais.

riscos xerais

•	Golpes e cortes en mans ocasionados polas propias ferramentas durante o tra-
ballo.

•	Lesións oculares por partículas provenientes das ferramentas.

•	Golpes en diferentes partes do corpo por despedimento da propia ferramenta 
ou do material traballado.

•	Escordaduras por sobreesforzos ou xestos violentos.

situacións de risco

•	Abuso de ferramentas para efectuar calquera tipo de operación.

•	Uso de ferramentas inadecuadas, defectuosas, de mala calidade ou mal dese-
ñadas.

1

NON
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•	Uso de ferramentas de forma incorrecta.

•	Ferramentas abandonadas en lugares perigosos.

•	Ferramentas transportadas de forma perigosa.

•	Ferramentas mal conservadas.

Medidas preventivas:

Como principais medidas preventivas á hora de utilizar as ferramentas manuais po-
demos distinguir catro, que son:

•	Utilizar ferramentas apropiadas en cada traballo.

•	Conservar as ferramentas en boas condicións.

•	Levalas de forma segura.

•	Gardar as ferramentas ordenadas e limpas.

Ferramentas electricas

Dentro deste apartado o tubeiro utiliza a amoladora ou radial, lixadoras, limadoras.

Medidas preventivas:

•	Adquirir ferramentas de calidade.

•	Formación no manexo desta.

•	Os cables de alimentación terán illamento seguro e non presentarán deterio-
ración ningunha.

•	As conexións deberán facerse por medio de caravillas normalizadas.

•	As ferramentas eléctricas deben estar illadas, instalación de posta a terra e 
dobre illamento.

•	Comprobación das proteccións.

•	Unha vez finalizada a tarefa a realizar, ou cando se deba deixar o traballo para 
unha pausa, desconectaremos a ferramenta que esteamos a empregar.

•	Comprobar que os interruptores de alimentación se encontran en lugares ac-
cesibles.

•	As ferramentas defectuosas deben retirarse.

No emprego da amoladora ou radial debemos ter en conta unha serie de pautas 
de seguridade como son:

•	Comprobar o estado da moa antes de uso.

•	As amoladoras deben estar provistas de 
protector ou carcasa cunha abertura an-
gular de 180º como máximo. A metade 
superior da moa debe estar cuberta en 
todo momento.

•	Deben utilizarse sempre moas en bo es-
tado e de características axeitadas á má-
quina coa que se vai traballar e aos re-
quirimentos de traballo: corte, repasado, 
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diámetro máximo e mínimo aceptable do eixe da máquina, velocidade máxima 
de traballo, gran abrasivo, grao de dureza, aglomerante, forma, etc.

•	Cando se coloca na radial un disco novo é conveniente facelo xirar en baleiro 
durante un minuto e co protector posto, antes de aplicalo no punto de traballo. 
Durante este tempo non debe haber persoas nas proximidades da abertura do 
protector.

•	Á hora de colocar o disco na amoladora ou de comprobar unha avaría débese 
efectuar PARADA E DESCONEXION.

1.2. Riscos das Máquinas

Nos traballos de caldeiraría realízanse operacións de preparación, desenvolvemento, 
trazado, corte, tradeado e curvado de chapas para a montaxe e estruturas metálicas. 
Para estas tarefas utilízanse máquinas de distintos tipos. O traballo destas máquinas 
comporta determinados riscos, cuxo control depende en boa medida do estado da 
máquina, o seu mantemento e o grao de coñecemento e experiencia que o operador 
teña no manexo destas. Estes equipos unicamente se permite utilizalos a persoal 
autorizado e debidamente formado, o cal debe coñecer os fundamentos operativos da 
máquina e as medidas preventivas que deben adoptarse.

Maquínalas que emprega un tubeiro son principalmente:

•	Grúas.

•	Cisalla.

•	Equipos de corte con plasma e oxicorte.

•	Diversos equipos de soldadura.

•	Cilindros.

•	Tronzadoras.

Medidas preventivas

•	Ademais dos riscos comentados no apartado correspondente a Riscos do posto 
de traballo, como atrapamento, corte, golpes, proxección de partículas, etc, os 
cales atinxen directamente ao uso das máquinas, debemos mencionar como 
medidas preventivas de carácter xeral as seguintes:

NON
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•	Compra de maquinaria homologada por parte da empresa.

•	Realización de mantemento preventivo das máquinas.

•	Formación do traballador no uso seguro dos equipos.

•	Non retirar as proteccións de maquínalas nin realizar ningunha modificación 
nestas.

