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Introducció

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

Als mitjans de comunicació sovint hem sentit parlar de malalties relacionades amb
diferents exposicions en l’àmbit laboral. Per exemple, s’han produït nombrosos
casos de sordesa professional, derivats de llargues exposicions a nivells de soroll
elevats.

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

La higiene industrial s’estudia en els crèdits Riscos químics i biològics ambientals
i Riscos físics ambientals d’aquest cicle formatiu. El primer se centra en els agents
químics i biològics i el crèdit que aquí ens ocupa, en els agents físics.

Els contaminants físics són diferents formes d’energia que, generades per fonts
concretes, poden afectar els que hi estan exposats. Aquestes energies poden ser
mecàniques, tèrmiques o electromagnètiques i, atesa la seva naturalesa desigual,
els efectes que produeixen també són molt diferents. Per aquesta raó, cadascun
dels contaminants físics requereix un estudi específic. L’ambient tèrmic, el soroll,
les vibracions i les radiacions es tracten, per tant, de manera separada en les
diferents unitats dels crèdits.

En la unitat didàctica “Els contaminants físics. L’ambient tèrmic”, es parla d’una
manera introductòria i general dels contaminants físics, i es repassa el concepte
d’higiene industrial, les seves pautes d’actuació i les malalties associades a la
seva exposició. La resta de la unitat estudia l’ambient tèrmic: les condicions
termohigromètriques, quins paràmetres s’han d’estudiar per poder valorar l’estrès
tèrmic, els aparells que s’utilitzen per fer-ho, en quines unitats s’expressen, com
respon el nostre organisme a diferents situacions tèrmiques, etc.

La unitat didàctica “L’estrès tèrmic. Avaluació i control” comença amb una
introducció general sobre l’estrès tèrmic i els seus efectes, i a continuació se centra
en l’avaluació, prevenció i control de l’estrès tèrmic per calor i l’estrès tèrmic per
fred.

Dues unitats didàctiques tracten del soroll. En la unitat “Introducció al soroll”
s’explica què és el soroll i com es caracteritza, els efectes que produeix en
l’organisme i el marc normatiu sobre el soroll. En la unitat “Avaluació i control
del soroll” s’explica com es mesura el nivell sonor, com s’avalua l’exposició al
soroll i les mesures de control que s’hi han d’aplicar.

La unitat didàctica “Vibracions mecàniques” se centra en les vibracions, què són,
com es classifiquen, com s’avaluen, quins efectes produeixen i com es controla
l’exposició a vibracions.
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L’últim contaminant físic que s’estudia en aquest crèdit és la radiació. Les dues
últimes unitats se centren en aquest contaminant. La unitat “Radiacions no ionit-
zants” comença amb una introducció general a les radiacions, i després se centra
en les radiacions no ionitzants: tipus, magnituds i unitats de mesurament, fonts,
efectes que produeixen, avaluació, mesurament i control d’aquestes radiacions.

Finalment, la unitat didàctica “Radiacions ionitzants” estudia què són i com
s’avaluen i es controlen aquestes radiacions.
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Objectius

En acabar el crèdit, heu de ser capaços del següent:

1. Identificar els agents físics ambientals, presents en els processos de produc-
ció de béns i serveis, segons els tipus de treball i els processos.

2. Relacionar els agents físics ambientals amb les característiques energèti-
ques, les fonts d’emissió i les formes de transmissió.

3. Relacionar els riscos derivats dels agents físics ambientals amb els efectes
que poden provocar sobre la salut.

4. Interpretar les conseqüències fisiològiques, psíquiques i laborals, originades
pels riscos derivats dels agents físics ambientals, sobre la salut de les
persones.

5. Valorar les implicacions econòmiques i socials, a les empreses i a la societat,
dels efectes provocats pels riscos derivats dels agents físics ambientals, a
partir de dades estadístiques i econòmiques.

6. Interpretar la normativa general, els nivells màxims d’exposició, els criteris
interns d’empresa i els procediments de treball establerts en relació amb els
agents físics ambientals, a partir de manuals i documents normatius.

7. Determinar el contingut i el procés de recollida de la informació documental
i personal necessària per identificar els riscos derivats dels agents físics
ambientals.

8. Recollir la informació necessària per avaluar els riscos amb relació als
agents físics ambientals, 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.

9. 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.

10. Identificar les desviacions, en relació amb els riscos físics ambientals, entre
els procediments reals de treball i els mètodes i procediments establerts
normativament a l’empresa, a partir de manuals de procediment i normes
internes.

11. Identificar els riscos derivats dels agents físics ambientals presents, a partir
de la informació dels llocs de treball, el grau d’idoneïtat dels mètodes i
procediments de treball, les desviacions observades entre els procediments
reals i els normalitzats, i els instruments i procediments adequats per
identificar-los.
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12. Relacionar els factors de risc derivats dels agents físics ambientals (soroll,
vibracions, ambient tèrmic i radiacions) amb els paràmetres, els procedi-
ments, els instruments i els aparells per mesurar-los.

13. Interpretar les característiques tècniques d’ús i de manteniment, les con-
dicions de calibratge i els procediments de posada al punt dels aparells
de mesurament i enregistrament de sorolls, vibracions, ambient tèrmic i
radiacions, a partir de la documentació tècnica de treball.

14. Interpretar el contingut i la funcionalitat de les tècniques, els instruments
i els procediments per mesurar i enregistrar els agents físics ambientals, a
partir de manuals i informació tècnica.

15. Mesurar els nivells de soroll, vibracions, radiacions i tèrmics, segons les
normatives sobre mesurament de riscos, les instruccions i els procediments
establerts, a partir dels instruments i aparells adequats.

16. Enregistrar dades de soroll, vibracions, radiacions i ambient tèrmic, segons
la normativa corresponent i les instruccions i procediments establerts, a
partir de mesurament obtinguts i de sistemes d’enregistrament adients.

17. Determinar els riscos físics ambientals, el mesurament dels quals requereix
consultar altres especialistes, professionals o entitats, o el seu assessorament
o col·laboració, segons la normativa externa, els criteris interns i les
possibilitats de l’empresa.

18. 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.

19. 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 informacions i estudis tècnics de prevenció
i salut laboral.

20. 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.

21. Avaluar els riscos derivats dels agents físics ambientals, segons les desvia-
cions 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.

22. Interpretar les característiques i les condicions d’aplicació de les mesures
de prevenció, protecció i senyalització, i les tècniques preventives aplicables
als riscos derivats dels agents físics ambientals, a partir de documentació i
estudis tècnics.
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23. Relacionar les mesures de prevenció i protecció i les tècniques preventives
amb els riscos derivats dels agents físics ambientals i els efectes eliminatoris
o reductors del risc que poden originar.

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

25. Programar la implantació de mesures preventives dels riscos derivats dels
agents físics ambientals, segons els factors de risc presents en el lloc de
treball, a partir del pla general de prevenció, les condicions de treball, les
característiques de les mesures i els procediments establerts d’implantació.

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

27. Controlar els riscos derivats dels agents físics ambientals en llocs o proces-
sos de treball, a partir d’observacions i mesurament del procés i del lloc de
treball, les característiques dels equips de treball i les mesures preventives
implantades.
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Introducció

Quan estudiem un determinat ambient de treball, sempre hi trobem factors suscep-
tibles d’afectar la salut dels treballadors: els contaminants industrials. Aquests
contaminants són estudiats per la higiene industrial, que té per objectiu evitar que
el treballador hi quedi exposat i pugui esdevenir una malaltia laboral.

Segons la font de generació, els contaminants industrials es poden classificar
en contaminants d’origen químic, biològic o físic. Nosaltres ens centrarem en
aquests últims, els físics, que s’engloben en un grup que té en comú que la
font contaminant procedeix de diferents formes d’energia, generades per fonts
concretes, i que afecten els treballadors que hi estan sotmesos.

Moltes vegades hem associat malalties concretes a l’exposició de diferents conta-
minats físics. Per exemple, és evident la relació entre la sordesa i l’exposició a
un soroll produït de manera continuada i a uns nivells alts, és el que s’anomena
hipoacúsia professional.

També coneixem les afeccions cancerígenes relacionades amb l’exposició a les
radiacions, sobretot d’origen ionitzant, com ara els rajos X.

Un altre exemple conegut són les alteracions nervioses, fisiològiques i musculars
degudes a les vibracions produïdes per màquines o vehicles de transport.

També es coneixen les greus alteracions que pateixen els treballadors exposats a
uns ambients tèrmics molt intensos, tant si són de calor com de fred, que els pot
provoca fins i tot la mort.

En la unitat didàctica “Els contaminants físics. L’ambient tèrmic” es fa una
introducció al grup de contaminants físics, i s’hi repassen tant la metodologia
en què es basa la higiene industrial com els diferents grups de contaminants,
especialment els físics. També veurem les malalties que s’hi associen. En la resta
de la unitat començarem a estudiar els riscos relacionats amb l’ambient tèrmic.

D’aquesta manera hem dividit aquesta unitat didàctica en tres nuclis d’activitat.

En el nucli d’activitat “Introducció als contaminants físics” es parlarà d’una
manera introductòria i general d’aquests tipus de contaminants, la font dels quals
és energètica, i es farà un repàs del concepte de la higiene industrial, les seves
pautes d’actuació i les malalties associades a la seva exposició.

El nucli d’activitat “L’ambient tèrmic. Generalitats” se centra en el primer
grup de contaminants físics, l’ambient tèrmic, en què s’estudien les condicions
termohigromètriques en les quals es du a terme el treball i que poden afectar en
major o menor grau la salut i seguretat dels treballadors.

Veurem com respon el nostre organisme a diferents situacions tèrmiques, intro-
duirem el concepte de termoregulació i veurem els tipus d’intercanvi que es
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donen entre la persona i l’ambient (evaporació, convecció, radiació, conducció
i respiració).

En aquest nucli també introduirem el concepte de balanç tèrmic, que ens ajudarà
a poder avaluar les diferents situacions de risc tèrmic i la normativa referent als
ambients termohigromètrics.

En el nucli d’activitat “Magnituds ambientals, unitats i instruments de mesura-
ment. Generació metabòlica de calor”, veurem quins són els paràmetres que s’han
d’estudiar per poder valorar l’estrès tèrmic (temperatura, humitat, velocitat de
l’aire), i també quins aparells s’utilitzen per ferho i en quines unitats s’expressen.
Alhora s’explicarà com es genera la calor produïda per l’activitat, anomenada calor
metabòlica.

Cal remarcar que aquesta calor, la produïda pel propi organisme, és justament el
contaminant que ens pot ocasionar l’estrès tèrmic per calor.

En aquest nucli d’activitat treballarem amb taules energètiques, amb la finalitat
de poder determinar la magnitud de la calor generada per una activitat laboral.
Encara que també veurem altres mètodes, com el consum d’oxigen, la freqüència
cardíaca o el càlcul energètic dels aliments, per tal de calcular la despesa energètica
efectuada en fer una determinada activitat.
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Objectius

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

• Identificar els agents físics ambientals, presents en els processos de produc-
ció de béns i serveis, segons els tipus de treball i els processos.

• Relacionar l’ambient tèrmic amb les característiques energètiques, les fonts
d’emissió i les formes de transmissió.

• 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.

• Valorar les implicacions econòmiques i socials, a les empreses i a la societat,
dels efectes provocats pels riscos derivats de l’ambient tèrmic a partir de
dades estadístiques i econòmiques.

• 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 contingut i el procés de recollida de la informació documental
i personal necessària per identificar els riscos derivats de l’ambient tèrmic.

• 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.

• Identificar les desviacions en relació amb els riscos tèrmics entre els procedi-
ments reals de treball i els mètodes i procediments establerts normativament
a l’empresa, a partir de manuals de procediment i normes internes.

• Identificar els riscos derivats dels ambients tèrmics presents, a partir de
la informació dels llocs de treball, el grau d’idoneïtat dels mètodes i
procediments de treball, les desviacions observades entre els procediments
reals i els normalitzats, i els instruments i procediments adequats per
identificar-los.

• Relacionar els factors de risc derivats d’ambient tèrmic amb els paràmetres,
els procediments, els instruments i els aparells per mesurar-los.

• Interpretar les característiques tècniques d’ús i de manteniment, les condi-
cions de calibratge i els procediments de posada al punt dels aparells de
mesurament i enregistrament de l’ambient tèrmic a partir de la documenta-
ció tècnica de treball.
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• Interpretar el contingut i la funcionalitat de les tècniques, els instruments
i els procediments per mesurar i enregistrar els agents físics ambientals, a
partir de manuals i informació tècnica.

• Mesurar els nivells tèrmics, segons les normatives sobre mesurament de ris-
cos, les instruccions i els procediments establerts, a partir dels instruments
i aparells adequats.

• Enregistrar dades d’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 físics ambientals, el mesurament dels quals requereix
consultar altres especialistes, professionals o entitats, o el seu assessorament
o col·laboració, 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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1. Introducció als contaminants físics

L’ésser humà, com la resta del éssers vius, es troba integrat en la natura i s’hi
relaciona activament. S’hi estableixen una sèrie d’interaccions entre ell i les
condicions ambientals del medi que l’envolta.

Aquestes condicions ambientals es poden modificar, com a conseqüència del tre-
ball, amb l’aparició dels contaminants, que poden deteriorar la salut de l’individu.
El problema es pot incrementar quan la contaminació es produeix en l’entorn
laboral, on els contaminats es concentren i poden augmentar la seva acció nociva.

Les condicions de treball canvien, com a conseqüència de la presència dels
contaminants, i porten a la pèrdua de la salut del treballador.

Moltes vegades relacionem la salut amb l’absència de malalties orgàniques, però
aquest concepte és molt més ampli, tal com assenyala l’Organització Mundial de
la Salut (OMS).

La salut, segons la definició que en fa l’OMS, és: “L’estat de complet
benestar físic, mental i social, i no solament l’absència de malalties”.

Figura 1.1

L’OMS defineix la salut com un benestar físic, mental i social.

Els contaminants que poden alterar la salut dels treballadors són estudiats per la
higiene industrial i a la vegada, segons l’origen i la tipologia, es poden classificar,
segons que siguin una substància, un microorganisme o una font d’energia, en
químics, biològics o físics, respectivament. L’origen dels contaminants

físics és una font d’energia.
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Llei de prevenció de riscos
laborals (LPRL)

La Llei de prevenció de riscos
laborals (Llei 31/1995, de 8 de

novembre) és la primera llei
bàsica i específica sobre la

seguretat i la salut en el treball
promulgada a Espanya.

Reglament dels serveis de
prevenció (RSP)

L’RSP figura en l’RD 39/1997,
en què es desenvolupa la

integració de la prevenció en el
conjunt d’activitats i decisions

de l’empresa.

Seguretat

La seguretat en el treball és la
tècnica no mèdica de prevenció

que té la finalitat d’evitar els
accidents de treball, i de

controlarne les conseqüències.
L’actuació es fa de dues maneres:

• Prevenció: s’actua
sobre les causes que
poden desencadenar els
accidents.

• Protecció: s’actua sobre
els equips de treball o
les persones exposades
als riscos, per disminuir
les conseqüències dels
accidents.

Podeu consultar l’LPRL i
l’RSP a la secció

“Annexos” del web
d’aquest crèdit.

Els contaminants que tenen un origen energètic, és a dir, els contaminants físics,
es poden classificar alhora, segons del tipus d’energia de què es tracti, en soroll,
vibracions, radiacions o tèrmics.

Per poder entendre millor els contaminats, convé repassar uns quants conceptes
bàsics, com l’actuació de la higiene industrial i les malalties associades a aquests
contaminats.

1.1 Higiene industrial

Encara que la higiene industrial és una tècnica d’aparició recent en la prevenció
dels riscos professionals, es basa en dades experimentals que provenen de molts
segles enrere. Però com a disciplina preventiva independent és relativament
recent.

Com a primers antecedents de la higiene industrial se solen esmentar les descrip-
cions sobre la patologia del plom efectuades per Hipòcrates i Galè. Però el terme
higiene amb l’accepció que ens interessa no apareix fins al 1690 en l’obra De
Morbis Artificium Diatriba de Bernardino Romazzini.

Però no va ser fins al segle passat que la creació d’organismes internacionals com
l’Organització Internacional del Treball (OIT) i, més tard, l’Organització Mundial
de la Salut (OMS), i el desplegament de la legislació laboral han impulsat els
estudis de medicina del treball i les tècniques d’higiene industrial.

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

Actualment, a Espanya, els higienistes treballen principalment a les administra-
cions públiques, mútues d’accidents de treball i, últimament, des de la Llei de
prevenció de riscos laborals (LPRL) i el Reglament dels serveis de prevenció
(RSP), als serveis de prevenció, i en pocs casos són contractats directament per
les empreses.

S’entén per higiene industrial aquella tècnica, no mèdica, d’actuació sobre
els contaminants ambientals presents en l’àmbit laboral, amb l’objectiu de
prevenir les malalties professionals.
Parlar d’higiene industrial és parlar de la identificació, avaluació i control
dels riscos presents en els llocs de treball, amb la finalitat primordial d’evitar-
los.

Es pot concloure que:

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

• La higiene industrial estudia l’ambient que envolta el treballador (no el
treballador) i es planteja la modificació d’aquest ambient (el control).
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• La metodologia de la higiene industrial està basada en la identificació,
avaluació i control dels contaminants.

Per dur a terme aquesta tasca, la higiene, amb les seves àrees o branques, utilitza
una metodologia d’actuació específica.

La higiene té relació amb altres disciplines, com la seguretat, l’ergonomia o la
medicina del treball, i es fonamenta en altres com l’epidemiologia laboral.

1.2 Malalties professionals

Un dels objectius de la higiene industrial és prevenir les malalties professionals.

El concepte de malaltia professional es pot definir des de diferents perspectives:
des d’un punt de vista tècnic o des d’un punt de vista legal.

Des d’un punt de vista tècnic, s’entén com una malaltia professional el
deteriorament lent i gradual de la salut del treballador produïda per una
exposició crònica a situacions adverses en l’ambient de treball.

Des d’un punt de vista legal, una malaltia professional és aquella malaltia concreta
a conseqüència del treball per compte d’altri i que està reconeguda com a tal en la
legislació.

El concepte de malaltia professional segons el punt de vista legal és més restrictiu
que des del punt de vista tècnic, ja que només preveu les que estan incloses en el
quadre de malalties professionals. La resta de malalties produïdes a conseqüència
del treball, sempre que es comprovi que es van desenvolupar exclusivament pel
treball, es defineixen com a malalties del treball i es tracten legalment com a
accidents de treball.

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

En el nou RD 1299/2006, de 10 de novembre, s’aprova el quadre de malalties
professionals en el sistema de la Seguretat Social, i s’hi estableixen els criteris per
a la seva notificació i el seu registre.

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

L’ergonomia i la psicologia
aplicada

L’ergonomia i la psicologia
aplicada són un conjunt de
coneixements i tècniques que
tenen la finalitat d’adaptar el lloc
de treball a les persones.

RD 1299/2006

El quadre de malalties
professionals està recollit en
l’RD 1299/2006. L’RD
1299/2006 deroga l’antic RD
1995/1978 i, amb aquest, la llista
de malalties professionals que hi
havia. En l’annex 1 de l’RD
1299/2006 es detallen les
malalties professionals causades
pels agents físics.

Podeu consultar l’RD
1299/2006 en la secció
“Annexos” del web del
crèdit.
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L’epidemiologia laboral és la
base per a la prevenció i el
tractament de les malalties

professionals.

1.3 Epidemiologia laboral

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

La importància de l’epidemiologia laboral ha anat augmentant amb el temps,
ja què, per desgràcia, durant els primers anys de la Revolució Industrial la
relació causa-efecte entre el treball i la malaltia era tan evident que els estudis
epidemiològics eren innecessaris. N’és un exemple la sordesa que patien els
treballadors de la forja.

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

Algunes de les tasques concretes que exerceix l’epidemiologia laboral són:

• Tracta d’esbrinar les causes directes (contaminants) i indirectes (edat, nutri-
ció, etc.) que produeixen les alteracions de la salut.

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

• Estudia la distribució de les malalties professionals.

• Analitza les condicions de la població.

• Estudia les vies de transmissió.

• Avalua els resultats de les mesures aplicades.

Les revisions mèdiques s’han
d’adequar a cada lloc de treball.

1.4 La vigilància de la salut

La vigilància de la salut implica la realització periòdica de diferents tipus de
proves per verificar la incidència que els riscos laborals tenen sobre la salut del
treballador. Així, doncs, no es tracta d’una comprovació genèrica de l’estat de
salut del treballador, sinó d’una valoració específica, centrada en els riscos a què
aquest subjecte es veu sotmès en l’exercici de la seva activitat laboral.

Les proves més habituals són els reconeixements o les revisions mèdiques i,
per tant, sempre que s’ajustin a les directrius esmentades anteriorment es poden
entendre com a vigilància de la salut.

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

Si entenem la revisió mèdica com una eina preventiva de la salut laboral, cal
adaptar-la a cada tipologia de lloc de treball.

La revisió medica s’haurà de dissenyar, a partir de les descripcions de llocs
de treball i l’avaluació de riscos, en funció dels riscos associats a cada
activitat.

L’LPRL i l’RSP estableixen els principis bàsics pels quals s’ha de regir la
vigilància de la salut. L’LPRL regula la vigilància de la salut del personal al servei
d’una empresa.

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

• Garantida per l’empresari i específica.

• Voluntària, excepte en certes circumstàncies.

• Confidencial.

• Prolongada.

• Documentada.

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

Cal remarcar que el Reglament dels serveis de prevenció, aprovat per l’RD
39/1997, concreta quan i com s’ha de dur a terme la vigilància de la salut:

Segons el Reglament dels serveis de prevenció, l’avaluació de la salut dels
treballadors s’ha de fer quan s’incorporen a la feina, quan se’ls assignen
tasques amb nous riscos, quan tornen a la feina després d’una llarga absència
per motius de salut i en intervals periòdics.

A més, l’RSP estableix que la vigilància de la salut estarà sotmesa a protocols
mèdics específics, amb respecte als factors de risc que incideixen sobre el
treballador.

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

En la norma UNE EN ISO
12894:02 podem trobar tot
el que fa referència a la
vigilància mèdica dels
treballadors exposats a
ambients càlids o freds
extrems.

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

Anamnesi és el terme mèdic per
referir-se a la informació

proporcionada pel mateix
pacient al metge durant una

entrevista clínica, amb la finalitat
d’incorporar aquesta informació

a la història clínica del pacient.
Són les dades com els

antecedents familiars i records.

Control biològic

El control biològic és l’avaluació
de l’exposició total a una

substància a partir d’una mostra
presa del treballador (sang, orina,

etc.).

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

• Els antecedents o anamnesi.

• L’exploració clínica i el control biològic.

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

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

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

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

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

1.5 Metodologia d’actuació en higiene industrial

Per aconseguir el seu objectiu, la higiene industrial segueix una metodologia que
comprèn quatre fases ben diferenciades (figura 1.2).

Figura 1.2. Esquema de la metodologia d’actuació en higiene industrial
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Les fases del procediment d’actuació en higiene industrial són:

1. Identificació i localització.

2. Quantificació o mesurament.

3. Avaluació o valoració.

4. Control.

1.5.1 Identificació i localització dels riscos

La identificació és el primer pas de l’actuació de la higiene industrial. Es basa a
identificar els contaminants als quals estan exposats els treballadors.

El procediment d’actuació de la higiene industrial comença sempre per la identifi-
cació i localització dels riscos presents en els llocs de treball. Per això, en primer
lloc cal fer-se les preguntes:

• Quin és el contaminant?

• Com es presenta?

• Quan es presenta?

• On es presenta? La identificació i localització dels
riscos és un dels primers passos
d’actuació de la higiene industrial.

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

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

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

Una eina útil per identificar els riscos és el Manual per a la identificació
i avaluació dels riscos laborals publicat per la Generalitat de Catalunya.
Aquest manual conté una sèrie de fitxes i qüestionaris que faciliten i
sistematitzen la tasca a l’hora d’estudiar els riscos en un lloc de treball
determinat.

Vegeu el Manual per a la
identificació i avaluació
dels riscos laborals en la
secció “Annexos” del web
d’aquest crèdit.
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Importància de l’enquesta
higiènica

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

industrial: només una enquesta
correctament efectuada serà

capaç d’aportar les dades
necessàries per a un mesurament

ambiental i una avaluació
correctes i permetrà fer les

correccions més adequades.

Un segon pas en la identificació és la localització del contaminat, que consisteix
a situar-lo de manera temporal, és a dir, conèixer quan i on es presenta. Per això
és important fer servir l’enquesta higiènica

Els objectius d’una enquesta higiènica són la determinació de quin o de quins són
els agents agressius presents en l’ambient, les causes que els generen i qualsevol
altra circumstància que incideixi sobre la intensitat o freqüència de l’exposició i,
per tant, sobre la magnitud dels efectes patològics que es puguin produir.

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

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

1.5.2 Quantificació o mesurament dels riscos

La quantificació o mesurament dels riscos consisteix a determinar la
magnitud del contaminant present en l’ambient de treball.

Ens cal preguntar: quan n’hi ha?

En el cas dels contaminants físics, aquesta quantitat s’ha de mesurar energètica-
ment i per fer-ho caldrà disposar dels instruments idonis, que són diferents segons
el contaminant físic. Com a exemples, es poden esmentar els següents:

El dosímetre és un instrument de
mesurament del soroll.

• Sonòmetres i dosímetres per al soroll.

• Acceleròmetres o vibròmetres en el cas de les vibracions.

• Monitors d’estrès tèrmic en els ambientals.

• Detectors de radiacions, comptadors o dosímetres en les radiacions.

1.5.3 Avaluació o valoració del risc

Una vegada coneixem la informació qualitativa i quantitativa necessària per definir
el factor de risc amb el màxim grau possible d’exactitud, és necessari avaluar-lo, és
a dir, estudiar la probabilitat que aparegui un efecte perjudicial per a les persones
que es troben en l’ambient estudiat.
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L’avaluació consisteix a comparar la situació ambiental estudiada amb uns
criteris prèviament definits, per determinar la necessitat d’intervenir per
evitar un dany a la salut.

Per avaluar el risc, ens cal plantejar les qüestions següents:

• Se superen els valors límit?

• Hi ha, doncs, una situació de risc?

Per poder avaluar el risc laboral és necessari que cada agent higiènic tingui
un valor de referència. Aquests són els valors límit.

Els valors límit ambientals són un conjunt de valors de referència per a les
concentracions (mitjanes ponderades en el temps, per a una jornada normal de
treball de vuit hores) i representen condicions en què es creu, basant-se en els
coneixements actuals, que la majoria dels treballadors poden estar exposats dia
rere dia, durant tota la seva vida laboral, sense patir efectes adversos per a la seva
salut.

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

• Si la situació avaluada es considera segura (no se supera el valor límit), serà
necessari verificar periòdicament, mitjançant controls ambientals o mèdics,
que les condicions de treball es mantenen inalterables i continua sent segura.

• Si la situació és de risc (se supera el valor límit), s’hauran d’introduir les
accions de control necessàries per corregir l’exposició.

1.5.4 Control del risc

El control és l’última fase de la metodologia d’actuació aplicada en higiene
industrial.

L’autèntica acció preventiva realment es desenvolupa quan es du a terme el control
de riscos.

El control no es pot dur a terme si abans no s’han fet totes les fases anteriors.

El control de riscos és el conjunt d’accions que s’apliquen sobre un
determinat agent contaminant, amb la finalitat d’eliminar-lo de l’ambient
de treball o, si no es pot eliminar, reduir-lo a uns valors molt més segurs i
permissius.

Els valors límit en els
contaminants físics
s’especifiquen normalment
ens els diferents reials
decrets.

Importància del control

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

S’entén per contaminació
qualsevol variació del medi, que

pugui repercutir negativament en
la salut dels treballadors.

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

Per tal de disminuir l’exposició als contaminants físics s’hauran de desenvolupar
accions de tipus tècnic per poder reduir magnitud del contaminant o bé accions
organitzatives per intentar reduir el temps d’exposició dels treballadors.

De manera general podem dir que les mesures de control han d’actuar de manera
seqüencial: en primer lloc, sobre el focus contaminant; en segon lloc, sobre el
mitjà de propagació del contaminant, i finalment, sobre el treballador. Aquest
darrer inclourà els equips de protecció individual (EPI). En la taula 1.1 podeu
veure un resum de les principals mesures de control.

Taula 1.1. Sistemes de control del risc higiènic

Focus contaminant Mitjà de difusió Treballadors exposats

Substitució total o parcial de
l’agent físic
Modificació del procés
Tancament o aïllament del procés
Selecció dels equips adients

Ordre i neteja
Augment de la distància entre el
focus emissor i el treballador
Manteniment

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

El principi bàsic de l’acció preventiva es basa en l’actuació preferentment
sobre el focus contaminant; en segon lloc, sobre el medi de propagació, i
en tercer lloc, sobre el treballador. Cal interposar sempre l’acció preventiva
col·lectiva abans de la individual.

1.6 Classificació dels contaminants

L’OMS fa referènciaa la salut com “l’equilibri i benestar físic, mental i social”, i
en aquest triple aspecte, dependrà fonamentalment de la interacció amb els factors
ambientals.

Els factors ambientals, produïts com a conseqüència de l’exercici de l’activat
laboral i de l’ambient en què es du a terme, els podem classificar en contaminants
o agents químics, físics i biològics.

1) Contaminants químics: són els constituïts per matèria inerta orgànica o
inorgànica, natural o sintètica, és a dir, no viva, en qualsevol dels seus estats
d’agregació (sòlid, líquid o gas). Dins d’aquest grup podem indicar com a exemple
la pols, les fibres, el fum, la boira, gasos, vapors, etc. Segons l’estat d’agregació,
es poden classificar en els següents:

Els contaminants químics estan
formats per matèria “no viva”, tant si

és orgànica com inorgànica.

• En forma molecular (molècules individuals):

– Gasos: no procedeixen d’evaporació.

– Vapors: procedeixen d’evaporació o sublimació de substàncies.
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• En forma d’agregats moleculars(aerosols):

– Sòlids:
∗ Pols: origen mecànic, no visible (0,1 i 25 µm).
∗ Fum: origen tèrmic, visible (< 0,1 µm).
∗ Fibres: varietat de partícula de pols (relació longitud/diàmetre

superior a 3 µm).

– Líquids: boira (no visible).

2) Contaminants físics: són els constituïts pels estats energètics que tenen lloc en
el medi ambient (radiacions, soroll, vibracions, temperatura). Es poden classificar
en:

El soroll i les vibracions són
exemples de contaminants físics.

• Mecànics: soroll, vibracions.

• Tèrmics: calor, fred.

• Electromagnètics(radiacions): ionitzant, no ionitzant.

3) Contaminants biològics: són els constituïts pels agents vius que contaminen
el medi ambient i poden donar lloc a malalties infeccioses o parasitàries (bacteris,
virus, fongs, etc.). Es poden classificar en:

El bacteri de la legionel·la és un
exemple d’agent biològic
contaminant.

• Bacteris.

• Virus.

• Fongs.

• Protozous.

• Paràsits.

• Prions.

1.6.1 Els contaminants físics

Els contaminants físics són les diferents formes d’energia que, generades per
fonts concretes, poden afectar les persones que hi estan sotmeses.

Aquestes energies poden ésser mecàniques, tèrmiques o electromagnètiques. Per
les seves diferències essencials, produeixen efectes molt diferents entre si i
requereixen mètodes de mesurament i d’anàlisi particulars.

En primer lloc, hem de remarcar els diferents aspectes que diferencien els agents
físics dels químics i biològics:

• La seva naturalesa diferent. En els contaminants físics és deguda a una font
d’energia.
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• La percepció dels agents físics en el lloc de treball pot no ser tan evident com
en els agents químics i biològics, per això és important la seva identificació
i la de les possibles fonts de generació dels contaminants físics.

• Les vies d’entrada dels agents físics poden ser diverses i moltes vegades,
generals.

• La valoració de l’exposició s’ha de fer de manera particular per a cada
contaminat físic.

Per aquest motiu, a diferència dels contaminants químics, que es poden estudiar
conjuntament, cadascun dels contaminants físics necessita una aproximació espe-
cial.

Els contaminats físics que estudiarem són els següents:

• Soroll.

• Vibracions.

• Ambient tèrmic.

• Radiacions.

Soroll

El soroll es pot considerar l’agent contaminant físic més comú en els llocs de
treball de qualsevol activitat industrial.

El soroll és un dels contaminants
físics més freqüent en el món laboral.

El soroll es defineix de manera genèrica com un so inarticulat, en general
desagradable i molest, que pot arribar a constituir un risc en el treball si els
treballadors hi estan exposats de manera perllongada i intensa.

El so se sol definir com una variació de la pressió atmosfèrica originada per
una vibració mecànica, i que es caracteritza per la seva pressió acústica i la
seva freqüència.

El soroll és especialment important a les indústries. Les persones que treballen
en entorns de fabricació es poden veure exposades diàriament a nivells mitjans
de soroll de 90 dBA o superiors. No obstant això, són molts els treballadors de
la mineria, la construcció, l’agricultura i el transport que també estan exposats a
nivells perillosos de soroll.

Altres sectors d’activitat, aparentment menys sorollosos, no estan exempts d’a-
quest risc per als treballadors. Sectors com oficines i despatxos; activitats d’oci,
discoteques, bars, restaurants, etc.; ramaderia, i fins i tot els que es fan en espais
oberts, com les activitats agrícoles, poden suposar treballs en ambients exposats
a nivells de soroll elevats, pels procediments de treball preestablerts o pels equips
de treball utilitzats.
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Per exemple, entre els equips existents en una oficina generadors de soroll, s’hi
han d’incloure les impressores, el telèfon, els ordinadors o les fotocopiadores.
Els nivells de soroll mesurats varien segons el seu funcionament i les seves
característiques; per exemple, les impressores làser emeten un soroll tot just
mesurable, mentre que les màquines d’escriure o les impressores matricials poden
generar nivells de 70 dBA.

En aquest sentit, cal conceptuar el soroll com un agent contaminant agressiu
que trobem en l’ambient de treball i al qual tradicionalment no s’ha donat la
importància que té, atès que els danys que es poden derivar de l’exposició al soroll
no apareixen, per regla general, de manera immediata.

El soroll pot produir danys a la salut, principalment a l’audició, que es poden
traduir en una pèrdua de l’audició. És el que anomenem una hipoacúsia
professional.

A nivell general, els efectes del soroll poden ser diversos. Hi destaquem:

• Psicològics: es manifesten amb cansament, irritabilitat, reducció de l’efici-
ència i la capacitat de treball, etc.

• Encobriment: per causa d’un soroll intens, l’oïda deixa de percebre altres
sons, com la conversa i els senyals de perill; la qual cosa pot ocasionar una
situació de perill.

• Fisiològics: a causa d’una exposició a sorolls intensos. Aquests danys es
poden produir de manera instantània per efecte d’un soroll d’alta intensitat
i curta durada, com ara una explosió, o de manera gradual, per causa d’una
exposició contínua a nivells perillosos de soroll, que pot ocasionar sordesa
professional o també anomenada hipoacúsia professional.

Cal tenir present que la pèrdua auditiva ocasionada per un trauma acústic de
vegades es pot guarir per mitjà de la cirurgia o d’un tractament mèdic, men-
tre que la pèrdua auditiva progressiva per exposició al soroll és inguarible.

El sonòmetre és un aparell per fer
mesuraments ambientals del soroll.

Des d’un punt de vista físic el soroll ve definit per dues magnituds: la fre-qüència
i l’amplitud.

Per mesurar el soroll s’utilitzen els sonòmetres, que són, bàsicament, aparells
registradors del nivell de soroll mitjançant un micròfon incorporat.

El sonòmetre ha d’actuar amb una sensibilitat semblant a la que té l’oïda humana,
per a la qual cosa en els seus circuits interns s’inclou un filtre anomenat de tipus A,
que equival al que percep l’oïda humana. Així, els ni-vells obtinguts s’expressen
en dBA (decibels A).

El dosímetre col·locat damunt d’un
treballador ens permet fer una
valoració de l’exposició diària de
soroll.

Un altre instrument que s’utilitza per mesurar exposicions durant gran part de la
jornada laboral és el dosímetre.

Un dels valors que s’ha de calcular és el nivell diari, que dependrà del soroll i del
temps d’exposició en relació amb vuit hores. És a dir, no es pot saber si un nivell

Hipoacúsia

La hipoacúsia és la disminució
de l’agudesa auditiva que pot
afectar totes les freqüències
audibles o selectivament els tons
greus o els tons aguts.
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de soroll pot produir risc de sordesa sense saber en quins termes està expressat i
el temps d’exposició a què es refereix.

Els valors límit d’exposició al soroll estan previstos en la legislació espanyola
en l’RD 286/2006, de 19 de març, i aquest té per objectiu la protecció dels
treballadors davant els riscos derivats de l’exposició del soroll durant el treball.

Aquest RD 286/2006 ens indica els valors límit, que van des de 80 dBA, en què
els treballadors han de disposar de protectors auditius, fins als 85 dBA, en què els
han d’utilitzar obligatòriament. I ens indica un valor límit d’exposició, utilitzant
els protectors auditius de 87 dBA.

Moltes vegades s’ha de recórrer als
protectors auditius per protegir el

treballador dels efectes que pot
provocar el soroll.

Cal matisar que aquests valors són els que s’anomenen nivells equivalents diaris,
tenint en compte sempre una jornada laboral de vuit hores.

En fer l’avaluació de l’exposició laboral al soroll, cal considerar els aspectes
següents: el procés principal, els processos auxiliars, el manteniment, la neteja,
etc.

Quant al control del soroll, cal seguir la pauta general d’actuació de la higiene
industrial: en primer lloc, s’ha d’actuar sobre el focus de soroll (aïllament,
confinament, etc.); en segon lloc, sobre el medi de difusió (barreres acústiques,
etc.), i en tercer lloc, sobre el treballador (utilització dels EPI, com taps, orelleres,
etc.).

Vibracions

Es defineix vibració com el moviment oscil·latori de les partícules dels cossos
sòlids respecte a una posició de referència.

El nombre de vegades per segon que es realitza el cicle complet s’anomena
freqüència i es mesura en hertz (Hz).

En la pràctica, les vibracions solen constar de moltes freqüències simultànies. Per
poder fer una anàlisi de freqüències, caldrà doncs la descomposició dels senyals
en els seus components singulars.

La manera més senzilla i directa de descriure els fenòmens vibratoris és
expressar l’amplitud del desplaçament de la partícula, la seva velocitat o
acceleració en funció del temps, bé en valor de pic (màxims), en valors
mitjans o, més significativament, en valors eficaços.

Les vibracions al món laboral s’acostumen a produir per efecte de toleràncies de
fabricació, desgast de superfícies, excentricitats, modificació de la superfície de
les dents d’un engranatge, desequilibri d’elements giratoris o alternatius, elements
danyats dels coixinets, etc.

L’exposició prolongada a nivells de vibració elevats provoca desordres psicològics
que poden originar malalties professionals.
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Com a exemples, tenim els transports, amb una vibració de freqüència molt baixa,
que provoquen un moviment de balanceig que origina trastorns en el sistema
nerviós central, i produeix marejos i vòmits.

Els vehicles com els tractors sovint
són origen d’alteracions de la salut
produïdes per vibracions.

Una altra afecció de les vibracions són les originades en vehicles com tractors,
maquinària d’obres, carretons, etc., que originen vibracions de freqüències baixes
que provoquen lumbàlgies, hèrnies, pinçaments discals, i agreugen les lesions
raquídies i provoquen símptomes neurològics, entre altres.

Finalment, podem esmentar les vibracions d’alta freqüència, provocades per eines
manuals, com esmoladores, martells pneumàtics, polidores, etc., que ocasionen
trastorns osteoarticulars, com artrosi, lesions del canell, rampes que poden produir
pèrdua de sensibilitat (síndrome de Raynaud), o un augment de la incidència de
malalties gastrointestinals.

Actualment, dins el marc de l’LPRL (RD 31/1995), tenim l’RD 1311/2005, de 4 de
novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els
riscos derivats o que es puguin derivar de l’exposició a les vibracions mecàniques.

És en aquest RD 1311/2005 on trobem els valors límit d’exposició i els valors que
poden donar lloc a una exposició sobre les vibracions, sempre referides a les vuit
hores de la jornada laboral.

En estudiar les vibracions, podem trobar diferents criteris de valoració en funció
del rang de les freqüències que presentin i de la seva localització corporal.
D’aquesta manera, podem diferenciar:

• Vibracions globals del cos. Corresponen a vibracions que es transmeten
al cos sencer a partir de la plataforma, el terra o el seient vibratori.

Aquestes vibracions poden comportar riscos per a la salut i la seguretat dels
treballadors; en particular, lumbàlgies i lesions de la columna vertebral.

• Vibracions mà-braç. Correspon a les vibracions transmeses a la mà i al
braç per l’ús d’eines manuals amb motor. Aquesta vibració mecànica pot
representar per al treballador riscos relacionats amb problemes vasculars,
d’ossos o d’articulacions, nerviosos o musculars.

Per avaluar el nivell d’exposició a la vibració mecànica, s’ha de recórrer a
l’observació dels mètodes de treball concrets i remetre’s a la informació apropiada
sobre la magnitud probable de la vibració de l’equip o del tipus d’equip utilitzat
en condicions concretes, incloent-hi la informació facilitada pel fabricant.

L’acceleròmetre és una eina
especialment indicada per al
mesurament d’una vibració en el món
laboral.

Aquesta operació és diferent del mesurament, que necessita l’ús d’aparells especí-
fics i una metodologia adequada.

L’equip bàsic de mesurament de les vibracions consta d’un transductor o accelerò-
metre, en què es poden mesurar directament en les unitats respectives (m/s2, m/s
i m), o bé utilitzant el concepte de nivell, en aquest cas les magnituds s’expressen
en dB.

Alguns equips poden actuar com a dosímetres integradors i expressar els resultats
en percentatge de dosi de valoració respecte a l’exposició tolerada segons el criteri.

Legislació sobre vibracions

Disposem de l’RD 1311/2005,
en què tenim les disposicions
mínimes en matèria de protecció
dels treballadors davant els
riscos que es puguin originar per
l’exposició professional a les
vibracions.

Les vibracions es poden
classificar en les que
afecten el cos sencer i les
que afecten les mans i els
braços.
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Legislació dels ambients
tèrmics

Actualment no hi ha cap RD que
ens reglamenti sobre els riscos

derivats de l’estrès tèrmic.
L’única normativa relacionada

amb l’ambient tèrmic la trobem
en l’RD 486/ 1997, annex III, en

què s’estableixen les
disposicions mínimes de

seguretat i salut en els llocs de
treball.

Efectes de la calor

Els efectes més habituals són els
processos de deshidratació,

pèrdua del coneixement, etc.,
però també cal recordar

l’anomenat cop de calor, que
dóna lloc a una interrupció
brusca de la sudoració i pot

provocar fins i tot la mort.

Les mesures preventives van dirigides principalment a disminuir les forces acti-
vadores de les vibracions, com és el desgast de superfícies, elements danyats en
coixinets, etc.

Ambient tèrmic

La temperatura al lloc de treball pot donar lloc a dues situacions que tenen la
mateixa font i determinen la manera d’avaluar el risc produït per aquest agent
físic i les mesures preventives que cal adoptar. Aquestes són:

• Les situacions que presenten disconfort tèrmic, tant si és per calor com per
fred.

• Les situacions en què es pateix estrès tèrmic, tant si és per calor com per
fred.

La diferència entre totes dues 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 (fins i tot la
mort) en períodes curts d’exposició.

La valoració del disconfort tèrmic correspon al camp de l’ergonomia, mentre que
la de l’estrès tèrmic correspon al camp de la higiene industrial.

En el camp de la higiene industrial, s’estudia en l’ambient tèrmic l’estrès
produït per les condicions ambientals, no el disconfort.

Actualment la legislació espanyola no disposa de cap normativa referent a l’expo-
sició a les situacions d’estrès per calor i fred. Només podem trobar referències,
més aviat de disconfort tèrmic, en l’RD 486/1997, referent a les condicions del
lloc de treball.

En principi, cal diferenciar les situacions de risc d’estrès tèrmic a causa de la calor
i les provocades pel fred.

• L’estrès tèrmic a causa de calor es pot trobar en feines com foneria,
injecció de plàstics, processos de termoconformació (premsatge amb calor),
recobriment de superfícies, fabricació de pa, metal·lúrgia i feines a l’exterior
en època estiuenca, entre altres.

Cal considerar que les situacions d’estrès tèrmic requereixen la combinació
de temperatures altes (per sobre de 27 ºC) i d’activitats intenses. Però no
s’han de deixar de banda factors com la humitat elevada i focus de radiació,
tant si són estufes com les radiacions solars (insolació).

Així mateix, és necessari quantificar l’aïllament de la vestimenta (clo) i
l’activitat física dels treballadors (W/m2, kcal/h).
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• L’estrès a causa del fred se sol donar en feines en què es treballa en cambres
frigorífiques, en el sector alimentari dels congelats i en les indústries de la
carn i en les feines a l’exterior a l’hivern.

Contràriament a les situacions d’estrès tèrmic per calor, l’estrès tèrmic per
fred requereix la combinació de temperatures baixes (per sota de 14 ºC) i
d’activitats de poca intensitat.

Factors com ara humitats elevades i corrents d’aire forts s’han de tenir en
compte a l’hora d’avaluar la situació de risc pel fred.

L’avaluació de les situacions termohigromètriques se sol fer amb aparells que
integren les variables ambientals de temperatura, humitat i velocitat del vent, i que
calculen un índex que ens donarà una idea de la situació del treballador. Aquests
valors s’han de contrastar amb el valor de la calor produïda pel metabolisme i
després fer una valoració de la situació del treballador.

Últimament han aparegut moltes aplicacions informàtiques que ajuden els higie-
nistes a avaluar aquestes situacions d’estrès tèrmic o de fred.

Un dels mètodes més utilitzats per determinar si hi ha un estrès tèrmic per
calor és el l’índex WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), ja que és ràpid i
fàcil d’aplicar.

El monitor d’estrès tèrmic ens donarà
el valor de l’índex WBGT, per tal
d’avaluar si hi ha una situació de risc.

La prevenció i el control dels riscos produïts per la calor s’han de centrar en la
reducció de l’agressivitat ambiental, o bé interposant pantalles de protecció en
el cas de radiacions degudes a un focus energètic, o bé controlant la humitat i
temperatura elevades que es poden donar en certs ambients interiors.

En el cas dels ambients exteriors, on és molt complicat el control ambiental, cal
actuar sobre altres paràmetres, com la reducció de la càrrega metabòlica, o sigui
la feina que du a terme el treballador, o la reducció del temps d’exposició, i poder
oferir-li espais on l’ambient és controlat perquè pugui descansar o recuperar-se.

En certs casos és imprescindible l’actuació mitjançant la utilització dels equips de
protecció individual (EPI).

D’altra banda, és molt important tenir en compte que en les exposicions pròximes
al límits màxims recomanats, cal que el treballador, a més d’estar informat dels
riscos amb què es pot trobar i format en la prevenció d’aquests riscos, passi
prèviament per un període d’aclimatació, que li farà més suportable la situació
ambiental, reduint el ritme cardíac i reduint la concentració salina de la suor.

En el cas de les situacions de risc per fred, la protecció es basarà, si no és possible
la modificació de les condicions ambientals, en la utilització de roba de protecció
adequada, sia per a les baixes temperatures i/o sia per al vent. També caldrà ajustar
la feina (metabolisme) a les condicions ambientals i tenir present la formació i
informació del treballador, a més de l’aclimatació.

Efectes del fred

Els efectes més generalitzats són
la pèrdua de mobilitat en la
destresa manual i/o la
congelació, sia general del cos o
sia de les extremitats.

Aclimatació

L’aclimatació consisteix a situar
el treballador de manera gradual,
durant un període de temps,
aproximadament d’una setmana,
a les condicions ambientals en
què es trobarà més endavant. És,
doncs, una adaptació fisiològica
que pot ser tant al fred com a la
calor.
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Radiacions

Les radiacions són una forma de propagació de l’energia que té l’origen en els
canvis del nivell energètic dels àtoms o de les molècules i que es poden originar
en fonts naturals o artificials.

Cal saber que tots els cossos emeten i absorbeixen radiacions, és a dir, les
radiacions interaccionen amb la matèria.

Les radiacions són de naturalesa ondulatòria, amb intercanvi de matèria
corpuscular i/o energia electromagnètica; en aquest últim cas, tenen
associats camps electromagnètics originats pel moviment de càrregues
elèctriques i magnètiques.

Les radiacions (figura 1.3) es caracteritzen per la seva freqüència, el nombre de
cicles per segon (en Hz), per l’energia en electrovolts (eV) i per la seva longitud
d’ona (λ).

Figura 1.3. Espectre de radiacions

L’energia està relacionada amb la freqüència, de manera que, com més freqüència
té una ona electromagnètica, més gran és la seva energia.

D’aquesta manera, es configura l’espectre electromagnètic, que va des d’unes ones
de freqüència extremament baixa, com els camps electromagnètics originats per
les línies d’alta tensió elèctrica, les ones de ràdio i comunicacions, les microones,
passant per les radiacions òptiques, fins als rajos X i gamma.

Sobre la base dels seus efectes biològics, es distingeixen dos tipus de radiacions:
les ionitzants i les no ionitzants, amb mecanismes d’interacció amb els teixits dels
organismes vius molt diferents.
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El comptador Geiger és un
instrument que ens permet mesurar
la radioactivitat d’un objecte o d’un
lloc.

• Les radiacions ionitzants són molt energètiques i provoquen la ionització,
la fragmentació dels àtoms.

En aquest procés es poden generar alteracions en el material genètic (ADN)
que poden originar alteracions cromosòmiques, és a dir, mutacions, i fins i
tot la mort cel·lular, o bé es poden ocasionar transformacions en l’estructura
química de les molècules i les alteracions poden passar a generacions
posteriors.

En l’àmbit industrial es poden trobar aquests tipus de radiacions ionitzants a
les centrals nuclears, en la detecció de defectes de soldadures, en la detecció
de metalls, en l’esterilització de material quirúrgic, etc. I en l’àmbit sanitari,
en el radiodiagnòstic (rajos X), en anàlisis clíniques, en la medicina nuclear,
en la radioteràpia, etc.

L’avaluació de les radiacions ionitzants es fa de manera molt precisa,
utilitzant tant els dosímetres personals incorporats als treballadors, com
comptadors de radioactivitat ambiental.

• Les radiacions no ionitzants no tenen prou energia per ionitzar la matèria.

La interacció d’aquest tipus de radiacions amb l’organisme ocasiona efectes
diferents segons la freqüència, però tenen en comú el fet que indueixen
corrents elèctrics al nostre cos, que poden alterar la permeabilitat iònica, i
el fet que produeixen escalfament de la matèria, la qual cosa és més evident
com més energia i més freqüència té la radiació.

La magnitud d’aquests efectes i la possible aparició de malalties més greus o
certs tipus de càncers en la població exposada és objecte d’estudis continus
i, per tant, cal mantenir una actitud prudent.