•	Utilización dos equipos de protección individual indicados polo fabricante.
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SECUENCIA DE TRABALLOS

Todo proceso de traballo debe contar cun conxunto de secuencias que permitan ao 
traballador realizalos de forma segura e que garantan unha maior confianza na súa 
actividade diaria. As seguintes indicacións preventivas deben sempre aplicarse nos 
traballos de Caldeiraría.

nn 2.1. antes de Comezar o traballo
•	Revisar a zona de traballo evitando a falta de orde e limpeza así como retirar 

posible material combustible da zona e do perímetro que poida verse afectado 
pola súa actividade prevendo unha posible actuación en caso de incendio.

•	Asegurarse da correcta limpeza das chapas coas que se vai traballar.

•	En espazos confinados, en caso de dúbida, consultar co técnico de prevención, 
bombeiro naval ou recurso preventivo, se se tomaron as debidas medidas pre-
ventivas recollidas no procedemento.

•	Revisar o estado das máquinas e nunca traballar nas que non se ten a debida 
formación para o seu uso.

•	Revisar o estado dos equipos eléctricos e en caso de deterioración, substituílos.

•	Avisar ao mando de posibles incompatibilidades con outras actividades na zona.

nn 2.2 durante o transCurso dos traballos
•	Colaborar cos compañeiros e empresa na aplicación das medidas preventiva 

estipuladas.

•	Non poñer en perigo a integridade física propia nin a dos compañeiros en prol 
dunha maior rapidez ou comodidade do proceso.

•	Dar aviso ao mando, técnico de prevención, bombeiro naval ou recurso preven-
tivo, en caso de detectar anomalías preventivas.

nn 2.3 ao Finalizar o traballo
•	Revisar a zona deixándoa nas mellores condicións posibles de orde e limpeza 

así como comprobar as zonas onde puidesen caer proxeccións de soldadura ou 
soprete.

•	En espazos confinados avisar ao mando, técnico de prevención, bombeiro naval 
ou recurso preventivo da finalización dos traballos, non abandonando nunca 
nestes espazos equipos que orixinen fugas de gases( sopretes, botellóns, ma-
quinas de corte..etc.).

•	Asegurarse de que a activación de potenciais enerxías (electricidade, apertura 
de válvulas, hidráulica, pneumática, motores...etc.) se realiza de xeito seguro.

2
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CONCLUSIÓNS:  
CONSIGNAS DE SEGURIDADE DO TUBEIRO

nn risCos
•	Caídas ao mesmo nivel debido a superficies irregulares, con perfís, recortes ou 

chapas

•	Caídas a distinto nivel por traballos en altura

•	Caída de obxectos por manipulación de materiais

•	Golpes contra bordos saíntes de bloques, estruturas, etc.

•	Proxección de fragmentos ou partículas de soldadura ou rebarbado

•	Exposición a radiacións de soldadura

•	Incendios por proxección de faíscas incandescentes

•	Exposición a ruídos

•	Queimaduras

•	Exposición a ruído

•	Inhalación de fumes de soldadura

•	Contactos eléctricos con estruturas postas accidentalmente baixo tensión

•	Golpes por obxectos ou ferramentas

nn eQuiPos de ProteCCión individual

nnmedidas Preventivas
•	Manter limpo e ordenado o posto de traballo.

•	USO OBRIGATORIO de todas as pezas de protección persoal asignadas ao posto.

•	PROHIBIDO traballar coas mangas recollidas para evitar queimaduras e radia-
cións perigosas.

•	PROHIBIDO ventilar as roupas de traballo, o propio corpo ou recintos pechados 
con osíxeno ou aire comprimido.

•	Revisar os equipos de soldadura antes de comezar a utilizalos. Asegurarse de 
que todas as conexións eléctricas e conexións de botellas se encontran en es-
tado satisfactorio.

•	Evitar o contacto do osíxeno con aceites, graxas ou outras substancias suscep-
tibles de inflamarse.
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•	Apagar todas as máquinas ao finalizar a xornada e pechar as válvulas das bo-
tellas.

•	O picado e repasado de soldaduras realizarase con lentes de protección.

•	En traballos de punteado de soldadura débese utilizar a mesma protección 
obrigatoria que o soldador (protección obrigatoria do corpo con mandil, ver-
dugo e polainas de coiro, das vías respiratorias, da vista con cristal inactínico 
axeitado, non deixar ningunha parte do corpo sen cubrir, traballar con roupa 
que non teña manchas de graxa ou aceite)

•	Conectar o cable de masa da peza a soldar o máis preto posible do punto de 
soldadura.

•	Utilizar na medida do posible medios mecánicos para a aproximación de cha-
pas para evitar a xeración de ruídos por golpes e sobreesforzos.

•	En traballos de altura, se os estadas, plataformas de traballo ou proteccións 
colectivas non reúnen condicións de seguridade abondo, utilizarase sempre ar-
nés de seguridade.

•	Utilizar sempre sistemas de aspiración localizada para traballos en dobres fon-
dos ou recintos pechados.

•	Dispoñer nas proximidades das zonas de traballo de medios portátiles de extin-
ción para a súa utilización rápida en caso de emerxencia.
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