Podem fer una senzilla classificació dels diferents tipus de radiacions no
ionitzants, segons la seva freqüència i l’activitat laboral en què es poden
trobar:

– Camps de freqüència molt baixa:aparell de diagnòstic per ressonàn-
cia magnètica nuclear, línies elèctriques, estacions transformadores,
monitors d’ordinadors, etc.

– Camps de freqüència baixa: fonts d’inducció, antenes de radioafici-
onats, soldadura, assecadors de pintura, etc.

– Camps de freqüència mitjana: sales de fisioteràpia i rehabilitació,
telefonia mòbil, radars, etc.

– Camps d’alta freqüència (infraroig, visible, ultraviolat): aparells
d’infraroig, vidrieries, acereries, soldadura autògena, làmpades ger-
micides, cabines de simulació solar, soldadura en arc, etc.

L’ésser humà està envoltat de tot tipus de radiacions i exposat a aquestes radiacions;
en particular, les no ionitzants. És possible que la presència de radiació en el lloc
de treball no sigui tan evident com ho podria ser la presència d’un agent químic
o la presència del soroll, els quals es poden percebre (encara que no sempre) de
manera sensorial.
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Mesurador de camps
electromagnètics.

L’avaluació de les radiacions no ionitzants s’acostuma a fer amb aparells que
discriminen un tipus de freqüència específica, la qual correspondrà a un tipus de
radiació determinada.

En el cas de les radiacions no ionitzants, la legislació referent a la radiació la
trobem en:

1. Directiva 2013/35/UE, en què es marquen les disposicions mínimes de
seguretat i de salut relatives a l’exposició dels treballadors als riscos derivats
dels agents físics i camps electromagnètics.

2. Reial Decret 486/2010, de 23 de abril, sobre la protecció de la salut i la
seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a
radiacions òptiques artificials, que trasposa la Directiva 2006/25/CE.

Quant a les radiacions ionitzants, tenim l’RD 783/2001, en què es fa referència a
la protecció sanitària contra les radiacions ionitzants, i en què figuren els valors
màxims fixats de les dosis efectives i equivalents que poden rebre els treballadors,
les dones gestants, els aprenents i estudiants, i el públic en general.

El control de les exposicions per radiació s’ha de basar en l’aplicació de les
mesures de protecció col·lectives. Aquestes es basaran fonamentalment en tres
factors fonamentals:

• La distància entre la font i l’individu.

• El temps de permanència.

• La matèria interposada entre l’un i l’altre.

Així, si augmenta la distancia, disminueix l’acció de la font radioactiva, seguint
la llei de la proporcionalitat inversa (si augmentem el doble la distancia, la dosi
rebuda es reduirà una quarta part).

Senyalització de perill radioactiu

La disminució del temps de permanència davant la font radioactiva i la interposició
d’un blindatge constituït per material absorbent d’una composició i d’un gruix
apropiats, en funció de la radiació, són una bona mesura de control.

Finalment, cal referir-se a una senyalització correcta dels diferents espais, i a la
formació i informació dels treballadors.
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2. L’ambient tèrmic. Generalitats

L’ambient tèrmic en un lloc de treball pot representar per al treballador des d’una
incomoditat fins a una incapacitat per poder dur a terme la seva tasca o, fins i tot,
un greu perjudici per a la seva salut.

Quan fa calor, treballar pot resultar força incòmode i fins i tot aclaparador,
especialment si no corre l’aire i si, a més, la humitat de l’ambient és alta.

Els treballadors d’una foneria estan
exposats a altes temperatures durant
l’exercici de la seva tasca laboral.

A vegades, en feines que es fan amb molta calor (treballs amb forns, foses, etc.)
o en activitats on es fa un esforç físic important o on cal dur equips de protecció
individual (EPI), les condicions de treball poden provocar situacions una mica més
serioses que la incomoditat per la calor excessiva i originar riscos per a la salut i
seguretat dels treballadors.

En ocasions especialment greus patir un excés de calor pot dur a la mort del
treballador.

Amb la forta calor de l’estiu al nostre país, especialment al migdia i tenint en
compte que s’espera que augmentin les onades de calor a causa del canvi climàtic,
aquesta amenaça s’estén a molts més tipus de treballs i condicions. Sobretot es fa
especialment perillosa en els treballs a l’aire lliure.

Una de les situacions més greus, que es donen en el cas d’un estrès tèrmic de
calor, és l’anomenat cop de calor, situació desgraciadament massa freqüent, que
es dóna especialment a l’estiu i a les hores de màxima insolació i que pot dur a la
mort del treballador.

En el cas del fred, a més de la incomoditat que pot suposar i de la falta de destresa
en la manipulació d’eines, una exposició a temperatures molt baixes i/o a una alta
velocitat del vent pot donar lloc a uns símptomes clars de congelació.

Cal dir que al nostre país no són corrents les situacions greus provocades per una
exposició extrema al fred.

Les activitats associades al fred, com ara els treballs en cambres frigorífiques o
les feines a l’exterior a temperatures baixes, com en la construcció i els serveis, se
solucionen normalment amb una vestimenta correcta, a més d’una formació dels
treballadors davant aquestes situacions, a part de proporcionar-los informació.

Convé remarcar que la protecció contra el fred és més efectiva que les mesures de
prevenció en el cas de la calor.

L’any 2004 van morir per un
cop de calor a Espanya 26
persones.
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Homeoterm

Animal que pot controlar la
temperatura corporal i

mantenir-la constant,
independentment de la

temperatura ambient.

Principis immediats

Són les molècules que
constitueixen tots els éssers vius
(glúcids, lípids, proteïnes i àcids

nucleics). D’altra banda, en la
naturalesa, tan sols es

produeixen aquests.

2.1 L’organisme humà i la temperatura

Els éssers humans mantenen durant tota la seva vida la temperatura corporal dins
uns límits molt concrets. Aquests límits màxims de tolerància per a les cèl·lules
van des dels 0 ºC, en què es formen cristalls de gel, fins als 45 ºC, en què es dóna
la coagulació tèrmica de les proteïnes intracel·lulars.

Quan la temperatura central del cos supera els 38 ºC o baixa dels 35 ºC, ja es poden
produir danys a la salut i, en el cas de la calor, a partir dels 40,5 ºC, la mort.

En la taula 2.1 podeu veure de manera més detallada els diferents símptomes
originats per les diferents temperatures corporals.

La calor pot ser un perill per a la salut perquè el nostre cos, per funcionar
amb normalitat, necessita mantenir invariable la temperatura al seu interior
en uns 37 ºC.

Taula 2.1. Efectes fisiològics que es poden esdevenir amb la temperatura

Temperatura corporal Efectes fisiològics

44 °C
42 °C
41 °C

Cop de calor
Convulsions, coma
Pell calenta i seca

40 °C Hiperpirèxia

38 °C - 36 °C Interval de temperatures normals

34 °C
33 °C
33 °C
30 °C

Hipotèrmia
Braquicàrdia, hipotensió
Somnolència, apatia
Musculatura rígida

28 °C
26 °C

Límit inferior de supervivència
Parada cardíaca, fibril·lació

L’ésser humà és un organisme homeoterm, això implica que les reaccions
metabòliques requereixen una temperatura constant de 37 ºC per poder-se dur a
terme.

El propi organisme disposa de mecanismes molt potents de regulació de la
temperatura interna.

Els sistemes de termoregulació són molt complexos, però els conceptes bàsics
necessaris per comprendre’n el funcionament per poder-los aplicar a la prevenció
de riscos laborals es poden exposar de manera relativament fàcil.

D’aquesta manera podem dir que els processos bioquímics necessiten energia per
elaborar les substàncies pròpies de l’organisme i desenvolupar treball muscular
i que aquesta energia s’obté mitjançant l’oxidació dels principis immediats
energètics, com els hidrats de carboni, els lípids i les proteïnes. Però no tota
l’energia que es produeix es destina al treball muscular i al manteniment del
metabolisme basal; molta d’aquesta energia produïda, encara que sembli mentida,
s’allibera com a energia tèrmica (calor).
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És obvi recordar que, quan qualsevol objecte rep calor, la seva temperatura
augmenta i, si perd calor, la seva temperatura disminueix, de manera que el flux
de calor tendeix a equilibrar les temperatures.

L’energia tèrmica sempre flueix des dels llocs amb una temperatura més
elevada cap als llocs més freds.

No es poden evitar ni el flux de calor ni l’equilibri final de la temperatura d’un
cos amb el seu entorn, i això significa que, per molt bo que sigui l’aïllament, si
no hi ha una aportació de calor, la temperatura d’un cos acabarà sent igual a la
temperatura de l’ambient que l’envolta.

La conseqüència d’aquest fenomen, aplicada a l’organisme humà, és la necessitat
que s’estigui produint calor de manera contínua, que funcionin uns mecanismes
que facilitin l’entrada de calor als òrgans en cas que disminueixi la seva tempera-
tura, o d’evacuació de calor, si guanyen temperatura, i mecanismes d’evacuació
cap a l’exterior de la calor que sobra.

El cos humà està generant, rebent i perdent calor de manera continuada, però
en situacions d’equilibri el balanç energètic és nul.

El conjunt dels mecanismes de termoregulació està governat per l’hipotàlem, una
àrea del sistema nerviós central situada a la base del cervell (figura 2.1).

Figura 2.1. Situació de l’hipotàlem a la base del cervell.

El seu funcionament és similar al d’un termòstat: rep informació mitjançant una
àmplia xarxa de receptors sensibles a la temperatura i les seves variacions, que
estan distribuïts per tot l’organisme. Una vegada processada la informació, l’hi-
potàlem activa els mecanismes fisiològics necessaris per mantenir la temperatura
interna constant, incloent-hi la descomposició de principis immediats per produir
energia tèrmica en cas necessari.

Energia obtinguda dels
principis immediats

La quantitat que es pot obtenir
per la combustió dels principis
immediats són aproximadament
de 4 kcal/g, en el cas dels hidrats
de carboni; 9 kcal/g, en els lípids,
i 4 kcal/g, en les proteïnes.



Riscos físics ambientals 32 Els contaminants físics. L'ambient tèrmic

ATP

Són les sigles de
l’adenosinatrifosfat. És un

nucleòtid molt important com a
transportador d’energia química

en els organismes vius.

Més del 80% de l’energia
implicada en el treball

muscular s’allibera en forma
de calor.

Cal tenir present el sistema cardiovascular, que exerceix un paper fonamental en la
termoregulació, evacuant cap a la pell, en cas de tensió o estrès tèrmic, els excessos
de la calor que s’acumulen als òrgans i músculs, perquè pugui ser dissipada cap a
l’ambient o, en el cas del fred, aïllant tèrmicament l’organisme per tal d’evitar les
pèrdues importants de calor.

Els mecanismes reguladors del sistema cardiovascular són, en cas de
facilitar la pèrdua de la calor, la vasodilatació dels vasos sanguinis i, en el
cas de fred, la vasoconstricció.

2.2 Termoregulació

L’organisme humà genera calor de forma contínua. Es pot considerar la calor
generada com un subproducte de qualsevol reacció bioquímica o de qualsevol
treball mecànic realitzat.

La calor generada per l’organisme humà s’acostuma a identificar amb el nom
de càrrega o consum metabòlic, o simplement metabolisme si no hi ha
possibilitat de confusió.

El seu símbol és M i la unitat de mesurament és el watt (W) o el watt/m2, si es
refereix a la superfície corporal.

L’ésser humà produeix l’energia que necessita per mantenir el cos viu i actiu. A
partir dels aliments (principis immediats) i de l’oxigen que respira, i mitjançant
reaccions químiques complicades, es va convertint en calor.

Així, prop del 50% de l’energia dels aliments, ja des de l’inici del procés es
transforma en calor i un altre 50% en trifosfat d’adenosina (ATP), la major part
del qual també es converteix en calor en passar a formar part dels sistemes
metabòlics cel·lulars, que només aprofiten una petita part de l’energia restant; al
final, pràcticament tota l’energia, d’una manera o d’una altra, es transforma en
calor dins l’organisme, excepte una fracció, generalment molt petita, que ho fa
fora a partir del treball que realitza.

Des del punt de vista termodinàmic, es considera l’organisme humà com una
màquina molt poc eficient, ja què la major part de l’energia alliberada per
la descomposició del combustible (els principis immediats) es converteix en
calor.

Només en alguns tipus de moviment, per exemple pujar escales, es troba un
rendiment d’un 20%, però en la major part de les activitats quotidianes o laborals
el rendiment és molt baix, i en molts casos, nul, com en el cas del treball estàtic.
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Així, un home amb una complexió física normal, descansant, genera uns 115 W de
calor; caminant per una superfície plana a una velocitat entre 3,5 i 5,5 km/h, genera
de 235 W a 360 W; però si accelera el pas a més de 7 km/h, la seva producció de
calor se situarà aproximadament en 520 W.

En el cas d’un treball molt intens, la producció de calor pot sobrepassar els 900 W,
com és el cas dels esportistes d’alt rendiment que, fent una activitat molt intensa,
poden arribar a 2.000 W durant uns minuts.

L’eficiència mecànica de l’ésser humà és baixa, ja que entre el 75% i
el 100% de l’energia que produeix i consumeix per dur a terme les seves
activitats es converteix en calor dins el seu organisme, segons el tipus
d’activitat, i també hi hem de sumar la calor produïda pel metabolisme basal
necessari per mantenir l’organisme viu.

Cal dir que una persona sense fer absolutament res i amb una despesa energètica
mínima, és a dir, només per mantenir l’organisme viu (metabolisme basal), genera
entre 65 i 80 W de calor, segons el sexe, l’edat i la superfície corporal, mentre que
una bombeta elèctrica incandescent de 60 W emet, aproximadament, 55 W de
calor.

Però aquesta energia contínua de la calor metabòlica no sempre és una garantia
per a la temperatura interna mínima necessària per a la vida i per a la realització
de les activitats quan les persones estan exposades a determinades condicions de
fred, en un ambient en què les baixes temperatures poden arribar a constituir un
perill.

Cal dir que, en general, els ambients amb temperatures elevades són molt més
perillosos que els freds, ja que normalment és més fàcil protegir-se del fred que
de la calor.

Com més intensa és l’activitat física de l’individu, més gran serà també la
càrrega metabòlica.

Podem assenyalar tres factors que diferencien les relacions de l’ésser humà amb
l’ambient tèrmic d’altres factors ambientals:

1. L’activitat física de l’ésser humà genera una calor que acumula el mateix
organisme. Aquesta calor d’origen intern no es diferencia gens de la calor
que ve de l’entorn.

2. Gran resistència de l’organisme a la calor si ho comparem amb la seva
capacitat per enfrontar-se a les agressions externes, com per exemple les
d’origen químic.

Des del punt de vista biològic no és gens estrany aquesta capacitat, ja que
la temperatura interna és de vital importància per a la supervivència i, per
tant, l’organisme humà ha desenvolupat potents mitjans de regulació que li
permeten tenir sota control la temperatura corporal.

El metabolisme i l’edat

El metabolisme d’un nen de dos
anys pot arribar als 60 W/m2 de
superfície corporal; en arribar
als 25 anys, serà de 44 W/m2, i
als 80 anys, el seu metabolisme
basal haurà baixat a 38 W/m2.
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Aquest fet estableix una diferència substancial amb els altres contaminants
que es poden trobar al món laboral, en què la contaminació potencialment
agressiva té l’origen en el medi ambient en què es troba el treballador. És
la raó per la qual, quan s’avalua el risc per a la salut d’un treballador que
deriva d’una situació tèrmica agressiva, l’avaluació ha de tenir en compte
no solament les característiques tèrmiques de l’ambient, sinó també la
intensitat del treball que s’està duent a terme.

3. Els efectes dels altres contaminants es posen de manifest d’una manera lenta
i progressiva, però amb la calor i el fred les conseqüències es manifesten
d’una manera brusca i immediata, i no hi ha un deteriorament lent i
progressiu d’una funció, vital és a dir, no es coneixen malalties professionals
a causa de l’ambient tèrmic.

El cos humà té els seus propis mecanismes de termoregulació fisiològica
(figura 2.2) que es posen en marxa quan la temperatura central varia dels 37
ºC, a causa o bé de les influències de l’ambient o bé de la producció interna
de calor, que pot ser important quan l’activitat física és elevada o quan la
roba impedeix la pèrdua de calor.

Figura 2.2. Mecanismes de termoregulació

Quan es produeix un excés de calor interna, es fa necessari perdre calor per evitar
el desequilibri tèrmic.

El superàvit de calor fa que s’incrementi la circulació sanguínia i, en
conseqüència, s’elevi la freqüència cardíaca. A través de la vasodilatació
cutània es facilita la pèrdua de calor corporal.

Però, com veurem, el mecanisme fisiològic més important per a la pèrdua de calor
és l’evaporació per mitjà de la suor; per tant, en situacions de calor, augmenta la
sudoració.
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Si, per contra, la temperatura central comença a baixar dels 37 ºC, com succeeix
en ambients freds, el cos respon amb una vasoconstricció perifèrica, amb la qual
cosa els vasos sanguinis de la pell es fan més estrets i es perd menys calor des de
la sang. Si l’exposició continua, a partir d’un determinat moment es comença a
tremolar.

2.3 Normativa bàsica

El coneixement sobre l’avaluació dels ambients tèrmics ha estat recollit mitjançant
la recerca i experiència internacionals durant molts anys, de manera que els
principis generals són àmpliament acceptats en l’actualitat.

Algunes normes, com la norma UNE EN ISO 11399, ens ofereixen una panoràmi-
ca de les normes i els projectes relacionats amb l’ambient tèrmic.

L’estructura temàtica d’aquest conjunt de normes es pot concretar en els grups
següents:

• Normes relatives a l’avaluació i estimació dels paràmetres primaris en
ambients tèrmics de treball.

• Normes relatives a l’avaluació global de l’ambient tèrmic (càlids, moderats
i freds).

• Normes relatives a l’avaluació de la tensió fisiològica i psicològica experi-
mentada pel treballador.

Exemples de normes UNE ISO aplicades a l’ambient tèrmic

Les normes UNE ISO aplicades a l’ambient tèrmic són molt nombroses i moltes són
aplicables a àmbits molt restrigits. A continuació en detallem les més importants:

• UNE EN ISO 7726:02. Ergonomia dels ambients tèrmics. Instruments de mesurament de les
magnituds físiques.

• UNE EN ISO 7730:96. Ambients tèrmics moderats. Determinació dels índexs PMV i PPD i
especificacions de les condicions per al benestar tèrmic.

• UNE EN ISO 7933:05. Ergonomia de l’ambient tèrmic. Determinació analítica i interpretació
de l’estrès tèrmic mitjançant el càlcul de la sobrecàrrega tèrmica estimada.

• UNE EN ISO 8996:05. Ergonomia de l’ambient tèrmic. Determinació de la taxa metabòlica.

• UNE EN ISO 9886:04. Avaluació de la sobrecàrrega tèrmica mitjançant mesuraments
fisiològics.

• UNE EN ISO 9920:04. Ergonomia de l’ambient tèrmic. Estimació de l’aïllament tèrmic i de la
resistència a l’evaporació d’un conjunt de roba.

• UNE EN ISO 10551:02. Ergonomia de l’ambient tèrmic. Avaluació de la influència de
l’ambient tèrmic emprant escales de judici subjectiu.

• UNE EN ISO 11079:98. Avaluació d’ambients freds. Determinació de l’aïllament requerit per
a la vestimenta.

Tremolors

Es tremola quan els músculs es
contrauen de forma incontrolada
a causa de l’augment de les
reaccions metabòliques per
produir més calor corporal que
contraresti la pèrdua al medi
ambient.
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Normativa a l’Estat
espanyol

A l’Estat espanyol, les normes
EN les publica o les publicarà

l’Associació Espanyola de
Normalització i Certificació

(AENOR), en forma de normes
UNE.

A la Unió Europea, el
Comitè Europeu de

Normalització (CEN) va
elaborar un conjunt de

normes EN aprofitant els
treballs realitzats per l’ISO.

Podeu veure l’RD 486/97
en la secció “Annexos” del

web d’aquest crèdit.

Es recomana consultar,
en la secció “Adreces
d’interès” del web de

l’INSHT, les NTP
relacionades amb

l’exposició a ambients
tèrmics.

• UNE EN ISO 11399:01. Ergonomia de l’ambient tèrmic. Principis i aplicació de les normes
internacionals corresponents.

• UNE EN ISO 12894:02. Ergonomia de l’ambient tèrmic. Vigilància mèdica de les persones
exposades a ambients càlids o freds extrems.

• UNE EN 13202:01. Ergonomia d’ambients tèrmics. Temperatures de les superfícies
accessibles calentes. Directrius per establir valors límit de temperatura en normes de
producte amb l’ajuda de la Norma EN 563.

• UNE EN ISO 13731:02. Ergonomia de l’ambient tèrmic. Vocabulari i símbols.

• UNE EN ISO 15265:05. Ergonomia de l’ambient tèrmic. Estratègia d’avaluació del risc per a
la prevenció de l’estrès o incomoditat en condicions de treball tèrmiques.

• UNE EN 27243:95. Ambientscalorosos.Estimació de l’estrèstèrmic de l‚home en el treball
basat en l’índexWBGT.

Actualment, l’única normativa legal sobre condicions tèrmiques en els
llocs de treball aplicable a l’Estat figura en l’RD 486/97, en què s’estableixen
les disposicions mínimes de seguretat i salut dels llocs de treball.

Fins ara, per avaluar els ambients tèrmics no hi ha cap normativa específica
i, per estudiar l’avaluació de riscos, s’ha de recórrer a les normes nacionals i
internacionals.

Una altra breu referència figura en l’RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’a-
prova el Reglament per a les instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE). Hi podem
trobar les exigències que es demanen als edificis amb les instal·lacions tèrmiques
basades en la norma UNE EN 13779 (Ventilació d’edificis no residencials).

El que sí que hi ha són diferents NTP (notes tècniques de prevenció), publicades
per l’INSHT (Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball), que donen les
pautes de com portar a terme les avaluacions de riscos deguts a l’ambient tèrmic.

NTP de l’INSHT relacionades amb l’exposició a ambients tèrmics

Les notes tècniques de prevenció creades per l’INSHT amb referència als ambients tèrmics
són:

• NTP 74. Confort tèrmic-Mètode de Fanger per a la seva avaluació.

• NTP 322. Valoració del risc d’estrès tèrmic: índex WBGT.

• NTP 323. Determinació del metabolisme energètic.

• NTP 350. Avaluació de l’estrès tèrmic. Índex de sudoració requerida.

• NTP 462. Estrès per fred: avaluació de les exposicions laborals.

• NTP 177. La càrrega física del treball: definició i avaluació.

• NTP 501. L’ambient tèrmic: inconfort tèrmic local.

• NTP 922. Estrès tèrmic i sobrecàrrega tèrmica: avaluació de riscos (I)

• NTP 923. Estrès tèrmic i sobrecàrrega tèrmica: avaluació de riscos (II)
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2.4 Intercanvis tèrmics amb l’ambient

El cos humà està constantment rebent o cedint calor al medi ambient que l’envolta
a través de diferents mecanismes. Els més importants (figura 2.3) són:

• L’evaporació de la suor.

• La convecció.

• La radiació.

• La conducció.

• El contacte de l’aire de la respiració.

Figura 2.3. Mecanismes principals d’intercanvi de la
calor del cos amb l’ambient

La conducció i el contacte de l’aire de la respiració són quantitativament menors
i es poden ignorar a l’hora de fer un estudi bàsic.

2.4.1 L’evaporació

L’evaporació de la suor és un dels mecanismes més efectius mitjançant el qual el
cos pot mantenir la seva temperatura interna dins dels valors normals, fins i tot
quan es fan feines que requereixin un esforç físic important.

L’evaporació és un mecanisme pel qual l’organisme, moll, perd calor, i
aquest flux va des de l’individu fins a l’ambient, i no a l’inrevés. Normalment
té lloc amb l’evaporació de la suor.

L’evaporació de la suor (figura 2.4) és un mecanisme d’eliminació de calor, ja que
la suor, que és essencialment aigua, pren de la pell amb què estigui en contacte la
calor necessària per evaporar-se (passar de líquid a vapor).

La sudoració de la pell facilitarà
l’eliminació de la calor corporal.
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Els càlculs del valor de la
humitat es fan en el nucli

d’activitat “Magnituds
ambientals, unitats i

instruments de
mesurament. Generació
metabòlica del calor”, en

l’apartat “Humitat de
l’aire”.

Figura 2.4. Evaporació

S’ha de tenir en compte que l’eliminació de calor només es produeix quan la suor
s’evapora i no pel fet de suar. Per exemple, en un ambient molt humit, és possible
suar molt però no evaporar-se pràcticament res; per tant, l’efecte d’eliminació de
calor per sudoració queda anul·lat.

La quantitat de suor que s’evapora varia molt en funció del treball que es realitza,
del tipus de vestimenta, de la velocitat de l’aire, de la humitat de l’ambient, i està
limitada per la capacitat de suar de cada persona.

Les persones habituades a treballar en ambients calorosos o a fer treballs durs
poden incrementar considerablement la seva capacitat de sudoració, amb la qual
cosa s’obté un control més gran sobre la temperatura corporal.

La quantitat de suor que es pot evaporar per unitat de temps depèn
fonamentalment de dues variables ambientals: la humitat absoluta i la
velocitat de l’aire.
Com més humitat, més lentament s’evaporarà la suor, i com més velocitat
tingui l’aire, més gran serà el flux de suor que és possible evaporar.

Cal diferenciar dos termes relacionats amb el concepte d’humitat: la humitat
relativa i la humitat absoluta.

• La humitat relativa (HR) és la relació expressada en percentatge, entre la
quantitat de vapor d’aigua a l’atmosfera i la que podria contenir a la mateixa
temperatura.

• La humitat absoluta (HA) és la massa total d’aigua (vapor d’aigua) per
unitat de volum d’aire, s’expressa en g/m3 i és la variable ambiental que
més influeix en el procés d’eliminació de calor per evaporació.

Així, la humitat absoluta és la concentració de vapor d’aigua en l’aire i no s’ha de
confondre amb la humitat relativa, que és un terme meteorològic.
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Amb l’ajuda d’un diagrama psicomètric, és possible conèixer el valor de la
humitat absoluta a partir dels valors de la temperatura de l’aire i de la seva
humitat relativa.

Com a exemple representatiu, podem dir que una persona aclimatada pot arribar
a suar 1 litre per hora.

Així, per a una sudoració de 3,5 litres, si tot aquesta suor s’evapora, es produeix
un intercanvi de calor de 673 W (374 W/m2) per una superfície corporal d’1,8 m2

(estàndard), cosa que suposa una quantitat de 8.485 kJ.

La gran sudoració que es pot donar per les activitats intenses en ambients
calorosos comporta que l’organisme hagi d’ingerir prou quantitat d’aigua i
de sals minerals per reposar les pèrdues.

En les activitats moderades (treballadors d’oficines, professorat, venedors, indús-
tria lleugera, etc.), l’evaporació té menys importància i comporta aproximadament
el 25% de les pèrdues de calor.

La pèrdua de la calor per evaporació es considerarà permissible o no, en funció
de la comparació amb l’evaporació màxima permissible. Si bé la sudoració és un
mecanisme fisiològic de prevenció, l’eficàcia de la sudoració està condicionada
per les variables de l’ambient tèrmic, especialment per la humitat i la velocitat de
l’aire.

2.4.2 Convecció

La convecció és un mecanisme d’intercanvi de calor entre la pell i l’aire que està
en contacte.

El procés de la convecció és determinat per les diferències de temperatura
entre la superfície corporal d’una persona i la temperatura de l’aire que
l’envolta.

Si la persona té una temperatura superior a l’aire, l’aire pròxim s’escalfarà i, com
que la densitat de l’aire calent és menor que la de l’aire fred, l’aire calent pujarà i
ocuparà aquest espai amb nou aire fred.

Mitjançant el procés de convecció es pot guanyar o perdre calor. Per tant,
el flux de calor es produirà en el sentit de més a menys temperatura.

La temperatura de la pell varia en funció de les necessitats de l’organisme
d’evacuar calor, encara que sempre se situa en uns 35 ºC.

Evaporació de la suor

La pressió del vapor de l’aigua a
la temperatura de la pell (35 ºC)
és de 5,6 kPa; es produirà
evaporació de suor sempre que la
pressió parcial del vapor de l’aire
sigui inferior a aquest valor,
independentment de quina sigui
la humitat relativa.

Cada gram de suor
evaporada requereix una
aportació de calor per part
del cos de 0,58 kcal.

Per a taxes de sudoració,
temperatures de l’aire i
pressions de vapor
moderades, cal prendre
com a referència que tota la
suor s’evapora.
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Quan la temperatura de l’aire és inferior a la de la pell, el mecanisme de
convecció (figura 2.5) possibilita l’evacuació de calor, però si l’ambient està a
una temperatura superior, es produeix un guany de calor a través de la pell.

Figura 2.5. Convecció

La transmissió de calor per convecció, sigui quin sigui el sentit, serà més
gran com més elevada sigui la velocitat de l’aire.

Com que l’intercanvi es produeix pel contacte de la pell amb l’aire, en els llocs
on hi ha roba, no hi ha intercanvi de calor per convecció. És la raó per la qual els
treballadors de forns, per accedir a llocs amb temperatures molt elevades, utilitzen
peces de roba especials que fan de barrera a la transferència de la calor entre
l’ambient i la pell.

2.4.3 Radiació

L’intercanvi de calor per radiació té lloc entre la superfície de la persona, sia la
pell o el vestit, i les superfícies que l’envolten, ja que tots els cossos emeten una
radiació electromagnètica que és portadora d’energia.

La radiació es produeix entre dos cossos sòlids amb superfícies a
temperatures diferents i que es troben l’un a la vista de l’altre.

L’origen del fenomen de la radiació es troba en el fet que qualsevol objecte emet
radiació infraroja en grans quantitats i que n’emet més com més elevada és la
seva temperatura; al mateix temps, absorbeix una part de la radiació infraroja que
rep d’altres objectes que l’envolten i reflecteix la resta de radiació. Aquest és el
mecanisme de transport d’energia des del Sol a la Terra.
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Com que tot cos sòlid està emetent constantment radiació infraroja, en una
quantitat que depèn de la seva temperatura, i rep rajos infrarojos emesos pels
objectes que l’envolten, el resultat net és que s’estableix un intercanvi de calor
per radiació entre qualsevol cos i el seu entorn (figura 2.6).

Figura 2.6. Radiació

La velocitat d’intercanvi de calor mitjançant aquest mecanisme depèn de
la temperatura de les superfícies dels cossos que es veuen i de la superfície
vista de cadascun d’aquests cossos.

Per poder quantificar el fenomen de la radiació es defineix la temperatura
radiant mitjana, que és la temperatura mitjana dels objectes que envolten el cos,
ponderada amb la superfície dels diferents objectes i amb la distància del cos.

Segons si la temperatura del cos és superior o inferior a la temperatura radiant
mitjana de l’entorn, l’efecte net serà d’un guany o d’una pèrdua de la calor del cos
en qüestió.

La temperatura radiant mitjana també depèn de la postura de la persona i de la
seva posició en l’entorn.

En la indústria siderometal·lúrgica, la del vidre o de la ceràmica, o en qualsevol
feina amb forns, on la temperatura radiant mitjana és superior a la temperatura
del vestit de la persona, hi ha un guany de la calor per radiació. Per contra, en
els treballs en cambres frigorífiques o a la intempèrie amb temperatures baixes
tindrem, generalment, pèrdua de calor per radiació.

L’intercanvi de calor per radiació no està influenciat per la velocitat ni
la temperatura de l’aire, ni per cap altra magnitud ambiental, excepte la
temperatura radiant mitjana.
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2.4.4 Conducció

La conducció és l’intercanvi de calor que es dóna entre un objecte i la superfície
corporal que s’hi troba en contacte. Aquests intercanvis es donen entre la pell i la
roba, el calçat, els punts de pressió (seient, nanses), les eines, etc.

Així, passa calor de l’objecte cap al cos quan aquest està més calent i al contrari
quan està més fred. Aquest mecanisme d’intercanvi és poc representatiu en
l’estudi de les situacions higièniques per estrès tèrmic.

2.4.5 Respiració

Normalment en l’expiració es perd calor, ja que l’aire exhalat està més calent que
l’aire inhalat, i perquè hi ha diferències en el contingut del vapor d’aigua.

Es considera la temperatura de l’aire exhalat de 34 ºC. La pèrdua de la calor deguda
a la respiració normalment és insignificant.

2.5 Balanç tèrmic del cos humà

El concepte d’intercanvi tèrmic es pot analitzar com un estat de comptes, en què
el saldo final ha de ser zero perquè tot vagi bé.

Quan el balanç tèrmic (figura 2.7) entre el treballador i el seu entorn és zero,
es diu que es troba en equilibri.

Figura 2.7. Balanç tèrmic

Per poder analitzar el balanç tèrmic cal tenir present les premisses següents:



Riscos físics ambientals 43 Els contaminants físics. L'ambient tèrmic

• El cos genera calor.

• Per mantenir la temperatura interna a 37 ºC (condició indispensable per a la
vida), el cos ha d’evacuar cap a l’ambient exterior la calor que genera, a la
mateixa velocitat que el genera, és a dir, no pot acumular o perdre calor.

• La capacitat per evacuar la calor depèn de mecanismes fisiològics i de
variables ambientals, que inclouen la vestimenta.

El balanç tèrmic nul s’expressa amb l’equació:

M = E + R + C

En què:

• M: generació de calor pel metabolisme (metabolisme basal + activitat).

• E: pèrdua de calor per evaporació.

• C: pèrdua de calor per convecció; té signe negatiu si es tracta d’un guany
de calor.

• R: pèrdua de calor per radiació; és negativa si es tracta d’un guany de calor.

En la pràctica, es poden negligir els intercanvis deguts a la respiració i a la
conducció, a excepció de determinades situacions de treball extrem.

Expressat d’una altra manera i considerant A com el saldo final, és:

A = M ± R ± C - E

El valor de A pot ser:

A = 0, hi ha un equilibri tèrmic. A > 0, és un guany de calor. A < 0, és una pèrdua
de calor.

Per tant, qualsevol situació ambiental ha de permetre que la relació anterior es
compleixi.

La condició de balanç tèrmic nul és necessària per al manteniment de
l’activitat vital de l’ésser humà.

Si les condicions ambientals són molt extremes (per fred o calor) poden requerir
un esforç excessiu per part dels mecanismes fisiològics de regulació, que es coneix
amb el nom d’estrès tèrmic o estrès per fred.

Aquestes situacions comporten conseqüències perjudicials per a la salut, i per tant
s’han d’evitar.

La prevenció de riscos consisteix a identificar, avaluar i evitar les
circumstàncies ambientals que puguin donar lloc a una situació d’estrès.
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1 clo = 0,155 m2 °C W-1

Si ens limitem als elements ambientals, es pot dir que l’intercanvi tèrmic entre
l’ésser humà i el medi ambient està controlat per cinc variables ambientals:

• La temperatura de l’aire, que controla l’intercanvi per convecció.

• La humitat absoluta de l’aire, que controla l’intercanvi per evaporació.

• La velocitat de l’aire, que afecta la magnitud dels dos anteriors (convecció
i evaporació).

• La temperatura radiant mitjana, que controla l’intercanvi per radiació.

• El tipus de vestit, que afecta la magnitud de tots els intercanvis.

Quan es vulgui avaluar l’agressivitat tèrmica d’un ambient serà necessari tenir en
compte les cinc variables, o bé de manera directa utilitzant els valors d’aquestes
variables mesurats experimentalment, o bé mitjançant l’ús de l’índex d’avaluació
ambiental, en què es combinen els efectes de diferents variables o de la totalitat
de les variables.

2.6 Aïllament tèrmic del cos per la vestimenta

La vestimenta és força important, ja que pot modificar la interrelació entre
l’organisme i el medi en formar una barrera de transició entre tots dos, que pot
esmorteir o incrementar, segons el cas, els efectes tèrmics sobre la persona.

La roba fa d’apantallament protector davant la calor radiant del sol o d’un forn
i, en el cas del fred, limita el contacte de la pell amb l’aire fred, formant una
mena de cambra d’aire calent (escalfant el cos) entre l’aire fred i la pell, i limitant
la velocitat de l’aire fred sobre la pell. D’altra banda, en ambients calorosos, el
vestit pot dificultar l’evaporació de la suor.

La vestimenta i la temperatura

La necessitat de dur vestimenta dependrà del tipus de calor; per exemple, en el cas dels
deserts, la roba fa de pantalla protectora contra la radiació calòrica del sol, però alhora
és una necessitat imprescindible per evitar la deshidratació del cos per una evaporació
excessiva de la suor, ja que l’aire és molt sec i pot absorbir la suor de l’ésser humà en
grans quantitats i molt ràpidament. Això explica la voluminosa vestimenta que utilitzen els
homes i dones del desert.

Si la calor és molt humida, com és el cas dels tròpics, on l’aire té una important càrrega
d’humitat que dificulta l’evaporació, la roba encara atura més aquest procés d’evaporació.
Així, al contrari del desert, on és important tapar-se més, al tròpic el vestit ha de ser lleuger
o inexistent, tal com fan les persones que hi viuen.

Atesa la importància de la roba, es van definir uns valors de resistència tèrmica
específica per a cada tipus de peça de roba (Icl).

Aquests valors estan tabulats (taula 2.2) i la unitat en el sistema internacional és
m2·ºC/W, encara que a la pràctica es fa servir com a unitat el clo.
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Taula 2.2. Valors de la resistència tèrmica de la roba

Descripció de peces
de roba

Resistència tèrmica
Icl (clo)

Descripció de peces
de roba

Resistència tèrmica
Icl (clo)

Descripció de peces
de roba

Resistència tèrmica
Icl (clo)

Roba interior Camises/bruses Pantalons

Calçotets 0,03 Màniga curta 0,15 Curt 0,06

Calçotets llargs 0,10 Lleugera, mànigues
curtes

0,20 Lleuger 0,20

Samarreta de tirants 0,04 Normal, mànigues
llargues

0,25 Normal 0,25

Samarreta de màniga
curta

0,09 De franel·la, de
màniga llarga

0,30 Franel·la 0,28

Samarreta de màniga
llarga

0,12 Brusa lleugera,
mànigues llargues

0,15

Sostenidors i calces 0,03

Vestits/faldilles Pul·lòver Jaqueta

Faldilla lleugera
(estiu)

0,15 Armilla sense
mànigues

0,12 Lleugera d’estiu 0,25

Faldilla gruixuda
(hivern)

0,25 Pul·lòver lleuger 0,20 Normal 0,35

Vestit lleuger,
mànigues curtes

0,20 Pul·lòver mitjà 0,28 Bata de treball
(guardapols)

0,30

Vestit mànigues
llargues (estiu)

0,40 Pul·lòver gruixut 0,35

Granota de treball 0,55

Peces de roba
folrades amb
aïllament elevat

Peces de roba
exteriors d’abric

Diversos

Granota de treball 0,90 Abric 0,60 Mitjons 0,02

Pantaló 0,35 Jaqueta llarga 0,55 Mitjons gruixuts curts 0,05

Jaqueta 0,40 Parca 0,70 Mitjons gruixuts llargs 0,10

Armilla 0,20 Granota folrada 0,55 Mitges niló 0,03

Sabates de sola
prima

0,02

Sabates de sola
gruixuda

0,04

Botes 0,10

Guants 0,05

El clo es defineix com l’aïllament necessari per mantenir confortable una persona
que dugui a terme una activitat sedentària (menys de 60 W/m2) a una temperatura
de 21 ºC.

Actualment es disposa de la norma ISO 9920: 1994 (vegeu la taula 2.3), en què
es valora la resistència tèrmica a l’evaporació segons el tipus de vestit.

Taula 2.3. Aïllament tèrmic de la roba segons la norma ISO 9920

Tipus de vestit Índex (clo) Índex (m2·ºC/W)

Despullat 0 0

En pantalons curts 0,1 0,016
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Taula 2.3 (continuació)

Tipus de vestit Índex (clo) Índex (m2·ºC/W)

Vestimenta tropical (camisa
oberta amb mànigues curtes,
pantalons curts, mitjons fins i
sandàlies)

0,3 0,047

Roba d’estiu (camisa màniga
curta, pantalons llargs, mitjons
fins i sabates)

0,5 0,078

Roba de treball (samarreta,
camisa de màniga llarga,
pantalons de vestir, mitjons i
sabates)

0,8 0,124

Roba d’hivern i de feina en
interiors (samarreta i camisa de
màniga llarga, mitjons de llana i
sabates)

1,0 0,155

Vestimenta completa i de treball
en interiors (samarreta i camisa
de màniga llarga, pul·lòver,
corbata, americana, pantalons de
llana, mitjons de llana i sabates)

1,5 0,233

A l’hora de fer els càlculs, s’ha de valorar cada peça de roba separadament.

Exemple del càlcul de la resistència
tèrmica del vestit

Per conèixer l’aïllament tèrmic del treballador a causa de la vestimenta que
porta, s’han de sumar tots els índexs de totes les peces de roba que porta.

Exemple del càlcul de la resistència tèrmica del vestit

Es vol calcular el valor de la resistència tèrmica de la vestimenta estiuenca d’un treballador
que du posat una camisa de màniga curta, uns pantalons lleugers, roba interior (calçotets
i mitjons) i unes sabates de sola prima.

Per fer el càlcul total, s’ha de sumar la resistència tèrmica de cadascuna de les peces de
roba que porta el treballador.

Camisa de màniga curta = 0,15 clo

Pantalons lleugers = 0,2 clo

Roba interior (calçotets i mitjons) = 0,03 + 0,02 = 0,05 clo

Sabates de sola prima = 0,02 clo

La resistència total serà, doncs, la suma següent: 0,15 + 0,2 + 0,05 + 0,02 = 0,42 clo
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3. Magnituds ambientals, unitats i instruments de mesurament.
Generació metabòlica de calor

L’intercanvi de calor entre el home i el medi (figura 3.1), determina el grau de
compatibilitat tèrmica entre l’organisme i l’entorn on es troba. Aquest intercanvi,
és extremadament complex i s’efectua principalment pels mecanismes de radiació,
convecció i evaporació de la suor.

Figura 3.1. Intercanvi de calor

A la vegada que estudiem aquests mecanismes d’intercanvi cal conèixer els
paràmetres físics o magnituds ambientals que els condicionen que són:

• La temperatura de l’aire.

• La temperatura radiant mitjana.

• La velocitat de l’aire.

• La humitat.

Aquests paràmetres estaran a la vegada relacionats amb la calor metabòlica i la
vestimenta.

3.1 Magnituds ambientals

Quan estudiem la interacció entre les persones i l’ambient tèrmic és necessari
l’anàlisi dels paràmetres tèrmics propis del cos humà (temperatures del cos,
metabolisme, etc.), els factors que integren l’ambient tèrmic (temperatura de l’aire,
temperatura radiant mitjana, humitat i velocitat de l’aire), i altres factors com la
roba que, d’una manera o una altra, intervenen en aquest intercanvi.
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Els requisits exigibles dels
instruments es descriuen en
les normes UNE EN 27726 i

ISO 7726.

Vigileu amb els termòmetres
que podem trobar al carrer
o a les autopistes, que en
no complir els paràmetres

d’instal·lació adequades,
ens poden donar valors molt

erronis.

Per això es fan necessaris, a més de conèixer les magnituds que hi intervenen, les
unitats de mesurament, els instruments i mètodes de mesurament.

Cal recordar que els mesuraments ambientals necessaris per a l’avaluació
dels riscos requereixen l’ús d’instruments fiables i calibrats.

3.1.1 Temperatura de l’aire

La temperatura de l’aire es mesura amb termòmetres. Aquesta es pot mesurar en
graus Celsius (ºC) o Kelvin (ºK). Normalment en l’avaluació de riscos fem servir
els ºC. La fórmula per determinar l’equivalència entre graus Celsius o Kelvin és:

oK = oC+ 273

La temperatura de l’aire (seca), la determina un termòmetre ordinari amb
un bulb apantallat de la radiació procedent del Sol i de les superfícies radiants
de l’entorn, al voltant del qual pot circular lliurement l’aire.

Es pot utilitzar qualsevol tipus de termòmetre, tant els clàssics de vidre com els
basats en sensors amb indicació digital. Com a norma, es recomana que tinguin
una precisió superior a 0,5 ºC.

Encara que sembli que mesurar la temperatura amb un termòmetre és una
cosa molt fàcil, és necessari respectar certes condicions perquè el resultat sigui
correcte:

• La lectura no s’ha de fer immediatament, s’ha d’esperar el temps necessari
perquè arribi a un valor estable. El temps necessari depèn del tipus i la mida
del termòmetre. És el que s’anomena constant en el temps.

• Cal que hi hagi moviment de l’aire al voltant del bulb (v > 1 m/s). Si en el
lloc del mesurament l’aire està en repòs, es pot forçar el moviment amb un
petit ventilador.

• La temperatura que s’ha de mesurar ha d’estar dins el rang de mesurament
del termòmetre.

• L’element sensor ha d’estar protegit de la calor radiant. Normalment n’hi ha
prou amb una pantalla brillant que eviti la incidència sobre l’element sensor
de les radiacions emeses pels cossos calents (o freds) situats en l’entorn.

Al mercat hi ha diferents termòmetres de mesurament. Poden ser líquids, de
resistència, termistors i termoelèctrics.
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Termòmetres líquids

Els termòmetres líquids en tub de vidre són els més comuns de tots. El líquid que
s’utilitza més freqüentment és l’alcohol etílic. Fins el 2014 s’havia fet servir molt
el mercuri. L’alcohol etílic és una substància termoscòpica. Es tracta d’un líquid
que té una dilatació molt regular, i les temperatures que reflecteix els seus canvis
d’estat es troben molt allunyades entre si.

El termòmetre de mercuri era un dels
termòmetres més usuals fa anys per
mesurar la temperatura.

La seva utilització és molt senzilla, però tenen els inconvenients de la seva elevada
constant en el temps (entre 3 i 15 minuts), i que són fràgils.

El mercuri no es podia emprar com a líquid termomètric més que per temperatures
per sobre dels -39 ºC, perquè el seu punt de congelació es troba precisament a
aquesta temperatura. Per a temperatures molt baixes, l’alcohol etílic pur 100%
dóna resultats més satisfactoris.

Aquests termòmetres estan constituïts per un dipòsit de vidre, esfèric o cilíndric,
que es perllonga per un tub capil·lar també de vidre, tancat per l’altre extrem. Per
la calor, el líquid tancat en el dipòsit s’expandeix i ascendeix pel tub de vidre. La
temperatura es llegeix gràcies a una escala graduada el valor de la qual correspon
a l’extrem de la columna del líquid quan aquesta es para.

Termòmetres de resistència

Els termòmetres de resistència es basen en un metall la resistència elèctrica
del qual augmenta aproximadament 0,4% per grau centígrad d’increment de
temperatura. Se solen anomenar per les sigles RTD (resistance temperature
detector).

Termòmetre de resistència

Com que el mesurament de resistència elèctrica es basa, en general, en una
comparació amb altres resistències, és necessari mantenir la de referència a una
temperatura fixa i constant durant el mesurament.

Aquests instruments permeten fer mesuraments a distància i la seva resposta és
lineal, encara que presentin constants altes en el temps (uns 7 minuts).

Un termòmetre de resistència és un instrument utilitzat per mesurar
les temperatures aprofitant la dependència de la resistència elèctrica dels
metalls, aliatges i semiconductors (termistors) respecte a la temperatura.

Les característiques que han de tenir els materials que formen el conductor de
resistència són:

• Alt coeficient de temper atura de la resistència, ja que d’aquesta manera
l’instrument de mesurament serà molt sensible.

• Alta resistivitat, ja que com més gran sigui la resistència a una temperatura
donada, més gran serà la variació per grau i més sensibilitat tindrà.

El mercuri pot mesurar des
dels -39 °C (punt de
congelació del mercuri) fins
als 357 °C (el seu punt
d’ebullició). Els termòmetres
de mercuri es van prohibir a
partir de l’abril de 2014.

L’alcohol acolorit pot
mesurar des dels -112 °C
(punt de congelació de
l’etanol, l’alcohol que s’hi
empra) fins als 78 °C (el seu
punt d’ebullició).
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Els semiconductors dels
termistors estan constituïts

per òxids metàl·lics, com ara
Mg O, Mg Al O, Mn O, Fe O,

Co O, Ni O, etc.

• Relació lineal resistència-temperatura.

Les resistències utilitzades solen ser de níquel, platí, coure o tungstè, segons la
zona de temperatures en què es treballi.

Exemples de termòmetres de resistència segons el material utilitzat per les sondes

El platí. És el material més adequat des del punt de vista de precisió i estabilitat, però
presenta l’inconvenient del seu cost. Amb un termòmetre d’aquest tipus convenientment
graduat es poden fer mesuraments amb una exactitud de 0,01 °C i es poden mesurar
fàcilment canvis de temperatura de 0,001 °C. El platí s’empra molt en els termòmetres de
resistència industrials, en una escala de temperatura aproximadament de -50 °C a 550 °C.

El níquel. Més barat que el platí, posseeix una resistència més elevada amb una variació
per grau més alta. L’interès d’aquest material rau en la seva sensibilitat, però hi ha una
falta de linealitat en la seva relació resistència-temperatura. Els termòmetres de resistència
de níquel s’usen molt en instal·lacions industrials de precisió, en les quals s’aconsegueix
l’equilibri del pont per acció manual o per mitjà d’un registrador automàtic equilibrador.
Tenen una precisió de 0,5 °C.

El coure. El coure té una variació de resistència uniforme en el rang de temperatura proper
a l’ambient; és estable i barat, però té l’inconvenient de la seva baixa resistivitat; això fa
que les variacions relatives de resistència siguin menors que les de qualsevol altre metall.
D’altra banda, les seves característiques químiques el fan inutilitzable per sobre dels 180
°C. Tenen una precisió de 0,1 °C.

El tungstè. Té una sensibilitat tèrmica superior a la del platí, per sobre de 100 °C, i es pot
utilitzar a temperatures més altes, fins i tot amb una linealitat superior. Així mateix, se’n
pot fer fil molt fi, de manera que s’obtinguin resistències de valor elevat. Tanmateix, com a
conseqüència de les seves propietats mecàniques, la seva estabilitat és molt inferior a la
del platí.

Els termistors

Els termistors són una variant dels termòmetres de resistència en què s’utilitzen
semiconductors i es produeix un canvi substancial en la seva resistència com a
resposta a un petit canvi de temperatura.

La principal característica d’aquests tipus de resistències és que tenen una sensi-
bilitat unes deu vegades més gran que les metàl·liques i que la seva resistència
augmenta en disminuir la temperatura.

Per la seva alta sensibilitat, permeten obtenir una alta resolució en la mesurament
de temperatura i, per la seva alta resistivitat, poden tenir una massa molt petita, fet
que els confereix una velocitat de resposta ràpida i permet emprar fils llargs per a
la seva connexió, encara que aquests estiguin sotmesos a canvis de temperatura.

Els termistors són instruments d’ús senzill que presenten una sensibilitat
elevada i una constant de temps molt baixa.

Les possibilitats dels termistors són moltes, però cal remarcar el seu elevat preu i
que la resposta no és lineal, la qual cosa obliga a fer calibratges constants.
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Termòmetres termoelèctrics

Els termòmetres termoelèctrics es basen en la força electromotriu que es produeix
quan se solden dos fils de metalls diferents formant un circuit tancat, sempre que
les dues soldadures estiguin a temperatures diferents.

La força electromotriu per a un parell de metalls depèn de la diferència de
temperatura entre les seves soldadures.

Avui en dia s’utilitzen molts aparells
mesuradors de la temperatura
ambiental que també porten
incorporats sensors de la humitat.
Són els termohigròmetres.

Aquests instruments són generalment cars i de baixa sensibilitat, però se solen
utilitzar per al càlcul en estudis fisiològics, ja que presenten una constant en
el temps baixa (entre 30 i 50 segons) i permeten fer mesuraments allunyats en
diferents punts a la vegada.

3.1.2 La temperatura de globus i la temperatura radiant mitjana

Tots els cossos emeten i reben radiacions la longitud d’ona (λ) de les quals depèn
de la temperatura superficial. En l’ésser humà és d’uns 30 i 36 ºC, al qual
correspon una de 9,4 nm (infrarojos).

La temperatura radiant mitjana es correspon amb l’intercanvi de la calor
per radiació entre el cos i les superfícies que l’envolten.

Els radiòmetres són instruments que mesuren el flux tèrmic per radiació, a partir
del qual es pot deduir el valor de la temperatura radiant mitjana de l’entorn.

Són instruments que fins ara no s’havien utilitzat en l’avaluació de riscos i que ara
es comencen a utilitzar des del punt de vista de confort tèrmic.

En l’avaluació de riscos, l’estimació de la temperatura radiant mitjana es
realitza de forma indirecta, a partir de la temperatura de globus, de la
temperatura de l’aire i de seva velocitat.

La temperatura de globus (T g) és la temperatura indicada per un termòmetre situat
al centre d’una esfera de coure de 15 cm de diàmetre pintada de color negre mat
(emissivitat > 0,95) i d’un gruix molt prim (0,05 a 0,2 mm). Aquest comporta un
temps d’inèrcia alt, d’aproximadament 25 minuts.

Termòmetre de globus

En l’actualitat es fan servir globus d’uns 4 cm de diàmetre amb una resposta
d’entre 5 i 8 minuts.

El globus s’escalfa per la radiació procedent de les diferents fonts de calor del local,
incloent-hi les persones; d’altra banda, intercanvia calor per convecció amb l’aire,
per la qual cosa es refreda per les pèrdues de calor per convecció quan l’aire té una
temperatura inferior a la del globus, i s’escalfa per convecció quan la temperatura
de l’aire és més elevada.
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Amb aquesta disposició, el termòmetre indica la temperatura de l’esfera de coure,
que és, de fet, la temperatura a la qual s’estableix un estat d’equilibri estacionari
en què el flux de calor que rep l’esfera per radiació des de l’entorn és igual al que
surt de l’esfera per convecció.

De manera general la temperatura radiant mitjana es pot calcular a partir dels
valors de la temperatura seca, la temperatura de globus i la velocitat relativa de
l’aire mitjançant l’equació següent:

Trad mitjana(
oC) = Tglobus(

oC)+1, 9·
√

V elaire(m/s)·[Tglobus(
oC)−Tseca(

oC)]

Com en qualsevol mesurament, cal prendre certes precaucions per fer una lectura
correcta del termòmetre de globus:

• La lectura no és immediata, hem d’esperar un temps necessari perquè el
valor s’estabilitzi. Aquest pot arribar, segons com sigui el termòmetre de
globus, fins als 15 minuts.

• No és imprescindible que hi hagi un moviment d’aire al voltant del bulb,
però es pot forçar una mica el pas de l’aire per facilitar la lectura.

• La temperatura que s’hagi de mesurar ha d’estar en el rang del mesurament
del termòmetre.

• El globus no ha d’estar protegit de la calor radiant de l’entorn. Hem de
vigilar que la presència del treballador o la del tècnic que fa els mesuraments
no constitueixi una pantalla entre el focus de la calor radiant (superfícies
calentes) i l’aparell de mesurament.

Actualment s’utilitzen els monitors
d’estrès tèrmics, que porten

incorporats els termòmetres de
globus, el de l’aire sec i el de
temperatura humida natural.

3.1.3 Humitat de l’aire

La humitat és la quantitat de vapor d’aigua present a l’aire. En el SI es pot
expressar, en el cas de la humitat absoluta, com a grams d’aigua per metre cúbic
d’aire (g/m3 d’aire) o, en el cas de la humitat relativa o grau d’humitat, en
percentatge de la humitat total que pot contenir l’aire a la temperatura a què ens
trobem (%).

La humitat absoluta és la quantitat de vapor d’aigua continguda en un
volum determinat d’aire (g/m3).
La humitat relativa és la relació percentual (%) entre la pressió parcial de
vapor d’aigua que hi ha a l’aire respecte a la màxima possible que hi podria
haver a aquesta temperatura.

El contingut d’aigua en l’aire es coneix com a humitat relativa i es defineix com
el percentatge de saturació de l’aire amb vapor d’aigua, és a dir, és la relació entre
la quantitat de vapor d’aigua que conté un metre cúbic d’aire en unes condicions
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determinades de temperatura i pressió, i la que tindria si estigués saturat a les
mateixes temperatura i pressió.

La humitat relativa (HR) d’una mostra d’aire depèn de la temperatura i de
la pressió a la qual es trobi.

HR =
pressió parcial de vapor d′aigua

pressió de vapor a saturació
· 100

La pressió parcial de vapor d’aigua i la pressió de saturació s’expressen en kPa
(quilopascal).

Hi ha diferents instruments de mesurament de la humitat relativa. Els més
coneguts són els anomenats higròmetres, que donen una indicació directa de la
humitat de l’aire en forma absoluta o relativa (%).

L’higròmetre ens dóna directament la
humitat relativa (%).

Els higròmetres que es basen en materials orgànics (higròmetres de cabell)
presenten la característica de certs polímers que canvien la longitud en funció del
seu contingut d’aigua, i alhora la quantitat d’aigua és funció de la humitat relativa
de l’ambient. Són instruments barats i molt populars, però tenen una precisió
baixa i no serveixen per ser utilitzats en l’avaluació de riscos.

Altres tipus d’higròmetres es basen en el mesurament del punt de rosada que
es mesura per la resistència elèctrica d’un film salí o de certs polímers com
el poliestirè sulfonat, o l’augment de pes de substàncies higroscòpiques com el
clorur de liti. Aquests higròmetres normalment estan dissenyats per ser utilitzats
en laboratoris. Les indicacions són més precises que els anteriors, però són
instruments molt delicats i que no estan pensats per ser utilitzats en ambients bruts
o contaminats.

El psicròmetre està format de dos
termòmetres, un de sec i un altre de
submergit en aigua mitjançant una
mussolina de cotó.

Un altre instrument molt utilitzat per mesurar la humitat de l’aire és el psicròme-
tre. Està format per dos termòmetres, un dels quals és un termòmetre ordinari i
mesura la temperatura seca.

El segon termòmetre té un element sensor recobert per un drap (mussolina) de
cotó mullat amb aigua destil·lada dins un bulb. El seu objectiu és mantenir
una pel·lícula fina d’aigua que mulli completament el sensor, de manera que la
indicació d’aquest sigui la temperatura de la pel·lícula d’aigua; per això s’anomena
temperatura humida de l’aire.

Amb els valors de temperatura seca i temperatura humida, i seguint la indicació
de la taula 3.1 del psicròmetre, es pot determinar la humitat relativa (%) de l’aire
en aquell moment.

Exemple d’aplicació de la taula d’un psicròmetre

Calculeu la humitat relativa de l’aire si els termòmetres del psicròmetre indiquen:

• Termòmetre sec: 30 °C

• Termòmetre humit: 25 °C
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Consultant la taula d’un psicròmetre i situant-nos en els 30 °C de la temperatura seca
(esquerra) i busquem la intersecció dels 5 °C (a dalt), que és la diferència entre els dos
termòmetres.

El valor que obtenim és 66% d’humitat relativa.

Taula 3.1. Taula adjunta a un psicròmetre

Tseca Diferència entre temperatura seca i temperatura humida

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 100 88 76 65 54 43 33 24 15

11 100 88 76 66 55 45 35 27 18

12 100 89 77 66 56 47 38 29 20 11

13 100 89 78 67 58 49 40 32 23 15

14 100 90 79 68 59 50 42 34 26 18 10

15 100 90 79 69 60 51 43 36 28 20 14

16 100 90 80 70 61 53 44 37 30 22 16 10

17 100 91 80 71 63 54 46 38 32 24 18 12

18 100 91 81 71 63 55 48 39 33 26 20 14

19 100 91 81 72 64 56 49 41 34 28 22 16 10

20 100 92 82 73 64 57 50 43 36 30 24 18 12

21 100 92 82 74 65 58 52 45 38 32 26 20 14

22 100 92 83 74 66 60 53 46 39 34 28 22 16 11

23 100 92 83 75 67 61 55 48 41 35 30 23 18 13

24 100 92 83 75 68 62 56 50 42 36 31 25 20 15 10

25 100 92 84 76 69 63 57 51 44 38 32 27 22 17 12

26 100 93 84 76 70 63 57 52 45 39 34 28 24 19 14

27 100 93 85 77 71 64 58 52 47 41 36 30 25 21 16 11

28 100 93 85 78 72 65 59 53 48 42 37 32 27 23 18 13

29 100 93 85 79 72 66 60 54 49 43 38 33 29 24 20 15 11

30 100 93 86 79 73 66 60 55 50 45 40 35 31 26 21 16 12

31 100 93 86 79 73 67 61 56 51 46 41 36 32 27 22 18 14 10

32 100 93 86 80 74 68 62 56 52 47 42 37 33 28 23 19 15 12

33 100 93 86 80 74 68 63 57 52 47 43 38 34 29 25 21 17 14

34 100 94 87 80 75 69 64 58 53 48 43 38 35 30 26 24 18 16

35 100 94 87 81 75 70 64 58 53 48 44 39 36 31 27 23 20 18

36 100 94 87 81 75 70 65 59 54 49 45 40 37 32 29 25 22 19

37 100 94 87 82 76 71 65 60 55 50 46 41 38 33 30 26 23 20

38 100 94 87 82 76 71 66 61 56 51 47 42 38 34 31 27 24 21

39 100 94 88 82 76 72 66 62 57 52 48 43 39 35 32 28 25 22

40 100 94 88 82 77 72 67 63 58 53 49 44 39 35 32 29 26 23

Les indicacions donades per obtenir un valor correcte de la temperatura seca
són vàlides, però, a més, el termòmetre de bulb humit requereix precaucions
addicionals, que són:
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• La lectura no és immediata, s’ha d’esperar el temps necessari per arribar a
un valor estable. El temps necessari depèn del tipus i la mida del termòmetre
(generalment és d’entre 10 i 15 minuts) i la lectura dels dos termòmetres ha
de ser simultània.

• El drap de cotó ha d’estar net.

• L’aigua destil·lada ha de mullar completament el drap, però sense gotejar.

• És imprescindible que hi hagi un moviment d’aire al voltant del bulb (v >
1 m/s). Si al lloc on s’ha de mesurar l’aire està en repòs, serà necessari
forçar-ne el moviment amb un petit ventilador.

• La temperatura que s’ha de mesurar ha d’estar en el rang del termòmetre.

• L’element sensor ha d’estar protegit de la calor radiant.

En l’avaluació de riscos per estrès tèrmic, cal diferenciar altres conceptes, com la
temperatura de bulb humida (T bh) i la temperatura de bulb humida natural (T bhn).

La temperatura de bulb humida es troba apantallada de les fonts de
radiació, i la temperatura de bulb humida natural no es troba apantallada
i es ventila de manera natural.

En el psicròmetre, un dels dos termòmetres que hi trobem mesura la temperatura
de l’aire (T a) o temperatura seca (són sinònims) i l’altre, la temperatura humida
(temperatura de bulb humida T bh), ja que es troba apantallada tantde les radiacions
com de la circulació natural de l’aire.

Una altra manera de calcular la humitat relativa d’un ambient determinat, i
que s’utilitza freqüentment en l’avaluació d’ambients tèrmics, és mitjançant el
diagrama psicomètric.

El diagrama psicromètric, que podem veure en la figura 3.2 mostra la interdepen-
dència de la humitat relativa (corbes en diagonal), la temperatura seca de l’aire
(escala horitzontal, eix X) i la massa de vapor d’aigua per massa d’aire sec amb la
seva equivalència en pressió parcial de vapor d’aigua, en kPa (escala de l’esquerra,
eix Y ).

Les línies rectes obliqües són les de la temperatura constant de bulb humit
(temperatura humida).

Exemple d’utilització del diagrama psicromètric

Si la temperatura seca exterior de l’aire és 32 °C i hi ha una pressió parcial de vapor d’aigua
de 2,65 kPa (i una temperatura humida de 25 °C), veiem que li correspon una humitat
relativa d’aproximament un 56%.

Si utilitzéssim la taula adjunta a un psicròmetre, veuríem que obtenim el mateix resultat.

Ts − Th = 32 oC− 25 oC = 7 oC

Segons la taula 3.1, veiem que li correspon una humitat del 56%.

Diagrames psicromètrics

Diagrames en què la pressió
parcial del vapor d’aigua esta
expressada en hPa
(hectopascals), que és el valor en
kPa multiplicat per deu.
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Ps: pressió de saturació
Th:temperatura humida

Tr:temperatura de rosada

Unitats de pressió

1kPa = 10 hPa

1 hPa = 1 mbar (mil·libars)

1.013 mbar (mil·libars) = 1 at
(atmosfera) = 760 mmHg (mm

de mercuri)

També es coneix la relació entre la humitat relativa i la pressió parcial de vapor d’aigua (Pa)
i la pressió del vapor d’aigua en saturació (Ps).

HR =
Pa

Ps

Hi apliquem la fórmula. Com que es refereix se a un %, multipliquem per 100:

HR =
2, 65

4, 7
= 0, 56 = 56%

La pressió de saturació de l’aigua (Ps), 4,7 kPa, la trobem en allargar en el diagrama la
temperatura seca de l’aire (32 °C), fins a arribar a la intersecció d’una humitat relativa del
100% (línia discontínua en el diagrama psicomètric).

Figura 3.2. Diagrama psicromètric

Un altre paràmetre relacionat amb la humitat és el punt de rosada o temperatura
de rosada, i es defineix com la temperatura a la qual comença a condensar el vapor
d’aigua contingut en l’aire.

Així, quan l’aire se satura (humitat relativa igual al 100%) s’arriba al punt de
rosada.
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3.1.4 Velocitat de l’aire

La velocitat de l’aire sobre el cos humà influeix en l’intercanvi tèrmic entre el cos
i l’ambient, i per tant en la temperatura del cos.

Els intercanvis per convecció i per evaporació són els que estan més
influenciats per la velocitat de l’aire.

Si la temperatura de l’aire està per sota de la temperatura de la pell, la velocitat de
l’aire provocarà la pèrdua de calor; en canvi, si la temperatura de l’aire està per
sobre de la temperatura de la pell, el cos agafarà calor de l’aire.

Anemòmetre

El mesurament de la velocitat de l’aire es realitza amb un anemòmetre i la seva
unitats en el SI és m/s.

Hi ha una gran varietat de models d’anemòmetres de diferents dissenys i aplicables
al mesurament de la velocitat de l’aire en els llocs de treball.

Però el mesurament de la velocitat no és senzilla, atesa l’enorme variabilitat
d’aquesta magnitud tant pel que fa al temps com a l’espai.

Per fer mesuraments aplicables a l’avaluació de riscos l’instrument utilitzat ha
de ser com menys direccional millor, és a dir, ha d’indicar el valor correcte de la
velocitat de l’aire independentment de la seva direcció i ha de ser capaç de mesurar
amb una precisió a partir de 0,2 m/s.

En la taula 3.2 podem veure la classificació dels diferents tipus de moviments de
l’aire relacionats amb la velocitat.

Taula 3.2. Tipus de moviment de l’aire i la seva velocitat respectiva

Tipus de moviment Velocitat de l’aire (m/s)

Moviment imperceptible V a < 0,25

Brisa lleugera 0,25 < V a < 0,5

Brisa (fa moure el cabell i el vestit) 0,5 < V a < 1,5

En la prevenció de riscos professionals, a l’hora de fer un mesurament de la
velocitat de l’aire i d’aplicar-la a les situacions d’estrès tèrmic, cal diferenciar
dos tipus de velocitat de l’aire: la velocitat absoluta i la velocitat relativa, que
dependran de la relació entre la velocitat de l’aire i de la velocitat del cos, o d’una
part del cos, respecte a l’aire teòricament immòbil.

El rang de mesurament
recomanat per calcular la
velocitat de l’aire es descriu
en la norma ISO 7726.

Quan parlem de velocitat de
l’aire, generalment es parla
del concepte de velocitat
absoluta de l’aire.
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Velocitat de l’aire absoluta (Va)

La velocitat absoluta és la que es considera com la intensitat de la velocitat
integrada sobre totes les direccions.

Aquesta es defineix per la seva intensitat i direcció; per tant, la manera de mesurar-
la és mitjançant sondes, que poden ser omnidireccionals o direccionals.

Si s’utilitza un captador direccional en els tres eixos X, Y, Z s’obté el seu valor
mitjançant l’expressió:

Va = (V x2 + V y2 + V z2)0,5

Velocitat relativa (Var)

La velocitat relativa és la velocitat de l’aire respecte a les persones i en
funció de la seva activitat.

Aquesta es pot calcular a partir de la velocitat de l’aire absoluta, tenint en compte el
metabolisme del treballador. En la taula 3.3 s’indica la component de la velocitat
de l’aire segons una activitat metabòlica determinada.

L’expressió que en resulta és:

Var = Va + 0, 0052(M − 58)

M és el metabolisme (W/m2).

Taula 3.3. Component de la velocitat de l’aire a causa de l’activitat (//V// //ar//)

Activitat Velocitat (m/s)

Serrar a màquina 0,15

Treball amb una mà: llimar ferro, raspallar fusta,
serrar a mà...

0,25

Treball amb les dues mans: martell 0,5

En higiene industrial es poden utilitzar diferents aparells per mesurar la velocitat
del vent. Els més coneguts són:

• Anemòmetre d’aspes. Els anemòmetres de paletes o aspes són instruments
mecànics direccionals dotats d’aspes de diferents tipus (paletes i copes), que
són molt útils quan la velocitat del vent arriba a valors perceptibles, però que
són poc útils en locals, a causa de la baixa velocitat del vent.

Així, els desavantatges que poden presentar els anemòmetres d’aspes són:

– Són molt sensibles a la direcció de l’aire i, per tant, s’han d’orientar
estrictament en la direcció del flux d’aire. Quan aquesta direcció es
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desconeix, s’han de fer mesuraments en les tres direccions perpendi-
culars.

– El rang de mesurament va d’uns 0,3 m/s a 10 m/s, i per tant tindran
limitacions quan en l’avaluació d’una situació d’estrès tèrmic no
s’arriba a una velocitat de 0,25 m/s.

Anemòmetre de paletes o aspes,
també conegut com de cassoletes

• Catatermòmetres. Els catatermòmetres són uns tipus de termòmetres de
dilatació de líquids (alcohol) amb un bulb de gran volum que conté dues
marques corresponents a les temperatures t1 i t2, que estan indicades en
el capil·lar del termòmetre. El bulb s’escalfa en aigua temperada a una
temperatura superior t1, s’asseca i s’exposa a l’aire a la velocitat que es
vol mesurar, i mitjançant un cronòmetre, es mesura el temps que tarda
l’instrument a refredar-se de t1 a t2.

La velocitat del vent ve donada en una taula referencial per a aquest
instrument en funció del temps.

Els termoanemòmetres són aparells
molt utilitzats en higiene industrial
perquè són fàcils de fer servir.

• Termoanemòmetre. El termoanemòmetre, o també anomenat anemòmetre
de fil calent, és actualment un instrument molt freqüent quan volem avaluar
les condicions termohigromètriques d’un lloc de treball. Es basa en el
mateix principi que el catatermòmetre, però no és necessari mesurar el
temps transcorregut per a la pèrdua de calor; el termoanemòmetre mesura
la pèrdua de calor per unitat de temps.

Per escalfar-se utilitza un element elèctric que després perd calor, fonamen-
talment per convecció.

Conegudes les dades de calefacció de l’aparell i les temperatures de l’ele-
ment i de l’aire, es calcula el coeficient de convecció de calor i amb aquest,
la velocitat de l’aire.

Per tant, aquest instrument disposa de dos elements de mesurament: un per
a la temperatura de l’element i l’altre per a la temperatura de l’aire.

Els anemòmetres de fil calent proporcionen un rang dinàmic que va de 0 m/s
a 1 m/s. Proporcionen una estimació instantània de la velocitat en un punt
de l’espai. Són instruments molt sensibles també a la direcció de l’aire.

3.2 Unitats de mesurament de les magnituds tèrmiques

La unitat de mesurament de l’energia tèrmica oficial que estableix el sistema
internacional (SI) és el joule, que té com a símbol J. Les unitats més utilitzades
són la caloria (cal) i el seu múltiple, la quilocaloria (kcal), però no estan incloses
en el sistema d’ús legal a l’Estat espanyol; per tant, les dades de mesurament de
la calor sempre s’han de donar en joules.

La unitat de mesurament del flux tèrmic en el SI es mesura en watts (W) o
quilowatts (kW).

Un joule equival a 0,239
calories.

Un quilowatt equival a 861
kcal/h.
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En els estudis de fisiologia i d’higiene industrial té interès el flux tèrmic per
unitat de superfície corporal, que es mesura en W/m2 o kW/m2.

La calor metabòlica es correlaciona habitualment amb la superfície corporal (SC)
en metres quadrats, amb el pes (Pc) en quilograms i amb l’altura de l’individu (H)
en metres.

La superfície corporal es pot determinar, coneixent-ne el pes i l’altura, mitjançant
taules, gràfics o nomografies i equacions com la de DuBois i DuBois (1915):

SC = 0, 202 · Pc0,425 ·H0,725

On:

SC: superfície corporal (m2)

Pc: pes corporal (kg)

H: altura (m)

Moltes vegades, sense afectar gaire la precisió de la fórmula, en la majoria de les
feines s’utilitza habitualment el valor de la superfície corporal d’1,8 m2, que es
correspon a un home estàndard de 70 kg de pes i 1,73 m d’estatura.

Utilització de la fórmula de DuBois i DuBois per calcular la superfície corporal

Utilitzarem els paràmetres d’un “home estàndard” de 70 kg de pes i 1,73 m d’estatura.

SC = 0, 202 · P 0,425
c ·H0,725

SC = 0, 202 · 700,425 · 1, 730,725 = 1, 8 m2

Un altra unitat utilitzada per mesurar el flux tèrmic és la unitat met, que es defineix
com el flux tèrmic equivalent a la generació mitjana de calor d’una persona
asseguda en repòs (104 W o 90 kcal/h) a través de la superfície corporal mitjana
(1,8 m2).

Tot això equival a un flux tèrmic de 58 W/m2 o 50 kcal/h · m2.

La norma ISO 7243 estableix la correlació entre les activitats en W/m2 i el valor
en met (taula 3.4).

Taula 3.4. Relació d’activitats en W/m2, en met, kcal/h·m2 i kcal/h

W/m2 met kcal/h·m2 kcal/h

58,15 1 50 90

69,6 1,2 60 110

81,2 1,4 70 125

92,8 1,6 80 145

El metabolisme (M), que transforma l’energia química dels aliments en energia
mecànica i en calor, mesura el consum energètic muscular.Es mesura en unitats
d’energia i potència i la seva unitat és el W/m2.
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En la taula 3.5 podem trobar un resum de les principals unitats que s’utilitzen per
fer els càlculs en l’estudi de l’ambient termohigromètric.

Exemples de flux tèrmic de calor
generat per diferents activitats
utilitzant com a unitat el met.

Taula 3.5. Taula d’unitats de mesures de la taxa metabòlica

Unitats Equivalència

1 kcal 4,184 kJ

1 kcal/h 1,161 W

1 W 0,861 kcal/h

1 W/m2 1,553 kcal/h (per a SC = 1,8 m2)

1 kcal/h 0,644 W/m2

1 met 0,239 kcal

1 met 58,15 W/m2

3.3 Generació metabòlica de calor

Cal recordar que el metabolisme és la suma de totes les reaccions químiques que
es produeixen a l’interior de l’organisme, a causa de les reaccions de combustió
dels aliments amb l’ajuda de l’oxigen, i que pràcticament tota aquesta energia
metabòlica es converteix en calor a l’interior del cos.

El consum metabòlic és l’energia que l’organisme necessita per realitzar un
treball, i aquesta energia l’obté de l’oxidació dels aliments.

Diferenciem dos tipus de metabolisme: el metabolisme basal i el metabolisme del
treball.

• Metabolisme basal és la calor generada pel cos humà en el seu interior
quan està en repòs, i que depèn de l’edat, el pes, l’estatura i el sexe i pot ser
modificat per trastorns patològics individuals.

• Metabolisme del treball és la calor generada pel cos quan està sotmès a
esforços musculars, i que depèn del tipus de treball.

Metabolisme total = metabolisme basal + metabolisme del treball

Els mètodes aplicables per mesurar la producció de calor per l’activitat metabòlica
es poden agrupar d’una manera genèrica en:

• Els que es basen en el mesurament del consum d’oxigen.

• Els que es basen en el mesurament de la freqüència cardíaca.

• Estimació de la despesa energètica mitjançant taules.

• Mesurament de la despesa energètica mitjançant el control dels aliments.

Encara que l’organisme
estigui en repòs, ha de
mantenir les seves funcions
vegetatives (respiració,
circulació, etc.).
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3.3.1 Mesurament de la despesa energètica mitjançant el consum
d’oxigen

El mètode de mesurament de la despesa energètica mitjançant el consum d‚oxigen
és molt pràctic, ja que, coneixent el valor calòric de l’oxigen amb una alimentació
d’hidrats de carboni, greixos (lípids) i proteïnes, es pot saber l’energia consumida
pel treballador en la realització de l’activitat.

Es pot conèixer la despesa energètica total a partir del volum d’oxigen consumit i
del valor calòric del O2.

DEtotal = V O2 · vcO2

On:

DEtotal: despesa energètica que inclou el metabolisme basal en quilojoules/minut.

VO2: volum d’oxigen que s’ha consumit en litres/minut.

vcO2: valor calòric del O2 en quilojoules/litres.

Per tant, per conèixer la despesa energètica neta o del treball és necessari deduir
del total el metabolisme basal de la persona.

Hi ha una relació quasi lineal entre la càrrega metabòlica i el consum
d’oxigen.

A una taxa de consum d’oxigen d’1 l/s correspon una càrrega metabòlica de 20,1
kW.

1 l O2 → 4, 85 kcal → 20, 1 kJ

La quantitat d’energia obtinguda per cada litre d’oxigen pot variar segons la
proporció dels hidrats de carboni, dels greixos i de les proteïnes. Els seus valors
respectius són 21,14 kJ/l en el cas dels hidrats de carboni, 19,85 kJ/l en el cas dels
greixos i 18, 67 kJ/l en el de les proteïnes.

El consum d’oxigen (O2) i la producció de diòxid de carboni (CO2) durant
l’activitat es pot mesurar mitjançant diferents tipus d’instruments, fins i tot en
feines que requereixen molta mobilitat.

Malauradament, la realització d’aquest tipus de mesuraments requereix una
instrumentació molt sofisticada que no es pot fer servir en entorns laborals i el
seu ús queda limitat a experiments de laboratori.

Exemple del càlcul energètic a partir del consum d’oxigen

Un treballador en una determinada activitat ha fet una despesa de 4 litres d’oxigen per
minut. Si s’accepta que el valor calòric del O2 en kJ/l és de 20,1, quina haurà estat la
despesa energètica?
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Fórmula a utilitzar: DEtotal = V O2 · vcO2

DEtotal = 4 l/min · 20, 1 kJ/l = 80, 4 kJ/min

Si ho expressem en W, el valor és 1.339 W (que és força elevat).

Un altre valor que s’ha de tenir en compte, quan fem la valoració energètica, és
el quocient respiratori (QR), que és la relació entre el diòxid de carboni (CO2)
produït per la combustió dels aliments durant la feina i l’oxigen (O2) consumit.

QR =
CO2 produit

O2 consumit

Aquest quocient ens permet conèixer la característica de l’esforç que es fa a nivell
metabòlic, o el que és el mateix: si un exercici és aeròbic o anaeròbic.

Exercicis aeròbics i anaeròbics

Que un exercici sigui anaeròbic o aeròbic depèn del tipus de via energètica principalment
utilitzada o “combustible” oxidat (lípids, hidrats de carboni o proteïnes).

Mesurant el VO2 i el VCO2 d’un treballador o esportista durant el seu esforç (hi ha
màquines per ferho: sobre una bicicleta fixa o en cintes, mesurant els gasos inhalats i
els exhalats) i després dividint-los, obtenim les possibilitats següents:

• QR = 1 es consumeix principalment hidrats de carboni (glucosa).

• QR = 0,8 (consum de proteïnes).

• QR = 0,7 (consum fonamentalment de greixos o lípids).

Al seu torn, obtenim dades indirectes sobre la modificació del pH sanguini (acidesa a la
sang): si el QR > 1, hi ha més producció de CO2 (diòxid de carboni espirat) que no es
pot compensar per l’assimilació de O2 (oxigen) i, per tant, estem entrant en el que es
coneix com a llindar anaeròbic. Això passa perquè per neutralitzar l’acidesa dels ions
hidrogen (H+), subproductes del metabolisme cel·lular, l’organisme genera bicarbonat, que
a la vegada produeix diòxid de carboni (CO2).

3.3.2 Mesurament de la despesa energètica mitjançant la freqüència
cardíaca

En els últims anys han aparegut instruments per mesurar la càrrega metabòlica,
que es basen en el mesurament de la freqüència cardíaca i que es poden fer servir
en entorns laborals.

Fins almenys les 170 pulsacions per minut (en el que hi ha una relació lineal entre
la freqüència cardíaca i el metabolisme) es pot calcular la despesa energètica en
les diferents activitats físiques, utilitzant el valor de la freqüència cardíaca.

Amb aquests valors podem calcular una recta entre el volum d’oxigen consumit
en litres per minut i la freqüència cardíaca.

Aquests valors s’obtenen al laboratori en sotmetre el treballador a un esforç físic.

Recordeu els factors de
conversió de la taula 3.5.

Freqüència cardíaca
màxima

La freqüència cardíaca màxima
(teòrica) a què es pot arribar en
un exercici d’esforç sense posar
en risc la salut i sempre que hi
hagi condicions físiques òptimes
es pot calcular mitjançant la
fórmula per edat:

FC màx. = 220 - edat (homes)

FC màx. = 226 - edat (dones)



Riscos físics ambientals 64 Els contaminants físics. L'ambient tèrmic

Aclariment

En activitats laborals habituals,
és molt estrany trobar càrregues
metabòliques sostingudes durant
tota la jornada laboral superiors
a 200 W/m2. Però en períodes

de temps més curts es poden
trobar valors molt superiors, fins

i tot de milers de W/m2, com
passa en fer un esforç. Però

sempre estaran compensats amb
períodes de menys activitat, de
manera que el valor mitjà diari

rarament supera el valor indicat.

Cal tenir present que, per conèixer l’energia calòrica que provoca l’activitat física,
és necessari deduir la del metabolisme basal, i si es vol més precisió, tenir en
compte l’eficiència mecànica de l’activitat.

Exemples de mesures energètiques per la freqüència cardíaca i correccions

En una activitat molt dinàmica com anar en bicicleta o aixecar càrregues a nivells superiors
s’ha de descomptar entre el 20% i el 25% de la despesa energètica, que no es transformarà
en calor dins l’organisme, sinó en treball positiu.

En el cas d’un treball negatiu, com baixar les escales i baixar càrregues a nivells inferiors,
s’ha de sumar a aquest treball extrem negatiu, que es convertirà en calor dins de
l’organisme.

3.3.3 Estimació de la despesa energètica mitjançant taules

El càlcul del consum energètic mitjançant taules és la manera més senzilla
d’obtenir aquesta informació, i pot ser de gran ajuda i molt pràctic quan s’utilitza
amb rigor.

Hi ha diversos mètodes per determinar la despesa energètica que es basen en taules,
que ens indicaran els valors de la producció de calor. La norma ISO 8996 recull
els diferents mètodes d’utilització de taules per determinar la despesa energètica
del treball. Aquesta les classifica de la manera següent:

• Classificació en funció del tipus d’activitat.

• Classificació en funció de les professions.

• Utilització de taules d’estimació per activitat tipus.

• Estimació del metabolisme a partir dels components de l’activitat.

L’estimació del consum metabòlic a través de taules implica acceptar uns valors
estandarditzats per a diferents tipus d’activitat, esforç, moviment, etc., i suposar
tant que la nostra població s’ajusta a la que va servir de base per a la confecció
de les taules com que les accions generadores d’una despesa energètica són, en el
nostre cas, les mateixes que les expressades en les taules.

Aquests dos factors constitueixen les desviacions més importants respecte de la
realitat i motiven que els mètodes d’estimació del consum metabòlic mitjançant
taules ofereixin menys precisió que els basats en mesuraments de paràmetres
fisiològics. A canvi, són molt més fàcils d’aplicar i en general són més utilitzats.

Classificació en funció del tipus d’activitat

Una de les taules més generals és la que ens presenta la despesa energètica
metabòlica segons la intensitat de l’activitat. Mitjançant aquest sistema es pot
classificar ràpidament el consum metabòlic en repòs, lleuger, moderat, pesat o
molt pesat, en funció del tipus d’activitat que es du a terme.
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El terme numèric que se n’obté representa només el valor mitjà, dins un interval
possible massa ampli. Ho podem veure en la taula 3.6, en què el metabolisme
s’expressa en W/m2.

Des d’un punt de vista quantitatiu, el mètode permet establir amb certa rapidesa
com és el nivell aproximat de metabolisme. Per la seva simplicitat, és un mètode
força utilitzat. Però cal recordar que és bastant imprecís i presenta un risc d’error
elevat.

Taula 3.6. Estimació del metabolisme segons la intensitat del treball (norma ISO 7243)

Intensitat de l’activitat Metabolisme (W/m2)

Descans M < 65

Lleuger 65 < M < 130

Moderat 130 < M < 200

Pesat 200 < M < 260

Molt pesat 260 < M

Exemples de diferents metabolismes

• Metabolisme lleuger. Assegut amb comoditat: treball manual lleuger (escriptura, picar a
màquina, dibuix, costura, comptabilitat); treball amb mans i braços (petits estris de taula,
inspecció, acoblament o classificació de materials lleugers); treball de braços i cames (conduir
un vehicle en condicions normals, maniobrar un interruptor amb el peu o amb un pedal).
Dempeus: trepanar (peces petites); fresadora (peces petites); bobinatge, enrotllat de petits
revestiments, mecanització amb estris de baixa potència; marxa ocasional (velocitat fins a 3,5
km/h).

• Metabolisme moderat. Treball mantingut de mans i braços (clavar, omplir); treball amb
braços i cames (maniobres sobre camions, tractors o màquines); treball de braços i tronc
(treball amb martell pneumàtic, acoblament de vehicles, enguixada, manipulació intermitent
de materials moderadament pesants, recol·lecció de fruits o de llegums); embranzida o tracció
de càrregues lleugeres o de carretons; marxa a una velocitat de 3,5 a 5,5 km/hora; forjat.

• Metabolisme elevat (pesat). Treball intens amb braços i tronc; transport de materials
pesants; treballs de cavada; treball amb martell; serrar; laminació o cisellatge de fusta dura;
segar a mà; excavar; marxa a una velocitat de 5,5 a 7 km/hora; empenta o tracció de carretons
molt carregats; col·locació de blocs de formigó.

• Metabolisme molt elevat (molt pesat). Activitat molt intensa a marxa ràpida propera al
màxim; treballar amb la destral; acció de palejar o de cavar intensament; pujar escales, una
rampa o una escala; caminar ràpidament amb passos petits, córrer, caminar a una velocitat
superior a 7 km/h.

Exemple d’aplicació de la taula d’estimació del metabolisme segons la intensitat del
treball

Feu una estimació de la despesa metabòlica mitjana que suposa una feina de recol·lecció
de fruita.

Solució:

En les feines associades a un metabolisme moderat, hi trobem la recol·lecció de fruits i
llegums, al qual correspon un valor entre 130 i 200 W/m2.

Per ampliar la informació
sobre la determinació del
metabolisme energètic,
vegeu l’NTP 323/93 en la
secció “Adreces d’interès”
del web del crèdit.
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Classificació en funció de les professions

El consum metabòlic segons la professió fa una estimació general de la despesa
per a diferents feines. Aquesta relació figura en la taula 3.7. Cal tenir en compte
que en els valors que figuren en aquesta taula s’inclou el metabolisme basal.

El progrés tecnològic fa que l’activitat física que comporten les diferents profes-
sions variï substancialment amb el temps, per la qual cosa aquest mètode pot ser
molt imprecís.

Taula 3.7. Classificació del metabolisme segons la professió

Professió Metabolisme W/m2 Professió Metabolisme W/m2 Professió Metabolisme W/m2

Artesans Indústria
siderúrgica

Paleta 110 a 153 Obrer d’alts forns 170 a 220

Fuster 110 a 175 Obrer de forn elèctric 125 a 145

Vidrier 90 a 125 Modelador a mà 140 a 240

Pintor 100 a 140 Modelador a màquina 105 a 165

Forner 105 a 140 Fonedor 140 a 240

Carnisser 055 a 070

Rellotger

Indústria minera Ferreteria i manyeria Impremta

Empenyedor de
vagonetes

070 a 085 Ferrer forjador 90 a 200 Compositor manual 075 a 095

Picador d’hulla
(estratificació base)

140 a 240 Soldador 75 a 125 Enquadernador 075 a 100

Obrer de forn de coc 115 a 175 Torner 75 a 125 Agricultura

Fresador 85 a 140 Jardiner 115 a 190

Mecànic de precisió 70 a 110 Conductor de tractor 085 a 110

Circulació

Conductor de cotxe 075 a 090

Conductor d’autocar 075 a 125

Utilització de taules d’estimació per activitat tipus

Aquest mètode ofereix més precisió que els anteriors, ja que limita l’extensió de
l’activitat a la qual assigna la despesa metabòlica, utilitzant taules que atorguen
valors de despesa energètica a tasques que solen formar part del treball habitual.

La taula 3.8 mostra valors de despesa energètica per a algunes tasques concretes,
incloent-hi en aquests valors el metabolisme basal.
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Taula 3.8. Classificació del metabolisme per activitat tipus

Activitat Metabolisme W/m2

ACTIVITATS DE BASE

Caminar en pla

2 km/h 110

3 km/h 140

4 km/h 165

5 km/h 200

Caminar en pujada, 3 km/h

inclinació de 5° 195

inclinació de 10° 275

inclinació de 15° 390

Caminar en baixada 5,5 km/h

inclinació de 5° 130

inclinació de 10° 115

inclinació de 15° 120

Pujar una escala (0,172 m/esglaó)

80 esglaons/minut 440

Baixar una escala (0,172 m/esglaó)

80 esglaons/minut 155

Transportar una càrrega en pla, 4 km/h

massa 10 kg 185

massa 30 kg 250

massa 50 kg 360

PROFESSIONS

Indústria de la construcció

Posar maons (construcció d’un mur de superfície plana)

maó massís (massa 3,8 kg) 150

maó foradat (massa 4,2 kg) 140

maó foradat (massa 15,3 kg) 125

maó foradat (massa 23,4 kg) 135

Prefabricació d’elements acabats en formigó

encofrat i desencofrat (revestiment de formigó
pretesat)

180

col·locació de carcasses d’acer 130

abocament del formigó (revestiment de formigó
pretesat)

180

Construcció d’habitatges

preparació del morter de ciment 155

abocament de formigó per a ciments 275

compactació de formigó per vibracions 220
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Taula 3.8 (continuació)

Activitat Metabolisme W/m2

encofrat 180

càrrega de carretó amb pedres, sorra i morter 275

Indústria siderúrgica

Alts forns

preparació de la canal de colada 340

perforació 430

Emmotllament (emmotllament a mà)

emmotllament de peces mitjanes 285

buidatge amb martell metàl·lic 175

emmotlament de peces metàl·liques 140

Emmotllament a màquina desemmotllament 125

emmotllament, colada mitjançant un operari 220

emmotllament, colada mitjançant dos operaris 210

emmotllament a partir de la colada suspesa 190

Taller d’acabat

treball amb martell pneumàtic 175

esmolada, encunyació 175

Indústria forestal

Transport i treball amb destral

caminar pel bosc (4 km/h) i transport (massa 7 kg) 285

transport a mà (4 km/h) d’una trossejadora (18 kg) 385

treball amb destral (massa 2 kg, 33 cops/minut) 500

tallar arrels amb destral 375

poda (avet) 415

Serrada

tall transversal, trossejament mitjançant 2 operaris

60 dobles cops per minut, 20 cm2 per doble cop 415

40 dobles cops per minut, 20 cm2 per doble cop 240

tala per trossejament

trossejament per un operari 235

trossejament per dos operaris 205

tall transversal

trossejament per un operari 205

trossejament per dos operaris 190

escorçament

valor mitjà a l’estiu 225 390

valor mitjà a l’hivern 225 390

Agricultura
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Taula 3.8 (continuació)

Activitat Metabolisme W/m2

cavament 380

conreu amb tir de cavalls 235

conreu amb tractor 170

sembra amb tractor 95

mantornada (massa del caveguet) 170

ESPORTS

Cursa

9 km/h 350

12 km/h 405

15 km/h 510

Esquí, en terreny pla i amb bona neu

7 km/h 350

9 km/h 405

12 km/h 510

Patinatge

12 km/h 225

15 km/h 285

18 km/h 360

TREBALLS DOMÈSTICS

fer la neteja 100 a 200

cuinar 80 a 135

fregar plats, dempeus 145

rentar a mà i planxar 120 a 220

afaitar-se, rentar-se i vestir-se 100

Estimació del metabolisme a partir dels components de l’activitat

Mitjançant les taules que presenten la despesa energètica segons l’activitat, sepa-
radament, es disposa d’informació sobre postures, desplaçaments, etc., de manera
que la suma de la despesa energètica que suposen aquests components, que en
conjunt integren l’activitat, és el consum metabòlic d’aquesta activitat.

L’estimació del metabolisme a partir dels components de l’activitat és
probablement el sistema més utilitzat per determinar el consum metabòlic.

Els termes que s’han de sumar són els següents:

• Metabolisme basal. El metabolisme basal correspon al consum d’energia
d’una persona ajaguda i en repòs. Representa la despesa energètica neces-
sària per mantenir les funcions vegetatives (respiració, circulació, etc.). En
la taula 3.9 es mostra el valor del metabolisme basal en funció del sexe i de
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Metabolisme basal

Es pot prendre com una bona
aproximació 44 W/m2 per als

homes i 41 W/m2 per a les dones
(corresponen aproximadament al

metabolisme basal d’un home
d’1,7 metres d’alçada, 70 kg de

pes i 35 anys d’edat, i d’una
dona d’1,6 metres d’alçada, 60

kg de pes, i 35 anys).

El metabolisme basal
disminueix a mesura que

augmenta l’edat de la
persona.

El valor del metabolisme
basal és menor en la dona

que en el home.

l’edat.

Taula 3.9. Metabolisme basal en funció del sexe i de l’edat

Homes Dones

Anys W/m2 Anys W/m2

18 50,170 18-19 42,618

19 49,091 20-24 41,969

20-21 48,059 25-44 41,412

22-23 47,351 45-49 40,530

24-27 46,678 50-54 39,394

28-29 46,180 55-59 38,489

30-34 45,634 60-64 37,828

35-39 44,869 65-69 37,468

40-44 44,080

45-49 43,349

50-54 42,607

55-59 41,876

60-64 41,157

65-69 40,368

• Metabolisme per a la postura corporal. Els valors representats en la taula
3.10 són els que es corresponen al consum d’energia que té una persona en
funció de la postura que manté (dempeus, assegut, etc.).

Aquests valors no tenen en compte el metabolisme basal.

Taula 3.10. Metabolisme segons la postura corporal

Posició del cos Metabolisme (W/m2)

Assegut 10

Agenollat 20

Ajupit 20

De peus 25

De peus inclinat 30

• Component del tipus de treball. És la despesa energètica que es produeix
en funció del tipus de treball (manual, amb un braç, amb el tronc, etc.)
i de la intensitat d’aquest (lleuger, moderat, pesat, etc.). Els valors del
metabolisme segons el tipus de treball estan representat en la taula 3.11.

Aquests valors no tenen en compte el metabolisme basal.
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Taula 3.11. Metabolisme per a diferents tipus de treball

Tipus de treball Metabolisme (W/m2)
Valor mitjà Interval

Treball amb les mans

lleuger 15 < 20

mitjà 30 20-35

intens 40 > 35

Treball amb un braç

lleuger 35 < 45

mitjà 55 45-65

intens 75 > 65

Treball amb dos braços

lleuger 65 < 75

mitjà 85 75-95

intens 105 > 95

Treball amb el tronc

lleuger 125 < 155

mitjà 190 155-230

intens 280 230-330

molt intens 390 > 330

• Component de desplaçament. Es refereix al consum d’energia que suposa
el fet de desplaçar-se, horitzontalment o verticalment, a una velocitat
determinada.

L’ús de la taula 3.12, en què figuren les dades segons el desplaçament,
implica multiplicar el valor del consum metabòlic per la velocitat
de desplaçament per obtenir la despesa energètica corresponent al
desplaçament estudiat.
Aquests valors no tenen en compte el metabolisme basal.

Taula 3.12. Metabolisme del desplaçament en funció de la velocitat

Tipus de treball Metabolisme (W/m2) / (m/s)

Velocitat de desplaçament en funció de la
distància

caminar de 2 a 5 km/h 110

Caminar en pujada, de 2 a 5 km/h

inclinació 5° 210

inclinació 10° 360

Caminar en baixada, 5 km/h

declinació 5° 60

declinació 10° 50

Caminar amb una càrrega a l’esquena, 4 km/h
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Taula 3.12 (continuació)

Tipus de treball Metabolisme (W/m2) / (m/s)

càrrega de 10 kg 125

càrrega de 30 kg 185

càrrega de 50 kg 285

Velocitat de desplaçament en funció de l’altura

pujar una escala 1.725

baixar una escala 480

Pujar una escala de mà inclinada

sense càrrega 1.660

amb càrrega de 10 kg 1.870

amb càrrega de 50 kg 3.320

Pujar una escala de mà vertical

sense càrrega 2.030

amb càrrega de 10 kg 2.335

amb càrrega de 50 kg 4.750

Amb els valors tabulats es poden obtenir valors mitjans mesurats durant un temps
determinat.

Exercici d’aplicació de les taules metabòliques sense moviment

Calculeu el consum metabòlic d’una treballadora de 35 anys d’edat que du a terme una
tasca de supervisió en una cinta transportadora. La treballadora no es mou i està dreta
davant la cinta, fent una feina lleugera amb els dos braços.

En aquest cas, com que coneixem moltes dades del desenvolupament de la feina de
la treballadora, hi aplicarem l’estimació del metabolisme a partir dels components de
l’activitat.

En aquests casos, cal considerar el metabolisme basal.

Així, utilitzarem: la taula del metabolisme basal, la taula del metabolisme per a la postura
corporal (taula 14), la taula del metabolisme per a diferents tipus d’activitats i la taula del
metabolisme segons el desplaçament en funció de la velocitat.

Buscarem en les taules corresponents el valor del consum metabòlic:

• Metabolisme basal (dona de 35 anys) = 41,412 W/m2

• Valor del metabolisme segons la postura corporal (dreta) = 25 W/m2

• Valor del metabolisme per a diferents tipus d’activitats (treball lleuger amb els dos braços) =
65 W/m2

• Valor del metabolisme segons el desplaçament (no es mou) = 0 W/m2

Així, per al càlcul total de l’activitat, sumarem els valors obtinguts en les diferents taules.

Metabolisme total = 41,412 W/m2 + 25 W/m2 + 65 W/m2 + 0 W/m2 = 131,412 W/m2

Exercici d’aplicació de les taules metabòliques amb moviment

Utilitzarem les dades de l’exercici anterior, suposant que la treballadora es mou i va seguint
la cinta transportadora a la velocitat de 10 metres en 14 segons.
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Utilitzarem les taules metabòliques a partir dels components de l’activitat.

Taula del metabolisme basal. Taula del metabolisme per a la postura corporal. Taula
del metabolisme per a diferents tipus d’activitats. Taula del metabolisme segons el
desplaçament en funció de la velocitat.

• Metabolisme basal (dona de 35 anys) = 41,412 W/m2

• Valor del metabolisme segons la postura corporal (dreta) = 25 W/m2

• Valor del metabolisme segons el tipus d’activitat (treball lleuger amb els dos braços) = 65
W/m2

• Valor del metabolisme segons el desplaçament (camina 10 metres en 14 segons), calcularem
la velocitat mitjana:

V =
e

t
=

10 m

14 s
= 0, 71 m/s = 2 km/h

Veiem que el metabolisme que li correspon segons la taula és: 110 W/m2 / m/s. Així:

110
W/m2

m/s
· 0, 71 m/s = 78, 1W/m2

Per al càlcul total de l’activitat, sumarem els valors obtinguts en les diferents taules.

Metabolisme total = 41,412 W/m2 + 25 W/m2 + 65 W/m2 + 78,1 W/m2 = 209,512 W/m2

3.3.4 Mesurament de la despesa energètica mitjançant el control dels
aliments

El mesurament de la despesa energètica mitjançant el control dels aliments és un
dels mètodes menys utilitzats, ja que pot arribar a ser molt lent en el càlcul, i feixuc
i complex en la quantificació de tots els aliments consumits i en el mesurament de
les activitats.

Aquest control dels aliments s’ha de fer durant un període de temps relativament
llarg, en què s’ha de conèixer el valor calòric d’aquests, deduït del pes dels
aliments consumits.

També cal quantificar la despesa energètica de les activitats, tant en les que es fan
laboralment com en les no laborals.

Si coneixem de manera precisa l’alimentació dels hidrats de carboni, els
greixos i les proteïnes, es pot calcular l’energia consumida pel treballador
en la realització de l’activitat.

Això ens permetrà conèixer quantes calories s’han emmagatzemat en el cos i
quantes s’han invertit en les seves activitats.
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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.



Riscos físics ambientals 7 L'estrès tèrmic. Avaluació i control

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.
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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.

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.
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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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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.

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.
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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

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.

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.
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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.

Els valors
termohigromètrics

reglamentaris es poden
consultar en l’RD

486/1997 (art 7, annex III),
que es troba en la secció

“Annexos” 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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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.

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.
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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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– 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

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.
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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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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.

En la hipotèrmia la
temperatura corporal és
inferior a la normal.
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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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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

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.
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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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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

En l’NTP 74 de l’INSHT,
que es troba en la secció
“Adreces d’interès” del
web, trobareu el mètode
de Fanger.
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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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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).

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.
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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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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.

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.
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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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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

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.



Riscos físics ambientals 38 L'estrès tèrmic. Avaluació i control

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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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.

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.
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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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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.

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.
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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.



Riscos físics ambientals 44 L'estrès tèrmic. Avaluació i control

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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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.

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.
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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:
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• 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

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.
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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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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.

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.
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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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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.

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.
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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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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

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).
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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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• 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.

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.
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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.

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.
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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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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.

El dolor en les extremitats
pot ser el primer avís de
perill davant una exposició
al fred.
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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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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.

El broncoespasme

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

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.
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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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• 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

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.
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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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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).

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.
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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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• 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.

La metodologia del càlcul
de l’índex WCI, la trobem en
la norma ISO 11079.
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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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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.

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.
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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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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:

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.
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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.
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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.



Introducció al soroll
Rosa Laboria Vallés

Riscos físics ambientals
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Introducció

El soroll és un agent físic que cada cop està més present en la vida diària.
L’augment de la població humana, l’increment del trànsit de vehicles i la in-
dustrialització han comportat un augment del nivell sonor especialment en el
lloc de treball de moltes persones. La complexitat creixent dels processos
productius, la ràpida mecanització, l’ús de màquines cada cop més pesants i el
desenvolupament de ritmes de producció més ràpids fan que aquest agent físic
sigui el que actualment estigui més estès en el món laboral.

Com a conseqüència del soroll en l’ambient laboral es pot produir sordesa en
alguns treballadors i altres patologies auditives i no auditives, com neuràlgies,
trastorns hormonals, trastorns digestius, etc.

El soroll és el risc higiènic que es troba en qualsevol activitat laboral, per aquest
motiu és molt difícil conèixer el nombre de treballadors que estan exposats al
soroll. Un de cada cinc treballadors europeus han d’elevar el volum de la seva veu
la meitat del temps que passen al seu lloc de treball i aproximadament un set per
cent tenen dificultats auditives.

No hi ha estudis sobre l’impacte econòmic de la pèrdua auditiva a Europa, però
el director de l’Agència Europea per a la Salut i la Seguretat en el Treball, en una
entrevista efectuada amb motiu del llançament de la campanya sobre exposició al
soroll en el treball, indicava que la pèrdua auditiva com a conseqüència del soroll
té un cost anual d’uns 160 milions d’euros i és la segona causa més important de
la despesa en concepte de pensions de discapacitat i rehabilitació, darrere de la
silicosi.

Al l’Estat espanyol, per fer front a aquests riscos, s’han produït una sèrie de canvis
legislatius, concretament s’ha transposat la Directiva 2003/10/ CE en el Reial
decret 286/2006, de 10 de març, i s’ha elaborat la seva guia tècnica.

L’RD 286/2006, la seva guia tècnica i l’altra normativa relacionada, s’explica en
aquesta unitat didàctica, en el nucli d’activitat “Normativa sobre el soroll”. Però
per entendre què és el soroll i com es caracteritza físicament, es fan una sèrie
d’explicacions i es poden un seguit d’exemples en el nucli d’activitat “Conceptes
bàsics d’acústica”. També s’expliquen prèviament, en el nucli d’activitat “Efectes
del soroll sobre l’organisme. La vigilància de la salut”, la fisiologia de l’oïda
humana, els efectes del soroll auditius i no auditius sobre l’organisme humà, i
com fer vigilància de la funció auditiva.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat didàctica, és convenient anar fent
les activitats i els exercicis d’autoavaluació i llegir els annexos. En el cas del
nucli d’activitat “Efectes del soroll sobre l’organisme. La vigilància de la salut”,
compteu amb el recurs de contingut que ampliarà la informació de com portar a
terme la vigilància de la salut.
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Objectius

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

• Identificar el soroll ambiental, present en els processos de producció de béns
i serveis, segons els tipus de treball i els processos.

• Relacionar el soroll ambiental amb les característiques energètiques, les
fonts d’emissió i les formes de transmissió.

• Relacionar els riscos derivats de l’exposició a soroll ambiental amb els
efectes que poden provocar sobre la salut.

• Interpretar les conseqüències fisiològiques, psíquiques i laborals, originades
pels riscos derivats de l’exposició a soroll ambiental, sobre la salut de les
persones.

• Valorar les implicacions econòmiques i socials, a les empreses i a la societat,
dels efectes provocats pels riscos derivats de l’exposició a soroll ambiental,
a partir de dades estadístiques i econòmiques.

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

• Determinar el contingut i el procés de recollida de la informació documental
i personal necessària per identificar els riscos derivats de l’exposició a soroll
ambiental.

• Identificar els riscos derivats de l’exposició a soroll ambiental presents, a
partir de la informació dels llocs de treball, el grau d’idoneïtat dels mètodes
i procediments de treball, les desviacions observades entre els procediments
reals i els normalitzats, i els instruments i procediments adequats per
identificar-los.

• Interpretar el contingut i la funcionalitat de les tècniques, els instruments
i els procediments per mesurar i enregistrar el soroll ambiental a partir de
manuals i informació tècnica.
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1. Conceptes bàsics d’acústica

Per entendre i aplicar adequadament la legislació sobre els riscos relacionats amb
l’exposició al soroll, és necessari conèixer una sèrie de conceptes relacionats amb
la física acústica i la manera com l’oïda humana percep els sons.

En higiene industrial només interessen per al seu estudi els sons nocius per a
la salut humana, que són el que anomenem sorolls i que estan dins un rang de
freqüències concret.

L’oïda humana no percep de la mateixa manera tots els sorolls. Segons la seva
freqüència es produeix una atenuació per part del sistema auditiu, per la qual
cosa, per portar a terme una avaluació del risc per exposició al soroll, s’han de
ponderar les freqüències que rep el treballador segons uns valors de ponderació
estandarditzats.

En acústica es treballa amb una eina matemàtica que són els decibels, que només
són el resultat de fer el logaritme de la pressió sonora que produeix l’ona i que
s’anomenen nivells de pressió sonora.

Treballar en decibels fa que una diferència petita de valors en decibel impliqui una
variació considerable del valor de pressió sonora.

L’exposició laboral a nivells elevats de pressió sonora perllongats en el temps
comporta riscos greus per a la salut, que es poden classificar en dos tipus: auditius
i no auditius.

El risc auditiu més greu és la pèrdua d’audició, que està tipificada com a malaltia
professional i que rep el nom d’hipoacúsia tonal liminar per exposició laboral al
soroll.

D’efectes auditius n’hi ha molts. Alguns són l’estrès, interferències amb el son i
interferències amb activitats mentals i psicomotores.

Si hi ha un nivell sonor ambiental elevat, pot interferir en la comunicació, i això
porta col·lateralment riscos de seguretat en l’exercici de l’activitat laboral.

Per evitar lesions auditives irreversibles, és necessari i està tipificat per llei, portar
a terme controls de la funció auditiva a tots els treballadors de risc a cost de
l’empresari. La prova mèdica que controla l’audició s’anomena audiometria i
la representació gràfica dels llindars d’audició en freqüències, audiograma.

A l’Estat espanyol es va transposar la normativa europea sobre l’exposició laboral
al soroll i es va recollir en el Reial decret 286/2006.

En el Reial decret 286/2006 es recullen els valors límit d’exposició laboral al soroll
que donen lloc a una acció i els valors límit absoluts. També s’estableixen les
obligacions de l’empresari respecte al mesurament del nivell sonor ambiental i
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So i soroll no són el mateix
concepte.

l’obligació de formació, informació i vigilància de la salut per part de l’empresari
dels treballadors de risc. Se n’ha elaborat la guia tècnica, que té com a finalitat
l’aplicació dels dictàmens que estableix el Reial decret.

A més a més del Reial decret sobre exposició laboral al soroll, s’han de tenir en
compte les normatives sobre màquines que emeten soroll i les normatives sobre
instal·lacions, edificis i activitats econòmiques.

1.1 El so i el soroll

Habitualment el soroll es defineix com un so molest i desagradable. Però aquesta
manera de definir-lo té una gran dosi d’ambigüitat, ja que pot considerar alguns
sons com a agradables o desagradables en funció del receptor i de les seves
circumstàncies puntuals. Per exemple, considerem la valoració paral·lela i diferent
que poden fer dos grups d’individus relativa al soroll produït per una música
estrident a elevades hores de la nit quan un grup vol dormir i l’altre grup es vol
divertir.

D’aquest exemple el que interessa destacar amb vista a l’avaluació higiènica és la
consideració del soroll com un contaminant físic, una forma d’energia, que quan
és present en el medi laboral pot afectar la salut dels treballadors que hi estan
immersos.

El soroll s’ha d’estudiar perquè, un cop conegut i valorat, es puguin portar a terme
actuacions per eliminar-lo i minimitzar-lo a fi que no produeixi efectes perjudicials
per a la salut del treballador.

Per començar a estudiar una magnitud física, com hem dit que és el soroll, primer
s’ha de definir. En primer lloc, cal no confondre els termes so i soroll, encara
que en el vocabulari comú de vegades es fa servir indistintament. Algunes de les
millors definicions de soroll són:

• Conjunt de sons no agradables.

• Combinació de sons no coordinats que originen una sensació desagradable.

• Tot el grup de sons que interfereixen una activitat humana.

D’aquestes definicions podem deduir que el soroll és una apreciació subjectiva
d’un so.

Un mateix so es pot considerar molest o agradable segons la situació i la
sensibilitat concreta de la persona i del context.

Subjectivitat del so

Podem considerar el soroll com a format d’una part subjectiva, que és la
molesta, i d’una part objectiva, que és el so i que es pot quantificar.
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D’altra banda, el so és un fenomen vibratori que, a partir d’una pertorbació inicial
del medi on es produeix, es propaga per aquest medi en fer variar la pressió del
medi per on passa agafant com a referència la pressió atmosfèrica.

De manera senzilla podem definir so com la vibració del medi que l’oïda
humana pot percebre.

El so es pot definir com els augments o les disminucions de la pressió atmosfèrica
que pot excitar l’oïda humana. Aquests canvis de pressió poden situar-se entre 20
Hz i 20.000 Hz.

El soroll és un fenomen acústic que es pot estudiar, analitzar i mesurar aplicant la
física clàssica, amb magnituds que són independents de les sensacions sonores.

Des del punt de vista físic, els conceptes de so i soroll són equivalents, és a dir,
es refereixen al mateix fenomen. Però en higiene industrial només interessen els
fenòmens que poden ser nocius per al treballador, per la qual cosa només s’hi
estudien els sorolls.

A la higiene industrial només l’interessen els sorolls, ja que són els que
poden perjudicar el treballador.

1.2 Qualitats del so

El so, i per tant el soroll, només tenen sentit quan són processats per l’oïda humana
i la seva percepció ve determinada per com actua el sistema auditiu.

Les principals qualitats que caracteritzen un so són el seu to (o freqüència d’ona),
la seva intensitat i el seu timbre.

1.2.1 Els tons

L’oïda humana és capaç de captar vibracions d’un ampli espectre de freqüències
(aproximadament entre 20 i 20.000 hertzs), que és el que s’anomena marge d’au-
diofreqüències, que determina l’anomenat espectre audible. Tradicionalment,
aquest marge se subdivideix en tres franges:

• Tons de baixes freqüències. Els baixos, greus o tons greus són l’interval
de les baixes freqüències que l’oïda humana és capaç d’interpretar. Aquest
marge està comprès entre els 20 i 500 hertzs.

• Tons de freqüències mitjanes. Tons mitjans, freqüències mitjanes o mit-
jans, són els que es corresponen amb l’interval de freqüències intermèdies

El soroll és un tipus de so,
per la qual cosa els sorolls
són un subconjunt dels sons
que l’ésser humà pot
percebre.
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Un do emès per una flauta
és diferent del do que emet
una trompeta, ja que tenen

harmònics diferents.

De vegades, com en el cas
de l’oboè, els harmònics

poden ser més alts que la
mateixa nota fonamental.

dins l’espectre audible. Aquest interval se situa entre els 300 i els 2.000
hertzs.

• Tons d’alta freqüència. Els aguts són els que componen la gamma d’altes
freqüències de l’espectre audible. Aquest interval d’altes freqüències o tons
aguts està comprès entre els 5.000 i 20.000 hertzs.

1.2.2 La intensitat del so

La intensitat del so es defineix com la quantitat d’energia (potència acústica) que
travessa per segon una superfície que conté un so.

La intensitat depèn de l’amplitud de l’ona; com més amplitud d’ona, més elevada
és la quantitat d’energia que genera i, per tant, més alta és la intensitat del so.

La intensitat del so que es percep subjectivament s’anomena sonoritat i permet
ordenar sons en una escala del més fort al més feble.

La intensitat sonora disminueix amb la distància de la font. Disminueix 6 decibels
cada vegada que es duplica la distància a què es troba la font sonora (llei de la
inversa del quadrat).

1.2.3 Timbre

El timbre és la qualitat del so que en permet distingir la font, perquè, a través del
timbre, l’oïda humana és capaç de diferenciar dos sons de la mateixa freqüència
(to) i intensitat. Així, el timbre és la qualitat del so que ens permet distingir la
mateixa nota produïda per dos instruments musicals diferents.

Físicament, el timbre és la qualitat que confereixen al so els harmònics que
acompanyen la freqüència fonamental. Aquests harmònics generen variacions en
l’ona sinusoïdal base.

Els sons simples o tons purs contenen una única freqüència. És el cas del diapasó
de ganxo, utilitzat per afinar instruments. No obstant això, a la naturalesa no hi ha
cap so pur, lliure d’harmònics.

El teorema de Fourier afirma que qualsevol forma d’ona periòdica es pot
descompondre en una sèrie d’ones (harmònics) que tenen una freqüència que
és múltiple de la freqüència de l’ona original (freqüència fonamental). Així, els
harmònics són múltiples de la freqüència fonamental, a la qual acompanyen.

El timbre de veu ve determinat per la quantitat i la intensitat d’aquests harmònics.

Els harmònics varien segons la font, segons el tipus d’instrument, segons el
disseny de l’instrument i, fins i tot, segons la forma de tocar aquest instrument.
En un sentit figurat, podríem afirmar que els harmònics són l’ADN de cada so.
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1.3 La física acústica

Per regla general, el fenomen acústic s’inicia per la vibració mecànica d’un cos
(font sonora o focus) que empeny les molècules de l’aire en contacte amb ell i
produeix en aquella zona successives sobrepressions que es propaguen allunyant-
se del focus, de manera que en qualsevol punt de l’espai separat del focus s’aprecia
un pas successiu de fronts de sobrepressió i depressió.

Físicament, el fenomen acústic és un transport d’energia mecànica, que rep
el nom d’energia sonora.

El so, i per tant també el soroll, es transmet per ones que necessiten un medi
material per propagar-se (no es propaguen en el buit). Per tant, com que el soroll
és un fenomen ondulatori, es pot estudiar per les lleis de la física ondulatòria, amb
magnituds físiques objectives i independents de les sensacions sonores.

La velocitat de propagació del soroll depèn del medi material on es transmet i de
les condicions ambientals: pressió i temperatura.

1.4 Magnituds i unitats acústiques

Hi ha dues variables físiques fonamentals que modulen la sensació sonora que
nosaltres percebem quan sentim un soroll: la intensitat de l’ona sonora i la
freqüència de l’ona sonora.

• La intensitat de l’ona és la pressió que exerceix el so sobre l’orella en
referència a la pressió atmosfèrica. La intensitat sonora també es pot
anomenar pressió sonora i es mesura en pascals.

• La freqüència d’ona és el nombre d’ones produïdes pel so en un segon. La
freqüència està relacionada amb el to del so. La unitat de mesurament de la
freqüència és l’hertz, que es defineix com la inversa del segon: 1/s.

Quan els paràmetres de freqüència i de nivell de pressió sonora són elevats,
el so es converteix en un perill i es crea una situació de risc per a la salut i
una situació desagradable.

Les ones sonores no es
propaguen en el buit.

Velocitat de propagació del
so

En condicions estàndard la
velocitat de propagació del so en
diferents medis és:

• A l’aire: 340 m/s.

• A l’aigua: 1460 m/s.

• A la fusta: entre 1.000 i
5.000 m/s segons els
tipus.

Es consideren condicions
estàndard quan la pressió
atmosfèrica és de 1,013 ·
105 Pa i la temperatura és
de 20 °C

Des del punt de vista físic,
els conceptes de so i soroll
són equivalents.
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1.5 Nivell de pressió sonora

En acústica, l’amplitud és la quantitat de pressió sonora que exerceix la vibració
en el medi elàstic (aire). Així, l’amplitud determinarà la quantitat d’energia que
conté un senyal acústic.

No s’ha de confondre amplitud amb volum o potència acústica, malgrat que és cert
que com més fort se sent un so més amplitud té, perquè s’exerceix una pressió més
elevada sobre el medi.

L’amplitud d’una ona és el valor màxim, tant positiu com negatiu, que pot
arribar a adquirir l’ona sinusoide.

El valor màxim positiu que pren l’amplitud d’una ona sinusoïdal rep el nom de
pic o cresta. El valor màxim negatiu, ventre o vall.

El punt on el valor de l’ona s’anul·la en passar del valor positiu al negatiu, o a
l’inrevés, es coneix com a node, zero o punt d’equilibri (figura 1.1).

Figura 1.1. Representació d’una ona
amb els seus paràmetres característics.

Quan es propaga una ona sonora per l’aire, s’origina una variació de pressió
respecte a la pressió atmosfèrica existent. Aquesta variació de pressió és fàcilment
mesurable i, com s’aprecia en la figura 1.2, el seu valor es pot representar
mitjançant una funció d’ona.

Figura 1.2. Representació gràfica de la funció d’una ona sonora
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On:

p(t) és el valor instantani de la pressió.

ω és la freqüència angular calculada com a ω = 2 · n · f , amb unitats de radians
per segon (rad/s), i on f és la freqüència de vibració de l’ona sonora en hertzs.

L’expressió p(t) permet conèixer la pressió per a qualsevol valor de temps que
considerem, però la seva utilitat és molt escassa si no podem expressar la pressió
sonora amb un únic valor, ja que, per portar a terme l’avaluació del risc d’exposició
laboral al soroll, la normativa ens proporciona valors límit absoluts, és a dir, un
únic valor numèric de pressió i no una funció de possibles valors de pressió en
funció del temps que transcorre.

Un possible valor únic podria a prioriser el valor mitjà de la pressió expressat amb
la fórmula de pressió mitjana:

Pmitjana =
1

T
·
∫ T

0
p(t) · dt

On:

T = 2π rad

p(t) = po · sinωt

I si substituïm els corresponents valors de cada variable, obtenim la fórmula de la
pressió mitjana en funció de la funció d’ona:

Pmitjana =
1

2π
·
∫ 2π

0
Po · sinωt · dt

On:

T = 2π rad

p(t) = po · sinωt

Com que el valor de la funció d’ona varia de manera instantània, el valor de
la pressió mitjana és massa inexacte per expressar en un sol valor la realitat
sonora, per la qual cosa es va definir el valor eficaç (rms) de pressió sonora,
que s’expressa amb la fórmula següent:

Prms =

√
1

T
·
∫ T

0
p2(t) · dt

Físicament, la pressió sonora es defineix com l’amplitud de les variacions
de pressió i, matemàticament, s’expressa com l’arrel quadrada del quadrat
del valor mitjà de les variacions de pressió, és a dir, s’han d’integrar els
quadrats dels valors de pressió entre dos temps per als quals es calcula la
variació de pressió i el valor obtingut s’ha d’elevar al quadrat. Aquesta
operació la fan instantàniament els aparells de mesurament d’ones.

I si substituïm els valors de:

El valor eficaç

El valor eficaç (rms) és un
paràmetre matemàtic genèric que
es pot aplicar a qualsevol funció
i s’expressa com l’arrel quadrada
de la integral de la funció
elevada al quadrat que estem
estudiant; en el nostre cas, la
pressió sonora.

Els pascals

La pressió és una mesura de la
força que s’exerceix sobre una
superfície. Matemàticament
s’expressa: p = Forca

Superfície
.

I si substituïm les magnituds
físiques per les seves unitats en
el sistema internacional de
mesures tenim:

pascal = newton
metre2
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A partir d’ara, si no
s’expressa el contrari, el

terme pressió acústica
indica la pressió acústica

eficaç.

Mesures slow i mesures
fast

Els aparells de mesurament del
soroll, com els sonòmetres i els

dosímetres, donen la possibilitat
de mesurar soroll ambiental en

temps slow o en temps fast
només prement un botonet de

l’aparell.

L’escala logarítmica és un
artifici matemàtic i no una

característica del fenomen
sonor.

El decibel

La unitat per mesurar és el bel
(B), però com que és molt gran,

s’utilitza normalment el seu
submúltiple, el decibel (dB), per

la qual cosa apareix el
multiplicador deu en la fórmula

de càlcul de decibels.

p(t) = po · sinωt

T = 2π

El valor de la fórmula del valor eficaç expressat per a la funció de pressió queda
com s’indica en la fórmula de valor eficaç de la pressió a partir de la funció d’ona:

Prms =

√
1

2π

∫ 2π
0 (po · sinωt)2dt

I fent els càlculs, s’obté un valor de pressió eficaç:

Prms =
po√
2

Cal remarcar que l’energia sonora és proporcional al quadrat del valor eficaç de
la pressió, per la qual cosa la suma de les quantitats d’energia estarà relacionada
amb la suma dels quadrats de les pressions eficaces. Aquest concepte s’aplica per
obtenir la suma de diferents sorolls.

El valor del temps d’integració ha de ser en segons i la unitat de mesurament de
la pressió és en pascals (Pa).

Quan s’especifica un valor de pressió sonora, s’ha d’indicar el temps d’integració
que s’hi ha fet servir. Per conveni, s’han definit dos períodes d’integració
identificats com a lent i ràpid (slow i fast).

El valor slow es refereix a un temps d’integració dels valors de pressió d’un segon.
I el valor fast és per a un interval de temps d’integració de 125 mil·lisegons.
Aquests valors de temps es van prendre perquè l’oïda humana tarda entre 125 ms
i 1 seg a reconèixer que hi ha un so i percebre’n la intensitat.

L’oïda humana és capaç de detectar variacions de pressió acústica que van dels
2·10-5 Pa als 200 Pa.

1.6 L’escala logarítmica

Una escala de pressions que a l’origen s’iniciï en 2 x 10-5 Pa i finalitzi en 200 Pa
conté un rang tan elevat de valors que és totalment inadequada a nivells pràctics.
Per això, es fa servir una eina matemàtica, anomenada decibel (dècima part del
bel).

L’expressió matemàtica genèrica dels decibels és la fórmula següent. És el
logaritme en base deu de la fracció quadràtica de dos valors, un és variable i l’altre
és una constant, tot multiplicat per deu.

dB = 10 · log
(

X
X0

)2

Si ho apliquem als decibels referits a la pressió sonora obtenim la fórmula següent,
en què simplement s’ha canviat la variable ics per la pressió sonora i el resultat és
el nivell (level en anglès) de pressió sonora en decibels.
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Lp = 10 · log
(

p
p0

)2

On:

p: valor de la pressió sonora eficaç (prms), expressada en pascals.

po: pressió de referència = 2·10-5 Pa.

Lp: nivell de pressió sonora expressada en decibels.

El nom de nivell indica simplement que es tracta d’una escala logarítmica i,
per tant, és necessari esmentar-ne el nom complet: nivell de pressió sonora,
nivell de potència... No té unitats de mesurament.

De l’expressió de decibels es pot deduir que els decibels no són un valor absolut,
sinó que sempre es relaciona amb un valor de referència. En el cas de la pressió
sonora, els 0 dB corresponen a una pressió de 2·10-5 Pa.

Valors llindar de nivells de pressió sonora de l’oïda humana

Calcularem els valors mínim i màxim que poden tenir els nivells de pressió sonora que
l’oïda humana és capaç de detectar.

Si sabem que el valor de pressió sonora més petit que distingim és 2·10-5 Pa, substituïm
aquest valor en la fórmula del nivell de pressió sonora:

Lpmin = 10 · log
(
2 · 10−5

2 · 10−5

)2

= 0 dB

Si fem el mateix per al valor de pressió més gran que detectem, que és de 200 Pa:

Lpmax = 10 · log
(

200

2 · 10−5

)2

= 140 dB

Equivalència entre pressió sonora
(pascals) i decibels

El rang de treball en acústica queda reduït a una escala que va dels 0 dB
(llindar d’audició) als 140 dB (llindar del dolor).

Com que l’operador logarítmic només es pot aplicar a nombres, no a unitats, és
necessari que l’operand no tingui unitats i és la raó per la qual sempre hi ha un
valor de referència en qualsevol escala logarítmica.

Treballar en decibels té els seus inconvenients:

• No es poden sumar aritmèticament dos o més nivells sonors, s’ha de fer de
manera logarítmica.

• Una petita diferència en el valor de decibels correspon a una diferència
important d’energia sonora, ja que estem treballant amb valors exponencials
(invers del logaritme). De fet, un augment de 3 dB en el nivell de soroll
implica el doble de l’energia que porta l’ona.
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Valors de cresta més
habituals

Els sorolls industrials continus
tenen valors de cresta entre 5 i 10

decibels i els sorolls d’impuls
com els generadors o aparell

colpejadors o que produeixen
xocs tenen factors de cresta de

fins a 30 dB.

Expressió del nivell de
pressió sonora

Sempre que es mesuri un nivell
de pressió sonora s’ha d’indicar
la font o les fonts d’emissió de

soroll i de l’entorn on es va fer el
mesurament.

La simple especificació d’un
nivell de pressió sonora té poc

significat.

L’ús d’escales logarítmiques també té avantatges pràctics, sobretot perquè evita
les operacions de multiplicar i dividir magnituds físiques, ja que si les magnituds
estan expressades en decibels, només cal sumar-les o restar-les, segons el cas.

1.6.1 Nivell pic de pressió sonora

De vegades és necessari saber el valor de pressió sonora màxim en un entorn
laboral. Per calcular aquest valor es va definir el nivell pic com el valor més
gran de pressió sonora instantani en un ambient concret.

Per saber el valor pic, no s’han d’integrar els valors de pressió sonora entre dos
temps, sinó que l’aparell simplement dóna el valor de pressió sonora més elevat
dins el període de mesurament que vosaltres li digueu.

El valor pic de pressió sonora també es pot expressar en decibels si s’aplica la
fórmula matemàtica de decibels. En aquest cas, en el numerador es posa el valor
de pressió sonora més elevat i en el denominador, el valor de pressió de referència,
és a dir, 2·10-5 Pa.

Lpic = 10 · log
(
Pmàx

Po

)2

La diferència entre el nivell sonor i el nivell de pic s’anomena cresta del soroll i
també s’expressa en dB.

Potència sonora

En la terminologia física, el so o el soroll són un transport d’energia mecànica, per la qual
cosa es mesura en unitats de potència per unitat de superfície (W/m2, és a dir, pressió),
però aquesta energia mecànica l’ha produïda una font sonora.

En física, la quantitat d’energia sonora que emet una font per unitat de temps s’anomena
potència sonora i es mesura en watts (W).

La potència acústica és determinada per la mateixa amplitud de l’ona, perquè com més
gran és l’amplitud de l’ona, més elevada és la quantitat d’energia (potència acústica) que
genera.

La potència acústica és un valor intrínsec de la font i no depèn del local on es troba.

El nivell de potència sonora és la percepció que té l’home de la potència acústica, que
és el que coneixem com a volum.

El nivell de potència acústica es mesura en decibels (dB). Les persones no
perceben de manera lineal el canvi (augment/disminució) de la potència a mesura que
s’acosten/allunyen de la font. La percepció de la potència és una sensació proporcional al
logaritme d’aquesta potència, per tant, és una relació logarítmica

LW = 10 · log
(

P

Po

)

On:

P: valor de potència sonora expressada en Watts

Po : potència de referència = 10-12 W

Lw : nivell de potència expressada en decibels
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O bé, per no confondre P de potència amb p de pressió, es pot anomenar la potència amb
W, i quedaria:

LW = 10 · log
(

W
Wo

)

La potència sonora indica la totalitat de l’energia sonora que radia una font i, per
tant, és una característica pròpia de cada màquina.

La pressió sonora està relacionada amb el flux d’energia sonora en un punt
de l’espai i el seu valor dependrà de la quantitat d’energia radiada per la font
d’emissió del soroll i de les característiques de la incidència o modificació que
pateix el soroll en viatjar des de la font fins a un punt concret i, per tant, no és una
magnitud adequada per caracteritzar fonts de soroll i sí per avaluar el nivell sonor
que rep una persona.

La potència sonora és la magnitud adequada per expressar el nivell sonor
que emet una màquina.

1.7 Operacions amb decibels

Les magnituds expressades amb decibels només es poden sumar o restar, ja que
representen nivells de la magnitud.

En el cas de nivells de pressió sonora ambiental o de potència sonora d’una font
d’emissió de soroll, pot passar que hi hagi més d’un soroll ambiental o més d’una
font d’emissió.

1.7.1 Addició de nivells sonors

El nivell de soroll que hi ha en un ambient pot ser que sigui el resultat de l’emissió
simultània de dos o més sorolls. Si es vol saber el nivell sonor total de l’ambient,
es presenta el problema que són valors expressats en decibels, per la qual cosa
pertanyen a una escala logarítmica i, per tant, no són valors additius directament,
sinó que s’ha de calcular de manera logarítmica.

En la fórmula següent es presenta l’expressió matemàtica per a la suma de valors
logarítmics.

Lsuma = 10 · log∑i
1 10

0,1·dBi

On: dBi és: cadascun dels valors de decibels que s’han de sumar.

Si apliquem l’expressió genèrica a la suma de nivells de pressió sonora, obtenim
l’expressió matemàtica següent:

La pressió sonora és la
magnitud per expressar el
valor d’immissió de soroll
que rep una persona.

Com que no se sumen els
nivells sonors

No se sumen de manera lineal, és
a dir, 1 dB més 1 dB no són 2 dB.
Això es deu al fet que s’ha
adoptat un algoritme logarítmic
per passar de nivells de pressió
acústica en N/m2 a decibels, que
no tenen dimensió.
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Lpsuma = 10·log
(
100,1·Lp1 + 100,1·Lp2 + 100,1·Lp3 + 100,1·Lp4 + 100,1·Lp5 + ...

)

On:

Lp1, Lp2, Lp3, Lp4, ...: diferents nivells sonors a sumar.

Lp suma: valor total de la suma de nivells sonors en decibels.

Aquesta fórmula és l’expressió matemàtica que haurem d’aplicar sempre que
haguem de sumar diferents nivells sonors. Com veiem, suposa haver de fer càlculs
una mica llargs, per la qual cosa, es va crear un mètode aproximat que es basa en
l’ús d’un gràfic logarítmic, que és el que apareix en la figura 1.3.

Els passos que s’han de seguir per sumar decibels utilitzant el gràfic són els
següents:

1. Ordenar en ordre creixent els decibels que s’han de sumar.

2. Fer la diferència dels dos primers valors. Aquest valor és l’horitzontal
(abscisses) del gràfic.

3. Es fa una recta vertical des del valor d’abscisses fins que talli amb la corba.
Des d’aquest punt es traça una línia horitzontal fins que talli amb els eixos
verticals (ordenades).

4. El valor de les ordenades trobat se suma al valor més gran de decibels dels
dos que s’han sumat.

5. Si només hi ha dos valors de decibels a sumar, el valor anterior és el valor
de la suma, i ja està.

6. Si hi ha més valors, es torna a començar, però ara, en lloc dels dos valors
més petits, es canvia pel valor obtingut en el primer procés.

Figura 1.3. Gràfic per a la suma de decibels

Exemple d’aplicació del gràfic per a la suma de decibels

Es volen sumar els decibels següents: 87 dB, 92 dB, 79 dB.
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1. Ordenem en ordre creixent els decibels a sumar: 79 dB, 87 dB, 92 dB.

2. Restem els dos valors més petits: 87 - 79 = 8.

3. Anem al gràfic i tracem una vertical des del punt d’abcisses 8 fins a tallar la corba. A
continuació tracem una recta horitzontal des del punt de tall fins a les ordenades i veiem
que arribem al valor d’ordenada 0,6 dB, per la qual cosa l’increment del nivell total sobre el
més gran és de 0,6 dB.

4. Sumem el valor de iordenades trobat amb el valor de decibels més gran dels dos que hem
agafat, i obtenim: 87 + 0,6 = 87,6 dB.

5. Tornem a ordenar els decibels que no hem agafat i el nou valor trobat: 87,6 dB; 92 dB i tornem
a fer tot el procés anterior:

92− 87, 6 = 4, 4 dB

Gràfic: Increment del nivell total sobre el més gran: 1,4 dB

6. Sumem el valor trobat amb el més gran dels dos: 92 + 1,4 = 93,4 dB.

Per tant, el valor total de decibels que hi ha en un ambient on arriben els tres valors de
nivell sonor de l’enunciat és de 93,4 dB.

1.7.2 Resta o diferència de nivells sonors

De vegades es necessita restar nivells sonors; per exemple, quan es vol corregir el
nivell de fons.

Sovint no és possible determinar el soroll que genera una màquina o una ins-
tal·lació de manera independent d’altres sorolls, que anomenarem soroll de fons.
En aquests casos es pot estimar el nivell sonor del soroll generat per una màquina
o una instal·lació si es mesura el nivell sonor de la màquina o instal·lació en
funcionament i el nivell sonor sense la màquina o instal·lació i es resten de forma
logarítmica. La fórmula que s’ha d’utilitzar és la següent, que és l’expressió
matemàtica de la resta logarítmica o diferència de decibels:

Lp1resta = 10 · log
(
100,1·Lp1 − 100,1·Lp2

)

On:

Lp1 és el nivell sonor total (tot en funcionament).

Lp2 és el nivell sonor ambiental quan la màquina o instal·lació que s’hagi d’estimar
no emet cap soroll (està apagada).

El resultat de l’operació matemàtica és el nivell sonor buscat.

Exemple d’aplicació de la diferència de nivells sonors

En un lloc de treball es fa servir una màquina eina elèctrica. El nivell sonor ambiental que
s’ha determinat en mesurar-lo amb un sonòmetre és de 88 dB. S’apaga la màquina eina i
es torna a mesurar el soroll ambiental i, en aquest cas, es determina ha un valor sonor de
86 dB.

La utilització d’un programa
informàtic adequat pot
facilitar notablement els
càlculs i la seva exactitud.

Soroll de fons

És el conjunt de sorolls que
arriben a un ambient i que no es
deuen a una font d’emissió de
soroll propera.

Hi ha taules i gràfiques per
fer correccions de soroll de
fons.
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La freqüència determina el
to greu o agut d’un so.

Amplitud d’ones

Les ones es van debilitant en la
seva amplitud a mesura que es

van allunyant del seu punt
d’origen. Malgrat que l’amplitud

de les ones decreix, la seva
longitud d’ona i la seva

freqüència romanen invariables.

Per determinar el soroll que emet la màquina eina, s’hi aplica la fórmula de càlcul de
diferència de decibels i s’obté un valor de 83,7 dB, que és el nivell sonor que emet la
màquina eina.

1.8 La freqüència sonora

En mecànica ondulatòria, la freqüència es defineix com el nombre d’oscil·lacions
per unitat de temps (generalment, per segon). Entenent per oscil·lació el cicle
complet d’una ona.

Si es produeixen moltes oscil·lacions en un segon, estarem parlant de freqüències
altes; si, al contrari, són poques, parlem de freqüències baixes.

La freqüència es representa amb la lletra f i s’expressa en hertzs.

Ones de freqüència diferent

• 1 Hz equival = 1 cicle/s

• 1 quilohertz (kHz) = 1.000 Hz

• 1 megahertz (MHz) = un milió d’hertzs

• 1 gigahertz (GHz) = mil milions d’hertzs

L’oïda humana és capaç de percebre freqüències entre 20 i 20.000 hertzs (cicles
per segon).

La freqüència d’un so la percebem com un to. Els sons greus són de baixa
freqüència i els aguts, d’alta freqüència.

Físicament, la freqüència és el nombre de cops que la pressió sonora arriba a un
màxim i a un mínim per unitat de temps. La unitat de mesurament en el sistema
internacional és l’hertz (Hz) i el seu símbol és f.

L’oïda humana és capaç de captar freqüències que van dels 20 Hz als 20.000 Hz,
encara que el rang habitual d’ús és el dels sons generats per la veu humana i altres
fonts naturals de sons, que van dels 100 Hz als 2.000 Hz.

La resposta en freqüència de l’oïda humana és el que coneixem com a
audiofreqüències, però l’espectre sonor és molt més ampli.

Hi ha altres magnituds físiques, a més a més de la freqüència amb les quals es pot
caracteritzar una ona, que són: el període, la velocitat de l’ona i la longitud d’ona.

1.8.1 El període

Una manera d’identificar una ona és mitjançant el període de temps que triga
a produir-se un cicle de variació de pressió sonora complet. Les unitats de
mesurament del període són els segons i el seu símbol és T.
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En una ona sonora, el període és el temps transcorregut entre dos crestes o
valls successives.

El període d’oscil·lació d’una ona és el temps emprat per aquesta ona per
completar una ona sencera. Els períodes dels sons audibles varien entre 0,05
mil·lisegons (ms) i 5 ms.

Matemàticament, el període és l’invers de la freqüència. L’expressió matemàtica
de la relació entre freqüència i període és:

T =
1

f

Si tenim més d’una ona sonora simultànies, aquestes poden estar en posicions
relatives diferents.

El punt en què dos senyals es troben en un instant determinat, l’un respecte de
l’altre, s’anomena fase.

La fase d’ona expressa la posició relativa del pic, node o vall d’una ona,
respecte de l’altra ona.

La fase es representa amb la lletra grega φ (fi) i es pot mesurar com un temps, una
distància o un angle (en graus). Quan aquesta distància, temps o angle és zero, es
diu que les ones estan en fase.

Ones en faseQuan les ones no estan en fase, es diu que estan desfasades. És el que es coneix
com a desfasament. Aquest desfasament pot produir distorsió en el so, fins i tot
el pot anul·lar per complet:

• Ones en fase. Dues ones de la mateixa freqüència en igualtat de fase sumen
les seves amplituds (interferència constructiva).

• Ones desfasades. Són ones de la mateixa freqüència però que estan
desplaçades respecte al temps, de manera que no coincideixen els seus
màxims ni mínims. Hi haurà punts de l’ona on l’amplitud se sumarà i punts
on es restarà, donant lloc a una altra ona d’amplitud diferent.

• Ones en contrafase. El cas extrem de desfasament de dues ones es produeix
quan aquestes són idèntiques i estan desfasades 180º (són diametralment
oposades). En aquest cas la suma és zero i es diu que s’han cancel·lat.

Ones en contrafase

El so, per a la seva propagació, necessita un medi físic. En el buit és impossible
la seva transmissió.

La velocitat d’una ona, i per tant la velocitat del so, depèn del medi pel qual es
propaga.

Forma de propagació de les
ones sonores

La longitud d’ona és un
paràmetre important per
analitzar la manera en què es
propaguen els sons que emet una
font sonora. Si la font és gran en
comparació amb la longitud
d’ona, les ones sonores es
propagaran en forma plana en
una sola direcció; si la font és
petita en relació amb la longitud
d’ona, les ones agafaran forma
esfèrica i es podran propagar en
totes direccions en forma
d’esferes amb el centre en la font
emissora. En la pràctica, només
es troben ones planes en les
proximitats de les fonts sonores
molt grans. Per a la majoria de
fonts, encara que siguin grans, si
no s’està molt a prop, es
considera una propagació
esfèrica.
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1 µm = 10-6 m
1 nm = 10-9 m

La velocitat d’una ona sonora depèn de les característiques físiques i
químiques del medi per on es transmet.

Exemples de velocitat de propagació de les ones sonores

La velocitat del so per l’aire en condicions normals de pressió i temperatura és de 340 m/s.
La velocitat per l’aigua és de 1.500 m/s. El so traspassa una peça de ferro metàl·lic a una
velocitat de 3.700 m/s.

1.8.2 La longitud d’ona

Una altra magnitud relacionada amb les ones sonores és la longitud d’ona, que és
el paràmetre físic que indica la mida d’una ona.

S’entén per mida de l’ona la distància entre el principi i el final d’una ona
completa, és el que s’anomena cicle. Genèricament, és la distància entre dos punts
equivalents en dues ones successives.

La longitud d’ona es defineix com la separació espacial existent entre dos
punts l’estat de moviment dels quals és idèntic. Es representa amb la lletra
grega λ (lambda).

La fórmula matemàtica que expressa la relació entre longitud d’ona (λ) i freqüèn-
cia (f ) és la velocitat de propagació de l’ona en el medi (c) dividida per la seva
freqüència i l’expressió matemàtica és la següent:

λ =
c

f

La longitud d’ona es mesura en metres, com qualsevol altra distància. Es poden
usar els múltiples del metre, com el quilòmetre, o els seus submúltiples, com el
centímetre (cm), el mil·límetre (mm), el micròmetre (µm) i el nanòmetre (nm). Si
l’ona es propaga per l’aire (c), la velocitat serà de 340 m/s.

Gràficament, la longitud d’ona es pot representar de tres maneres, segons el punt
d’origen que s’escollirà:

• De cresta a cresta.

• De vall a vall.

• De punt d’equilibri a punt d’equilibri.

Longitud d’una ona marcada de vall a
vall

Per pragmatisme, es prenen com a punts de referència els que corresponen a les
dues crestes de dues ones consecutives.

Si s’aplica la física d’ones al so, només cal tenir en compte que l’ona sinusoïdal
representa la variació de pressió sonora que es va produint al medi on s’ha produït
la pertorbació que ha donat lloc al so.
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Es defineix la longitud d’ona d’un so com la distància que recorre un cicle
complet de variació de pressió sonora.

Els sons que nosaltres sentim venen des de les seves fonts d’emissió i arriben a les
nostres oïdes a través de l’aire, llevat que estiguem a sota de l’aigua. Per això es
pren l’aire com el medi habitual pel qual es propaguen les ones sonores.

Les longituds d’ona dels sons audibles varien entre 0,017 metres i 17 metres,
encara que el rang de longituds d’ona més habitual és 0,17 - 3,4 metres.

Efecte Doppler

L’efecte Doppler consisteix en la variació de la freqüència de qualsevol ona emesa per un
objecte en moviment en relació amb un subjecte que està aturat. El canvi de freqüència ve
donat per una variació de la longitud d’ona.

Un parell d’exemples didàctics: Mentre s’apropa un tren fent sonar el xiulet, el so del xiulet
es percep més agut i quan s’allunya el so es percep més greu, tot i que el xiulet sempre està
emetent amb el mateix to. Quan dos vehicles amb sirenes es van apropant l’un respecte
de l’altre, al final sembla que només soni una sirena.

1.9 Anàlisi de freqüències

La majoria de sorolls que sentim estan formats per més d’una freqüència que,
en unir-se, donen lloc al to que percebem.

S’anomena to pur un so les variacions de pressió del qual depenen d’una sola
freqüència. La majoria de sorolls que sentim estan formats per més d’una
freqüència, encara que nosaltres només sentim una sola vibració sonora. És a
dir, la majoria de sons reals estan formats per la suma d’un gran nombre de tons
purs.

Descompondre un so real en grups de tons purs és molt útil per aplicar mesures
tècniques de control del soroll ambiental o per escollir protectors auditius adequats.
Aquesta operació s’anomena anàlisi de freqüències.

L’anàlisi de freqüències és la descomposició d’un so en franges de
freqüències.

Els sons complexos els formen la majoria de valors de freqüència dins l’espectre
audible, per la qual cosa és poc pràctic determinar una a una totes les freqüències
que componen el so.
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1.9.1 Les bandes de freqüència

Per fer més pràctic l’anàlisi de freqüències, es divideix el marge de freqüències
audibles en intervals que s’anomenen bandes.

Una banda de freqüència és un interval de freqüències definit per una
freqüència inferior f 1 i una freqüència superior f 2.

Alguns aparells de mesurament tenen incorporats filtres que deixaran passar el
soroll entre una freqüència màxima i mínima característiques.

Aquests filtres rebutgen els sorolls de valors de freqüència per sobre la màxima i
mínima del filtre corresponent a una banda.

En acústica, és habitual utilitzar bandes de freqüència que tenen una amplada en
què la de freqüència superior té una amplada proporcional a la freqüència inferior
que la forma. Les bandes de freqüència utilitzades en acústica són dues:

• Bandes d’octava. Un tipus de banda és l’anomenat banda d’octava, que es
defineix com el grup de freqüències que comprenen dos valors de freqüència
f 1 i f 2 que segueixen la relació: f 2 = 2·f 1.

Cada banda d’octava s’identifica per la seva freqüència central, que és el
valor trobat en fer la mitjana geomètrica del valor de les freqüències que
limiten la banda, el valor mínim i el valor màxim.

• Bandes de terç d’octava. Quan es vol fer una anàlisi més detallada de les
freqüències que formen un soroll, es fan servir les bandes de terç d’octava
(1/3 d’octava).

Les bandes de terç d’octava s’obtenen en dividir una banda d’octava en tres
parts.

La freqüència central que defineix la banda de terç d’octava és la mitjana
geomètrica dels valors de freqüència que estan als extrems de la banda de
terç d’octava.

Internacionalment s’han normalitzat les bandes d’octava i de terç d’octava
en la norma ISO 266 (UNE-74002-78).

Els valors de freqüències centrals i valors que limiten cada banda d’octava i de
terç d’octava normalitzats figuren en la taula 1.1.

Taula 1.1. Valors de freqüència de bandes d’octava i terç d’octava

Bandes d’octava Bandes de terç d’octava

Freqüència
inferior

Freqüència
central

Freqüència
superior

Freqüència
inferior

Freqüència
central

Freqüència
superior

11 16 22 11
14
18

12,5
16
20

14
18
22



Riscos físics ambientals 27 Introducció al soroll

Taula 1.1 (continuació)

Bandes d’octava Bandes de terç d’octava

22 31.5 44 22
28

35.5

25
31,5
40

28
35,5
44

44 63 88 44
56
71

50
63
80

56
71
88

88 125 177 88
112
142

100
125
160

112
142
177

177 250 355 176
224
284

200
250
315

224
284
355

355 500 710 355
448
568

400
500
630

448
568
710

710 1.000 1.420 710
895

1.136

800
1.000
1.250

895
1.135
1.420

1.420 2.000 2.840 1.420
1.790
2.270

1.600
2.000
2.500

1.790
2.270
2.840

2.840 4.000 5.680 2.840
3.550
4.480

3.150
4.000
5.000

3.550
4.480
5.680

5.680 8.000 11.360 5.680
7.100
8.950

6.300
8.000

10.000

7.100
8.950

11.360

11.360 16.000 22.720 11.360
14.200
17.900

12.500
16.000
20.000

14.200
17.900
22.720

A l’esquerra de la taula es troben les freqüències centrals i extremes de les bandes
d’octava i, a la dreta, figuren, per a cada banda d’octava, els tres valors de bandes
centrals i extrems de terç d’octava.

Encara que per avaluar l’exposició laboral al soroll n’hi ha prou amb conèixer el
nivell de pressió sonora i el temps d’exposició al soroll, de vegades és necessari
disposar de la informació sobre el valor de les freqüències que formen el soroll.

La informació sobre la composició de les freqüències que formen un soroll se
sol presentar en forma de taules o gràfics, en què s’indica el nivell sonor en
cadascuna de les bandes d’octava o de terç d’octava. Aquesta presentació rep el
nom d’espectre sonor o espectre del soroll.

L’espectre sonor és el conjunt de valors del nivell sonor expressat en
decibels que aporta cada freqüència que forma un soroll.

El nivell sonor d’una banda indica la quantitat d’energia sonora que conté en les
freqüències que formen part de la banda, per la qual cosa, lògicament, la suma
logarítmica dels nivells sonors de totes les bandes és el nivell sonor total de soroll
analitzat.
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L’obtenció dels nivells sonors en cada banda es fa amb sonòmetres que incorporen
filtres. Un filtre és un dispositiu electrònic que no altera la intensitat dels senyals de
freqüències compreses entre una banda seleccionada pel filtre i anul·la els senyals
de totes les altres freqüències. D’aquesta manera, la indicació del mesurador del
soroll és el nivell de pressió sonora que correspon a les freqüències que estan
incloses en la banda seleccionada pel filtre. Si el filtre va seleccionant d’una en
una totes les bandes normalitzades, s’obté al final l’espectre de nivells sonors.

Un exemple de mesurament en bandes d’octava és el que apareix en la figura 1.4,
on la fila f son els valors de les freqüències centrals de bandes d’octava i la fila L,
els nivells sonors en decibels en cada banda d’octava.

Figura 1.4. Exemple d’un espectre de nivell sonor

En la mateixa figura 1.4, hi ha un gràfic de barres en què es representen els nivells
sonors en cada banda central d’octava. Aquesta representació és molt útil perquè
a simple vista es pot observar com participa cada freqüència en el valor global de
nivell sonor, ja que una barra més alta correspon a un nivell sonor més elevat, i a
l’inrevés.

Càlcul del nivell de pressió sonora a partir de l’espectre

Per calcular el nivell de pressió sonora total corresponent al nivell sonor de l’espectre:

Taula 1.2.

f(Hz) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

L(dB) 72 75 78 77 77 80 75 78 72

Per saber el nivell de pressió sonora total s’ha de fer la suma logarítmica dels nivells sonors
en cada banda d’octava. L’expressió matemàtica a aplicar és la fórmula de la suma de
decibels:

Lpsuma = 10 · log(100,1·72 + 100,1·75 + 100,1·78 + 100,1·77+

+100,1·77 + 100,1·80 + 100,1·75 + 100,1·78 + 100,1·72)

Lpsuma = 86, 2 dB ≈ 86 dB

Si calculéssim el nivell de pressió sonora de la figura 3, el resultat seria 96,7 dB
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1.10 Les escales de ponderació

Una de les principals característiques de la nostra oïda és que discrimina de manera
no lineal els sons que rep. L’oïda humana té un comportament desigual amb
l’augment de la pressió sonora a les diferents freqüències: s’atenua de 20 a 1.000
Hz i s’amplifica de 1.000 a 5.000 Hz, i es torna a atenuar a partir dels 5.000 Hz.

És a dir, no tenim la mateixa sensació amb una ona sonora de freqüència 1.000 Hz
i 40 dB de nivell de pressió, que amb una altra ona de freqüència 100 Hz i 40 dB.

La falta de linealitat en la resposta de l’oïda humana va portar a definir unes
escales de ponderació, que són unes xarxes electròniques incorporades als
instruments de mesurament que modifiquen el senyal captat pel micròfon de
manera similar a l’oïda humana.

Hi ha tres escales de ponderació: A, B i C. De les tres escales proposades, la que
es fa servir és l’escala de ponderació A, ja que s’ha comprovat experimentalment
que és la que més es correlaciona amb les pèrdues auditives induïdes pel soroll.

Els instruments de mesurament disposen de l’escala de ponderació C, que es
necessita per trobar el valor de nivell de pic, que és gairebé igual al nivell sonor
real. El nivell de pressió sonora ponderat a C també es fa servir en certs mètodes
(mètode HML i SNR) de càlcul de l’atenuació dels protectors auditius.

Per ponderar l’espectre sonor en bandes d’octava, de manera manual, s’ha de
sumar a cada nivell sonor de cada banda d’octava (o terç d’octava) el valor de
ponderació corresponent.

Els valors de ponderació A i C que s’han de sumar (i que molts aparells de mesu-
rament ja porten incorporats) estan estandarditzats en la norma UNE 21.314/75.

En la taula 1.3 apareixen els valors de ponderació A i C normalitzats per a les
bandes d’octava

Taula 1.3. Ponderacions A i C en bandes d’octava

Freqüència (Hz) Valor central de
banda d’octava

Ponderació A dB(A) Ponderació C dB(C)

31,5 -39,4 -3,0

63 -26,2 -0,8

125 -16,1 -0,2

250 -8,6 0,0

500 -3,2 0,0

1.000 0,0 0,0

2.000 1,2 -0,2

4.000 1,0 -0,8

8.000 -1,1 -3,0

16.000 -6,6 -8,5

El nivell sonor d’un soroll en
termes de pressió sonora
no es correspon amb la
sensació d’audició.

La no-linealitat de l’oïda
humana

La característica de no-linealitat
de l’oïda humana fa que, quan es
vol mesurar el soroll, sigui
necessari un dispositiu que
permeti determinar els nivells de
pressió acústica de manera
similar a com ho percebem.
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També es pot fer servir el gràfic de la figura 1.5 per saber la ponderació que s’ha
d’aplicar en cada escala i per a cada banda d’octava.

En el gràfic de la figura 1.5 es veu clarament com es comporta cada escala de
ponderació respecte a la ponderació en cada franja de freqüències.

Figura 1.5. Gràfics de les l’escales de ponderació A, B i C per a tot l’espectre audible

Quan s’aplica alguna ponderació a un nivell sonor, aquest passa a tenir les
unitats de decibels, i seguidament i entre parèntesis es posa la lletra de la
ponderació aplicada.
Així, per a un nivell sonor al qual s’ha aplicat la ponderació A, serà dB(A),
la ponderació B serà dB(B) i la ponderació C serà dB(C).

1.10.1 Corbes d’igual sensació sonora

A més a més de les peculiaritats del sistema auditiu de cada persona que escolta
i de factors subjectius, hi ha dues variables físiques fonamentals que modulen la
sensació sonora que nosaltres percebem quan rebem un so: el nivell de pressió
sonora i la freqüència de l’ona.

Sabem que la nostra oïda discrimina els sons de manera no lineal. Les corbes
d’igual sensació sonora són gràfics que indiquen els parells de valors de nivell de
pressió acústica i de freqüència que corresponen a una mateixa sensació sonora.
En la figura 1.6 es poden veure les corbes d’igual sensació sonora que corresponen
de 0 a 120 decibels.
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Figura 1.6. Corbes d’igual sensació sonora

Cada corba correspon a la mateixa sensació sonora segons el parell freqüència
d’ona i nivell sonor. En la figura 1.6 podem veure que, segons la sensació sonora
que es vulgui, es necessitarà més o menys pressió acústica per a una mateixa
freqüència.

Exemple per entendre les corbes d’igual sensació sonora

Imagineu que voleu saber quina sensació sonora produeix una ona de 50 Hz de freqüència
i que té un nivell de pressió acústica de 80 dB.

I si la freqüència és de 5.000 Hz i el nivell de pressió sonora continua essent de 80 dB?

Si mirem el punt d’encreuament de 50 Hz i 80 dB en un gràfic de corbes d’igual sensació
sonora, veiem que s’ajunten prop de la corba de 60 dB, i això vol dir que la sensació sonora
que rebem és de 60 dB.

Si per al mateix nivell sonor la freqüència és de 5.000 Hz, observem en el gràfic que la
sensació sonora serà aproximadament de 85 dB.

Exemple de diferent
sensació sonora

Un transformador de potència
emet un soroll de 100 Hz i una
reactància d’un tub fluorescent,
de 600 Hz.

Perquè tots dos produeixin la
mateixa sensació sonora, la
reactància ha de tenir 15 dB més
que el transformador.
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Bandes d’octava

Si no tenim dada de nivell sonor
en alguna de les bandes d’octava,

es posa un guió a la casella
corresponent i, a l’hora de portar

a terme els càlculs, s’ignora
aquesta banda d’octava.

1.11 Càlcul del nivell sonor ponderat a partir de l’espectre

Si només es disposa de les dades de l’espectre sonor, és a dir, només es tenen els
valors de pressió sonora que corresponen a un conjunt de bandes d’octava o de
terç d’octava, és possible calcular els nivells globals de pressió sonora.

El nivell sonor d’un soroll es pot obtenir sumant logarítmicament els nivells
sonors de les bandes de freqüència que el formen.

Per obtenir el nivell de pressió sonora que realment percebrà l’oïda humana, s’ha
d’aplicar la ponderació A als valors de pressió en cada banda d’octava.

El procediment que s’ha de seguir per obtenir el nivell de pressió sonora ponderat
A a partir de l’espectre sonor del soroll ambiental és molt còmode i consisteix a
elaborar una taula i anar fent els càlculs en cada banda d’octava, com es mostra en
la taula 1.4.

Taula 1.4. Exemple de l’espectre del soroll ambiental.

Freqüència central de
la banda d’octava

Nivell sonor en dB Ponderació A Nivell corregit en dB(A)

31,5 valor - 39,4 valor

63 valor - 26,2 valor

125 valor - 16,1 valor

250 valor - 8,6 valor

500 valor - 3,2 valor

1.000 valor 0,0 valor

2.000 valor +1,2 valor

4.000 valor +1 valor

8.000 valor - 1,1 valor

16.000 valor - 6,6 valor

Pressió sonora global Dada calculada com a
suma logarítmica

- Dada calculada com a
suma logarítmica

Com que són valors en decibels, les sumes han de ser logarítmiques.

La relació entre el nivell sonor expressat en dB i en dB(A) depèn molt de la
característica tonal del soroll analitzat. Així, en un soroll en què predominin les
freqüències baixes, per exemple un compressor, el nivell sonor amb ponderació
A pot arribar a ser uns quants decibels inferior al nivell real. I en canvi, en un
soroll on hi hagi més freqüències agudes, per exemple una turbina d’alta velocitat,
el nivell de ponderació A pot ser superior al nivell sense ponderació.

La ponderació A dóna un resultat comparable a la percepció humana, i el
mesurament sense ponderació és estrictament físic.
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Exemple d’aplicació del càlcul del nivell sonor ponderat en A

Tenim un nivell sonor expressat en bandes de freqüència de bandes d’octava amb els valors
que s’indiquen el la taula 1.5.

Taula 1.5. Valors de nivell sonor expressats en bandes de freqüència de bandes d’octava

Freqüència (Hz) valor central de la banda
d’octava

Nivell sonor (dB)

31,5 -

63 -

125 82

250 85

500 89

1.000 81

2.000 75

4.000 73

8.000 65

16.000 -

Posem aquestes dades en la taula de fer càlculs (taula 1.6).

Taula 1.6. Exemple de l’espectre del soroll ambiental

Freqüència central
de la banda

d’octava

Nivell sonor en dB Ponderació A Nivell corregit en
dB(A)

31,5 - -39,4 -

63 - -26,2 -

125 82 -16,1 82 - 16,1 = 66

250 85 -8,6 85 - 8,9 = 76

500 89 -3,2 89 - 3,2 = 86

1.000 81 0,0 81 + 0,0 = 81

2.000 75 +1,2 75 - 1,2 = 76,2

4.000 73 +1 73 + 1 =74

8.000 65 -1,1 65 - 1,1 = 64

16.000 - -6,6 -

Pressió sonora global - Dada calculada com
a suma logarítmica

Ara s’han de fer dues sumes logarítmiques, una per calcular el nivell de pressió sonora
global sense ponderar i una altra per calcular el nivell de pressió sonora global ponderat en
A.

Per portar-ho a terme s’han de posar els diferents valors de nivell sonor en la fórmula
general de suma logarítimica i fer els càlculs, que és la fórmula de la suma de decibels.

En el cas del nivell de pressió sonora global ponderat:

Lpsuma = 10 · log
(
100,1·66 + 100,1·76 + 100,1·86 + 100,1·81 + 100,1·76,2 + 100,1·74 + 100,1·64

)

Si fem aquesta operació, obtenim un nivell sonor global ponderat:

Lpsuma = 88, 04 dB

I si arrodonim a la primera xifra decimal, el nivell sonor global ponderat és de 88 dB.
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1.12 Tipus de soroll

Una possible classificació dels sorolls és prendre com a referència com varien al
llarg del temps i, en aquest cas, es tenen els tipus de soroll següents:

• Soroll estacionari o continu. És un tipus de soroll el nivell sonor del qual
és pràcticament constant al llarg del temps i que presenta com a màxim
fluctuacions de 5 decibels durant el temps observat. Un exemple de soroll
estacionari és un ventilador.

• Soroll no estacionari, discontinu, variable o fluctuant. Tots aquests noms
fan referència a un soroll que durant l’observació varia contínuament sense
apreciar-ne estabilitat. N’hi ha de dos subtipus:

– Soroll fluctuant periòdic. És un soroll amb una cadència cíclica, és
a dir, s’hi aprecien esglaons ben definits de nivells sonors a intervals
més o menys regulars.
Un exemple pot ser el soroll que produeix una serra de cinta en la qual
es distingeixen les fases de soroll corresponents al gir en buit i al gir
de tall.

– Soroll fluctuant aleatori o variable. És un soroll en què no s’aprecia
periodicitat, varia de forma contínua en el temps sense seguir un patró
definit. Un exemple de soroll variable és el que hi ha en l’ambient d’un
taller de reparació mecànica.

• Soroll d’impulsos o d’impacte. És un soroll que augmenta de manera
brusca el seu nivell sonor, amb una durada total inferior a un segon, i en
què el temps entre màxims (pics) és igual o superior a un segon; és a dir,
en un soroll d’impacte hi ha pics d’elevada intensitat sonora i de molt curta
durada. Un exemple és el soroll de les premses de tall.
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2. Efectes del soroll sobre l’organisme. Vigilància de la salut

L’exposició a nivells de soroll elevats que es repeteixen durant llargs períodes de
temps pot donar lloc a una pèrdua d’audició, un problema que ja s’observava entre
els treballadors del coure el 1731. És el tipus d’efecte classificat com a auditiu.

Però, a més a més, l’exposició al soroll en el lloc de treball pot augmentar l’estrès
i multiplicar el risc de patir un accident. Són els efectes no auditius.

Detecció del so

La disminució de la capacitat auditiva pot ser deguda a un bloqueig mecànic de
la transmissió del so a l’oïda interna, és el que s’anomena pèrdua de l’audició
conductiva; o també es pot produir sordesa per lesions de les cèl·lules ciliades de
la còclea, és el que s’anomena pèrdua d’audició sensoneuràlgica i, en poques
ocasions, és deguda a trastorns en els centres auditius del cervell. La pèrdua
d’audició provocada per l’exposició al soroll es deu a lesions en les cèl·lules
ciliades.

Un coneixement previ de la fisiologia de l’audició ens permetrà comprendre millor
els efectes del soroll sobre l’aparell auditiu.

La pèrdua auditiva com a conseqüència del soroll és la malaltia professional més
comuna a Europa i representa aproximadament una tercera part de les malalties
d’origen laboral.

Per regla general, la pèrdua auditiva com a conseqüència del treball la provoca
una exposició a sorolls intensos continuada en el temps. El primer símptoma sol
ser la incapacitat per escoltar els sons de to elevat. Si la persona continua estant
exposada a nivells elevats de soroll, anirà perdent capacitat auditiva fins a tenir
problemes per detectar els sons de to més baix i és quan es farà conscient del seu
problema. Normalment aquest fenomen té lloc en les dues oïdes i és irreversible.

Algunes substàncies perilloses són tòxiques per a l’oïda humana. Sembla que els
treballadors que es veuen exposats a algunes d’aquestes substàncies i a sorolls
tenen un risc més alt de patir danys auditius. També augmenta el risc si s’està
exposat simultàniament a soroll i a vibracions.

El tècnic de prevenció també ha de conèixer els controls mèdics específics que han
de portar a terme els treballadors amb risc d’exposició laboral a soroll, que són
les audiometries.

2.1 Fisiologia de l’audició

L’oïda és el sentit a través del qual es perceben els sons. Aquesta percepció
constitueix l’audició i té lloc mitjançant l’òrgan corresponent, l’orella. L’orella
és l’òrgan que percep les vibracions que produeix una ona sonora.

Pèrdua d’audició

La pèrdua d’audició es pot
produir sense una exposició
duradora en el temps, sinó per
una breu exposició a impulsos,
fins i tot un únic impuls molt fort,
com ara els que produeixen les
armes de foc, les pistoles de clau
o de reblar.



Riscos físics ambientals 36 Introducció al soroll

El so és una successió de canvis de pressió en un medi (sòlid, líquid o gas),
provocats per una vibració que s’hi transmet en forma d’ones sonores. Els humans,
i també molts animals, podem percebre el so mitjançant el sentit de l’oïda.

L’aparell de l’audició està constituït per un conjunt d’òrgans la finalitat dels quals
és la percepció dels sons. Es divideix en tres parts (figura ??): orella externa,
orella mitjana i orella interna o laberint.

Figura 2.1. Orella humana

• Orella externa. L’orella externa la formen el pavelló auricular i el conducte
auditiu extern i acaba en la membrana timpànica. La seva funció és la
recepció i conducció de l’ona sonora.

• Orella mitjana. L’orella mitjana és la zona que es troba entre la membrana
timpànica i la finestra oval que comunica amb l’orella interna.

Hi ha la cadena ossicular, formada pel martell, l’enclusa i l’estrep. Són
ossos mòbils que condueixen la vibració sonora fins a la finestra oval i la
transformen en ones mecàniques.

Primer es troba el martell, que està fixat al timpà; després, l’enclusa, i
finalment, l’estrep, que està soldat a la membrana que tanca l’orifici, la
finestra oval. La cadena ossicular té dues funcions:

– Transmetre el so fins a l’orella interna.

– Modificar aquest so perquè s’amplifiqui o s’esmorteeixi en funció de
la freqüència.

• Orella interna o laberint. L’orella interna està formada per dues parts: la
part anterior o cargol i el laberint posterior.

El cargol també se’l coneix com a conducte coclear.

El laberint està format per canals semicirculars. La funció del laberint no
és auditiva sinó que és l’òrgan de l’equilibri corporal.
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Dins el cargol es troba l’òrgan de Corti, que està constituït per milers de
cèl·lules ciliades situades sobre la membrana bacil·lar que divideix el cargol
en dos conductes. Aquestes cèl·lules, a més, estan immerses en un medi
líquid, anomenat perilimfa, que omple tot el cargol.

Les cèl·lules ciliades, que són el vertader òrgan receptor del so, són les
encarregades de traduir l’excitació mecànica produïda per l’ona sonora en
un impuls nerviós.

Les cèl·lules ciliades són cèl·lules nervioses i, segons la zona dins l’òrgan de
Corti en què es troben, recullen diferents tons i donen un senyal determinat
al cervell, ja que de cada cèl·lula ciliada surt un filament i la unió de tots
forma el nervi auditiu.

2.1.1 Procés auditiu

A diferència d’altres tipus d’energia (calorífica, lluminosa...), que poden viatjar
a través del buit, el so necessita un medi material per transmetre’s. Aquesta
transmissió és longitudinal en un fluid (líquid o gas) i transversal en un sòlid.

En la figura 2.2 es pot veure una representació esquemàtica de com actua l’orella
de qualsevol animal.

Figura 2.2. Representació d’actuació de l’orella

El procés que té lloc dins l’orella des que entra una ona sonora fins que percebem
el so és el següent:

1. El pavelló auditiu capta les ones sonores i les fa arribar al timpà.

2. Les ones xoquen amb la membrana timpànica, que recull les variacions de
pressió. Aquestes variacions de pressió es transmeten al sistema ossicular i
fa moure l’estrep, fent d’amplificador del so o d’esmorteïdor.

3. La vibració passa a la finestra oval que contacta amb l’orella interna, on hi
ha el cargol, i el líquid que conté vibra i excita els diferents grups de cèl·lules
ciliades que conté, segons la freqüència rebuda.

La resposta de les cèl·lules ciliades és un estímul nerviós que arribarà a l’escorça
cerebral a través del nervi auditiu.
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I, finalment, en l’escorça cerebral es produirà la discriminació psíquica de les
sensacions auditives.

El dany que s’origina per l’excés de soroll es produeix concretament en aquestes
cèl·lules ciliades. Primer perden els cilis i si l’exposició elevada a soroll persisteix
es degeneren les cèl·lules. No és possible regenerar aquestes cèl·lules.

Representació esquemàtica de l’orella

1. Arriba l’estímul (ona sonora) i fa vibrar el timpà.

2. Transmissió a la còclea i les cèl·lules receptores.

3. La resposta és l’espectre de freqüències.

2.2 Camp auditiu

Els dos factors principals que determinen la percepció dels sons per l’oïda humana
són: el nivell de pressió acústica i la freqüència a la qual vibra l’ona sonora. El
camp auditiu humà està definit pels conjunts de parells valors: pressió acústica-
freqüència que l’orella humana és capaç de percebre.

El valor de pressió acústica més baix que l’orella humana pot percebre, que
s’anomena llindar d’audició és de 2 10-5 pascals. Aquest valor es pren com a
referència per al càlcul del nivell de pressió acústica expressat en decibels, i li
correspon un valor de 0 decibels. I a l’altre extrem, el nivell de pressió a partir del
qual comença a haver sensació de dolor és de 200 Pa i equival a 140 dB.

El camp auditiu humà, segons el nivell de pressió acústica, va de 0 dB
(llindar d’audició) a 140 dB (llindar del dolor).

Respecte als valors de freqüències, l’orella humana percep sons que van de 20
a 20.000 Hz. Les freqüències inferiors a 20 Hz s’anomenen vibracions i les
superiors a 20.000 Hz, ultrasons.



Riscos físics ambientals 39 Introducció al soroll

2.2.1 Zona conversacional

No tot el camp auditiu té la mateixa importància a l’efecte de preservar la capacitat
auditiva de les persones. Si considerem fonamental que una persona pugui
comunicar-se amb els altres, l’àrea més important del camp auditiu és aquella
en què es desenvolupa la conversa.

Les freqüències conversacionals s’estenen bàsicament des de 500 fins als 2.000
Hz, i els nivells de pressió acústica varien de 40 dB a 70 dB.

En la figura 2.3 es representen gràficament les zones auditives humanes en funció
del nivell de pressió acústica (o sonora) i la freqüència de vibració de l’ona sonora.

Figura 2.3. Camp auditiu

2.3 Efectes del soroll sobre la salut

S’han proposat diferents mecanismes per explicar la relació entre l’exposició al
soroll i els seus efectes negatius sobre la salut. S’ha vist que la causa directa
és la pèrdua d’audició, però també hi ha altres efectes. Els efectes que no
apareixen directament associats a l’exposició a soroll són els que es poden donar
si considerem el soroll com un agent estressant. Aquests efectes estressants poden
aparèixer associats a altres factors causals i al vessant subjectiu que té el soroll.

Així doncs, els efectes del soroll es poden classificar en dos tipus:

• Efectes auditius.

• Efectes no auditius.

L’article 1 del Reial decret 286/2006 estableix les disposicions mínimes per a la
protecció dels treballadors contra els riscos per a la seva seguretat i la seva salut

Efectes del soroll a Europa

Segons el director de l’Agència
Europea per a la Seguretat i
Salut en el Treball, la pèrdua
auditiva com a conseqüència del
soroll té un cost anual de 160
milions d’euros i és la segona
causa més important de la
despesa en concepte de pensions
per discapacitat i rehabilitació.
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En l’apèndix 1 de la guia
tècnica de l’RD 286/2006 es

parla sobre els efectes del
soroll sobre la salut, tant les

alteracions auditives, com
els efectes biològics

extraauditius i els
treballadors especialment

sensibles.

Destrucció de les cèl·lules
ciliades de l’orella

Un soroll brusc i intens pot
provocar directament la

disminució de la capacitat
auditiva, ja que destrueix gran
quantitat de cèl·lules ciliades i

fins i tot pot trencar la membrana
timpànica.

Els sorolls menys intensos però
més persistents (exposició més
llarga) també poden danyar les

cèl·lules ciliades.

L’exemple més comú del
desplaçament temporal de

l’ombra auditiva és quan
s’ha estat tota la nit dins una

discoteca.

derivats o que es puguin derivar de l’exposició al soroll; en particular, els riscos
per a l’audició. És a dir, que només anomena explícitament els efectes auditius i
el no auditius es poden intuir en les paraulesen particular. La redacció es justifica
pel fet que només són directament avaluables i punibles els efectes auditius i, per
això, en l’apartat de vigilància de la salut, només s’especifica la realització de
controls de la funció auditiva.

2.3.1 Efectes auditius del soroll

Les pèrdues de l’audició produïdes pel soroll són l’efecte negatiu més conegut.
Tots hem experimentat la sensació d’estar exposats a un fort soroll (discoteca,
petards, etc.) i sabem que ens queda una sensació d’orella tapada o pèrdua de
l’audició que es recupera ràpidament i de manera espontània; és el que s’anomena
desplaçament temporal del llindar auditiu. Si s’està exposat de manera repetida al
llarg dels anys a sorolls intensos i no deixem reposar l’orella, les lesions es poden
fer irreversibles.

A més dels efectes objectius de pèrdua auditiva, temporal o definitiva, hi ha l’efecte
emmascarador produït pel soroll que genera una mena de competència amb el so
que cal sentir o que es vol sentir, i això té resultats perjudicials per a la persona.

Quan hi ha una exposició a nivells de soroll elevats en un període de temps breu
es produeix una fatiga auditiva, però amb el descans auditiu (disminució del nivell
sonor ambiental), després d’unes quantes hores, es recupera la capacitat auditiva
normal. Aquest fenomen s’anomena desplaçament temporal de l’ombra audi-
tiva.

El dany a l’oïda es produeix quan l’exposició a nivells de soroll excessius es
repeteix, de manera que el sistema auditiu no té temps de recuperar-se entre una
exposició i la següent. Si aquesta situació continua durant un temps prolongat,
arriba a aparèixer una lesió irreversible; és el que s’anomena desplaçament
permanent de l’ombra auditiva, o també hipoacúsia produïda pel soroll i més
col·loquialment, sordesa.

Aquesta alteració de l’audició es produeix lentament: els nivells de soroll exces-
sius han anat lesionant les cèl·lules nervioses del sistema auditiu intern fins que se
n’ha produït la necrosi. Les primeres cèl·lules nervioses a danyar-se solen ser les
encarregades de detectar els sorolls aguts de freqüència pròxima als 4.000 Hz i la
lesió es va estenent a la resta de freqüències. La persona afectada és conscient de
la lesió quan aquesta afecta les freqüències conversacionals.

Quan es parla dels efectes auditius mesurables, en general, podem fer servir una
classificació com aquesta en funció de la gravetat de l’efecte.

• Tinnitus.

• Fatiga o cansament auditiu.
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• Traumatisme acústic agut.

• Traumatisme acústic crònic o hipoacúsia neurosensorial.

• Sordesa professional.

Tinnitus

Un efecte auditiu no greu però molest és el tinnitusque es manifesta amb la
presència d’acúfens. Els acúfens són sensacions de xiulets, brunzits o explosió
que se senten a les orelles. Una exposició excessiva al soroll augmenta el risc de
patir acúfens. Si el soroll és d’impuls, per exemple d’una detonació, el risc de
patir acúfens augmenta considerablement.

Els acúfens poden ser el primer indici que el soroll està danyant l’oïda.

Fatiga o cansament auditiu

La fatiga auditiva és el descens transitori i recuperable del llindar auditiu.

En la fatiga auditiva es produeix un descens transitori de la capacitat auditiva i
l’audició es recupera després d’un temps de repòs sonor. En funció de la intensitat
i durada de l’exposició a un soroll intens i la resposta fisiològica de protecció de
l’oïda cap a aquests sons d’intensitat elevada (de més de 90 dB), la recuperació de
l’audició i del llindar auditiu serà més o menys ràpid un cop ha cessat l’exposició
al soroll.

Traumatisme acústic agut

Un traumatisme acústic agut és la lesió irreversible per una exposició
intensa i curta a un soroll elevat.

De vegades la sola exposició a un soroll de curta durada però de molta intensitat,
com per exemple una explosió, pot donar lloc a una pèrdua auditiva sobtada i
generalment dolorosa.

Traumatisme acústic crònic o hipoacúsia

El traumatisme acústic crònic té lloc per exposicions a sorolls, en general, no
extremament elevats (de més baixa intensitat que en el trauma acústic agut) però
més perllongat en el temps. Ens podem trobar diferents tipus d’hipoacúsia (figura
2.4) que tenen una gran incidència en el món laboral (taula 2.1):

• Hipoacúsia de transmissió: necessitem un nivell sonor més alt per sentir
el so (la via aèria està a un valor inferior).

Tinnitus

El tinnitus, brunzit, xiulet o
sensació pulsàtil en l’oïda és una
alteració present en el 54% de les
persones exposades de manera
continuada a elevats nivells de
soroll durant més d’una dècada.

Fatiga auditiva és l’alteració
auditiva temporal.
Hipoacúsia és l’alteració
auditiva permanent.
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Escotoma

En un audiograma és la baixada
brusca dels nivells de percepció

sonora en un rang de freqüències
d’audició que es perceben en el

gràfic.

• Hipoacúsia de percepció: el que disminueix és la via òssia Hi ha tres graus
d’hipoacúsia de percepció:

– Hipoacúsia lleu, quan només hi ha alguna de les freqüències conversa-
cionals afectada.

– Hipoacúsia moderada, quan estan afectades totes les freqüències con-
versacionals, però la caiguda del llindar d’audició no supera els 55 dB
en cap de les freqüències.

– Hipoacúsia avançada, quan estan afectades totes les freqüències con-
versacionals i almenys en una de les freqüències hi ha una caiguda del
llindar d’audició de més de 55 dB.

• Hipoacúsia mixta, disminueixen la via aèria i la via òssia.

Figura 2.4. Tipus d’hipoacúsia

Taula 2.1. Nombre de persones amb hipoacúsia

Any
2004 2005 2006

Total amb baixa 282 402 425

Lleus 252 394 424

Greus 30 8 1

Mortals - - -

Font: Ministeri de Treball i Assumptes Socials

En la figura 2.5 hi ha una representació de diferents audiogrames dels diferents
tipus d’hipoacúsia.

L’eix d’ordenades representa la caiguda del llindar auditiu expressada en decibels.
I l’eix d’abscisses són les diferents freqüències centrals de cada banda d’octava.
Les línies contínua i discontínua del gràfic ens mostren la caiguda del llindar
auditiu en cada banda d’octava i per a les dues orelles.
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Figura 2.5. Audiogrames, en què es veu la disminució del llindar auditiu en
cadascun dels tipus d’hipoacúsia

Sordesa professional

La sordesa professional és la pèrdua d’audició com a conseqüència de
l’exposició perllongada a ambients sonors elevats durant l’activitat laboral.

Qualsevol persona exposada a soroll de manera repetida pot desenvolupar una
hipoacúsia progressiva al cap d’uns anys. La pèrdua auditiva comença a la zona
extraconversacional i, per tant, el treballador no la percep. En fases posteriors, s’i-
nicia la pèrdua de comprensió del llenguatge oral, sobretot en ambients sorollosos,
cosa que fa saltar l’alarma en la persona afectada, que comença a buscar solucions,
impossibles ja en aquest estadi. Si l’agressió no s’atura -deixa d’haver exposició a
sorolls elevats, per sobre dels 80 dB(A)-, sobrevé la distorsió dels sons i sensacions
d’inestabilitat, traduïdes com a vertigen o manifestacions neuronegatives fugaces.

La hipoacúsia per exposició al soroll no té tractament, per la qual cosa el que s’ha
d’aconseguir és impedir-ne l’aparició.

Des del punt de vista legal, la hipoacúsia o sordesa produïda pel soroll està
tipificada com a malaltia professional en el sistema de la Seguretat Social, dins
l’apartat de malalties produïdes per agents físics. Indica que aquesta malaltia es
pot produir en feines on els treballadors estiguin sotmesos a sorolls continus d’un
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La hipoacúsia per exposició
a soroll normalment és

bilateral i simètrica i
irreversible, ja que les

cèl·lules nervioses
danyades no es

reprodueixen.

Per consultar l’RD
1299/2006, en què figura

el quadre de malalties
professionals de l’Estat

espanyol en vigència,
aneu a la secció

“Annexos” del web.

Hi pot haver pèrdua
d’audició per sota del nivell

diari equivalent de 80 dB(A).

nivell sonor equivalent o superior a 80 dB(A), durant vuit hores diàries o quaranta
hores setmanals, i aporta una llista oberta d’activitats en què es pot donar una
hipoacúsia.

La hipoacúsia produïda per exposició laboral al soroll és una malaltia
professional a l’Estat espanyol, prevista en l’RD 1299/2006, en el grup 2,
agent A, subagent 01, activitats i codis 18.

El principal signe diagnòstic de la hipoacúsia per exposició al soroll és el canvi del
llindar auditiu de manera permanent que es veu en una audiometria. La diagnosi
és la mateixa que en el cas del traumatisme acústic crònic.

La pèrdua d’audició, un cop començada, té un patró audiomètric força típic. Els
canvis inicials se solen veure a 4.000 Hz, però no és inusual que el pic màxim
es trobi entre 3.000 i 6.000 Hz. En els primers deu anys, l’escotoma es fa més
profund i després s’atura i el defecte apareix també en freqüències inferiors. Si
l’exposició laboral a soroll elevat es manté, l’escotoma es fa més evident en les
freqüències baixes i la corba audiomètrica adquireix un aspecte de cubell.

Factors que influeixen en la lesió auditiva

Els factors que més influeixen en el desenvolupament de la sordesa professional
són:

• Intensitat del soroll.

• Freqüència del soroll.

• Durada de l’exposició.

• Susceptibilitat individual.

• Edat.

• Sexe.

• Malalties de l’orella mitjana.

• Naturalesa del soroll.

Es considera que el límit per evitar la hipoacúsia és de 80 dB(A) per a una
exposició de 8 hores diàries a un soroll constant. Encara que no és un punt de
total seguretat, per sobre d’aquesta xifra, la lesió apareix i augmenta en relació
amb l’augment del nivell sonor.

Les cèl·lules ciliades més susceptibles corresponen a les freqüències entre 3.000 i
6.000 Hz, i la lesió en la banda de 4.000 Hz el primer signe en la majoria de casos.

La lesió auditiva induïda per soroll segueix una funció exponencial respecte al
temps d’exposició. Si el deteriorament de les cèl·lules ciliades és important, pot
continuar després de l’exposició.
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Tot i que és difícil demostrar-ho, ja que té gran quantitat de variables que
intervenen en el desgast fisiològic de la còclea, s’accepta com un factor de risc
la susceptibilitat individual.

Quant a l’edat, encara que no hi ha acord, sí que hi ha estudis que diuen que a partir
de mitjana edat hi ha una pèrdua de capacitat auditiva. De la mateixa manera que
hi ha altres estudis que diuen que la dona pateix una pèrdua auditiva inferior.

Figura 2.6

Nivells d’audició per edat segons Leisti

Si hi ha hipoacúsia de conducció, es necessita més pressió acústica per estimular
l’orella interna, però quan l’energia és suficient penetra directament i provoca un
dany superior de l’esperat.

És evident que l’exposició al soroll de forma intermitent és menys lesiva. Un dels
dos mecanismes organitzatius per disminuir la probabilitat de lesió és disminuir
el temps d’exposició. Els sorolls permanents lesionen menys que els polsats, en
les mateixes intensitats, gràcies al sistema muscular d’esmorteïment de l’orella
mitjana.

2.3.2 Característiques de la pèrdua auditiva d’origen laboral

La Societat Americana de Medicina Ocupacional i Ambiental (ACOEM) va
elaborar l’any 2002 una declaració basada en l’evidència científica sobre la
pèrdua auditiva induïda pel soroll. Segons aquest document, les principals
característiques d’aquesta pèrdua auditiva d’origen laboral es resumeixen així:

• Sempre és una causa neurosensorial i afecta les cèl·lules sensitives de
l’orella interna.

• Com que la major part de l’exposició al soroll és simètrica, la pèrdua
auditiva és característicament bilateral.

• Típicament, el primer signe de la pèrdua auditiva és un descens (escotoma)
en l’audiograma a 3.000, 4.000 o 6.000 Hz, amb recuperació als 8.000 Hz.

Pèrdua auditiva per
envelliment

En una pèrdua auditiva per
envelliment, en l’audiograma hi
ha un descens en el rang de
freqüències elevades, però a
diferència del degut a l’exposició
laboral, el primer segueix un
patró descendent i no recupera a
8.000 Hz, com en el segon cas.
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Més d’un milió d’espanyols
es considera bastant o molt

afectat pel soroll en el
treball.

La localització de l’escotoma depèn de diferents factors, entre els quals es
pot incloure la freqüència del soroll lesiu i la longitud del canal auditiu
extern.

• L’exposició exclusiva a sorolls rarament produeix una pèrdua superior a 75
dB en altes freqüències i de 40 dB en les baixes.

• La pèrdua auditiva per una exposició crònica al soroll és més gran durant els
primers deu o quinze anys d’exposició i disminueix a mesura que augmenta
el llindar auditiu. Això contrasta amb la pèrdua deguda a l’edat, que segueix
un patró de pèrdua progressiva.

• L’evidència científica indica que les oïdes que han estat prèviament expo-
sades a soroll no són més sensibles a una futura exposició i que la pèrdua
auditiva deguda a l’exposició al soroll no progressa un cop ha desaparegut
l’exposició al soroll.

• En obtenir la història de l’exposició al soroll, el metge ha de tenir en compte
que el risc de pèrdua auditiva induïda pel soroll es considera que augmenta
significativament amb exposicions cròniques de prop de 85 dB(A) per a
jornades laborals de vuit hores.

Activitats laborals en què es pot produir sordesa professional

Indústria gràfica

L’RD 1995/1978, sobre malalties professionals (que ha estat derogat per l’RD
1299/2006), establia les següents activitats amb risc de patir la malaltia profes-
sional d’hipoacúsia:

• Calderer.

• Estampació, reblada, martelleig de metalls.

• Control i posada al punt de motors d’aviació, reactors, pistons.

• Martells perforadors pneumàtics.

• Sales de màquines de vaixells.

• Trànsit aeri, personal de terra, com ara els mecànics.

• Tala d’arbres amb serres portàtils.

• Sales recreatives.

• Ús de maquinària pesant, excavadores, pales...

• Treballs amb motors dièsel, vehicles en ruta, ferroviaris, mariners.

Treballs de recollida d’escombraries

Amb posterioritat, es va publicar el Reial Decret en vigor actualment, el
1299/2006, que afegeix a les malalties establertes en l’RD 1995/1978 les activitats
següents:
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• Recollida d’escombraries domèstiques.

• Instal·lació i proves d’equips d’amplificació del so.

• Ús de vibradors per a la construcció.

• Treballs amb impremtes rotatives en la indústria gràfica.

• Mòlta de cautxú, plàstic i injecció per a l’emmotllament.

• Ús de maquinària de transformació de fusta, com serres circulars, cintes,
raspalls, tupins, fresadores.

• Treballs de mòlta de pedres i minerals.

• Destrucció de municions i explosius.

Vibradors per a la construcció

I a més a més s’han de tenir en consideració, encara que no estiguin previstos en
les activitats reconegudes per la llei, nous grups de risc emergents, com ara: Treballs en pedreres

• Els educadors.

• El personal sanitari.

• Els treballadors de bars i restaurants.

2.3.3 Efectes no auditius del soroll

Hi ha altres efectes del soroll que sovint no s’hi relacionen, però que sí que hi
estan relacionats i que també són preocupants com la sordesa, ja que l’exposició
a nivells elevats de soroll té efectes sobre la majoria d’òrgans del cos humà i pot
alterar la salut de les persones exposades.

En la majoria d’aquests efectes no s’ha trobat una relació clara entre dosi-resposta
i, a més, els efectes depenen de l’estat físic i psíquic del treballador.

• Reaccions fisiològiques. El soroll afavoreix l’aparició de situacions d’es-
très i se sap que està relacionat amb nombroses malalties cardiovasculars:
hipertensió, vasoconstricció; alteracions de l’aparell digestiu, com úlceres
gàstriques; del sistema endocrí; etc.

• Interferència amb el son.S’ha demostrat que els treballadors exposats a
nivells sonors elevats pateixen més insomni que els que no ho estan.

• Interferència en activitats mentals i psicomotores. El soroll interfereix
en activitats mentals com llegir, estudiar o simplement en la concentració
necessària per fer determinades tasques. Això és així perquè es crea un fons
acústic monòton que produeix somnolència i sobrecàrrega d’estímuls.
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Els treballadors exposats a
sorolls elevats freqüentment

tenen alteracions de gola i
de laringe, ja que han de

forçar la veu per fer-se
entendre.

Nòduls en les cordes
vocals

Els col·lectius professionals en
què es poden donar les

condicions per desenvolupar
nòduls a les cordes vocals són:

• Professors.

• Teleoperadors.

• Locutors de ràdio.

• Cantants.

• Actors.

Un exemple de senyal
acústic d’advertència és el

de la marxa enrere dels
vehicles.

• Molèsties generals. Es poden tenir molèsties a nivells equivalents diaris
inferiors a 75 dB(A). Per sota d’aquest valor la comunitat científica interna-
cional considera que no hi ha risc identificable de pèrdues auditives.

Persones exposades a nivells elevats de soroll diuen que s’acostumen al
soroll, però això, més que ser un avantatge, el que indica és que l’organisme
s’ha renditdavant un element agressiu. A més a més, el fet d’estar acostumat
no evitarà l’aparició de qualsevol dels altres efectes perjudicials.

En el cas de les molèsties ocasionades pel soroll, sí que s’ha observat una
relació entre els paràmetres acústics (intensitat i freqüència) i el grau de
molèstia.

• Interferència en la comunicació i recepció de senyals acústics, fet que
augmenta el risc d’accidents. La intel·ligibilitat de la paraula és un factor
important a l’hora de fer el disseny dels entorns de treball. En la majoria
de tasques és imprescindible la comunicació oral o mitjançant sistemes
electroacústics (telèfons, intèrfons, sistemes de megafonia).

A més, la impossibilitat de comunicar-se durant la jornada laboral augmenta
l’aïllament dels treballadors i les condicions laborals són més penoses.

També és important la interferència del soroll de fons amb la recepció de
senyals acústics de perill o advertència, ja que els poden emmascarar per
ser de freqüències similars; això pot comportar accidents laborals.

A més de la malaltia professional directa reconeguda per l’exposició laboral
al soroll, l’RD 1299/2006, en què es recull el quadre de malalties profes-
sionals, també apareixen com a malaltia professional que té com un dels
factors de risc el soroll els nòduls a les cordes vocals a causa dels esforços
sostinguts de la veu per motius professionals.

Perquè es produeixin nòduls a les cordes vocals, s’han de presentar en el lloc
de treball, a més del soroll, els factors de risc humitat ambiental elevada i
partícules de pols en suspensió.

Els nòduls a les cordes vocals a causa dels esforços sostinguts de la veu per
motius professionals es troben dins l’agent L, subagent 01, activitat i codi
01.

2.3.4 Riscos col·laterals associats a l’exposició laboral al soroll

A més dels efectes auditius i no auditius, l’exposició laboral al soroll pot comportar
estar exposat a altres riscos que han aparegut com a conseqüència del soroll
ambiental. Hi destaquen:

• Augment del risc d’accidents. El soroll pot provocar accidents de les
maneres següents:

– Dificultant als treballadors escoltar i comprendre correctament les
veus i les senyes.
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– Ocultant el so d’un perill que s’aproxima o dels senyals d’advertència.

– Poden provocar distracció dels treballadors.

– Contribueixen a l’estrès laboral, que augmenta la càrrega cognitiva i
incrementa la probabilitat de cometre errors.

• Alteració de la comunicació oral. En el treball és indispensable una
comunicació eficaç, sia en una fàbrica, en una obra de construcció, en un
centre de trucades o sia en una escola. Una bona comunicació oral requereix
un nivell de veu a l’alçada de l’orella de la persona que escolta com a mínim
10 decibels superior al nivell de soroll ambiental.

Sovint el soroll ambiental se sent com una alteració òbvia de la comunicació
oral, sobretot:

– Si sovint hi ha soroll ambiental.

– Si la persona que escolta ja pateix una lleugera pèrdua de l’audició.

– Si es parla amb una llengua que no és la llengua habitual de la persona
que escolta.

– Si l’estat físic o mental de la persona que escolta es veu afectat per
una malaltia, un cansament o un augment de la càrrega de treball
acompanyat de premura.
\\Els efectes d’un soroll ambiental elevat sobre la comunicació oral
varien en funció de l’entorn laboral de què es tracti. Així, per exemple,
el soroll pot obligar els professors a pujar la veu, cosa que pot provocar
problemes a les cordes vocals; o un conductor o un operari d’una
obra de construcció, si hi ha un soroll de fons elevat, poden entendre
erròniament una instrucció oral, cosa que al seu torn pot causar un
accident.

• L’estrès. L’estrès relacionat amb el treball apareix quan les exigències de
l’entorn laboral superen la capacitat del treballador per ferlos front.

Hi ha molts factors que contribueixen a l’estrès laboral i és molt poc usual
que un sol factor el provoqui.

L’entorn físic del treball pot ser una font d’estrès per als treballadors. El
soroll al lloc de treball, fins i tot si no arriba a un nivell que exigeixi mesures
per evitar la pèrdua d’audició, pot ser un factor d’estrès que s’uneixi a altres
factors.

El grau amb què el soroll afecta el nivell d’estrès dels treballadors depèn
d’una complexa combinació de factors, entre els quals podem destacar:

– La naturalesa del soroll, com el volum, el to i la previsibilitat.

– La complexitat de la tasca que du a terme el treballador.

– La professió del treballador i la importància que té l’oïda per al seu
desenvolupament.

– Les característiques pròpies del treballador, com la sensibilitat au-
ditiva i els estats de cansament, que fan que un mateix soroll en
determinades circumstàncies pugui contribuir a l’estrès i en altres ser
innocu.

Exemples de focus de
soroll

Focus de soroll que puguin ser
factor d’estrès són un telèfon que
sona amb freqüència o un
brunzit constant d’un equip
d’aire condicionat.

Si una tasca exigeix
concentració, la conversa
dels companys pot ser un
factor d’estrès.

Un músic pot estressar-se
per la preocupació de
perdre l’oïda.

Alguns autors han posat de
manifest que hi ha més
fragilitat coclear a partir dels
50 anys, cosa que pot
comportar més
sensibilització davant sorolls
elevats.
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Embaràs

A partir de les 24 setmanes de
gestació es comença a

desenvolupar la còclea del fetus i
a la setmana 28 les vies auditives

funcionen totalment.

La transmissió del soroll a través
del líquid amniòtic es produeix

de manera que els sorolls de
baixa freqüència s’amplifiquen
uns 3,7 dB i els sons de baixa

freqüència s’atenuen més de 10
dB.

Per tenir més informació
sobre el Reial decret

286/2006, consulteu el
nucli d’activitat “Marc

normatiu sobre el
soroll”d’aquesta mateixa

unitat didàctica.

• El soroll i les treballadores embarassades. L’exposició de les treballado-
res embarassades a nivells de soroll elevats a la feina pot afectar el fetus.
Una exposició prolongada al soroll pot provocar un augment de la pressió
sanguínia i del cansament.

Els resultats d’alguns experiments indiquen que una exposició prolongada
a sorolls forts durant l’embaràs pot afectar posteriorment l’oïda del nadó.
Els mateixos experiments han detectat que els sorolls de baixes freqüències
tenen més possibilitats de causar danys. Els efectes més freqüents sobre el
nen són:

– Augment del risc de part prematur i baix pes del nadó en néixer.

– Augment de la tensió arterial en la mare, de la fatiga i l’estrès.

– Disminució de la capacitat auditiva del futur nen, que s’identifica entre
els 4 i 10 anys d’edat.
Les empreses estan obligades a avaluar la naturalesa, el grau i la durada
de l’exposició al soroll de les treballadores embarassades, i si hi ha risc
per a la seguretat i la salut de la treballadora o efectes sobre l’embaràs,
l’empresa ha de modificar les condicions de treball de l’embarassada
per evitar aquesta exposició.

És necessari tenir en compte que l’ús d’equips de protecció individual (EPI) per
part de la futura mare no protegeix el fetus dels riscos físics.

2.4 Vigilància de la salut

La principal normativa aplicable a la vigilància de la salut és:

• La Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.

• El Reial decret 39/1997, sobre el Reglament dels serveis de prevenció.

• El Reial decret 286/2006, sobre la protecció de la salut i seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.

• El Reial decret 1299/2006, on apareix el quadre de malalties professionals.

• La Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades.

Els objectius principals de la vigilància mèdica es poden classificar en:

• Objectius individuals. Entre els quals podem destacar:

– Detecció precoç dels efectes del soroll.

– Identificació dels treballadors especialment sensibles.

– Aptitud davant el soroll del treballador (mesures preventives especials;
risc per a terceres persones).
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• Objectius col·lectius. Els més importants són:

– Diagnosi de situació i seguiment de la salut col·lectiva de la població
treballadora.

– Avaluació de l’efectivitat de les mesures preventives.

– Promoció de la salut auditiva.

El Reial decret 286/2006, que és la normativa en la qual ens hem de fixar en
higiene industrial, especifica únicament la pràctica del control audiomètric amb
caràcter preventiu, amb la finalitat d’efectuar una prevenció secundària eficaç en
els casos de la pèrdua auditiva relacionada amb el soroll. No obstant això, una
actuació mínima davant el soroll haurà de preveure un estudi otoscòpic previ i una
acumetria per discriminar l’origen d’una pèrdua auditiva en cas que s’evidenciï en
l’audiometria. Per sort, la guia tècnica sí que parla del reconeixement inicial de la
funció auditiva.

Respecte a la periodicitat, la normativa estableix que, per a exposicions laborals
de vuit hores superiors a 85 dB(A), s’ha de fer una revisió de l’oïda com a mínim
cada tres anys i cada cinc anys si s’està per sobre de 80 dB(A) i l’avaluació de
riscos indica l’existència de risc per a la salut dels treballadors. La limitació de l’-
exposició a un màxim de 87 dB(A) fa desaparèixer la categoria del reconeixement
mèdic amb periodicitat anual.

Un recull de la periodicitat de controls mèdics de comunitats sanitàries d’altres
països són els següents:

• L’Acadèmia Americana d’Audiologia defensa la necessitat de practicar
audiometries per via aèria amb caràcter anual, a partir d’un audiograma
inicial (audiograma basal) per determinar de forma precoç una pèrdua
significativa del llindar auditiu. L’aparició d’aquesta pèrdua significativa
obligaria a practicar una nova prova en un període de 30 dies per confirmar-
ho.

• La Health and Safety Executive (HSE) britànica aconsella fer un audiogra-
ma basal, en iniciar l’exposició, o bé per accedir a un nou lloc de treball
o bé per canviar a un altre amb risc d’exposició a soroll. A partir d’aquí
i en condicions de normalitat, la periodicitat és anual els dos primers anys
i després passa a ser cada tres anys. Si hi ha alteracions en l’exploració
auditiva, es pot baixar la periodicitat dels controls auditius.

• L’Administració australiana també s’inclina per efectuar un estudi audio-
mètric en iniciar l’exposició al soroll. Si no hi ha canvis significatius
en les condicions de treball ni una pèrdua significativa del llindar auditiu,
recomana efectuar audiometries anuals.

La normativa diu que la vigilància de la salut la portarà a terme un metge o una
altra persona qualificada, sota la responsabilitat d’un metge.

El personal qualificat ha de tenir el títol de metge del treball, d’acord amb la Llei
de prevenció de riscos laborals i el Reglament que la desplega.

Un audiograma basal
serveix per saber la
capacitat auditiva del
treballador abans de
començar a exposar-se a un
nivell sonor elevat i
continuat.

Vigilància del nivell de
soroll

Com que no és permès estar
exposat a un entorn laboral a
més de 87 dB(A), no ve al cas
establir vigilància de la funció
auditiva si se supera el valor
límit d’exposició, és a dir, els 87
dB(A).
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En un futur se substituiran
les audiometries tonals

liminars per audiometries
d’alta freqüència, en les
quals s’elimina el factor

subjectiu.

El metge ha d’avaluar qualsevol lesió que detecti en fer els controls de la funció
auditiva. Si la consideració és que la lesió detectada pot ser conseqüència d’una
exposició al soroll, per les seves característiques i la seva evolució, ho ha de
comunicar al treballador de forma confidencial.

Finalment, la norma no especifica durant quant de temps s’han de conservar
els historials mèdics dels treballadors exposats al soroll, de manera que queda
supeditat al que estableixin les normatives específiques referides a documentació
sanitària i custòdia d’historials clínics.

La normativa espanyola no obliga a fer un control auditiu basal als treballadors,
però l’explicació de l’articulat de la guia tècnica esmenta el reconeixement inicial
quan parla sobre la periodiciat dels controls audiomètrics, per la qual cosa es
pot considerar que és recomanable portar a terme el control auditiu basal dels
treballadors que estiguin a punt de començar tasques amb risc d’exposició al
soroll.

2.5 Control de la funció auditiva

El principal efecte del soroll sobre les persones és la pèrdua d’audició progressiva
que experimenta com a conseqüència de l’exposició excessiva. Per tant, és
imprescindible i legalment obligatori en alguns casos conèixer la situació dels
treballadors de l’empresa en relació amb aquest risc. S’ha de saber si l’audició és
normal o està disminuïda i, si és així, en quin grau de deteriorament.

Per portar a terme el control de la funció auditiva, s’ha d’implantar a l’empresa
un programa de vigilància de la salut específica que ha de desenvolupar el servei
sanitari contractat.

L’otoscòpia és l’avaluació visual del
sistema auditiu extern per part d’un

metge qualificat
La tècnica utilitzada per controlar la funció auditiva és l’audiometria tonal
liminar via aèria. A més a més s’han de fer otoscòpies en cerca de possibles
oclusions auditives, com taps de cera, cossos estranys, malformacions, i la possible
presència de qualsevol lesió atribuïble al l’ús de protectors auditius.

L’audiometria tonal liminar:

• Dóna informació global de l’audició.

• Permet tenir una estimació de la prevalença del risc.

• No dóna informació sobre le s alteracions retrococlears.

• No distingeix entre els agents lesius.

• És l’últim indicador de disfunció.

• És una prova subjectiva.
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2.5.1 Programa de vigilància de la salut

Qualsevol programa de vigilància de la salut s’ha de basar en el coneixement de
les diferents avaluacions de riscos que s’han fet abans a l’empresa. Amb aquestes
dades es pot observar l’evolució de l’exposició en termes de nivell d’exposició i
de les peculiaritats del soroll, i també les característiques sociodemogràfiques i de
perfil prèvies de la població treballadora que cal protegir, i els accidents de treball
soferts i els possibles problemes de rendiment o de relació laboral.

Una anàlisi de tota la informació prèvia permet classificar els treballadors en grups
homogenis de risc en relació amb l’exposició actual al soroll i tenir controlades
variables com coexposicions, exposicions anteriors, temps d’exposició, edat,
sinistralitat i treballadors sensibles.

El disseny d’un protocol de vigilància mèdica específica hauria de respondre com
a mínim preguntes com aquestes:

• Quins objectius persegueix el protocol de vigilància mèdica específica?

• A quins treballadors es vol aplicar i per què?

• Amb quina periodicitat?

• Quins tipus de controls mèdics es portaran a terme?

• Quins seran els criteris de diagnosi i d’aptitud?

• Quins instruments de mesurament es faran servir i com?

• Quines actuacions es derivaran de la recollida i anàlisi dels resultats?

• I com s’avaluarà l’efectivitat de les mesures preventives?

Els objectius del programa de vigilància de la salut són de dos tipus, objectius
individuals i objectius col·lectius.

Els objectius individuals són la detecció precoç dels efectes del soroll, especial-
ment els efectes auditius, sobre la salut dels treballadors, i comprovar l’estat de
salut auditiva del treballador en relació amb el mínim de referència per al seu lloc
de treball, si n’hi ha, perquè no es posi en perill ell mateix o a tercers.

Els objectius col·lectius són la diagnosi de la salut auditiva dels treballadors de
l’empresa, la planificació de la intervenció en funció de les prioritats detectades,
l’avaluació de les mesures preventives i control de les disfuncions a través dels
indicadors de salut auditiva, i la promoció de la salut auditiva dels treballadors.

Des del punt de vista de la normativa específica del soroll, el valor mínim que
donarà lloc a una acció pel que fa a la vigilància de la salut, és el de 80 dB(A) per
al nivell d’exposició diària i 135 dB(C) per al valor pic.

Les respostes a la resta de preguntes estan resumides en la taula 2.2, on, en lloc
de les preguntes en si, es poden veure els elements presentats en les qüestions i la
descripció de les principals actuacions que cal portar a terme.

Coexposicions

Seria convenient disminuir el
valor mínim per començar a fer
vigilància de la salut si a l’entorn
laboral hi ha exposició a
ototòxics i/o vibracions
mecàniques.
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Otoemissions

Per elevar el nivell de protecció
de la seguretat i la salut dels

treballadors, un grup de treball
sobre medicina del treball de

Bilbao ha impulsat un protocol
de detecció de la sordesa, en què

ha inclòs les otoemissions, que
fins ara només es feien servir en

l’screeningdels nadons.
Consisteix que la còclea

produeixi un so en el conducte
auditiu extern i es registra amb

un micròfon. D’aquesta manera
es garanteix la precisió dels

resultats obtinguts, ja que
s’elimina la subjectivitat. A més

a més, es poden detectar
problemes menors del sistema

auditiu.

És una tècnica objectiva, inòcua,
ràpida, molt sensible, específica i

de fàcil interpretació.

Taula 2.2. Elements per a la vigilància de la salut i les principals tasques associades.

Elements Descripció

Classificació dels treballadors per grups de risc homogeni Anàlisi de l’avaluació de riscos i de les dades disponibles sobre les
característiques de la població protegida.

Informació i comunicació del risc Elaboració de documents informatius sobre els efectes del soroll, de les
interaccions amb altres agents laborals i extralaborals i de la vigilància de
la salut específica.

Examen mèdic inicial Historial laboral i clínic, otoscòpia i audiometria tonal liminar. Es
determinarà l’audiometria de referència per a cada treballador exposat.
Detecció dels especialment sensibles i proposta de mesures de prevenció.

Examen mèdic periòdic Es compararà l’audiometria realitzada amb l’audiiometria de referència.
Es determinaran els canvis significatius a escala individual. Es valoraran
l’estat i l’evolució de la salut auditiva de la població protegida en funció del
risc. Es proposarà, si escau, una nova avaluació de riscos i una revisió de
les mesures de prevenció.

Examen mèdic circumstancial
De comprovació
Per llarga absència
Per lesió auditiva d’un company
Per excepció en l’ús d’EPI
Per especial sensibilitat

El contingut variarà en funció de la causa que motiva el reconeixement:
Otoscòpia i audiometria de comprovació
Historial clínic: fàrmacs, motiu de la baixa, seqüeles. Fer audiometria.
Otoscòpia i audiometria de comprovació.
Otoscòpia i audiometria de comprovació.
Historial clínic i audiometria, si escau.

Judici d’aptitud
Apte
Apte amb mesures especials. O no apte temporal
No apte

No hi ha lesió auditiva o la lesió no determina més sensibilitat al soroll.
Treballadors especialment sensibles. O característiques o condicions de
salut transitòries o temps necessari per portar a terme mesures
preventives.
Risc per a ell mateix o per a tercers.

Mesures preventives especials
Dona embarassada
Dona embarassada de més de 25 setmanes de gestació exposada a més
de 80 dB(A) diaris
Ingesta de fàrmacs ototòxics
Coexposició a agents químics ototòxics
Especialment sensibles permanents

Seguiment del seu estat de salut, sobretot augment de la tensió arterial,
estrès o fatiga.
Disminuir el temps d’exposició o canvi del lloc de treball.
Disminuir el temps d’exposició o ús d’EPI o canvi de lloc de treball de
manera transitòria i fer audiometria.
Intensificació de la vigilància de la salut, fer proves més específiques o ús
d’EPI.
Intensificació de la vigilància de la salut

Informació al treballador i a l’empresa Dels resultats de l’examen individual, de l’aptitud i les mesures especials, i
proposta de mesures preventives.

Consulta amb un especialista Si hi ha lesió auditiva no relacionada amb el soroll. O per fer exploracions
complementàries.

2.5.2 Audiometries

L’audiometria és una tècnica d’exploració que permet quantificar la pèrdua
d’audició d’una persona a les diferents freqüències.

L’audiometria tonal liminar per via aèria és la prova de referència per
valorar les alteracions en la capacitat auditiva dels treballadors.

El procediment de realització d’una audiometria tonal liminar consisteix en
determinar el llindar auditiu que correspon a cada freqüència amb un audímetre.

Les freqüències que s’analitzen són les compreses entre 500 i 8.000 Hz.
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L’audímetre és un aparell que emet freqüències pures amb una intensitat que es
pot fer variar.

Per portar a terme l’exploració, s’envia a l’oïda de la persona freqüències genera-
des per l’audímetre des de la freqüència més petita i el metge va augmentant les
intensitats fins que el pacient les detecta.

Hi ha diferents factors que poden influir en la validesa d’una audiometria, com
ara l’estat anímic del treballador, el grau d’aïllament acústic del lloc de realització
de la prova auditiva... El professional mèdic ha de procurar que les condicions de
realització s’ajustin al mínim exigit per la normativa vigent.

Hi ha dos tipus de tècniques audiomètriques:

• Audiometria per via aèria. En les audiometries per via aèria, els sons purs
de l’audímetre arriben a l’oïda de la persona examinada per uns auriculars.

• Audiometria per via òssia. En les audiometries per via òssia, es connecta
l’audímetre al nervi auditiu.

Control de la funció auditiva

Audiograma

L’audiograma (figura 2.7) és una representació gràfica dels llindars d’audició
corresponents a les diferents freqüències, valorats per cadascuna de les dues
orelles de la persona.

Figura 2.7. Audiograma d’una persona amb hipoacúsia per exposició laboral al
soroll

La funció de l’audiograma és facilitar la interpretació dels resultats obtinguts en
les audiometries. Com que es disposen totes les dades en un sol gràfic, es veuen
immediatament les relacions existents entre aquests resultats.

En els eixos d’abscisses de l’audiograma es representen les freqüències en Hz i en
l’eix d’ordenades, els nivells sonors expressats en decibels.

Com que el que es busca és saber si hi ha pèrdua d’audició, l’escala de nivells
sonors té sentit decreixent.

Els llindars mesurats durant l’audiometria es representen per punts en la intersec-

Per a una informació més
detallada sobre les
audiometries, consulteu el
“Protocol mèdic de
vigilància sanitària
específica dels
treballadors”, en concret
el que fa referència al
soroll, que es descriu en
la secció “Annexos” del
web.
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ció de cada freqüència amb el seu nivell sonor. Aquests punts s’uneixen i s’obté
un gràfic continu que és més fàcil d’interpretar.

Es considera que l’audició d’una persona és normal quan la caiguda
del llindar d’audició no supera els 25 dB per a cap de les freqüències
considerades en la prova.
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3. Marc normatiu sobre el soroll

El procediment perquè el tècnic en prevenció sàpiga el nivell d’exposició laboral al
qual estan sotmesos els treballadors que avalua està reglamentat, és a dir, a l’Estat
espanyol hi ha una normativa específica que disposa com s’ha d’avaluar el nivell
de soroll i quines mesures s’han d’aplicar per protegir el treballador davant sorolls
elevats.

Abans de començar l’anàlisi del marc normatiu, definirem tres conceptes que ens
serviran per fer la classificació de la normativa existent i saber quina s’ha d’aplicar
en cada cas. Els conceptes a definir són:

• Emissió de soroll. L’emissió de soroll es refereix a la radiació sonora d’una
font.

• Immissió de soroll. L’immissió de soroll és l’impacte del soroll en un punt
o un espai, per exemple, el lloc de treball o l’oïda d’un treballador.

• Exposició al soroll. S’entén per exposició al soroll l’impacte del soroll
sobre el treballador.

A més a més, és bo conèixer la normativa d’instrumentació acústica i metrologia,
la normativa sobre protecció personal i la normativa sobre la protecció dels edificis
davant el soroll.

3.1 Normativa d’immissió de soroll

La normativa d’immissió de soroll estableix la manera d’avaluar el risc d’exposi-
ció al soroll durant la jornada laboral.

Senyal de risc d’exposició a soroll

És al mateix temps la normativa d’immissió i d’exposició, ja que fa referència al
soroll en els llocs de treball i és on es troben els treballadors.

El nou Reial decret 286/2006 (conjuntament amb la seva guia tècnica), de 10 de
març, deroga l’RD 1316/1989 i transposa al dret espanyol la Directiva 2003/10/CE
i és el que s’ha d’aplicar a l’Estat espanyol per avaluar el risc d’exposició laboral
al soroll. L’RD 286/2006 regula i estableix:

• Les disposicions mínimes que tenen la funció de protegir els treballadors
dels riscos per a la seva seguretat i salut derivats o que es puguin derivar de
l’exposició al soroll. En particular, regula els riscos per a l’audició.

• Regula les disposicions encaminades a evitar o reduir l’exposició des de
l’origen o que es redueixin al nivell més baix possible.

Per consultar el text
íntegre de l’RD 286/2006 i
la seva guia tècnica,
podeu anar a la secció
“Annexos” del web
d’aquest crèdit.
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• Estableix l’obligació de l’empresari d’efectuar una avaluació basada en el
mesurament dels nivells de soroll.

• Determina els valors límit d’exposició.

• Determina els valors d’exposició que donen lloc a una acció.

• Disposa l’obligació de l’empresari d’establir i executar un programa de
mesures tècniques i organitzatives destinades a reduir l’exposició quan se
sobrepassin els valors superiors d’exposició que donen lloc a una acció.

• Les disposicions específiques relatives a la utilització de protectors auditius
i introdueix l’excepció per a situacions en què la utilització de protectors
auditius pugui causar un risc major per a la seguretat i la salut que el fet de
portar-los.

• Estableix que els treballadors no hauran d’estar exposats en cap cas a valors
superiors al valor límit d’exposició.

• Especifica el dret a la formació i a la informació dels treballadors exposats
a soroll.

• Anomena les disposicions sobre la vigilància de la salut en relació amb els
riscos per exposició al soroll.

• Preveu un règim transitori en els sectors de la música i de l’oci i per al
personal a bord de vaixells de navegació marítima.

El Reial decret està format per dotze articles, sis disposicions i tres annexos. Els
annexos són:

• Annex I: Definicions.

• Annex II: Mesurament del soroll.

• Annex III: Instruments de mesurament i condicions d’aplicació.

L’RD 286/2006 s’aplica a les activitats en què els treballadors estiguin exposats
o puguin estar exposats a riscos derivats del soroll com a conseqüència del seu
treball.

El maig de 2008 surt a la llum la guia tècnica de l’RD 286/2006. Com totes les
guies tècniques editades per l’INSHT, conté el text íntegre del Reial decret del
qual és la guia i les explicacions dels articles que han considerat necessàries. En
particular, aquesta guia tècnica conté a més a més sis apèndixs, que tracten temes
d’especial rellevància que necessiten una informació més àmplia. Els títols dels
apèndixs són:

• Apèndix 1: Efectes del soroll sobre la salut.

• Apèndix 2: Control de l’exposició al soroll.

• Apèndix 3: Molèsties degudes al soroll. Criteris d’elaboració.
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• Apèndix 4: Protectors auditius: selecció i utilització.

• Apèndix 5: Mesuraments del nivell de soroll.

• Apèndix 6: Exposició combinada a soroll i a agents ototòxics.

3.1.1 Què cal fer si ha risc d’exposició al soroll?

Els riscos derivats de l’exposició al soroll s’hauran d’eliminar des de l’origen o
reduir al nivell més baix possible, tenint en compte els avenços tecnològics i la
disponibilitat de mesures de control del risc en el seu origen.

La reducció d’aquests riscos es basa en els principis generals de prevenció i ha de
tenir especial consideració pel següent:

• Proposar altres mètodes de treball.

• Escollir equips de treball adequats.

• Concebre i disposar els espais i els llocs de treball sense exposició a soroll.

• Informar i formar els treballadors exposats a soroll.

• Reducció tècnica del soroll:

– Reducció del soroll aeri.

– Reducció del soroll que es transmet pels cossos sòlids.

• Desenvolupar programes de manteniment.

• Organitzar el treball de manera que:

– Es limitin la durada i la intensitat de l’exposició.

– S’ordeni de manera adequada el temps de treball.

3.1.2 Valors límit i valors que donen lloc a una acció

Com es comprova en la taula 3.1, en què es recullen els valors límit i els valors
que donen lloc a acció, s’estableixen dos tipus de valor límit, un de dosi diària (per
a 8 hores d’exposició) i un altre per a sorolls d’impacte, o pics de soroll referits a
un instant.

Taula 3.1. Valors límit i valors que donen lloc a una acció segons l’RD 286/2006.

Valor límit d’exposició Valors superiors d’exposició
que donen lloc a una acció

Valors inferiors d’exposició que
donen lloc a una acció

LAeq,d = 87 dB(A)
Lpic = 140 dB(C)

LAeq,d = 85 dB(A)
Lpic = 137 dB(C)

LAeq,d = 80 dB(A)
Lpic = 135 dB(C)

L’empresari ha de tenir
especial cura dels
treballadors especialment
sensibles.

Per conèixer els
conceptes de LAeq,d i Lpic ,
podeu consultar el nucli
d’activitat “Avaluació de
l’exposició laboral al
soroll” de la unitat
didàctica “Avaluació i
control del soroll”.
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Per repassar els
conceptes de decibels A
dB(A) i decibels C dB(C),
podeu consultar el nucli

d’activitat “Conceptes
bàsics d’acústica”

d’aquesta mateixa unitat
didàctica.

Per saber l’atenuació que
produeix un protector

auditiu individual,
consulteu el nucli

d’activitat “Protecció
Individual davant el soroll”

de la unitat didàctica
“Avaluació i control del

soroll”.

Per portar a terme
l’avaluació del risc per

exposició laboral al soroll
quan s’està dins el rang de
valors que donen lloc a una

acció, no es té en compte
l’atenuació produïda pels

EPI.

LAeq,d : Nivell d’exposició diària, expressat per a 8 hores.

Lpic: Nivell pic, per a cap instant.

1) Valors límit d’exposició. Els valors límit d’exposició no es poden superar en
cap circumstància. Si en situacions extraordinàries no es pogués reduir l’exposició
al soroll per sota dels valors límit o bé fos un període transitori fins a l’aplicació
total del pla de mesures per reduir el soroll, els treballadors exposats han de portar
protectors auditius individuals adequats al tipus de soroll.

Per portar a terme l’avaluació del risc per exposició laboral al soroll quan se
superen els valors límit ambientals s’ha de tenir en compte l’atenuació que
proporcionen els protectors auditius individuals utilitzats pel treballador avaluat.

Si se superen els valors límit ambientals, l’empresari:

• Ha de prendre immediatament mesures per reduir l’exposició.

• Ha de determinar les raon s de la sobreexposició.

• Ha de corregir immediatament la sobreexposició perquè no es torni a
produir una reincidència.

• Ha d’informar els delegats de prevenció d’aquestes circumstàncies.

2) Valors superiors que donen lloc a una acció. Les accions que s’han de portar
a terme si el treballador està exposat a uns valors de soroll ambiental de:

85 dB(A) < LAeq,d ≤ 87 dB(A) i/o 137 dB(C) < Lpic ≤ 140 dB(C)

L’empresari ha de prendre les accions següents:

• Establir i executar un programa de mesures tècniques i/o organitzatives que
s’han d’integrar en la planificació de l’activitat preventiva de l’empresa.

• Els entorns laborals implicats han de tenir la senyalització apropiada.

• Quan sigui viable, s’han de delimitar aquests entorns laborals i limitar-ne
l’accés.

• Ha de proporcionar protectors auditius individuals adequats a cada treba-
llador exposat i aquests tenen l’obligació d’utilitzar-los durant el període
d’execució del programa de mesures tècniques i/o organitzatives.

• Ha de portar a terme el mesurament i avaluació dels llocs de treball afectats,
com a mínim cada any.

• Ha d’informar i formar els treballadors sobre el risc que comporta una
exposició laboral a sorolls elevats, i sobre l’ús i el manteniment adequats
dels protectors auditius.

• Ha de portar a terme vigilància de la salut específica (control de la funció
auditiva) dels treballadors exposats, amb una periodicitat mínima de tres
anys.
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Senyal de l’obligació d’ús de
protectors auditius

3) Valors inferiors que donen lloc a una acció. Les accions que s’han de portar
a terme si el treballador està exposat a uns valors de soroll ambiental de:

80 dB(A) < LAeq,d ≤ 85 dB(A) i/o 135 dB(C) < Lpic ≤ 137 dB(C)

L’empresari ha de prendre les accions següents:

• Portar a terme el mesurament i avaluació dels llocs de treball afectats, com
a mínim cada tres anys.

• Proporcionar protectors auditius individuals adequats a cada treballador
exposat, que pot decidir si els vol utilitzar o no.

• Formar els treballadors sobre el risc que comporta una exposició laboral
a sorolls elevats, i sobre l’ús i el manteniment adequats dels protectors
auditius, i informar-los sobre això.

• Portar a terme una vigilància de la salut específica (control de la funció
auditiva) dels treballadors exposats si aquests ho volen. La seva periodicitat
ha de ser com a mínim cada cinc anys.

3.1.3 Com s’ha de portar a terme l’avaluació de l’exposició laboral al
soroll?

L’empresari ha de portar a terme una avaluació basada en el mesurament dels
nivells de soroll al qual estiguin exposats els treballadors.

L’avaluació s’ha de portar a terme per comparació dels valors de LAeq,d i Lpic, amb
els valors límit i els valors que donen lloc a una acció que estableix el Reial decret
286/2006 en el seu article 5.

3.1.4 Quins mètodes i instruments de mesurament s’han de fer
servir?

Els instruments de mesurament han de permetre mesurar el nivell d’exposició diari
equivalent (LAeq,d) i el nivell pic (Lpic). I el mètode de mesurament ha de permetre
calcular el nivell d’exposició setmanal equivalent (LAeq,s) i decidir si s’han superat
els valors establerts.

Entre els mètodes d’avaluació i mesurament utilitzats es pot incloure un mostreig,
que ha de ser representatiu de l’exposició personal dels treballadors. Aquests
mètodes i instruments s’han d’adequar a les condicions existents, tenint en
compte, en particular, les característiques del soroll que es mesurarà, la durada
de l’exposició, els factors ambientals i les característiques dels instruments de
mesurament.

El mesurament del nivell
sonor ambiental no és
necessària quan l’apreciació
directa professional
acreditada permeti arribar a
una conclusió sense els
valors numèrics d’un
mesurament.

Exposició setmanal

De forma justificada i fent-ho
constar per escrit en l’informe
d’avaluació, si l’exposició diària
al soroll varia considerablement
d’una jornada a una altra, es pot
portar a terme el nivell
d’exposició setmanal per avaluar
els nivells de soroll als quals els
treballadors estan exposats, a
condició que:

1. El valor de LAeq,s
obtingut superi els 87
dB(A).

2. S’adoptin les mesures
adequades per reduir al
mínim el soroll.

Es recomana llegir
l’apèndix 5 de la guia
tècnica de l’RD 286/2006,
que parla dels
mesuraments del nivell de
soroll i que trobareu en la
secció “Annexos” del web
d’aquest crèdit.
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Substància ototòxica

Són agents químics perillosos
que poden produir lesions en el

sistema auditiu humà. N’hi ha de
dos tipus:

• Ototòxics industrials

• Ototòxics medicinals

Ototòxics industrials

• Dissolvents aromàtics:
toluè, estirè, xilè,
etilbenzè.

• Dissolvents clorats:
Tricloroetilè, sulfur de
carboni, monòxid de
carboni.

• Metalls pesants: cadmi,
tal·li, plom, mercuri.

Ototòxics medicinals

Antibiòtics

Salicilats

Ibuprofè

Antitumorals

Diürètics

L’apèndix 6 de la guia
tècnica de l’RD 286/2006

parla sobre l’exposició
combinada a soroll i a

agents ototòxics.

La forma de dur a terme les mesures, i també el nombre i la durada, s’han
d’efectuar d’acord amb el que disposa l’annex II de l’RD 286/2006. Per portar a
terme les mesures s’han de fer servir els instruments indicats en l’annex III. En
avaluar els riscos, s’ha de prestar particular atenció als aspectes següents:

Sonòmetre integrador

• El nivell, el tipus i la durada de l’exposició, incloent-hi l’exposició a
impulsos.

• L’existència d’equips de substitució concebuts per reduir l’emissió de soroll.

• Els valors límit i els valors que donen lloc a una acció.

• En la mesura que es pugui, des del punt de vista tècnic, tots els efectes per a
la salut i la seguretat dels treballadors derivats de la interacció entre el soroll
i les substàncies ototòxiques relacionades amb el treball i entre el soroll i
les vibracions.

Si hi ha presència d’ototòxics industrials i/o medicinals, s’ha de portar
a terme una protecció personal, encara que no estigui exposat a valors
per sobre dels que donen lloc a una acció, i portar a terme un control
audiomètric, a més d’informació i formació adequades a les circumstàncies
extraordinàries per exposició simultània a més d’un contaminant.

• També s’ha d’informar dels efectes indirectes per a la salut i la seguretat
dels treballadors derivats de la interacció entre el soroll i les senyals
acústiques d’alarma i altres sons als quals s’hagi d’atendre per a reduir el
risc d’accidents.

• La informació sobre emissions sonores facilitada pels fabricants d’equips
de treball.

• L’efecte sobre la salut i la seguretat dels treballadors especialment sensibles.

• La prolongació de l’exposició al soroll després de l’horari de treball sota la
responsabilitat de l’empresari.

• La informació apropiada derivada de la vigilància de la salut, incloenthi la
informació cientificotècnica publicada, en la mesura que es pugui.

• La disponibilitat de protectors auditius amb les característiques d’atenuació
adequades.

3.1.5 Quina informació/formació s’ha de portar a terme?

L’empresari ha de vetllar perquè els treballadors que estiguin exposats en el seu
lloc de treball a un nivell de soroll igual o superior als valors inferiors que donen
lloc a una acció i/o els seus representants rebin informació i formació sobre els
riscos derivats de l’exposició al soroll, en concret sobre:
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• La naturalesa dels riscos.

• Les mesures que s’han portat a terme per eliminar o reduir al mínim els
riscos derivats del soroll i en quines circumstàncies laborals s’han d’aplicar.

• Els valors límit d’exposició i els valors d’exposició que donen lloc a una
acció.

• Els resultats de les avaluacions i mesuraments de soroll efectuats i donar
una explicació del seu significat i els riscos potencials que se’n deriven.

• L’ús i manteniment correctes dels protectors auditius, així com la seva
capacitat d’atenuació.

• La conveniència i la forma de detectar i informar sobre els indicis de lesió
auditiva.

• Les circumstàncies en què els treballadors tenen dret a una vigilància de la
salut i la finalitat d’aquesta vigilància.

• Les pràctiques de treball segures, amb la finalitat de reduir al mínim
l’exposició al soroll.

3.1.6 Els treballadors, tenen dret a ser consultats i a participar en
qüestions relacionades amb l’exposició laboral al soroll?

El Reial decret 286/2006 estableix que els treballadors o els seus representants
tenen dret a ser consultats i/o participar en tot el que es refereix a la protecció de
la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició
al soroll. En particular, han de participar en:

• L’avaluació dels riscos i la determinació de les accions correctores que s’han
de portar a terme.

• Les accions que s’han de portar a terme per eliminar o reduir els riscos.

• L’elecció dels protectors auditius.

3.1.7 Quina vigilància de la salut s’ha de portar a terme i qui la
costejarà?

Els articles del Reial decret 286/2006 que s’han de tenir en compte a l’hora de
portar a terme la vigilància de la salut dels treballadors exposats a soroll són:

• Article 1: Objectiu.

Per a més informació
sobre com portar a terme
els controls auditius als
treballadors, consulteu
l’apartat “Vigilància de la
salut” d’aquesta mateixa
unitat didàctica.
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S’ha detectat que las
vibracions del sistema

mà-braç són les que més
afecten en la coexposició

amb soroll.

• Article 5: Valors límit d’exposició i valors d’exposició que donen lloc a una
acció.

• Article 6: Avaluació del risc.

• Article 9: Informació/formació dels treballadors.

• Article 11: Vigilància de la salut.

Explicarem breument què contenen els articles enumerats que afecten l’aplicació
de la vigilància de la salut.

L’article 1 diu que el Reial decret té com a finalitat protegir els treballadors
dels riscos derivats de l’exposició al soroll, en particular els riscos auditius. I
l’explicació a aquest article continguda en la guia tècnica parla explícitament dels
efectes no auditiusi remet a l’apèndix 1 (“Efectes del soroll sobre la salut”).

Les conseqüències sobre la vigilància de la salut del redactat de l’article 1 i
l’apèndix 1 de la guia tècnica és que els protocols de vigilància mèdica han de
contenir mètodes per detectar:

• Les alteracions de la capacitat auditiva.

• La presència de tinnitus i disfonia.

• Alteracions de la tensió.

En l’article 5 es troben els nivells sonors a partir dels quals el treballador té dret
a control de la funció auditiva a càrrec de l’empresari: són a partir dels valors
superiors que donen lloc a una acció i a partir dels valors inferiors que donen lloc
a una acció, en aquest cas quan es detecti risc per a la salut.

Com que la normativa explicita el control de la funció auditiva, els protocols de
vigilància mèdica han de contenir mètodes per detectar alteracions de la capacitat
auditiva. A més a més, s’haurà de disposar d’una llista dels treballadors exposats
classificats per nivell d’exposició.

L’article 6 diu que quan es porta a terme l’avaluació de riscos, s’haurà d’atendre
particularment interacció entre soroll i ototòxics laborals i vibracions mecàniques.
També anomena les persones especialment sensibles, de les quals dieu que s’ha
de mirar qualsevol efecte sobre la seva salut deguda a l’exposició al soroll. I el
més important, que per avaluar riscos s’han de tenir en compte els resultats de la
vigilància de la salut dels treballadors a avaluar.

Les conseqüències de l’article 6 són:

• S’ha de tenir una llista dels treballadors sotmesos a exposicions combinades
soroll + ototòxics, soroll + vibracions mecàniques.

• S’ha de determinar a prioriels treballadors especialment sensibles al soroll.

• S’han de disposar dels resultats i les conclusions de la vigilància de la salut
col·lectivament (sense afectar el dret a la privacitat de dades).
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L’article 9 diu que s’ha d’informar i formar els treballadors exposats a soroll, en
particular sobre la conveniència i forma de detectar i informar sobre indicis de lesió
auditiva. També s’ha d’informar els treballadors sobre el contingut i la finalitat de
la vigilància de la salut.

Per portar a terme el que es disposa en l’article 9, l’empresari haurà de disposar
dels mitjans adequats per informar els treballadors i haurà d’establir un canal per
a la comunicació de qualsevol signe precoç de dany .

I en l’article 11 es responen les següents qüestions:

A quins treballadors s’ha de portar a terme la vigilància de la salut?

S’haurà de fer vigilància sanitària específica per exposició laboral al soroll als que
en l’avaluació de riscos del seu lloc de treball es posi de manifest l’existència d’un
risc per a la seva salut; i sempre que:

• L’exposició sigui d’un nivell sonor diari i/o pic superior al valor inferior que
dóna lloc a una acció i es detecti un risc.

• L’exposició sigui superior al nivell que dóna lloc a una acció.

• Als treballadors especialment sensibles.

• En circumstàncies d’exposició atípiques o de difícil avaluació.

La vigilància de la funció auditiva és voluntària o obligatòria?

Segons l’article 22 de la Llei de prevenció, la vigilància de la salut és obligatòria
per al treballador quan hi ha o hi pot haver un risc per a la seva salut.

Quin és el contingut mínim de la vigilància de la salut?

La vigilància sanitària per a l’exposició laboral al soroll ha de contenir com a
mínim:

• L’historial clinicolaboral del treballador.

• El control audiomètric del treballador.

El control audiomètric es portarà a terme amb una audiometria tonal liminar i un
qüestionari de símptomes per als efectes auditius, inclòs el tinnitus.

També seria convenient portar a terme proves adequades per detectar efectes
extraauditius, com poden ser qüestionaris per identificar disfonies, alteracions en
la reproducció, controls de la tensió arterial.

Si hi ha lesions auditives o
risc de patir-ne, el
treballador comença a tenir
dificultats per entendre, alça
la veu innecessàriament,
sent xiulets a les orelles o
pateix una disminució
temporal del llindar
d’audició després de la
jornada laboral.
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No ve al cas establir la
periodicitat quan se superen

els valors límit perquè,
teòricament, no es pot

donar aquesta situació (no
es pot estar treballant amb

nivells sonors per sobre del
valor límit).

Obligacions de l’empresari

Les obligacions de l’empresari,
si la vigilància de la salut detecta

problemes, són:

• Revisar l’avaluació de
riscos.

• Revisar les accions
previstes per eliminar o
reduir els riscos,
incloent-hi la
possibilitat d’exigir l’ús
d’equips de protecció
individual
provisionalment fins
que s’elimini el risc.

• Tenir en compte les
recomanacions de la
vigilància de la salut,
incloent-hi la
reassignació de
treballadors.

• Disposar de vigilància
de la salut i examen de
l’estat de salut dels
treballadors amb una
exposició similar.

Amb quina periodicitat s’ha de portar a terme la vigilància de la salut?

S’ha de portar a terme una vigilància inicial a tots els treballadors en adscriure’ls
a un treball amb soroll ambiental, per conèixer la seva capacitat auditiva.

S’han de realitzar controls auditius periòdics:

• Cada cinc anys si el treballador està exposat a nivells sonors per sobre dels
valors que donen lloc a una acció.

• Cada tres anys si se superen els valors superiors d’acció.

• Sempre que hi hagi un canvi en les condicions laborals.

S’ha de fer vigilància de la salut del treballador que ha estat absent durant força
temps per una malaltia de llarga durada (vigilància per absència laboral).

Per als treballadors especialment sensibles, la periodicitat dependrà de les carac-
terístiques de l’exposició i del tipus de sensibilitat del treballador.

Quines accions es deriven quan en la vigilància de la salut s’ha detectat
una lesió auditiva?

Les accions que s’hauran de portar a terme es poden esquematitzar en:

• Informació al treballador del resultat i de les accions que es portaran a terme.

• Revisió de l’avaluació de riscos.

• Ús temporal de protectors auditius.

• Revisió de les mesures preventives.

• Vigilància de la salut dels companys amb exposició similar.

3.1.8 La normativa preveu exempcions?

La normativa preveu exempcions quant a l’ús de protectors auditius; en concret,
estableix que en les situacions en què la utilització de protectors auditius indivi-
duals pugui causar un risc més alt per a la seguretat i la salut del treballador, es
pot prescindir d’utilitzar-los. Però l’empresari ha de raonar i justificar aquesta
circumstància excepcional, i a més a més:

• S’han de consultar prèviament els treballadors implicats.

• Ha de constar en l’avaluació.

• S’ha de comunicar a l’autoritat laboral.
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• S’han d’adoptar mesures tècniques i organitzatives per reduir al mínim
els riscos derivats de l’exposició a nivells sonors elevats, per sobre dels
permesos.

• La vigilància de la salut s’ha de fer de forma més intensa.

3.1.9 Hi ha terminis especials d’aplicació del Reial decret 286/2006?

3.2 Normativa d’emissió de soroll

A l’Estat espanyol hi ha l’RD 1435/1992, de 27 de novembre, que és la transposició
de la Directiva 89/392/CEE, relativa a legislació sobre màquines.

Aquesta normativa reconeix el soroll com un risc de les màquines, per la qual cosa
exigeix que es construeixin de manera que l’emissió de soroll sigui com més baixa
millor, tenint en compte el progrés tècnic.

En l’article 1.7.4 de l’annex I s’estableix de forma específica que el fabricant ha
de fer constar en el manual d’instruccions de la màquina la declaració del soroll
aeri emès per la màquina.

El fabricant està obligat a declarar el soroll que emet la seva màquina, per la qual
cosa el comprador pot calcular, a priori, com variarà el nivell d’immissió de soroll
en la seva fàbrica quan instal·li la nova màquina.

L’estudi de màquines surt de les tasques bàsiques de realització del tècnic en
higiene industrial i és més aviat un risc de seguretat, però com que la immissió
està directament relacionada amb les fonts d’emissió de soroll, com les màquines,
l’higienista les ha de tenir en compte a l’hora d’avaluar el risc d’exposició a soroll
i sobretot a l’hora de proposar mesures de protecció col·lectiva davant el soroll.

A més a més, la informació que aporta el fabricant de la màquina sobre l’emissió
del soroll que emet es pot fer servir directament per calcular el nivell sonor
ambiental.

I en l’actualitat s’ha de tenir en compte la nova Directiva de màquines
2006/42/CE, que farà que l’Estat espanyol la transposi en breu.

Relacionat amb l’emissió de soroll per màquines i els seus efectes sobre els
treballadors, també s’ha de tenir en compte el seu ús correcte. Hi ha normativa
sobre l’ús d’equips de treball que tenen com a finalitat establir les pautes per a l’ús
sense risc:

• Reial decret 1215/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.

• Directiva 89/655/CEE, modificada per la Directiva 95/63/CE, que estableix

Un exemple d’exposició
excepcional en què no és
obligatori l’ús d’equips de
protecció individual són els
agents que regulen el
trànsit.

En matèria de normativa
sobre el soroll s’ha de tenir
en compte el Reial decret
56/1995, pel qual es
modifica l’RD 1435/1992.
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La Directiva 92/58/CEE
estableix les disposicions

mínimes en matèria de
senyalització de seguretat i

salut en el treball.

Per consultar el text
íntegre de l’RD 773/1997
podeu consultar la secció

“Annexos” del web
d’aquest crèdit.

les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels
treballadors en el treball dels equips de treball.

• Directiva 2001/45/CE, per la qual es modifica la Directiva 89/655/CEE,
relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització
per part dels treballadors en el treball dels equips de treball.

La senyalització dels espais sorollosos també està reglamentada en l’RD 485/1997,
sobre les disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en
el treball.

3.3 Normativa sobre protecció auditiva individual

La Directiva 89/656/CEE fixa les disposicions mínimes de seguretat i salut que
garanteixin una protecció adequada del treballador en la utilització dels equips de
protecció individual en el treball.

La Directiva comunitària sobre la utilització d’equips de protecció individual
està concretada en el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, que estableix les
disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per part dels
treballadors d’equips de protecció individual.

Normes UNE sobre protectors auditius

• Norma UNE-EN ISO 4869-2: Càlculs de l’atenuació que proporciona un protector auditiu.

• Norma UNE-EN 458:2005: Recomanacions relatives a la selecció, ús, precaucions d’ús i
manteniment-document guia. Aquesta norma és la que dictamina les regles generals sobre
l’ús de protectors auditius.

I a més a més hi ha normes específiques per a cada tipus de protector auditiu, que són les
següents:

• Norma UNE-EN 352-1: Orelleres. Diu que són equips de protecció individual de categoria II i
que han de complir les especificacions per a aquesta categoria.

• Norma UNE-EN 352-2: Taps simiinserits. Diu que són equips de protecció individual de
categoria II i que han de complir les especificacions per a aquesta categoria.

• Norma UNE-EN 352-3: Orelleres aplicades mitjançant arnesos a cascos industrials de
cap. Diu que són equips de protecció individual de categoria II i que han de complir les
especificacions per a aquesta categoria.

3.3.1 Comercialització dels equips de protecció individual

En l’RD 1407/1992, de 20 de novembre, que és la transposició de la Directiva
89/686/CEE, relativa a la comercialitzaciódels equips de protecció individual
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(EPI), regula les condicions per a la comercialització i lliure circulació intraco-
munitària dels equips de protecció individual.

L’RD 159/1995 modifica el Reial decret 1407/1992, pel qual es regulen les
condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips
de protecció individual.

En la normativa sobre comercialització, es fa referència als requisits que han de
complir els equips de protecció individual per comercialitzar-los i estableix els
procediments de certificació.

En el punt 3.5 de l’annex II indica que els protectors auditius hauran d’atenuar els
nivells sonors que percep l’usuari, fins a un nivell que no superi els valors límit
d’exposició diaris. Igualment hauran d’incloure la informació sobre l’atenuació
acústica que proporcionen.

Només es podran comercialitzar els protectors auditius que portin certificat CE i
vagin acompanyats d’una declaració del fabricant en què s’indiqui que el protector
compleix els requisits essencials fixats per la llei i que ha estat comprovat per un
organisme acreditat.

L’RD 159/1995, que és una modificació de l’RD 1407/1992, regula les condicions
i els criteris de selecció, ús i manteniment dels protectors auditius.

3.4 Normativa sobre protecció dels edificis davant el soroll

El Codi tècnic de l’edificació (CTE) estableix tota la normativa que han de seguir
els edificis a l’Estat espanyol. El Codi tècnic es completa amb documents bàsics
per portar a terme el que obliga la norma. Respecte al soroll, a finals del 2007, ha
sortit el Document bàsic DB-HR: protecció davant el soroll, en què es donen totes
les pautes constructives per desenvolupar el Codi tècnic.

El Codi tècnic de l’edificació s’ha creat amb la finalitat de garantir la seguretat de
les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient. Els edificis
s’han de projectar, construir, mantenir i conservar de tal manera que se satisfacin
els requisits bàsics següents relatius a l’habitabilitat:

• Higiene, salut i protecció del medi ambient, a fi que s’aconsegueixin
condicions acceptables de salubritat i estanquitat en l’ambient interior dels
edificis i que no deteriori el medi ambient en el seu entorn immediat.

• Protecció contra el soroll, de tal manera que el soroll que es percebi no
posi en perill la salut de les persones i puguin fer satisfactòriament les seves
activitats.

• Estalvi d’energia i aïllament tèrmic, de tal manera que s’aconsegueixi un ús
racional de l’energia necessària per a la utilització adequada de l’edifici.
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Si voleu consultar
íntegrament el Decret

1371/2007 i el seu annex,
en què figura el Document

bàsic DB-HR, aneu a la
secció “Annexos” del web

d’aquest crèdit.

El Reial decret 1367/2007
desenvolupa la Llei de soroll

ambiental.

El desenvolupament dels requisits bàsics estan recollits, amb el mateix ordre, en
els documents bàsics d’habitabilitat estructura i organització del Codi tècnic de
l’edificació. Reben el nom de documents bàsicsi són, respectivament:

• DB-HS: Salubritat.

• DB-HR: Protecció contra el soroll.

• DB-HE: Estalvi d’energia.

El Document bàsic DB-HR està redactat dins el Reial Decret 1371/2007, en el seu
annex.

La nova normativa sobre protecció davant el soroll en els edificis s’aplicarà als
edificis nous, tant els destinats a habitatge com els d’ús sanitari, administratiu,
sociocultural, etc.

Les exigències bàsiques del document sobre protecció davant el soroll, DB-HR,
es poden sintetitzar de la manera següent:

S’ha de limitar dins els edificis i en condicions normals d’utilització el risc de
molèsties o malalties que el soroll pot produir als usuaris, com a conseqüència
de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment. Per
satisfer aquest objectiu, els edificis s’han de projectar, construir i mantenir de tal
manera que els elements constructius que conformen els recintes tinguin unes
característiques acústiques adequades per reduir la transmissió del soroll aeri,
del soroll d’impactes i del soroll i les vibracions de les instal·lacions pròpies de
l’edifici i per limitar el soroll reverberant en les edificacions que tenen al costat.

Les particularitats del document bàsic de protecció contra el soroll són:

• Deroga la norma bàsica d’edificació sobre condicions acústiques en els
edificis: CA-81, CA-82, CA-86.

• És una actualització i adequació a la norma UNE-EN 13354, parts 1,2 i 3.

• Es completa amb una relació de solucions d’aïllament, elements de separa-
ció horitzontals i verticals, façanes i cobertes.

• S’hi inclouen soroll reverberant excessiu, absorció acústica i altres paràme-
tres físics relacionats amb el comportament del soroll amb la matèria.

L’objectiu de la DB-HR és la protecció davant el soroll, establint regles
i procediments que permetin complir les exigències bàsiques de protecció
davant el soroll. L’àmbit d’aplicació del document bàsic DB-HR són:

• Els recintes sorollosos.

• Els recintes i edificis d’espectacles.
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3.5 Normativa sobre confort acústic

L’estudi del soroll a l’entorn laboral també s’ha de fer des del punt de vista
ergonòmic.

Sabem que el soroll té un component subjectiu que no és mesurable amb instru-
ments, però sí que ho és amb tests especialitzats i mètodes estandarditzats.

Si no hi ha risc d’exposició laboral al soroll, s’ha de comprovar si el treballador no
pateix molèsties degudes al soroll ambiental en el seu lloc de treball. Aquest estudi
pertany a la branca de l’ergonomia dins la prevenció, per la qual cosa queda fora
del marc de la higiene en el treball, però l’article 4.4 de l’RD 286/2006 estableix
que a causa de la naturalesa de l’activitat, els treballadors han de disposar de locals
de descans amb un nivell sonor adequat per al descans. D’altar banda, la guia
tècnica té un apèndix (l’apèndix 3) exclusiu per valorar el confort acústic (les
molèsties degudes al soroll), cosa que demostra que l’higienista que vetlla per
la salut integral del treballador no ha de buscar com a objectiu disminuir el soroll
ambiental laboral per sota de 80 dB(A), sinó que ha de buscar que el treballador
no tingui cap molèstia deguda al sorolls.

No és possible determinar de forma universal quin és el nivell de soroll per sota
del qual no es produiran molèsties.

En l’apèndix 3 de la guia tècnica de l’RD 286/2006 es parla de les molèsties
degudes al soroll i ens explica els criteris de valoració més comuns. Ens diu que
les molèsties depenen de tres factors:

1. Factors individuals.

2. De l’experiència en les tasques desenvolupades.

3. De les condicions físiques del soroll.

Segons l’OMS (Organització Mundial de la Salut), l’interval entre 35 dB(A) i
65 dB(A) és el que la població considera que el soroll és molest o pertorbador
i recomana prendre’l com a referència de la possible existència de molèsties per
soroll.

A continuació s’enumeren els principals mètodes que actualment es fan servir
arreu del món per a l’avaluació ergonòmica del soroll:

• Corbes NC (noise criteria), que es van elaborar l’any 1957.

• Corbes PNC (prefered noise criteria), que es van elaborar l’any 1971.

• Corbes NR (noise rating).

• Corbes RC (room criteria).

• Índex RC-MARK II, que es calcula a partir de les corbes RC.

Molèsties degudes al soroll

L’Annex III de l’RD 486/1997:
Considera inclosos en la
definició de lloc de treball els
locals de descans. Determina
que les condicions ambientals en
els llocs de treball no han de
suposar un risc per al treballador
i, sempre que es pugui, no ha de
constituir una font d’incomoditat
o molèstia.

Llocs de descans en
l’entorn laboral

S’ha d’entendre com a àrees o
locals de descans, els espais
físics concebuts per recuperar els
nivells físics i mentals del
treballador. Els nivells sonors en
aquests espais són els que no
només no suposen un risc per a
la salut del treballador, sinó que
tampoc els li causen molèsties.

Per consultar les
exigències bàsiques de
protecció davant el soroll
que recomana el Codi
tècnic d’edificació i la
norma bàsica d’edificació,
així com els recomanats
pel RITE, en l’apèndix 3
de la guia tècnica de l’RD
286/ 2006, que trobareu
en la secció “Annexos” del
web.

En l’apèndix 3 de la guia
tècnica de l’RD 286/2006
que trobareu en la secció
“Annexos” del web estan
resumits els mètodes NR,
PNC, NC i RC, com també
trobareu el mètode SIL i el
càlcul del temps de
reverberació.
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Reverberació

És la persistència del so després
de l’extinció de la font sonora, a
causa de múltiples ones sonores

reflectides que continuen
arribant a l’oïda.

• Nivells d’interferència conversacional, SIL (speech interference level), que
es desenvolupa en la norma UNE-EN-ISO 9921:2004.

A més a més, a l’Estat espanyol hi ha els valors que s’estableixen en el Codi
tècnic d’edificació, en el seu document bàsic i en la norma bàsica d’edificació.
També estableixen valors la instrucció tècnica complementària del Reglament
d’instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE).

El mètode SIL és el més modern i es basa a valorar la capacitat del soroll ambiental
d’interferir la conversa entre dues persones en un entorn lliure de reverberacions.
En la taula 3.2 hi ha un exemple d’aplicació del mètode SIL

Taula 3.2. Mètode SIL

LSIL Distància màxima per considerar
satisfactòriament intel·ligible una conversa

normal (m)

35 7,5

40 4,2

45 2,3

50 1,3

55 0,75 ⇐

60 0,42

65 0,25

70 0,13

El valor LSIL dins el mètode SIL és el valor de nivell acústic (L significa level)
mesurat.

Com s’indica en la fletxa (⇐) de la taula 3.2, el nivell sonor ambiental ideal per
portar una conversa ha de ser inferior a 55 dB(A) i, en l’exemple, correspon a una
distància de 0,75 m, és a dir, les dues persones no poden portar una conversa de
manera adequada si estan a més de 0,75 metres l’una de l’altra.

3.6 Normativa sobre metrologia

La normativa sobre exposició laboral al soroll estableix que els instruments que es
facin servir per mesurar el nivell sonor s’han d’ajustar a les especificacions de les
normes UNE-EN 60804-1996 per als sonòmetres i a la norma UNE-EN 61252-
1998 per als dosímetres, encara que ja ha aparegut una nova norma vàlida per als
sonòmetres i per als dosímetres: la UNE-EN 61672-2005. La metrologia, doncs,
és pautada per les normes UNE que van apareixent.

La norma marc a l’Estat espanyol és la Llei 3/1985, de metrologia, que especifica
tots els procediments relacionats amb la pràctica metrològica del tipus que sigui.

Més endavant, l’any 2006, es va elaborar l’RD 889/2006, que regula el control
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metrològic de l’Estat. I el 2007 es va dictar l’Ordre ITC/2845/2007, que regula el
control metrològic de l’Estat dels instruments destinats al mesurament del soroll
audible i dels calibradors acústics.

Dosímetre

Per portar a terme l’avaluació de l’exposició laboral al soroll, es necessita mesurar
el nivell sonor ambiental, per la qual cosa cal disposar d’instrumentació adequada
i que acompleixi la normativa metrològica en vigor.

Els sonòmetres són els instruments destinats al mesurament dels nivells de pressió
sonora ponderats en freqüència i en temps.

Calibrador acústic

Per mesurar el soroll, la normativa també permet l’ús de mesuradors personals de
l’exposició sonora, que són els dosímetres.

A més a més d’un instrument de mesurament, es necessita un calibrador acústic
(calibrador sonor), que està dissenyat per produir un o més nivells de pressió
acústica perfectament coneguts a una o més freqüències. Són necessaris per
determinar la sensibilitat electroacústica en pressió del micròfon d’un sonòmetre
o d’un dosímetre.

Tota la instrumentació acústica (sonòmetres, dosímetres i calibradors) ha de seguir
la normativa d’instrumentació acústica. El resum normatiu es pot esquematitzar
com apareix en la figura 3.1.

Tipus de mesuraments segons el seu objectiu

Segons l’objectiu del mesurament, aquest pot ser:

• Mesurament no reglamentari.

• Mesurament reglamentari.

Els mesuraments no reglamentaris tenen com a objectiu conèixer el nivell sonor per a
aplicacions tècniques, per exemple, mesurament d’aïllaments acústics, comprovació de
l’eficàcia de la mesura de reducció acústica, localització de fonts sonores. És convenient
disposar d’instrumentació amb aprovació de model i verificació primitiva o certificat de
conformitat.

Els mesuraments reglamentaris es fan per donar compliment d’una llei, reial decret, ordre o
qualsevol altra disposició reglamentària. Tota la instrumentació utilitzada haurà de complir
el que disposa la reglamentació metrològica.
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Figura 3.1

3.6.1 Llei 3/1985, de 18 de març, de metrologia

Els punts més importants de la llei que afecten el mesurament del soroll són els
capítols III, IV i V.

El capítol III (“Control metrològic de l’Estat”), en el seu article 6, diu que
estan subjectes a control metrològic tots els objectes i elements d’aplicació en
metrologia, així com els mesuraments que reglamentàriament es determinin. I
l’article 7 diu que el control metrològic previst pot comprendre:

1. L’aprovació del model.

2. La verificació primitiva.

3. La verificació després de reparació o modificació.

4. La verificació periòdica.

5. La vigilància e inspecció.

De conformitat amb els respectius estatuts d’autonomia, poden realitzar el controls
3, 4 i 5 les comunitats autònomes o els ajuntaments, segons les seves competències
específiques.

El capítol IV parla de l’estructura funcional i el capítol V sobre el règim de
sancions i infraccions.
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3.6.2 Ordre de 16 de desembre de 1998 (Ministeri de Foment)

Aquesta ordre és una ampliació de la llei de metrologia. Un resum del seu
contingut és:

Capítol I. Camp d’aplicació, comercialització i lliure circulació. Regula els
sonòmetres, sonòmetres integradors que fan mitjanes i calibradors sonors.

El control metrològic consta del següent:

• Aprovació de model.

• Verificació primitiva.

• Verificació després de reparació o modificació.

• Verificació periòdica.

Capítol II. Aprovació de model. Els sonòmetres han de complir les normes UNE-
EN 60651:1996 i UNE-EN 60651/A1:1997.

El sonòmetres integradors que fan mitjanes han de seguir les normes UNE-EN
60804:1996 i UNE-EN 60804/A2:1997. I els calibradors acústics tenen la norma
UNE 20942:1994.

Capítol III. Verificació primitiva. Es realitza el mateix examen metrològic que en
l’aprovació de model.

Capítol IV: Verificació després de reparació o modificació. Indica que els
reparadors autoritzats han d’estar inscrits en el Registre de Control Metrològic. Un
cop reparat o modificat, s’ha de comunicar a l’Administració pública competent i
es realitzaran en l’instrument els assajos de la verificació primitiva.

Capítol V: Verificació periòdica. Es realitzarà anualment i els assajos són els
indicats per a la verificació primitiva.

La a Llei sobre metrologia va ser portada al Tribunal Constitucional per part
d’algunes comunitats autònomes, que va dictar dues sentències: una el 13 de maig
de 1991 i l’altra el 12 de desembre del mateix any. Les modificacions que es van
haver de realitzar queden reflectides en el Reial decret 889/2006, de 21 de juliol.
En aquest mateix reial decret també es transposa la Directiva 2004/22/CE, de 31
de març.

3.6.3 Reial decret 889/2006

L’RD estableix que les competències executives en matèria de control metrològic
de l’Estat corresponen a les comunitats autònomes, que disposaran d’una llista

Els dosímetres no apareixen
reglamentats fins a l’Ordre
ITC/ 2845/2007.
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La sigla ITC significa
instruccions tècniques

complementàries.

d’organismes notificats a l’Estat que estaran autoritzats per portar a terme la
verificació metrològica.

També diu que el Centre Espanyol de Metrologia és l’Organisme de Cooperació
Administrativa per a la Unió Europea i les Administracions Públiques competents
en el control metrològic.

Complementant el Reial decret, es va elaborar l’Ordre ITC/2845/2007, de 25 de
setembre.

3.6.4 Ordre ITC/2845/2007

Aquesta ordre regula el control metrològic de l’Estat dels instruments destinats al
mesurament del so audible i dels calibradors acústics.

Capítol I. Disposicions generals. Són objecte d’aquesta ordre el sonòmetres,
dosímetres i calibradors acústics

Capítol II. Fase de comercialització i posada en servei. Limita el nombre de
mòduls indicats en l’RD 889/2006 per a l’avaluació de conformitat.

Capítol III. Verificació després de reparació o modificació. La reparació o
modificació de la instrumentació només la podrà realitzar una persona o entitat que
estiguin inscrits en el Registre de Control Metrològic. El titular de l’instrument
haurà de comunicar a l’Administració la seva reparació o modificació. Superada la
verificació, es posa una etiqueta a l’instrument i s’emet el corresponent certificat
de verificació que tindrà efectes de verificació periòdica.

Capítol IV. Verificació periòdica. Els titulars de la instrumentació l’han de
sol·licitar abans que faci un any de l’anterior verificació i, un cop superada, es
col·locarà una etiqueta a l’instrument i s’emetrà el corresponent certificat de
verificació.

3.6.5 Disposicions transitòries. Sonòmetres i calibradors acústics
en servei

Els sonòmetres i calibradors acústics amb models que acomplien els reglaments
tècnics amb anterioritat a l’RD 889/2006 es podran seguir utilitzant sempre que
també acompleixin l’Ordre del Ministeri de Foment del 16 de desembre de 1998.
Aquests sonòmetres i calibradors acústics hauran de superar les verificacions
després de reparació o modificació periòdica d’acord amb la mateixa ordre.

Els dosímetres en servei es podran seguir fent servir sempre que acompleixin
la verificació periòdica regulada en el capítol IV de l’RD 889/2006 i no hi és
aplicable l’apartat 1 de l’article 14 del Reial decret (declaració de conformitat,
aprovació de model). Els assajos a realitzar com a primera verificació es
realitzaran segons l’annex B de la norma UNE-EN 61252:1998.
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Annex III: Normes o documents que acrediten la presumpció de conformitat.

• Els sonòmetres han de seguir les normes UNE-EN 61672-1:2005 i UNEEN
61672-2:2005.

• Els calibradors acústics tenen la norma UNE-EN 60942:2005.

• I els dosímetres han de complir les normes UNE-EN 61252:1998 i UNE-EN
61252/A1:2003.

Annex IV: Procediment de verificació després de reparació o modificació. Aquest
procediment de verificació es realitza en l’instrument prèviament a un examen ad-
ministratiu i si és favorable es fa l’examen metrològic segons el tipus d’instrument.

Per als sonòmetres s’ha d’emplenar el document IEC 61672-3:2006 o quan es
disposi de la norma UNE-EN 61672-3.

Per als dosímetres s’ha de seguir la norma UNE-EN 61252:1998 en un rang
entre 80 dB i 140 dB. Per als dosímetres en servei se’ls aplicarà com a primera
verificació.

Els calibradors acústics segueixen l’annex B de la norma UNE-EN 60942:2005.

Annex V: Procediment de verificació periòdica. Aquesta verificació periòdica es
portarà a terme anualment i un cop superat l’examen administratiu es realitzarà
el metròlogic específic idèntic al que s’ha de portar a terme en les verificacions
després de reparació o modificació especificades en l’annex IV.

Per resumir la normativa aplicable sobre metrologia, es poden diferenciar les
instruccions per a la instrumentació en servei abans de l’Ordre ITC/2845/2007
i la posada en el mercat posteriorment a l’entrada en vigor d’aquesta orde. Així
tenim que:

• Instrumentació en servei abans de l’Ordre ITC/2845/2007

– Sonòmetres i calibradors acústics. Es poden seguir fent servir sempre
que compleixin, com fins ara, l’Ordre del Ministeri de Foment del 16
de desembre de 1998 fins al final de la seva vida útil.

– Dosímetres. Es poden seguir fent servir sempre que superin satisfac-
tòriament el que s’estableix per a la verificació periòdica regulada en
el capítol IV de l’Ordre ITC/2845/2007.

• Instrumentació posterior a l’Ordre ITC/2845/2007. S’ha d’aplicar tot el que
estableix aquesta ordre.

3.7 Pla de prevenció davant el soroll

Protegir els treballadors davant els riscos derivats de l’exposició al soroll durant
el treball és un deure social i una obligació legal de l’empresari.
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El Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat
dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll, en l’article
4, en què estableix les disposicions encaminades a evitar o a reduir l’exposició al
soroll, estableix que l’empresari ha de tenir dins el pla de prevenció un programa
de mesures tècniques i d’organització destinat a reduir l’exposició al soroll (qui
n’és el responsable, els terminis de realització, els recursos humans i econòmics
destinats...), quan se superin els valors superiors que donen lloc a una acció.

Per elaborar un pla davant el soroll, igual que es faria en qualsevol pla, ens hem
de fer diverses preguntes. El desenvolupament de cadascuna d’aquestes preguntes
donarà lloc a l’elaboració del pla de prevenció.

• Qui està implicat en el pla? Abans de posar en marxa qualsevol pla de
prevenció, és necessari una voluntat de la direcció de l’empresa d’abordar
el problema i arribar a solucions, ja que aquest pla necessita mitjans humans
i econòmics.

És necessària una política de millora de les condicions de treball i s’han
d’assignar uns pressupostos i uns mitjans materials i humans per a la
consecució del pla.

Després del compromís de la direcció en el pla, hi ha d’estar immers tot el
personal de l’empresa i tot el personal extern (si ve al cas) relacionat amb
la prevenció.

• Objectius del pla? Pot ser exclusivament complir la normativa vigent (el
Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la
seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al
soroll) o pot fer un pas més enllà.

• Anàlisi de la situació? Per saber si hi ha problemàtica relacionada amb el
soroll, és necessari fer mesuraments en tots els llocs de treball, excepte en
aquells que, com especifica l’article 6 de la normativa, la directa apreciació
professional acreditada permeti arribar a una conclusió sense necessitat de
mesurar.

Una eina molt útil consisteix a confeccionar un mapa sonor de l’empresa,
que serà la base per elaborar el pla de prevenció davant el soroll.

• Qui ha d’estar present en el mesurament dels llocs de treball? Convé
que estiguin presents en el mesurament del lloc de treball:

– Tècnic de seguretat e higiene.
– Responsable del lloc de treball.
– Metge de l’empresa.
– Representant legal de l’empresa.
– Representant dels treballadors (tenen el dret legal).

• Com s’han de recollir les dades del mesurament del soroll? És necessari
que les dades sobre les mesures de soroll i els controls mèdics de la funció
auditiva es recullin d’una manera sistematitzada, uniforme i homogènia, en
suports documentals coneguts per tots els implicats, ja que legalment s’han
de tenir arxivats durant 30 anys.
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• Quines dades necessitem sobre l’exposició al soroll dels treballadors?
S’han d’indicar les tasques que du a terme el treballador i les dades relatives
a la protecció auditiva, si la utilitza; el temps que esmerça a fer cada tasca;
la jornada laboral; la formació rebuda; si és especialment sensible al soroll;
si pateix alguna malaltia; si s’ha fet recentment controls auditius; si ha notat
molèsties auditives o pèrdua d’audició; etc. És a dir, tot allò que es cregui
d’utilitat per portar a terme una avaluació correcta.

• Com avaluarem la situació? L’esquema general d’actuacions en un pla de
prevenció és el següent:

– Avaluació de riscos: identificació, mesuraments i valoració criteris.

– Control de l’exposició.

• Hem d’informar els treballadors? Hem d’informar com a mínim sobre el
que estableix la normativa:

– L’avaluació de la seva exposició al soroll i els riscos potencials per a
la seva audició.

– Les mesures preventives adoptades, especificant les que ha d’adoptar
el treballador.

– La utilització o no de protectors auditius.

– Els resultats del control mèdic de la seva audició.
També es pot ampliar aquesta informació amb cartells, informes
personals i altres mesures.
I si el treballador està exposat a un nivell sonor igual o superior als
valors inferiors d’exposició que donen lloc a una acció, l’article 9 de
l’RD 286/2006 enumera la informació que ha de rebre.

• Hem d’informar els representants dels treballadors? Si el treballador
està exposat a un nivell sonor igual o superior als valors inferiors d’exposició
que donen lloc a una acció, l’article 9 de l’RD 286/2006 enumera la
informació que han de rebre ell i/o els seus representants.

A més, l’article 10 del mateix Reial decret estableix que també tenen dret a
participar en l’avaluació i en la presa de decisions.

• Què ha de contenir el nostre pla de formació? És necessari formar els
treballadors sobre els riscos derivats de l’exposició al soroll.

Quan hi hagi un programa de reducció dels nivells sonors, serà necessari
elaborar un pla de formació, que haurà de contenir: objectius, destinataris,
formadors, metodologia, mitjans materials, terminis i seguiment de la seva
eficàcia.

• Quines mesures correctores hem d’adoptar? Dependrà de la situació
concreta de l’empresa, i es poden resumir en organitzatives i tècniques.

• És necessari avaluar el pla? Sí, sempre s’ha de comprovar si els objectius
que hem plantejat s’han complert i en quin grau, per poder corregir errors.
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Introducció

Dins els agents físics que s’avaluen en higiene industrial, un dels més transcen-
dents, com a conseqüència del progressiu increment de les quotes de mecanització
en els llocs de treball i l’augment dels ritmes de producció, és el soroll. Moltes
activitats es duen a terme en un ambient amb contaminació sonora; per tant, el
soroll és el risc laboral que es manifesta de manera més reiterada.

L’avaluació dels nivells sonors en l’entorn laboral és una operació necessària i
imprescindible (per llei) per determinar la gravetat del problema i fer un diagnòstic
de la situació de partida, com a etapa prèvia a qualsevol programa de reducció del
soroll.

En aquesta unitat s’explica com s’avalua i com es controla l’exposició laboral al
soroll.

Per fer l’avaluació, la normativa estableix que s’han de portar a terme mesura-
ments del soroll ambiental amb instruments de mesurament adequats. En el
nucli d’activitat “Mesurament del nivell sonor” s’explica quins instruments de
mesurament hi ha, com i quan s’han de fer servir.

Un cop s’han fet les mesuraments, s’ha de poder comparar els valors obtinguts
amb els criteris de valoració que estableix l’RD 286/2006. L’avaluació del risc
higiènic per exposició laboral al soroll es fa basant-se en dos paràmetres: el nivell
diari equivalent i el nivell pic. Com portar a terme la seva valoració i, per tant,
l’avaluació es desenvolupa en el nucli d’activitat “Avaluació de l’exposició laboral
al soroll”.

En el nucli d’activitat “Control del soroll. Protecció individual” es donen
directrius per, en cas que en l’avaluació s’hagi detectat un risc d’exposició laboral
al soroll, minimitzar-lo i/o evitar el risc sobre els treballadors exposats.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat didàctica, és convenient anar fent les
activitats i els exercicis d’autoavaluació, i llegir els annexos. En el cas del nucli
d’activitat “Mesurament del nivell sonor”, compteu amb un recurs de contingut
que us ajudarà a practicar com es mesura el soroll. També disposeu d’un recurs
de contingut per al nucli d’activitat “Control del soroll. Protecció individual”, on
es poden veure protectors auditius individuals d’una casa comercial i practicareu
el càlcul de l’atenuació que produeixen els EPI.
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Objectius

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

• Recollir la informació necessària per avaluar els riscos amb relació al soroll,
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.

• 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.

• Identificar les desviacions, amb relació a l’exposició al soroll ambiental, en-
tre els procediments reals de treball i els mètodes i procediments establerts
normativament a l’empresa, a partir de manuals de procediment i normes
internes.

• Relacionar els factors de risc derivats de l’exposició al soroll ambiental amb
els paràmetres, els procediments, els instruments i els aparells per mesurar-
los.

• Interpretar les característiques tècniques d’ús i de manteniment, les condi-
cions de calibratge i els procediments de posada al punt dels aparells de
mesurament i enregistrament de sorolls, a partir de la documentació tècnica
de treball.

• Determinar els sorolls ambientals, el mesurament dels quals requereix
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 sorolls identificats.

• Identificar els valors dels paràmetres dels sorolls 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
de l’exposició a soroll ambiental, 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’exposició a soroll ambiental, segons les
desviacions observades, la gravetat dels efectes que poden produir sobre
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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 derivats de l’exposició a soroll ambiental, a partir de documenta-
ció i estudis tècnics.

• Relacionar les mesures de prevenció i protecció i les tècniques preventives
amb els riscos derivats de l’exposició a soroll ambiental i els efectes
eliminatoris o reductors del risc que poden originar.

• Seleccionar les mesures de prevenció i les proteccions que es poden aplicar
davant els riscos derivats de l’exposició a soroll ambiental, 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’exposició a soroll ambiental, segons els factors de risc presents en el lloc
de treball, a partir del pla general de prevenció, les condicions de treball, les
característiques 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’exposició a soroll ambiental 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.
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1. Mesurament del nivell sonor

La Llei de prevenció 31/1995 i el Reglament dels serveis de prevenció 39/97
disposen que els riscos en el lloc de treball (i el soroll és un dels riscos que es
troben més habitualment) s’han d’identificar, eliminar, avaluar i controlar, per
aquest ordre. A més a més, el Reial decret 286/2006, del soroll, en l’article 6,
estableix que l’empresari haurà de fer una avaluació de l’exposició al soroll dels
treballadors que estan al seu càrrec basada en el mesurament dels nivells de soroll
en els seus llocs de treball. L’RD 286/2006 també estableix el següent:

• El mesurament i l’avaluació, les ha de fer personal qualificat.

• No és necessari mesurar en els casos en què la directa apreciació professio-
nal acreditada permeti arribar a una conclusió.

• La normativa també estableix que els mètodes d’avaluació i de mesurament
han de contenir l’estratègia de mostreig: nombre de lectures, nombre de
treballadors, forma de fer els mesuraments, durada dels mesuraments, i que
tots aquests paràmetres han de ser representatius de l’exposició.

• El mesurament del soroll, sempre que es pugui, s’ha de fer en absència del
treballador, i s’ha de col·locar el micròfon a l’alçada on es trobaria la seva
orella. Si no és possible, el micròfon s’ha de col·locar davant l’orella del
treballador a uns deu centímetres de distància (perquè el seu cos no faci de
pantalla).

• El nombre i la durada dels mesuraments i el moment ha de ser el necessari
per possibilitar la presa de decisions.

1.1 Condicions dels mesuraments del soroll ambiental

Per mesurar qualsevol risc sempre s’ha de partir de la identificació de tots els llocs
de treball aptes per ser avaluats, excepte aquells on a simple vista, com que el
soroll ambiental és molt baix, es pugui assegurar que el nivell diari equivalent al
qual estarà exposat el treballador no superarà els 80 dB(A) i que el nivell de pic
és inferior a 135 dB(C). No obstant això, les avaluacions s’han d’executar en tots
els llocs de treball on hi hagi dubtes raonables.

Per altra banda, s’han de localitzar totes les fonts generadores de soroll i considerar
tots els llocs de treball implicats.

Al seu torn, s’ha de concretar el conjunt de tasques que es repeteixen o no en una
jornada laboral i que serà la descripció del lloc de treball habitual, que és necessari
conèixer per definir on i quan mesurar.

Es recomana llegir l’NTP
270 sobre el mesurament
del soroll, encara que s’ha
de tenir en compte que fa
referència a una
normativa derogada pel
nou Reial decret 286/2006.
Ho podeu trobar en la
secció “Annexos” del web
d’aquest crèdit .També es
recomana llegir l’apèndix
5 de la guia tècnica de
l’RD 286/2006:
“Mesuraments del nivell
de soroll”.
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Grup homogeni de
treballadors

El grup homogeni de treballadors
és el conjunt de treballadors que

fan tasques similars i en el
mateix entorn laboral, de manera

que es pot considerar que estan
exposats al mateix nivell de risc.

Finalment, un cop es coneixen les fonts de soroll i estan definides les tasques de
cada lloc de treball, es podran concretar grups homogenis d’exposició, i així reduir
el nombre de ls mesuraments que s’han d’executar, extrapolant les dades de soroll
trobades per a un lloc a tot el col·lectiu del grup homogeni.

Els condicionant bàsics per fer mesuraments de soroll són:

• Per què es porten a terme els mesuraments.

• El lloc on es porta a terme el mesurament.

• El tipus de soroll en el lloc de mesurament.

• La durada del mesurament.

• Quan portar a terme els mesuraments.

• Quants mesuraments s’han de portar a terme.

• El tipus d’instrument de mesurament.

Totes aquestes qüestions es responen en l’article 6 i l’annex II del Reial decret
286/2006 i s’amplien a l’explicació d’aquest article i a l’apèndix 5 de la seva guia
tècnica.

1) Per què es porten a terme els mesuraments. Les raons per les quals es
justifiquen els mesuraments de soroll són variades i podem destacar:

• Realització d’una inspecció laboral.

• Definir les característiques del focus generador de soroll prèvies a la compra
d’una màquina o per implantar accions correctores.

• Verificació de l’eficàcia de les accions correctores portades a terme.

• Contrastar la forma com el soroll canvia amb el temps.

• Sense oblidar les exigències del Reial decret 286/2006, que estableix el
següent:

– Si LAeq,d > 85 dB(A) i/o Lpic >137 dB(C), s’ha de portar a terme una
avaluació com a mínim cada any.

– I si LAeq,d > 80 dB(A) i/o Lpic > 135 dB(C), l’avaluació periòdica ha
de ser com a mínim cada tres anys.

– S’han de portar a terme nous mesuraments quan es produeixi algun
canvi en el lloc de treball.

2) El lloc on es porta a terme el mesurament. Si el lloc de treball que s’ha
d’avaluar és fix, n’hi ha prou de situar el micròfon de mesurament a l’alçada del
cap del treballador i pròxim a l’orella, tenint cura d’evitar els possibles efectes
d’apantallament. D’una manera ideal s’hauria de mesurar el nivell sonor en el
lloc ocupat per l’orella del treballador, però sense que ell hi estigui present.
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Si no és possible evitar la presència del treballador, el micròfon es col·locarà entre
10 i 40 cm de distància del pavelló auditiu del treballador. Si no és possible posar
el sonòmetre a menys de 40 cm, s’haurà de fer servir un dosímetre.

També és important evitar que el tècnic que porta a terme el mesurament faci de
pantalla del soroll, per això el tècnic haurà de mantenir el sonòmetre allunyat del
seu cos i situar-se fora de la línia del focus d’emissió de soroll més important (si
n’hi ha) i el sonòmetre. I per descomptat, s’ha d’evitar la presència de qualsevol
altra persona al voltant del sonòmetre.

La manera més fàcil de portar a terme els mesuraments d’un lloc de treball fix és
usant un trípode per fixar el sonòmetre.

Per situar el micròfon en la direcció correcta de mesurament, s’han de seguir les
instruccions donades pel fabricant i en general, si el treballador està estàtic en el
seu lloc de treball, el micròfon seguirà la vista del treballador.

Si el lloc de treball és mòbil, s’hauria de desplaçar l’instrument amb el treballador
i per aquest cas és molt útil l’ús d’un dosímetre. Una altra possibilitat, si no es
disposa de dosímetre, és considerar que el lloc de treball està format per diferents
espais fixos i prendre mesuraments de soroll de cada espai i després calcular la
suma logarítmica dels diferents nivells sonors trobats.

3) El tipus de soroll en el lloc de mesurament. Segons el tipus de soroll, els
mesuraments s’han de portar a terme seguint uns procediments concrets.

• Si el soroll és estable en el lloc de treball, no cal mesurar durant tot el temps
d’exposició.

– Si s’efectuen els mesuraments amb un sonòmetre, s’han de fer com
a mínim 5 mesuraments d’una durada mínima de quinze segons
cadascuna i s’obté el nivell sonor equivalent directament de la mitjana
aritmètica.

– Si el mesurament es porta a terme amb un sonòmetre integrador que
fa mitjanes, s’obtindrà directament el nivell sonor equivalent. Com a
previsió, es poden portar a terme un mínim de tres mesuraments de
curta durada i fer la mitjana aritmètica.
Amb un dosímetre, s’obté directament el valor de nivell sonor equiva-
lent.

• Si el soroll és periòdic, cada mesurament ha de cobrir més d’un període.
Els mesuraments s’han de portar a terme amb un sonòmetre integrador que
fa mitjanes o amb un dosímetre.

– Si la diferència entre els valors màxim i mínim del nivell sonor de cada
període és inferior a 2 dB, n’hi ha prou amb fer tres mesuraments. El
nivell sonor equivalent es troba com la mitjana aritmètica dels valors
de tots els mesuraments.

– Si la diferència de nivells sonors en cada període és superior a 2 dB, el
nombre de mesuraments ha de ser, com a mínim, de cinc, que s’han de

Per saber com es fa la
suma logarítmica,
consulteu la unitat
didàctica “Introducció al
soroll” en el nucli
d’activitat “Conceptes
bàsics d’acústica”.

En la taula 2 (“Selecció
d’estratègies de
mesurament”), que es
troba en l’annex 5 de la
guia tècnica del Reial
decret 286/2006, hi ha
propostes de tipus
d’estratègia de
mesurament en funció de
la mobilitat del lloc de
treball a mesurar i la
complexitat de la tasca
que es desenvolupa.
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Per a més informació
sobre el mesurament del

soroll d’impacte, es
recomana llegir l’apèndix

5 de la guia tècnica del
Reial decret 286/2006,

que trobareu en la secció
“Annexos” del web.

En la mateixa secció 4 de
l’apèndix 5 de la guia

tècnica de l’RD 286/2006,
en la taula 3 (“Selecció de

la durada del mostreig”)
es troba la durada mínima

acumulada dels
mesuraments que es

recomana aplicar segons
el nombre de treballadors

que formen un grup
homogeni.

portar a terme de forma aleatòria. El nivell sonor equivalent es calcula
aplicant-hi càlculs estadístics.

• Si el soroll és d’impacte i es disposa d’un sonòmetre integrador que fa
mitjanes, es pot programar en la funció per a aquest tipus de soroll tal com
es disposa en l’annex 3 del Reial decret 286/2006.

• Si es poden definir cicles en el lloc de treball, els mesuraments han de ser
representatives de nombres sencers de cicles.

4) Durada del mesurament. Si es tracta d’un soroll continu, n’hi ha prou amb un
mesurament de curta durada, de pocs minuts, o fins i tot segons, si és molt estable,
per obtenir un valor representatiu.

Si el soroll és variable o d’impacte és necessari perllongar el mesurament durant
un període de temps suficient perquè el mesurament inclogui tots els augments
i les disminucions de nivell sonor i aconseguir un valor final representatiu de la
realitat.

Com més variabilitat del soroll, més llarg ha de ser el temps de mesurament.
Pot arribar a ser necessari mesurar durant tota la jornada laboral i plantejar-se
la utilització d’un dosímetre.

En qualsevol cas, el nivell sonor trobat es considera el nivell sonor durant tota
la jornada laboral, tant si s’ha mesurat durant tota la jornada com si se n’ha pres
un mesurament representatiu o se n’han pres diferents mesuraments en diferents
espais i s’ha calculat la suma logarítmica.

En l’apèndix 5 de la guia tècnica de l’RD 286/2006, en la secció 4 (“Estratègies
de mesurament”), podem trobar recomanacions del temps de mesurament en:

• Mesuraments basats en l’operació o tasca.

• Mesuraments basats en el mostreig durant el treball.

• Mesuraments de la jornada completa.

5) Quan portar a terme els mesuraments. S’haurà de mesurar quan s’estimi
que la situació de treball existent és representativa del que passa habitualment en
el lloc de treball; en definitiva, que no passin coses diferents de l’habitual de cada
dia, que no hi ha màquines espatllades totalment o parcialment, que no treballen
a més o menys revolucions de les habituals...

En l’apèndix 5 de la guia tècnica de l’RD 286/2006, en la secció 3 (“Selecció de
la jornada de mesurament”), s’especifica que s’escollirà una o més jornades que el
tècnic sobre la base de la informació rebuda de l’empresa i dels treballadors, que
siguin característiques del treball habitual.

6) Quants mesuraments s’han de portar a terme. En una mateixa jornada
laboral s’han de portar a terme tants mesuraments com siguin necessàries per
aconseguir un valor de nivell sonor mitjà representatiu del lloc de treball.
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Si el nivell sonor varia d’un dia a l’altre, s’han de prendre mesuraments en dies
diferents i fer l’avaluació a partir del nivell sonor equivalent setmanal.

La norma ISO 1999:1990 diu que per valorar el risc de pèrdua d’audició és
tècnicament adequat prendre el valor de LAeq,d com el valor mitjà dels diferents
LAeq,d,i de les jornades a les quals l’individu està exposat a soroll. Tanmateix, com
que el Reial decret 286/2006 planteja que quan hi hagi variabilitat d’exposició
d’una jornada a l’altra es pugi fer servir el valor de LAeq,s, el valor mitjà deixa
de ser necessari. En el cas que la variabilitat d’exposició fos tan gran que
hi haguessin diferències apreciables entre els valors de LAeq,s corresponents a
diferents setmanes, s’agafarà com a referència la setmana en la qual el valor de
LAeq,s sigui més elevat.

7) Tipus d’instrument de mesurament. Hem de diferenciar quin instrument
de mesurament es fa servir, ja que la forma d’obtenir les dades sonores és molt
diferent si l’aparell és un sonòmetre o un dosímetre.

Els mesuraments sempre s’han de fer amb els aparells que segueixin les normes
fixades pel Reial decret 286/2006, en l’annex III (“Instruments de mesurament i
condicions d’aplicació”).

1.2 Tipus d’instruments de mesurament

El Reial decret 286/2006, en l’annex III (“Instruments de mesurament i condicions
d’aplicació”), estableix, segons el nivell sonor que es vol determinar (nivell
d’exposició diari o nivell pic), quins tipus d’instruments de mesurament es poden
fer servir i quines característiques han de tenir. Els tres instruments de mesurament
anomenats en el Reial decret són:

• Sonòmetres.

• Sonòmetres integradors-promitjadors.

• Dosímetres. Sonòmetre integrador

Dosímetre

Per mesurar el nivell global de soroll es fa servir un sonòmetre, un sonòmetre
integrador que fa mitjanes o un dosímetre i, si volem conèixer l’espectre sonor,
necessitem un analitzador de freqüències en temps real, que presenta en el mateix
instant el succés sonor, encara que la majoria de sonòmetres integradors indiquen
l’anàlisi en bandes d’octava i pocs en terços d’octava (són més cars).

L’espectre de freqüències s’aconsegueix amb l’anàlisi del soroll, amb ajut de filtres
electrònics que només deixen passar les freqüències que es troben dins una zona
delimitada (la d’una banda d’octava o d’una banda de terç d’octava, segons el
sonòmetre de què es tracti).

Tots els instruments de mesurament de soroll es poden classificar en funció de les
seves característiques de precisió. En la taula 1.1 hi ha la classificació segons la
precisió.

El punt 2 (“Instruments de
mesurament”) de l’apèndix
5 de la guia tècnica de l’RD
286/2006 amplia la
informació donada en
l’annex III del mateix Reial
decret.
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Sonòmetres

En el cas dels sonòmetres, és
molt habitual utilitzar la norma

CEI 651, que classifica els
sonòmetres segons la seva
precisió en tipus 0, 1, 2 i 3.

Taula 1.1. Classificació dels equips de mesurament

Tipus 0 Tipus 1 Tipus 2 Tipus 3

Aplicacions Patró de referència de
laboratoris d’assajos

Estudis de camp i de
laboratori

Aplicacions generals Mesuraments prospectius

Precisió en condicions
de referència

± 0,4 dB ± 1,0 dB ± 1,0 dB ± 1,5 dB

Direccionabilitat en un
angle de 30º i de 1.000 a
2.000 Hz

0,5 dB 1,0 dB 2,0 dB 4,0 dB

Per portar a terme l’avaluació de l’exposició laboral a soroll, l’RD 286/2006
només permet l’ús d’instruments de mesurament de tipus 1 i 2.

El Reial decret 889/2006 estableix els instruments de mesurament i l’Ordre
ITC/2845/2007, de 25 de setembre, regula el control metrològic a l’Estat espanyol
sobre els instruments destinats a mesurar el soroll audible, sonòmetres, dosímetres
i calibradors.

1.2.1 Sonòmetres

Si es vol mesurar el nivell de pressió sonora que hi ha en un punt, el més habitual
és utilitzar un instrument de lectura directa com és el sonòmetre. El sonòmetre és
un instrument electrònic capaç de mesurar el nivell de pressió acústica, expressat
en decibels, sense considerar-ne l’efecte fisiològic. Registra un nivell d’energia
sobre l’espectre sonor de 0 a 20.000 Hz.

Un sonòmetre està constituït, bàsicament, per un micròfon que transforma les
variacions de pressió en variacions idèntiques d’una magnitud elèctrica. Con-
nectat al micròfon, hi ha un conjunt de circuits electrònics que condicionen el
senyal per obtenir un valor intel·ligible, i finalment hi ha un mecanisme indicador,
normalment una pantalla numèrica en què es llegeix directament el valor del nivell
de pressió sonora expressat en decibels.

Si en els circuits electrònics s’inclou un filtre que s’adapti a la definició de l’escala
de ponderació A, llavors la lectura de l’indicador serà el nivell sonor expressat en
decibels ponderats en A (dB(A)) i així s’obtindrà el nivell sonor ambiental ajustat
a la sensibilitat de l’oïda humana.

El sonòmetre és un instrument dissenyat i construït per mesurar el nivell de
pressió acústica dels sorolls ambientals. La majoria són portàtils i de fàcil
ús, cosa que permet fer còmodament els mesuraments necessaris per valorar
diferents situacions. A més, la majoria disposen de filtres de ponderació A i
C.

Els sonòmetres disposen, com a mínim, de:
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• Micròfon.

• Amplificador.

• Filtres de ponderació de freqüència.

• Circuit detector.

• Rectificador de senyal.

• Indicador de valors.

El micròfon és l’essència del sonòmetre. És un sensor acústic que és capaç
de transformar les variacions de pressió acústica en tensions elèctriques alternes
proporcionals a la diferència de pressió detectada. És la part més susceptible de
ser deteriorada perquè és a l’exterior de l’instrument. Habitualment es protegeix
amb una bola d’escuma de poliuretà, anomenadapantalla antivent, que no dificulta
la recepció del soroll i evita l’error per causa de corrents d’aire.

L‘amplificador multiplica el senyal del micròfon per fer-lo utilitzable i
transformar-lo en un senyal elèctric. Totes les variacions de pressió sonora les
converteix en senyals elèctrics equivalents, que es reflecteixen en un indicador
analògic o digital i s’expressen en decibels i/o decibels ponderats en A.

Els filtres de ponderació de freqüència s’acoblen a l’amplificador per propor-
cionar els valors sonors a l’escala desitjada, normalment l’escala de ponderació
A.

Els instruments de mesurament contenen uns circuits electrònics que detecten
les ones acústiques que els filtres han deixat passar transformades en senyals
elèctriques.

El rectificador de senyal és una xarxa de resistències elèctriques calibrada que
està inserida en l’amplificador per minorar el nivell del senyal elèctric.

Un cop el senyal elèctric és rectificat, els microprocessadors el converteixen en
un senyal digital que apareix en la pantalla de l’instrument en forma de nombres i
lletres, és el que anomenem indicador de senyal.

Si a més a més en els circuits s’inclou un filtre de pas de banda, bé d’octava, bé
de terç d’octava o bé tots dos filtres, la lectura de l’indicador podrà ser el nivell
sonor en la banda que correspon.

Els sonòmetres han de ser exactes i de mesures reproduïbles, és a dir, que el valor
que dóna l’indicador ha de coincidir amb el valor de la pressió sonora real en el
punt de mesurament, i també ha de coincidir amb el resultat indicat per un altre
sonòmetre que ha mesurat en les mateixes condicions. Els instruments disponibles
en el mercat comercial acrediten aquesta característica mitjançant la declaració de
compliment dels paràmetres de qualitat.

Les normes de qualitat defineixen una sèrie d’assajos molt precisos per comprovar
que un instrument tingui un comportament que el faci adequat per a l’ús que se’n
farà.
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Si voleu saber més sobre
el valor eficaç, consulteu

la unitat didàctica
“Introducció al soroll” en el

nucli d’activitat
“Conceptes bàsics

d’acústica”.

Els sorolls a mesurar tenen fluctuacions en el temps si són ràpides, impossibles
de determinar, per la qual cosa els sonòmetres disposen de la possibilitat de
seleccionar la velocitat de seguiment del soroll abans de donar un valor. Segons la
velocitat de seguiment, hi haurà un temps d’integració de la pressió sonora associat
(constant de temps). Cada opció de constant de temps és un valor del temps
que tarda l’instrument a indicar el nivell sonor des que ha començat a mesurar.
Les normes d’assaig defineixen tres valors, que es resumeixen en la taula 1.2. El
sonòmetre dóna com a lectura el valor eficaç (rms), que és el valor mitjà quadràtic
del mesurament de l’energia acústica del soroll. El valor eficaç proporciona la
mitjana del nivell de pressió acústica en el temps que duri el mesurament (constant
de temps), que pot ser slow, fast o impulsiu.

Taula 1.2. Constants de temps i les seves característiques

Nom Símbol Concepte mesurat Constant de temps

Lent (slow) S Valor eficaç (rms) 1 s

Ràpid (fast) F Valor eficaç (rms) 125 ms

Impulsiu (impulse) I Valor eficaç (rms) 35 ms i 1 s de descens

Pic (peak ) P Valor eficaç (rms) < 100 µs

L’opció slow és la que permet el seguiment i la lectura correcta del nivell de pressió
acústica quan es mesura un soroll continu i constant (figura 1.1). La normativa
sobre avaluació de l’exposició laboral al soroll obliga que els mesuraments del
nivell sonor es facin en la posició slow.

Figura 1.1. Soroll estable

La característica fast permet seguir fluctuacions ràpides del nivell de pressió
acústica, però és una opció inestable i amb constants canvis numèrics. El seu
temps d’integració (125 ms) és semblant al de l’oïda humana.

El soroll impulsiu té una durada de microsegons i es dóna quan el nivell de pressió
acústica decreix exponencialment amb el temps i els successius impactes estan
separats entre si més d’un segon. S’ha de tenir constància d’aquest tipus de soroll
en un lloc de treball mitjançant el mesurament del nivell de pic.

Una altra opció que incorporen la majoria de sonòmetres és la de mesurar el nivell
pic (peak) i, per activar-la, normalment només és necessari prémer el botó indicat
a l’aparell. Serveix per mesurar pics de soroll o impulsos màxims de soroll, ja
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que mesura i reté el valor acústic gairebé instantàniament. Conserva a la pantalla
el nivell màxim al qual ha arribat el nivell de pressió acústica durant el temps
de mesurament. També es fa servir per mesurar i valorar sorolls d’impacte i així
prevenir trencaments de timpà.

Perquè el valor pic sigui normalitzat, l’aparell ha de poder donar una resposta molt
ràpida a la lectura, normalment inferior a 0,1 s, com es veu en la taula 1.2.

Els sonòmetres per avaluar l’exposició laboral al soroll s’han d’ajustar, com
a mínim, a la norma CEI-651 per als instruments de tipus 2.
Han de disposar de la funció slow i de la ponderació A de freqüències.
Només es pot fer servir per a sorolls estables.

1.2.2 Sonòmetres integradors

Els sonòmetres integradors són instruments de mesurament del soroll evolucionats
dels sonòmetres convencionals que incorporen circuits electrònics digitals.

El fet que tinguin més circuits i siguin digitals fa possible que proporcionin
funcions addicionals, com ara permetre desar a la memòria dades, fer càlculs
matemàtics i elaborar dades, tenir connexió a ordinadors, cosa que permet el
buidatge de sèries de mesuraments realitzades i la seva anàlisi posterior, etc.

Una de les funcions més útils dels sonòmetres integradors per a l’avaluació de
l’exposició laboral al soroll és que poden calcular el nivell sonorequivalent.

Els sonòmetres integradors són els sonòmetres que incorporen els circuits
electrònics necessaris per portar a terme el mesurament del nivell de pressió
acústica continu equivalent ponderat A i es pot fer servir per mesurar
qualsevol tipus de soroll. S’han d’ajustar com a mínim a les prescripcions
establertes en la norma CEI-804 per als instruments de mesurament de tipus
2.

1.2.3 Dosímetres

La utilització de sonòmetres per mesurar l’exposició laboral al soroll de treballa-
dors que es mouen de lloc de treball amb ambients acústics diferents durant la
seva jornada laboral planteja dificultats per als tècnics a l’hora de portar a terme
els mesuraments de soroll. Per resoldre aquesta dificultat, en higiene industrial
és habitual l’ús del concepte de dosi de soroll. La dosi de soroll és una forma
de mesurar la quantitat d’energia sonora que rep un treballador en un període
relativament llarg de temps, normalment hores.

Instruments de nova
generació

L’enorme desenvolupament
aconseguit per l’electrònica ha
permès disposar de microcircuits
capaços de portar a terme
multitud d’aplicacions
pràctiques amb una elevada
fiabilitat i un cost reduït.

Estan disponibles en el mercat
diferents instruments de
mesurament del soroll basats en
l’ús de microprocessadors, que
ofereixen una alta gamma de
possibilitats i permeten als
usuaris desenvolupar estudis del
soroll ambiental cada cop més
complets.

Un instrument genèric de
mesurament del soroll de nova
generació té un convertidor
analògic/digital,
microprocessadors, memòria,
teclat de control, una interfície i
una pantalla

Dosímetre

Funciona bàsicament com un
sonòmetre integrador i es tracta
d’un equip portàtil que integra
de forma automàtica els dos
paràmetres bàsics des del punt
de vista higiènic: el nivell de
pressió acústica i el temps
d’exposció.
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La dosi de soroll es mesura amb uns aparells anomenats dosímetres personals.

Els dosímetres personals són uns instruments portàtils que mesuren el
nivell de pressió sonora durant un temps programat i van emmagatzemant
els valors trobats. En finalitzar el temps de mesurament programat,
proporcionen el valor de dosi de soroll.

El valor de dosi màxima admissible del dosímetre és del 100%.

El dosímetre està format per un monitor d’exposició, que acumula el soroll
constantment amb circuits i un micròfon similars als mesuradors de pressió sonora
dels sonòmetres. La diferència és que són portàtils i el treballador els pot portar a
sobre. El senyal acústic s’acumula en un condensador un cop ha estat transformat
en energia elèctrica. Porta incorporat un sistema lector en què s’expressa la dosi
acumulada durant el temps que ha estat en funcionament.

La dosi de soroll és proporcional a la pressió sonora eficaç i al temps (figura 1.2).

Figura 1.2. Soroll aleatori

Els dosímetres es diferencien dels sonòmetres en el fet que la lectura que donen
no és un valor puntual de nivell de pressió sonora si no que indica el tant per cent
de la dosi màxima permesa i inclou una indicació que s’activa per informar que se
sobrepassen els 140 dB de nivell pic.

La major part dels dosímetres personals de soroll disposen de:

• Micròfon.

• Detector de superació del valor de pic màxim.

• Ponderació de freqüència A.

• Detector de baix nivell sonor.

• Integrador.

• Indicador de valors numèrics.
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Els dosímetres són instruments portàtils que es poden portar a la butxaca durant la
jornada laboral sense molestar la feina del treballador. Han de complir les normes
CEI-651, CEI:804 i UNE-EN 61252, revisada el juliol de 2003, i també la norma
UNE-EN 61672:2005, que estableix que la resposta pic ha de ser100 s.

1.3 Procés de mesurament del nivell sonor

La realització de mesuraments de soroll amb un sonòmetre és una pràctica
aparentment senzilla, només cal connectar l’instrument, verificar que té bateries
en bon estat, comprovar que és dins el període de calibració portada a terme per
una empresa externa, calibrar amb el calibrador portàtil, posar-lo en un trípode en
el lloc habitual del treballador (si pots ser sense la seva presència) i llegir en el
visualitzador el resultat del mesurament.

Si es fan mesuraments amb el dosímetre, en lloc de deixar l’instrument en un
trípode, s’ha de programar el període de mesurament i s’ha de col·locar sobre el
treballador. Al final del temps de mesurament programat, es llegeix el tant per
cent d’exposició en el visor.

S’ha de tenir cura, per complir el requisit de representativitat del mesurament que
exigeix la normativa, de seguir els criteris amb els quals s’ha de portar a terme el
mesurament.

1.3.1 Mesuraments amb sonòmetres o sonòmetres integradors

La presència del treballador en el lloc de treball, quan es porten a terme els
mesuraments de soroll, pot produir pertorbacions en el camp acústic que alterin
els resultats.

Per evitar les pertorbacions acústiques degudes al treballador, la normativa reco-
mana que els mesuraments es facin, preferentment, en absència del treballador.

L’instrument de mesurament es pot posar sobre un trípode, de manera que
el micròfon quedi a l’alçada d’on es trobaria l’orella del treballador i dirigit
cap a la font sonora.

No sempre és possible aconseguir que el treballador abandoni el seu lloc de treball
per portar a terme els mesuraments. En aquest cas, el micròfon s’ha de col·locar
davant l’orella del treballador, a uns deu centímetres de distància.

Dosímetres i sonòmetres

En l’actualitat hi ha dosímetres
que es poden fer servir com a
sonòmetres integradors, de
manera que un mateix aparell
sigui útil per a qualsevol situació.

Per conèixer els nivells
sonors ambientals
establerts per la llei,
consulteu l’RD 286/2006,
que podreu trobar en la
secció “Annexos” del web
d’aquest crèdit.
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El mesurament sempre s’ha d’efectuar en la característica slow, ponderació
freqüencial A, tractant de dirigir el micròfon a la zona on s’obtingui una
millor lectura, a uns 10 centímetres de l’orella del treballador i, si és possible,
apartant el treballador per evitar apantallaments amb el seu cos.

Espectre sonor

El nombre i la durada dels mesuraments s’han de determinar tenint en compte
que l’objectiu bàsic és relacionar els mesuraments amb l’exposició al soroll que
correspon al lloc de treball que es vol avaluar per poder prendre decisions sobre
el tipus d’actuació preventiva que s’haurà de portar a terme.

Si els mesuraments que s’han portat a terme amb l’objectiu de valorar un lloc de
treball, tenint en compte el marge d’error intrínsec als mesuraments, ens permeten
afirmar que el nivell diari equivalent és dins un dels rangs d’actuació definits en
la normativa vigent, els mesuraments han estat suficients. En cas que el marge
d’error dels mesuraments no permeti assignar, amb garantia, un dels límits o
nivells establerts per la normativa vigent, es pot optar per alguna de les possibilitats
següents:

• Suposar que se supera el nivell establert per llei.

• Incrementar el nombre de mesuraments i tornar a intentar treure conclusions
sobre l’exposició a soroll.

• Augmentar la durada dels mesuraments.

Exemple de mesurament d’un soroll estable amb sonòmetre integrador

Es tracta d’un entorn laboral amb un nivell sonor ambiental estable (figura 1.3), és a dir, que
no té variacions de més de 5 decibels. El soroll és global, no hi ha un focus clar de soroll.

Figura 1.3. Exemple de soroll estable

Estratègia de mesurament:

• Treballador absent.

• Sonòmetre integrador de tipus 1.

Es prenen cinc mesuraments durant tot el temps d’exposició (taula 1.3).
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Taula 1.3. Valors obtinguts amb el sonòmetre integrador.

Mesurament LAeq,T (dB(A))

1 88,1

2 85,9

3 88,5

4 89,0

5 88,0

Es demana calcular el valor de nivell sonor equivalent ponderat en A, per al temps t, que
ens servirà posteriorment per calcular el valor d’exposició diària.

Per calcular al valor de LAeq,T , en el cas d’un soroll estable com que estem tractant, s’ha
de fer simplement la mitjana aritmètica dels valors, tal com estableix l’NTP 270.

Així doncs:

LAeq,T =
88, 1 + 85, 9 + 88, 5 + 89, 0 + 88, 0

5
= 87, 9 dB(A)

1.3.2 Mesuraments amb dosímetres

Si es vol saber la dosi de soroll que rep un treballador, s’ha de fer servir un
dosímetre personal. En aquest cas, és obligatori que el treballador porti enganxat
a sobre l’aparell i que el micròfon es col·loqui el més a prop possible de la seva
oïda, per exemple enganxat a la solapa de la camisa.

S’ha d’intentar col·locar el dosímetre a sobre del treballador, de manera que li
molesti el menys possible i sobretot que el cable del micròfon estigui ben protegit
perquè no es desendolli de l’aparell o es pugui enganxar en alguna màquina o amb
el braç del treballador.

El treballador ha de dur a terme les tasques habituals de la seva jornada laboral
sense tocar l’aparell ni modificar les dades programades en el programari.

Mesurament amb dosímetre d’última
generació

En el cas dels dosímetres, es fa un únic mesurament durant tot el temps d’exposició,
si és possible, i si no, un temps prou representatiu del nivell o dels nivells sonors
als quals està exposat el treballador durant una jornada laboral habitual.

1.4 Calibratge dels instruments de mesurament de soroll

El calibratge és obligatori per als sonòmetres, dosímetres o qualsevol instrument
de mesurament del soroll, i també per als calibradors interns. Hi ha dos tipus
de calibratge de l’instrument de mesurament: el calibratge intern i el calibratge
extern.

1) Calibratge intern. D’acord amb els requeriments de la normativa vigent,
el micròfon dels instruments de mesurament s’ha de verificar mitjançant un
calibrador acústic, abans i després de cada mesurament o sèrie de mesuraments.
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Alguns calibradors porten a
més a més un altre altaveu

que emet a 104 dB o que
poden emetre altres

freqüències, per exemple,
125, 250 o 2.000 Hz.

El calibratge abans i després de prendre mesuraments té com a finalitat la
verificació que el micròfon de l’instrument de mesurament detecta el nivell sonor
de manera correcta, dins el marge d’exactitud del tipus d’instrument (tipus 1, 2 o
3).

El calibratge dels instruments de mesurament de soroll es porta a terme amb
un calibrador acústic, que consisteix en un aparell que porta incorporat un petit
altaveu que emet un soroll uniforme, normalment d’una pressió acústica de 94 dB
i a una freqüència de 1.000 Hz. El procés de calibratge és el següent:

• Es posa en contacte el calibrador amb l’equip de mesurament del soroll,
introduint el micròfon en l’orifici que té el calibrador.

• Es posa en marxa el mesurador de soroll i es posa en la funció de mesura-
ment del nivell de pressió acústica i del nivell pic.

• S’acciona el calibrador acústic, que començarà a emetre el senyal predeter-
minat.

• Després d’un període d’estabilització, de més o menys un minut, es verifica
la lectura de l’aparell de mesurament i es contrasta amb el senyal acústic
emès pel calibrador. Per donar com a correcte l’equip, el valor de soroll que
indiqui ha de ser el que emet el calibrador amb un marge d’error dins el que
li correspon pel tipus d’aparell (tipus 0, 1, 2 o 3).

En cas que el valor que indiqui l’aparell no sigui el correcte, es pot intentar
ajustar la lectura de l’equip al del calibrador amb un botonet que té incorporat
i es recomana que es porti a calibrar a una empresa experta.

2) El calibratge extern. Fa referència a la verificació de totes les parts que formen
l’instrument de mesurament i l’ha de portar a terme una empresa especialitzada
abans de posar-se en funcionament i de manera periòdica.

El fabricant de l’instrument de mesurament ha d’adjuntar a l’aparell un certificat
de calibratge realitzat per una empresa certificada.

L’empresa certificada en calibratges d’aparells de mesurament de soroll ha d’in-
dicar cada quant s’ha de tornar a certificar l’aparell de mesurament, que per regla
general és d’una periodicitat anual.

Procés de calibratge

Les operacions obligatòries que s’han de portar a terme en un calibratge extern
són:

• Verificar l’estat de les piles dels equips i disposar de reserva.

• Assajos de verificació de mesurament amb calibradors sonors i en les
condicions ambientals següents:

– Temperatura de 20 ºC.

– Humitat relativa del 65%.

– Pressió atmosfèrica de 1.013 hPa.
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– Nivell de pressió acústica de fons menor a 60 dB(A).

– Estar lluny de camps magnètics i vibracions.

• Es revisa l’estat físic exterior de l’instrument: funda, cos, adaptador.

• Es revisa el seu estat de neteja.

Qualsevol aparell de mesurament de soroll fora de calibratge, per valor o per data,
no es pot fer servir per portar a terme avaluacions de l’exposició laboral a soroll.

Els calibradors acústics per portar a terme el calibratge abans de prendre mesura-
ments també els ha de calibrar cada any una empresa certificada i el fabricant
ha d’adjuntar a l’instrument la seva verificació inicial per part de l’empresa
certificada.

1.5 Successos acústics

Els successos acústics són fases d’exposició molt intenses provocades pel procés
o el mètode productiu de l’entorn laboral (figura 1.4).

Són estranys i de curta durada, s’escapen de l’anàlisi i el mesurament, idesvirtuen
el resultat, però s’han de considerar en l’avaluació.

Figura 1.4. Succés acústic

La fletxa marca la zona on s’ha produït un succés acústic.

La interpretació dels successos acústics és delicada. S’ha de disposar de bona
informació i experiència. Al final és el criteri del tècnic que porta a terme
l’avaluació decidir què es fa. Per decidir com tractar el succés acústic:

• S’han d’identificar les causes.

• S’ha d’observar l’entorn i el moment quan es produeix el succés.

• S’ha de treure, si l’instrument de mesurament ho permet, l’històric del
mesurament.

• S’han de fer mesuraments prospectius al voltant del moment del succés
acústic.

• S’han de consultar els treballadors implicats per saber quan i per què es
produeix el succés acústic per intentar eliminar-ne la causa.



Riscos físics ambientals 24 Avaluació i control del soroll

Succés acústic eliminat de l’històric

De vegades, el tècnic de prevenció decideix eliminar el succés acústic de l’històric
del mesurament, però és una acció perillosa, ja que pot fer disminuir considera-
blement el nivell de pressió sonora diari al qual el treballador està exposat o fins i
tot no detectar un nivell pic elevat.

1.6 Incerteses dels mesuraments

En el procés de mesurament hi ha diferents tipus d’incerteses. Es poden classificar
en:

Estem rodejats de múltiples fonts
sonores en la nostra vida quotidiana.

• Incerteses degudes als instruments de mesurament:

– Posició del micròfon.

– Tipus d’instrument: 1 o 2.

– Calibratge.

• Incertesa deguda a la realització del mesurament:

– Errors deguts a falses contribucions: vent, cops de micròfon...

– Errors en l’anàlisi de les condicions d’exposició.

– Contribucions de soroll externes no habituals en el lloc de treball, com
les alarmes acústiques, música, converses entre treballadors...

L’RD 286/2006, en els annexos II i III, dóna certes instruccions per minimitzar
els errors deguts al mesurament. I en l’apèndix 5, apartat 5 (“Incertesa dels
resultats”) hi ha una explicació més detallada sobre la incertesa i hi aparexien
exemples pràctics.

1) Incertesa associada als instruments de mesurament. La incertesa associada
als instruments de mesurament és el valor expressat en dB(A) que defineix un
interval de confiança del 95% i es coneix amb les sigles U2.

Depèn del tipus de precisió de l’instrument de mesurament. En la taula 1.4
es poden veure els valors estipulats internacionalment de U2 segons el tipus
d’instrument

Taula 1.4. Incertesa estàndard, U2, dels instruments de mesurament

Instrument de mesurament U2 dB(A)

Sonòmetre tipus 1 0,5

Sonòmetre tipus 2 1,0

Dosímetre 1,0

Posició del micròfon a sobre de
l’orellera

El valor que mesuri l’instrument també dependrà de la posició del micròfon. S’han
establert uns valors fixos de decibels per a les incerteses, que es coneixen amb la
simbologia U3. En la taula 1.5 se’n recullen els valors estandarditzats.
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Taula 1.5. Incertesa estàndard, U3, segons la posició del micròfon

Mesurament amb U3 dB(A)

Camp reverberant Camp lliure

Treballador absent 0,3 0,5

Treballador present 0,9 1,5

Dosímetre 0,9 1,5

Distribució normal (corba de Gauss)

2) Incertesa associada al mesurament. Estudis pel que fa a la incertesa associada
al mostreig han demostrat que l’exposició diària al soroll durant un període llarg
de treball (anys) segueix una distribució normal. L’estimació de la distribució
normal es fa utilitzant la distribució t de Student convencional. Es consideren els
límits de confiança al 95%.

La incertesa associada al mostreig és U1 i es defineix com el valor expressat
en dB(A) que defineix un interval de confiança al 95% en portar a terme el
mesurament ambiental de soroll. S’estima en funció del nombre de mostres (N) i
la desviació típica (SL) que es poden trobar en taules especialitzades, com la que
apareix en l’apèndix 5, apartat 5 (“Incertesa dels resultats”, taula 6) de la guia
tècnica de l’RD 286/2006.

Si el mesurament es fa amb un dosímetre durant tot el temps d’exposició U1 = 0
dB(A).

L’annex II de l’RD 286/2006 estableix que quan un dels límits o nivells sonors
establerts se situï dins l’interval d’incertesa del resultat del mesurament es pot
optar pel següent:

• Suposar que se supera aquest límit.

• Tornar a mesurar augmentant el nombre de mesuraments i/o la seva durada.

En la figura 1.5 i la figura 1.6 es pot veure gràficament què significa aplicar una
no-conformitat o bé portar a terme més mesuraments.

Figura 1.5. Suposar que se supera el limit
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Figura 1.6. Incrementar el nombre de mesuraments

1.6.1 Incertesa global

En la pràctica preventiva, no hi ha gaire temps per fer càlculs d’incerteses i, a
més, en la majoria de mesuraments hi ha tants factors aleatoris que intervenen en
l’error total del resultat que seria gairebé impossible valorar-los. Per facilitar la
tasca, s’ha definit la incertesa global del resultat (U) com la mitjana geomètrica de
les incerteses degudes a l’instrument i al mesurament, expressada en dB(A). En
la fórmula de la incertesa global dels resultats està l’expressió matemàtica:

U =
√

U2
1 + U2

2 + U2
3

On:

U1: Incertesa associada al mostreig.

U2: Incertesa associada a l’instrument de mesurament.

U3: Incertesa associada a la posició del micròfon. Totes en dB(A)

L’experiència ha demostrat que habitualment U > 1 i que el valor més freqüent és
≥ 2. I per facilitar el procediment, s’han proposat valors estàndard de U, que són
els de la taula 1.6, com a valors aproximats.

Taula 1.6. Valors d’incertesa global

Tipus d’instrument U dB(A)

1 1

2 2

Exemple d’aplicació de la incertesa

S’han portat a terme cinc mesuraments ambientals en un entorn laboral de soroll estable
(taula 1.7). El treballador no estava present i s’ha fet servir un sonòmetre integrador de
tipus 1 Els valors de nivell sonor equivalent ponderat en A que ha marcat l’instrument dels
cinc mesuraments és:

Taula 1.7. Valors del nivell sonor

Mesurament LAeq,T (dB(A))

1 88,1

2 85,9
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3 88,5

4 89,0

5 88,0

Aplicant-hi el càlcul estadístic, obtenim:

LAeq,T = 87, 9 dB(A)

U1(SL = 1, n = 5) = 1, 1 dB(A)

I fent servir la taula amb els valors d’incertesa estàndard U2 dels instruments de
mesurament i la taula amb els valors d’incertesa estàndard U3 segons la posició del
micròfon, agafem els valors:

U2 = 0, 5 dB(A): sonòmetre tipus 1.

U3 = 0, 5 dB(A): treballador absent i considerem camp lliure.

La incertesa global es calcula mitjançant la fórmula:

U =
√

U2
1 + U2

2 + U3
3

i substituint els valors tenim:

U =
√

1, 12 + 0, 55 + 0, 52 = 1, 3 dB(A)

Si en lloc de fer càlculs, haguéssim mirat la taula corresponent als valors d’incertesa global,
el valor de U = 1 dB(A).

Si ajustem al nombre sencer els valors de la incertesa global calculada, ens dóna 1, que
és el mateix valor que el de la taula de valors d’incertesa global.

Si es tenen mitjans materials i humans, la incertesa global es calcula mitjançant
fórmules estadístiques i matemàtiques i, si no, ja n’hi ha prou d’utilitzar els
valors de la taula 1.6, tenint en compte la suma d’inexactituds que ja s’han anat
arrossegant durant tot el període de mostreig.
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2. Avaluació de l’exposició laboral al soroll

Per portar a terme l’avaluació de l’exposició laboral al soroll és obligatori seguir
les directrius del Reial decret 286/2006. El procés d’avaluació ha de comprendre
les actuacions següents:

• Avaluació inicial.

• Avaluacions addicionals:

– Avaluacions cada cop que es creï un nou lloc de treball o algun dels
existents sigui afectat per modificacions.

– Avaluacions periòdiques segons el que estableix la normativa.

La normativa estableix que l’avaluació s’ha de fer i que els mètodes i instruments
de mesurament han de permetre la determinació dels paràmetres següents:

• Nivell diari equivalent ponderat en A: LAeq,d .

• Nivell pic: Lpic.

• Nivell setmanal equivalent ponderat en A: LAeq,s.

I a partir dels valors de nivell diari i nivell pic o nivell setmanal i nivell pic s’han de
comparar amb els valors límit o que donen lloc a una acció definits en la normativa
vigent i decidir si hi ha risc i, en cas afirmatiu, quines actuacions s’han de portar
a terme.

Quan un dels límits establerts se situï dins l’interval d’incertesa del resultat del
mesurament, es pot optar per:

• Pressuposar que se supera aquest valor.

• Incrementar el nombre de mesuraments i/o la seva durada fins a aconseguir
la reducció de l’interval d’incertesa, sense sobrepassar mai el temps d’ex-
posició. L’interval d’incertesa s’ha d’estimar tenint en compte la pràctica
metrològica.

Un cop s’ha portat a terme l’avaluació, tot el procés realitzat, les conclusions i
les mesures de control i protecció individual proposades s’han de plasmar amb un
document anomenat informe d’avaluació, que ha d’estar signat per la persona o
les persones que han portat a terme l’avaluació i per l’empresari, per confirmar
que l’ha llegit.

En la secció “Annexos”
del web podeu trobar el
text íntegre de l’RD
286/2006 i en la unitat
didàctica “Introducció al
soroll” en el nucli
d’activitat “Marc normatiu
sobre el soroll” trobareu
explicat el Reial decret.

Factors de risc davant
l’exposició laboral a soroll

• Temps d’exposició.
Com més temps, més
risc.

• Freqüència i nivell de
pressió sonora. Més
elevats, més risc.

• Tipus de soroll.

• Distància a la font
emissora. Com menys
distància, més risc.

• Sensibilitat de la
persona receptora: edat,
resistència física,
característiques de la
seva oïda.

• Danys previs a l’oïda.

• Mitjans de protecció
col·lectius i/o
individuals utilitzats.

Per ampliar la informació
sobre la incertesa del
mesurament, consulteu el
nucli d’activitat
“Mesurament del nivell
sonor” d’aquesta mateixa
unitat didàctica.
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Els sonòmetres integradors
i els sonòmetres integradors

que fan mitjanes són el
mateix tipus d’instrument.

En el text, per abreujar, no
es posa l’expressió que fa

mitjanes, tot i que sí que
apareix en el Reial decret

286/2006 .

2.1 Càlculs per obtenir el nivell sonor ambiental

Cada tipus d’aparell dóna uns o altres tipus de dades, per la qual cosa, segons el
tipus d’aparell utilitzat per mesurar, després s’han de portar a terme uns càlculs.
En el mercat, actualment hi ha tres tipus d’aparells que mesuren soroll, que són:

• Sonòmetres.

• Sonòmetres integradors.

• Dosímetres.

A més, el Reial decret 286/2006, en l’article 6, estableix que per portar a terme
els mesuraments s’han de fer servir els instruments indicats en l’annex III del
mateix Reial decret. Així mateix s’ha de tenir en compte si es fan mesuraments
per determinar:

• El nivell diari equivalent.

• El nivell pic.

En funció de quin dels dos paràmetres es vol mesurar, es poden fer servir uns o
altres instruments de mesurament amb unes característiques determinades.

• Mesuraments del nivell diari equivalent ponderat en A (LAeq,d). El
mesurament per determinar el nivell diari equivalent es pot portar a terme
amb els tipus d’instruments següents:

– Sonòmetres. Aquests aparells són vàlids quan el soroll que es vol
mesurar és estable, llavors la lectura mitjana es considerarà igual al
nivell de pressió acústica continu equivalent ponderat en A (LAeq,T ).
El valor de LAeq,d es calcula mitjançant fórmula.
Els sonòmetres han de ser com a mínim de classe 2, han de tenir l’opció
slow i els filtres de ponderació A.

– Sonòmetres integradors que fan mitjanes. Serveixen per mesurar
qualsevol tipus de soroll. Calculen directament el valor de LAeq,T .
El valor de LAeq,d es calcula mitjançant fórmula.
Han de ser com a mínim de classe 2.

– Dosímetres. Serveixen per mesurar qualsevol tipus de soroll. Cal-
culen directament el valor de LAeq,d . S’ha de fer un mesurament
prou representativa, s’aconsella que sigui com a mínim del 90% del
temps d’exposició i que es mesurin tres jornades. El valor de LAeq,d

serà la mitjana aritmètica dels tres valors. Si el resultats dels tres
mesuraments en tres dies diferents difereixen en més de tres decibels,
cal mesurar com a mínim una altra jornada i tornar a fer la mitjana
aritmètica.
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• Mesuraments per obtenir el nivell pic (Lpic). Els instruments de mesura-
ment permesos en l’RD 286/2006 han de tenir els circuits adequats per al
mesurament directe dels valors pic.

El nivell pic, en ponderació C, és un valor que proporciona directament
l’instrument de mesurament que l’obté a partir del nivell sonor ponderat en
C que ha desat en la memòria durant tot el temps de mesurament del soroll
ambiental.

2.1.1 Càlcul del nivell diari a partir de mesuraments amb sonòmetres

Per avaluar el soroll utilitzant un sonòmetre simple, s’han de portar a terme
diferents mesuraments ambientals puntuals aleatoris dins el període de temps que
volem avaluar. Els valors que apareixeran en la pantalla en cada mesurament de
l’aparell seran el nivell de pressió acústica ponderat en A que correspon a l’instant
concret en què s’ha pres el mesurament.

El nivell de pressió acústica continu equivalent ponderat en A que correspon
al temps d’exposició es pot calcular portant a terme la mitjana aritmètica dels
valors puntuals, com es mostra en la fórmula que apareix a continuació, que és el
sumatori logarítmic dels nivells de pressió sonora instantanis.

LAeq,T =
1

n
·
i=n∑

i=1

LpAi

On:

LAeq,T : nivell de pressió acústica continu equivalent ponderat en A per a un temps
T, en dB(A).

LpA: nivell de pressió acústica ponderat en A, en dB(A).

n: nombre de mesuraments instantanis que s’han portat a terme en un tempsT.

El valor de nivell d’exposició diari equivalent es calcula mitjançant la fórmula
següent, que és la ponderació temporal (temps d’exposició, temps de referència
de vuit hores) en forma logarítmica.

LAeq,d = LAeq,T + 10 · log
(
T

8

)

En què:

LAeq,T : nivell d’exposició diari, en dB(A).

LAeq,T : nivell de pressió acústica continu equivalent ponderat en A per a un temps
T, en dB(A).

T : temps d’exposició del treballador al soroll, en hores.
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Amb el valor de nivell d’exposició diària equivalent es fa l’avaluació
de l’exposició laboral al soroll comparant amb els nivells definits en la
normativa vigent.

2.1.2 Càlcul del nivell diari a partir de mesuraments amb sonòmetres
integradors

Si el sonòmetre integrador està col·locat en el lloc de treball a avaluar i programat
per a mesurar durant tot el temps d’exposició, el valor que proporcionarà la
pantalla de l’instrument (la lectura) serà el nivell de pressió acústica continu
equivalent ponderat a A que correspon al temps d’exposició.

Cicles de treball

Si el lloc de treball que es vol avaluar està format per cicles i subcicles, s’han de portar
mesuraments del soroll en cicles complets i en prou quantitat per obtenir un resultat
representatiu del soroll ambiental. El nivell sonor equivalent s’obtindrà amb la suma
logarítmica dels nivells sonors obtinguts en mesuraments dels diferents cicles:

LAeq,T i = 10 · log
(

1

T
·

n∑

i

Ti · 10(0,1·LAeq,Ti
)

)

Si el mesurament del soroll només s’ha portat a terme durant una part del temps
d’exposició al soroll i aquest soroll és molt estable, es pot considerar que el nivell
sonor durant tot el temps d’exposició és igual al valor trobat durant el mesurament
i s’agafa la lectura realitzada com el valor de nivell de pressió acústica continu
equivalent ponderat a A que correspon al temps d’exposició.

Com passa quan es mesura amb sonòmetres simples, el valor de nivell d’exposició
diari equivalent es calcula de la mateixa manera que amb sonòmetre, és a dir, amb
la fórmula:

LAeq,d = LAeq,T + 10 · log
(
T

8

)

Els instruments d’última generació fan els càlculs per obtenir el nivell diari
equivalent sempre que es programin adequadament.

I per tant, l’avaluació de l’exposició laboral al soroll es porta a terme comparant
el nivell d’exposició diari equivalent obtingut amb la fórmula anterior amb els
nivells definits en la normativa vigent.

2.1.3 Càlcul del nivell diari a partir de mesuraments amb dosímetres

Els dosímetres es podrien fer servir per al mesurament del nivell diari equivalent
de qualsevol tipus de soroll. Per ser vàlids legalment, els dosímetres han de tenir
el certificat de conformitat segons les normes UNE-EN 61252 (abril 1998) i UNE-
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EN 61252/A1 (juliol 2003) tal com dictamina l’Ordre ITC/2845/2007.

Per conveni, es prenen un valor de pressió sonora eficaç i un temps d’exposició
com a referència i a la combinació s’assigna el valor 1 (o 100%) de dosi.

Normalment, la combinació de referència hauria de ser 87 dB(A) i 8 hores (valor
límit establert per normativa). També es podria prendre 85 dB(A) i 8 hores, que
és el valor superior sense necessitat de portar protectors auditius.

Els dosímetres funcionen com els sonòmetres integradors, però van
acumulant els valors de pressió sonora detectats i el resultat l’expressen com
a dosi de soroll en tant per u (Dosi) o en tant per cent (%Dosi o %EMP).

El tant per cent de dosi diària, si no s’ha mesurat durant tot el temps d’exposició,
es calcula amb la fórmula que ve a continuació, que no és més que un factor de
conversió entre la dosi mesurada, la dosi diària, el temps de mesurament i el temps
d’exposició diari:

%Dosidiària = %Dosimesurada ·
Texp

Tmesura

La relació entre el nivell equivalent i la lectura del dosímetre és:

LAeq,T = LAeq,ref + 10 · log
(
%Dosidiària

100
· Tref

Texposició

)

On:

LAeq,T : nivell de pressió acústica continu equivalent ponderat en A per a un temps
T .

LA,eq,ref : nivell sonor acceptat com a referència, normalment 87 dB(A).

% Dosidiària: valor obtingut amb la fórmula anterior, o de lectura directa en el
dosímetre.

T ref : temps acceptat com a referència, normalment 8 hores.

Tmesurament: temps d’exposició en hores.

Segons la darrera fórmula, si la durada del mesurament és igual al temps de
referència i la lectura de la dosi és 100%, el nivell equivalent és igual al de
referència, per la qual cosa, una manera de fer l’avaluació del lloc de treball és
veure si se supera el 100% de dosi, i si és així, el nivell sonor que rep el treballador
no és acceptable. També es pot apreciar a la mateixa fórmula.

En aquesta darrera fórmula es pot apreciar que el %Dosi és directament proporcio-
nal al temps de mesurament. Aquesta propietat és útil per al càlcul de l’exposició
laboral al soroll a partir de mesuraments efectuats amb dosímetres.

El nivell diari equivalent obtingut amb mesuraments de dosímetre es pot calcular,
o bé aplicant el valor obtingut prèviament amb la fórmula de càlcul de LAeq,d si hi
ha més d’una tasca diària i després aplicar la fórmula del %Dosidiària o bé si ja es
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disposa del valor de LAeq,d , aplicar directament la fórmula que relaciona els dos
valors, nivell diari equivalent i % de dosi diària que es presenta a continuació:

LAeq,d = LAeq,ref + 10 · log
(
%Dosidiària

100

)

Exemple de càlcul del nivell diari equivalent a partir del valor d’un dosímetre

Determinar el nivell sonor diari equivalent d’un lloc de treball on s’ha portat a terme un
mesurament amb un dosímetre durant part d’una jornada laboral. Les dades de què es
disposa són:

• Durada del mesurament: 5,5 hores.

• Temps d’exposició diari: 6 hores.

• Lectura del dosímetre: 22%.

• Resolució del problema:

Com que no s’ha mesurat durant tot el temps d’exposició, de primer aplicarem la fórmula:

%Dosidiària = %Dosimesurada · Texp

Tmesura

I si substituïm en la fórmula els valors de l’enunciat tenim:

%Dosidiària = 22 · 6

5, 5
= 24%

Com que el tant per cent de dosi no supera el 100%, sabem que l’exposició serà acceptable,
però, per saber si som dins els valors que donen lloc a acció, calcularem el nivell d’exposició
diària.

Amb el valor de %Dosidiària ja podem calcular directament el valor d’exposició diària, amb
la fórmula:

LAeq,d = LAeq,ref + 10 · log
(
%Dosidiària

100

)

substituint:

LAeq,d = 87 + 10 · log
(

24

100

)
= 80, 8 dB(A)

El valor obtingut, 80,8 dB(A), és dins els valors inferiors que donen lloc a una acció.

2.1.4 Càlcul del nivell setmanal

Per mesurar el nivell diari equivalent de qualsevol tipus de soroll, utilitzarem la
fórmula següent:

LAeq,s = 10 · log
(
1

5
·∑i=m

i=1 10(0,1·LAeq,di
)

)

On:

LAeq,s: nivell d’exposició setmanal equivalent, en dB(A).

i: jornades laborals mesurades en una mateixa setmana.

LAeq,di: nivell d’exposició diària equivalent, en dB(A).
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Com podem veure en la fórmula, el càlcul del nivell setmanal equivalent no és
més que la suma logarítmica dels valors de nivell diari equivalent.

2.1.5 Obtenció del nivell pic

Per portar a terme l’avaluació de l’exposició al soroll d’acord amb els criteris que
estableix la normativa, no n’hi ha prou amb valorar el nivell diari equivalent per
conèixer el risc d’exposició laboral al soroll, sinó que, a més a més, la normativa
estableix la valoració del nivell pic, amb l’objectiu de determinar si hi ha risc com
a conseqüència d’exposar-se a un valor de nivell sonor instantani massa elevat, que
pot donar lloc a lesions.

El nivell pic és el màxim valor de pressió acústica instantani que es registra
durant el temps d’exposició i té un valor límit establert per llei.

Tots els aparells de mesurament de soroll disposen de mesuradors de nivell pic i
alguns tenen indicadors lumínics per indicar que s’ha superat el nivell pic permès
per llei, sempre que l’instrument hagi estat programat i introduït el nivell pic límit
vigent. En la figura 2.1, es pot veure l’espectre sonor obtingut amb un sonòmetre
integrador i que s’habaixat a un PC en què el cursor marca el valor pic.

Figura 2.1. Espectre sonor amb el cursor en el nivell pic

2.2 Valoració de l’exposició laboral al soroll

El procediment per a l’avaluació de les exposicions laborals al soroll està definit
en la normativa sobre la protecció dels treballadors davant els riscos derivats de
l’exposició al soroll durant el treball, que modifica un reglament anterior i aprovat
en el Reial decret 286/2006.
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Els protectors auditius
individuals

Els protectors auditius
individuals (EPI) són la primera
opció a curt termini per protegir

de l’exposició excessiva al soroll,
perquè és fàcil, ràpida i de baix

cost d’implantació. A més a més,
implica que les activitats

generadores de sorolls amb
LAeq,d > 87 dB(A) i/o Lpic > 140

dB(C) no incompliran les
limitacions legals, sempre que

s’estigui portant a terme un
programa de reducció del soroll.

No s’han d’interpretar ni
aplicar de manera mecànica
els criteris de valoració, sinó
que el tècnic ha d’aplicar el

seu criteri basant-se en
l’estudi global del lloc de

treball que es vol avaluar.

D’acord amb el que disposa la normativa, l’empresari ha d’avaluar l’exposició
dels treballadors al soroll i aplicar-hi les mesures preventives que convinguin.

L’avaluació de l’exposició laboral al soroll es basa en les determinacions
del nivell de soroll diari equivalent i del nivell de pic màxim.

La determinació del soroll no és obligatòria en els casos en què el nivell diari
equivalent i el nivell de pic siguin manifestament inferiors a 80 dB(A) i 135 dB
(C), respectivament.

La normativa estableix uns valors límit d’exposició i uns valors d’exposició que
donen lloc a una acció.

Els valors límit d’exposició són:

• LAeq,d = 87 dB(A)

• Lpic = 140 dB(C)

I s’ha de tenir en compte l’atenuació dels protectors auditius individuals per
portar a terme els càlculs del nivell diari equivalent i per valorar el nivell pic.
L’avaluació s’ha de portar a terme, com a mínim, cada any.

Els valors superiors d’exposició que donen lloc a una acció són:

• LAeq,d = 85 dB(A)

• Lpic = 137 dB(C)

I no s’ha de tenir en compte l’atenuació dels protectors auditius individuals.
L’avaluació s’ha de portar a terme, com a mínim, cada any.

Els valors inferiors d’exposició que donen lloc a una acció són:

• LAeq,d = 80 dB(A)

• Lpic = 135 dB(C)

I no s’ha de tenir en compte l’atenuació dels protectors auditius individuals.
L’avaluació s’ha de portar a terme, com a mínim, cada tres anys.

Quan l’exposició diària al soroll sigui molt diferent d’una jornada laboral a una
altra, es poden avaluar els nivells de soroll amb el valor del nivell setmanal
equivalent (LAeq,s), a condició que:

• El valor de LAeq,s no pot ser superior a 87 dB(A) i, a més a més, s’han
d’adoptar les mesures adequades per reduir al mínim el risc associat a les
activitats que produeixen un nivell sonor elevat.

• Els valors límit i els valors d’exposició que donen lloc a una acció amb els
quals s’ha de comparar el nivell setmanal equivalent són els mateixos que
els valors per al nivell diari equivalent.
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2.2.1 Avaluació del nivell de soroll diari equivalent

El nivell diari equivalent en la normativa està definit en la fórmula següent.

LAeq,d = LAeq,T + 10 · log
(
T

8

)

On:

LAeq,d : nivell d’exposició diari, en dB(A).

LAeq,T : nivell de pressió acústica continu equivalent ponderat en A per a un temps
T, en dB(A).

T : temps d’exposició del treballador al soroll, en hores.

Hi ha aparells de mesurament del soroll, els sonòmetres d’última generació i
alguns dosímetres, que són capaços de calcular el nivell diari equivalent, si s’hi
introdueix el temps d’exposició.

En cas que es portin a terme mesuraments durant tot el temps d’exposició, el valor
obtingut en el sonòmetre correspon al nivell sonor equivalent ponderat en A de la
jornada laboral.

Si l’aparell que s’ha utilitzat per mesurar no calcula el nivell diari equivalent, s’ha
de portar a terme el càlcul de manera manual o amb algun programa que el faci.

Exemple de càlcul del nivell diari equivalent

En un lloc de treball s’està controlant una màquina injectora que fabrica peces de plàstic
durant sis hores diàries. El soroll ambiental és continu i estable.

Es va portar a terme un mesurament representatiu amb un sonòmetre integrador i el valor
de nivell sonor equivalent que es va obtenir va ser de 89 dB(A).

Es demana avaluar aquest lloc de treball respecte de l’exposició laboral al soroll.

Resolució del problema:

El nivell diari equivalent es calcula substituint els valors de temps d’exposició i nivell
equivalent a la fórmula definida en la normativa:

LAeq,d = LAeq,T + 10 · log
(
T

8

)

I si substituïm els valors de l’enunciat del problema:

LAeq,d = 89 + 10 · log
(
6

8

)
= 87, 75 ≈ 88 dB(A)

Així doncs, el nivell diari equivalent és de 88 dB(A) i, si el comparem amb els valors
establerts en l’RD 286/2006:

LAeq,d = 88 dB(A) > 87 dB(A), que és el valor límit ambiental.

Si se superen els valors límit ambientals, l’empresari ha de:

• Prendre immediatament mesures per reduir l’exposició.

• Determinar les raons de la sobreexposició.
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• Corregir immediatament la sobreexposició perquè no es torni a produir una reincidència.

• Informar els delegats de prevenció d’aquestes circumstàncies

Avaluació quan el treballador està exposat a més d’un nivell sonor

La fórmula que s’ha de fer servir per obtenir el nivell diari equivalent quan es
registren diferents nivells sonors amb diferents durades de fases d’exposició en
una mateixa jornada laboral és:

LAeq,d = 10 · log
(
1

8
·
i=m∑

i=1

Ti · 10(0,1·LAeq,Ti
)

)

On:

LAeq,d : nivell d’exposició diari equivalent, en dB(A). i: cadascun dels diferents
tipus de soroll en una mateixa jornada laboral.

LAeq,Ti: nivell de pressió acústica continu equivalent ponderat en A per a un temps
T, en dB(A) en cadascun del tipus de sorolls.

T i: temps d’exposició del treballador a cada tipus de soroll, en hores.

Exercici d’exemple per al cas d’un treballador que està exposat a diferents tipus de
soroll dins la seva jornada laboral

Un operari ocupa la seva jornada laboral de 7,5 hores a fer les operacions que es mostren
en la taula 2.1.

Taula 2.1. Dades de les operacions realitzades en la jornada laboral

Operació Durada de l’operació (h) Nivell sonor (dB(A))

Recollida de materials 0,75 70

Utilització del torn 5 86

Ajustament del torn 0,5 85

Control de qualitat 1,25 75

Calculeu el nivell diari equivalent corresponent a aquest lloc de treball i treieu conclusions
de l’exposició laboral al soroll basant-se en l’RD 286/2006.

Resolució del problema:

Per resoldre el problema s’ha d’aplicar la fórmula:

LAeq,d = 10 · log
(
1

8
·
i=m∑

i=1

Ti · 10(0,1·LAeq,Ti
)

)

Substituint els valors donats en l’enunciat:

LAeq,d = 10 · log
(
1

8
·
(
0, 5 · 100,1·70 + 5 · 100,1·86 + 0, 75 · 100,1·85 + 1, 25 · 100,1·75

))

LAeq,d = 10 · log
(
1

8
·
(
0, 5 · 107,0 + 5 · 108,6 + 0, 75 · 108,5 + 1, 25 · 107,5

))

LAeq,d = 10 · log
(
1

8
· 2.193.178.207

)
= 10 · log(274.147.275, 8) = 10 · 8, 44 = 84, 4 ≈ 84 dB(A)

Si comparem el nivell diari equivalent calculat:
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LAeq,d = 84 dB(A) > 80 dB(A); per tant, correspon a la franja de valors inferiors que donen
lloc a una acció. I en aquests casos la normativa obliga l’empresari a prendre les accions
següents:

• Portar a terme el mesurament i l’avaluació dels llocs de treball afectats, com a mínim cada
tres anys.

• Proporcionar protectors auditius individuals adequats a cada treballador exposat, que pot
decidir si els utilitza o no.

• Informar i formar els treballadors sobre el risc que comporta una exposició laboral a sorolls
elevats, i sobre l’ús i el manteniment adequats dels protectors auditius.

• Portar a terme vigilància de la salut específica (control de la funció auditiva) dels treballadors
exposats si aquests ho volen. La seva periodicitat ha de ser com a mínim cada cinc anys.

2.2.2 Avaluació del nivell d’exposició setmanal equivalent

Si el soroll és variable entre cada dia de la setmana, la normativa permet fer
l’avaluació de l’exposició laboral al soroll setmanal.

Per portar a terme l’avaluació del nivell sonor setmanal, s’han de fer mesuraments
de soroll representatives de cada jornada que forma part de la setmana laboral del
lloc de treball que es vol avaluar. Un cop es tenen els nivells sonors diaris, s’hi ha
d’aplicar la fórmula del nivell sonor setmanal equivalent.

La fórmula del nivell setmanal equivalent és la de la fórmula que estableix el Reial
decret 286/2006 en el seu annex I:

LAeq,s = 10 · log
(
1

5
·
i=m∑

i=1

10(0,1·LAeq,di)

)

Exemple d’avaluació de l’exposició a partir del nivell setmanal equivalent

En una empresa que es dedica a fer peces metàl·liques, un treballador utilitza una màquina
de tall tres dies a la setmana.

Es van portar a terme mesuraments del nivell sonor ambiental durant tot el temps
d’exposició els cinc dies de la setmana que treballa el treballador i es van obtenir els valors
de nivell sonor equivalent que es mostren en la taula 2.2.

Taula 2.2. Mesuraments del nivell sonor ambiental durant una setmana

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

75 dB(A) 85 dB(A) 70 dB(A) 74 dB(A) 72 dB(A)

Calculeu el nivell setmanal equivalent i avalueu aquest lloc de treball.

Resolució del problema

Com que els nivells sonors diaris quan es fa servir la màquina de tall i quan no es fa servir
són tan diferents, es portarà a terme l’avaluació del nivell sonor setmanal, que es calcula
substituint els nivells diaris equivalents a la fórmula definida en la normativa per al nivell
sonor setmanal equivalent.

LAeq.s = 10 · log
(
1

5
·
(
100,1·75 + 100,1·85 + 100,1·70 + 100,1·74 + 100,1·72

))

Nivell sonor setmanal
equivalent

L’ús del valor setmanal només és
previst en la normativa com una
possibilitat quan la periodicitat
entre dies d’una mateixa setmana
és habitual i requereix
l’autorització prèvia de
l’autoritat laboral.

Avaluació de l’exposició
laboral al soroll

En general, l’avaluació de
l’exposició laboral al soroll s’ha
de portar a terme basant-se en la
determinació del nivell diari
equivalent sense fer mitjanes de
nivells sonors de dies diferents.
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LAeq,s = 79, 02 ≈ 79 dB(A)

Si comparem el valor obtingut amb els valors establerts per llei, comprovem que:

LAeq,s= 79 dB(A) < 80 dB(A), per la qual cosa el lloc de treball és correcte.

Cal observar que encara que hi ha un dia en què el nivell diari equivalent se situa dins
els valors superiors que donen lloc a acció, el fet de permetre avaluar el lloc de treball
de manera setmanal fa que el lloc de treball sigui correcte, però no treu que el tècnic de
prevenció no estudiï més a fons aquest dia i proposi mesures per disminuir el nivell sonor
que rep el treballador.

L’ús del valor setmanal només és previst en la normativa com una
possibilitat quan la periodicitat entre dies d’una mateixa setmana és habitual
i requereix l’autorització prèvia de l’autoritat laboral.

2.2.3 Incertesa del mesurament en l’avaluació de l’exposició

Per valorar d’una manera més exacta els resultats i comparar-los amb els valors
límit, s’ha d’afegir al resultat de LAeq,d la incertesa global deguda al mesurament
i a l’instrument (U). Els valors de U que més habitualment es fan servir, si no es
vol gaire exactitud, són els que es recullen en la taula 1.5.

El valor de LAeq,d més correcte per dir quin és el nivell diari equivalent és L*
Aeq,d ,

que s’obté amb la fórmula indicada a continuació:

L∗
Aeq,d = LAeq,d ± U

I la valoració dels resultats s’hauria de fer basant-se en la taula 2.3, en què la
comparació dels valors de referència: valor inferior que dóna lloc a una acció,
valor superior que dóna lloc a una acció i valor límit, amb el valor calculat de
LAeq,d , no és un valor absolut sinó un interval.

Taula 2.3. Valoració dels resultats tenint en compte la incertesa global (U)

Interval de valors Conclusions

LAeq,d - U ≤ Lref ≤ LAeq,d + U No concloent
Suposar que se supera Lref

Augmentar el nombre de mesuraments i/o la durada

LAeq,d + U ≤ Lref No se sobrepassa el Lref

LAeq,d - U > Lref Se sobrepassa el Lref

Lref són: 80, 85 o 87 db(A)

Exemple d’aplicació de la incertesa global al nivell sonor diari

Es vol avaluar l’exposició al soroll en un lloc de treball a torns de matí i de tarda. El temps
d’exposició, tant en el torn de matí con en el de tarda, és de 7,5 h. Es van portar a terme
sis mesuraments amb dosímetre, quatre al matí i dos a la tarda (taula 2.4). El temps de
mostreig de les sis mostres és de 2 hores (que està fora del recomanat).

La mitjana aritmètica dels sis valors és LAeq,T = 88,0 dB(A) i la desviació típica dels
resultats,SL = 2,0 dB(A).
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Taula 2.4. Mesuraments de l’exposició al soroll en un lloc de trebal.

Mesurament LAeq,T (dB(A))

1 88,1

2 86,1

3 89,7

4 86,5

5 91,1

6 86,7

Càlculs:

Incertesa del mostreig: U1 = 0 dB(A): dels valors estadístics.

Incertesa del dosímetre: U2 = 1,0 dB(A).

Incertesa del micròfon: U3 = 1,5 dB(A).

Incertesa global: U =
√

02 + 1, 02 + 1, 52 = 1, 8 dB(A).

Si hi apliquem les fórmules corresponents i substituim els valors donats a l’enunciat i el
valor d’incertesa global calculat, obtenim:

LAeq,d = 88 + 10 · log
(
7, 5

8

)
= 87, 7 ≈ 88 dB(A)

L∗
Aeq,d = 88± 2, 5

D’aquí:

L∗
Aeq,dsuperior

= 88 + 1, 8 = 89, 8 ≈ 90 dB(A)

L∗
Aeq,dinferior

= 88− 1, 8 = 86, 2 = 86 dB(A)

Si hi apliquem la taula,on està resumit com portar a terme la valoració dels resultats tenint
en compte la incertesa global (U), veiem que ens trobem en la situació:

Si LAeq,d - U ≤ 87 dB(A) ≤ LAeq,d + U;

86 dB(A) ≥ 87 dB(A) ≥ 90, per la qual cosa podem decidir:

• Avaluació no concloent, o

• suposar que se supera els 87 dB(A), o

• augmentar el nombre de mesuraments i/o la durada.

2.2.4 Avaluació del pic màxim

El nivell de pic màxim es mesura directament amb un aparell de mesurament
del soroll, sonòmetre o dosímetre. L’instrument de mesurament obté el nivell
de pic màxim a partir del valor de pressió acústica màxima detectada durant el
mesurament i aplicant a aquest valor l’expressió matemàtica del càlcul de decibels:

Lpic = 10 · log
(
ppic
po

)2

On:

Ppic: valor de la pressió sonora eficaç màxima (prms), expressada en pascals.
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po: pressió de referència = 2 x 10-5 Pa.

Lpic: nivell de pressió sonora pic expressada en decibels.

La normativa requereix que es determini el valor màxim existent durant la jornada
laboral. Com que mesurar durant tot el temps d’exposició poques vegades és
viable, el tècnic que porti a terme l’avaluació haurà de detectar prèviament les
fases de treball en què es pot preveure que hi haurà màxims de nivell sonor i
mesurar en aquests períodes de nivell sonor ambiental més elevats.

El valor de nivell pic ha d’estar ponderat en l’escala de ponderació C, per la qual
cosa, l’aparell per mesurar els valors pic haurà de disposar d’aquesta escala de
ponderació.

El nivell pic (Lpic) és el valor màxim de pressió acústica instantània, en
pascals, a què està exposat el treballador, determinat amb el filtre de
ponderació freqüencial C.

Exemple d’avaluació del pic màxim

Suposem que es disposen de les dades següents respecte al nivell sonor en cert lloc de
treball:

LAeq,d = 78 dB(A)

Lpic = 138 dB(C)

Us demanen avaluar l’exposició laboral d’aquest lloc de treball.

Resolució del problema

Per avaluar l’exposició laboral al soroll s’han de comparar els valors de LAeq,d i Lpic ,amb els
valors que estableix l’RD 286/2006.

Veiem que el nivell diari equivalent és acceptable perquè és inferior a 80 dB(A), però el
nivell pic, com que és superior a 137 dB(C), és dins els valors superiors que donen lloc a
una acció, per la qual cosa l’empresari haurà de prendre les accions següents:

• Establir i executar un programa de mesures tècniques i/o organitzatives que s’han d’integrar
en la planificació de l’activitat preventiva de l’empresa.

• Els entorns laborals implicats han de tenir la senyalització apropiada.

• Quan sigui viable, s’han de delimitar aquests entorns laborals i limitar-ne l’accés.

• Proporcionar protectors auditius individuals adequats a cada treballador exposat i aquests
tenen l’obligació d’utilitzar-los durant el període d’execució del programa de mesures
tècniques i/o organitzatives.

• Portar a terme el mesurament i l’avaluació dels llocs de treball afectats, com a mínim cada
any.

• Informar i formar els treballadors sobre el risc que comporta una exposició laboral a sorolls
elevats, i sobre l’ús i manteniment adequats dels protectors auditius.

• Portar a terme vigilància de la salut específica (control de la funció auditiva) dels treballadors
exposats, com a mínim cada tres anys.
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2.3 Interacció d’altres riscos amb el soroll

És molt habitual que en un lloc de treball amb soroll elevat també estiguin presents
altres riscos higiènics que poden fer que el risc d’exposició a soroll sigui més gran
que el que es pot esperar si només hi estigués present ell sol.

Els dos riscos higiènics que potencien els danys deguts al soroll són:

• Les vibracions.

• Els agents químics ototòxics.

En el Reial decret sobre soroll (RD 286/2006), en l’apartat 5.d de l’article 6
(“Avaluació dels riscos”) diu que l’empresari ha de prestar particular atenció,
en la mesura que sigui viable des del punt de vista tècnic, a tots els efectes per
a la salut dels treballadors derivats de la interacció entre el soroll i substàncies
ototòxiques relacionades amb el treball i entre el soroll i les vibracions. A més
a més, la guia tècnica del mateix Reial decret dedica un apèndix sencer a ampliar
la informació sobre l’exposició combinada a soroll i agents ototòxics.

1) Les vibracions. És molt habitual que una font de soroll també produeixi
vibracions. Si el treballador està en contacte amb la font productora de soroll i
vibracions, com que té el cos en estrès perquè vibra, l’efecte del soroll sobre la
seva oïda es potencia.

No hi ha prou estudis que ens demostrin el factor multiplicador de les vibracions.
A més, depèn de molts altres factors personals i ambientals.

Exposició laboral a soroll i vibracionsL’exposició laboral a vibracions, la regula el Reial decret 1311/2005, que estableix
que, si hi ha exposició simultània a vibracions i soroll, les mesures preventives i
de protecció han de ser més severes que si només hi hagués vibracions.

L’RD 1311/2005 permet portar a terme l’avaluació de l’exposició a vibracions,
o bé a través d’una estimació, amb l’observació dels mètodes de treball i amb
la informació del manual de l’equip de treball que produeix les vibracions (i el
soroll); o bé mitjançant mesuraments amb un analitzador de vibracions.

2) Agents químics ototòxics. En la Comunicació de la Comissió del Parlament
Europeu 2007/0062 al Consell, al Comitè Econòmic i Social i al Comitè de les
Regions, es planteja una estratègia comunitària de salut i seguretat en el treball per
al període 2007-2012. En aquesta estratègia es planteja com una de les prioritats
en matèria de recerca els riscos derivats dels factors creuats agents físics - agents
químics.

En la taula 2.5 es pot veure la llista del Ministeri de Sanitat i Consum amb els
principals tòxics industrials que lesionen el nervi acústic.

Baixes temperatures

Si el treballador exposat a soroll
es troba en un entorn a
temperatures molt baixes i no té
les orelles ben protegides,
augmenta el risc de patir lesions
auditives degudes a la
potenciació dels dos riscos
presents: soroll-fred.

En l’apèndix 6 de la guia
tècnica del Reial decret
286/2006 hi ha una llista
d’agents ototòxics, ens
parla dels mecanismes
d’ototoxicitat, de les
mesures preventives i de la
vigilància de la salut quan hi
ha coexposició
soroll-ototòxic

Per conèixer més a fons
tot el que fa referència a
vibracions, consulteu la
unitat didàctica
“Vibracions mecàniques”.

Fàrmacs ototòxics

• Antibiòtics

• Diürètics

• Citostàtics

Agents químics ototòxics

• Dissolvents orgànics

• Metalls

• Gasos

• Sals
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Si es vol consultar la font
de la taula “Principals

tòxics del nervi acústic”,
aneu a la secció “Adreces

d’interès” del web.

Taula 2.5. Tòxics lesius del nervi acùstic i ototòxics industrials

Tòxics industrials lesius del nervi acústic Ototòxics industrials

Anhídrid carbònic Anhídrid carbònic

Cianurs Cianurs

Dimetilamina Dimetilamina

Dinitrobenzè Dinitrobenzè

Hidrocarburs hal·logenats Hidrocarburs hal·logenats

Mercuri Mercuri

Derivats alquílics del mercuri Derivats alquílics del mercuri

Òxid de carboni Piridina

Piridina Sulfur de carboni

Sulfur de carboni Tali

Tali Tricloroetilè

Tricloroetilè Toluè

Xilè

Etilbenzè

Monòxid de carboni

Àcid cianhídric

Plom

Manganès

Arsènic

Disulfur de carboni

Font: Ministeri de Sanitat i Consum

Els ototòxics industrials no lesionen, en principi, el nervi acústic, però sí que
sensibilitzen el sistema auditiu, per la qual cosa, potencien l’efecte del soroll
ambiental.

Els principals sectors on hi ha exposició conjunta a soroll i ototòxics industrials
són:

• Tallers de mecanització.

• Impremtes.

• Tallers de pintura.

• Tallers d’automoció.

• Fàbriques de pintures i altres agents químics.

• Drassanes.

• Indústries o tallers de fabricació de mobles.

• Indústries de fabricació de plàstics.

• Sector de la construcció.

Sector amb exposició conjunta a
ototòxics i soroll

Senyals de recepció i emissió de
senyal acústic
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2.3.1 Interacció del soroll i els senyals acústics

L’apartat 5.e de l’article 6 (“Avaluació dels riscos”) del Reial secret sobre soroll
(RD 286/2006) estableix que l’empresari ha de prestar particular atenció a
tots els efectes indirectes per a la salut i la seguretat dels treblldors derivats de la
interacció amb el soroll i els senyals acústics d’alarma o altres sons que s’hagin
d’atendre per reduir el risc d’accidents.

La norma UNE-EN ISO 7731:2006 estableix una metodologia per calcular el
llindar d’emmascarament del soroll ambiental respecte dels senyals acústics
d’alarma.

El senyal acústic ha de ser 10 decibels superior al nivell sonor ambiental
en com a mínim una de les octaves i 15 decibels ponderats en A superior al
nivell acústic global perquè l’oïda humana el pugui distingir.

2.4 Informe de l’avaluació

Una eina per portar a terme la identificació i avaluació del risc per exposició laboral
al soroll (o a qualsevol altre risc) és fer servir les fitxes elaborades per la Generalitat
de Catalunya i que es poden trobar en format digital i en paper en el llibre Manual
per a la identificació i avaluació de riscos laborals.

Les fitxes estan pensades per portar a terme l’avaluació de tots els riscos presents
en un lloc de treball; per tant, s’han d’omplir les fitxes i numerar-les per llocs de
treball. Hem de tenir present que són una eina i per elles mateixes no són suficients.

Per fer la identificació dels riscos d’exposició al soroll es pot fer servir el
qüestionari Q-H2 (“Identificació dels llocs de treball amb risc d’exposició al
soroll”) i la fitxa H4 (“Relació d’agents físics presents al lloc de treball”).

I a partir del qüestionari i de la fitxa H4 s’omple la fitxa H7 (“Avaluació del risc
higiènic per exposició al soroll”), que, com es pot deduir, facilita obtenir les dades
dels mesuraments en forma de taula i valorar l’exposició.

Amb les dades de les fitxes d’avaluació de tots els riscos avaluats en el lloc de
treball, s’omplen les fitxes D3 i D4. A partir de les fitxes D3 i D4 es pot portar
a terme l’informe de l’avaluació de riscos. Un informe d’avaluació de riscos per
exposició al soroll hauria de contenir:

• Dades inicials:

– Empresa i centre de treball.

– Data i referència identificativa del lloc de treball.

Podeu trobar el Manual
per a la identificació i
avaluació de riscos
laborals en la secció
“Annexos” del web
d’aquest crèdit.
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– Objectiu de l’avaluació i sol·licitant.

• Cos de l’informe:

– Descripció de l’estratègia de mesurament.

– Indicadors de producció.

– Instruments de mesurament utilitzats.

– Quadres de resultats.

– Conclusions.

– Mesures preventives.

– Annexos.

L’informe també pot incloure el programa de mesures tècniques que s’han d’adop-
tar en cas que se superi el valor superior que dóna lloc a una acció.

D’altra banda, l’informe pot ser una part del pla de prevenció davant el soroll i/o
una eina per al seu desenvolupament. Els informes d’avaluació de riscos per soroll
i el pla de prevenció davant el soroll es retroalimenten.
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3. Control del soroll. Protecció auditiva

Les mesures de control del soroll que cal adoptar depenen de cada situació. De
vegades, la solució és tan fàcil com tancar una porta o obertures innecessàries
o fer el manteniment adequat de les màquines. D’altres vegades, cal dissenyar
tancaments complexos o fins i tot tornar a dissenyar parts de les màquines perquè
siguin menys sorolloses.

Des del punt de vista de la prevenció, la prioritat és que el treballador estigui
exposat al menor nivell sonor possible, o com a mínim que hi estigui dins els
límits legals.

L’ús de protecció individual s’ha de fer servir com a últim recurs, un cop esgotats
tots els esforços per eliminar o reduir del soroll en el seu origen, o durant el temps
en què s’implanten les mesures previstes en el programa de reducció del soroll, o
en casos especials, com l’accés esporàdic a recintes amb un nivell sonor elevat.

3.1 Control del soroll

L’RD 286/2006, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra
els riscos relacionats amb l’exposició al soroll, en l’article 4, fa referència a les
disposicions encaminades a evitar o a reduir l’exposició al soroll i, en resum,
estableix el següent:

• S’ha d’eliminar el soroll des de l’origen, mitjançant:

– Altres mètodes de treball que redueixin la necessitat d’exposar-se al
soroll.

– L’ús d’equips de treball que generin la menor quantitat de soroll.

– La concepció i disposició dels llocs de treball.

– La informació i formació adequades per utilitzar correctament els
equips de treball.

– La reducció tècnica del soroll.

– La reducció del soroll aeri, amb pantalles, tancaments, recobriments
amb material acústicament absorbent.

– La reducció del soroll que es transmet pels cossos sòlids, per exemple,
mitjançant amortiment o aïllament.

– Programes de manteniment dels equips.

– L’organització del treball.
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• Quan se sobrepassin els valors superiors que donen lloc a una acció, s’ha
de portar a terme un programa de mesures tècniques i d’organització, en
què s’especifiqui qui és el responsable d’aquest programa, les mesures
previstes, els terminis per portar-lo a terme i els recursos de què disposa.
Aquest programa estarà dins la planificació de l’activitat preventiva per
reduir l’exposició al soroll.

• Els llocs de treball en què se sobrepassin els valors superiors que donen lloc
a una acció s’han de senyalitzar i, quan sigui viable, se n’ha de delimitar i
limitar l’accés.

• Hi ha d’haver una zona de descans on el nivell de soroll sigui compatible
amb la seva finalitat, en què es puguin establir converses.

• S’ha de parar esment als treballadors especialment sensibles al soroll, per
exemple, les dones embarassades.

Apèndix 2 de la guia tècnica del Reial decret 286/2006: Control de l’exposició a soroll

Amplia l’article 4 del mateix Reial decret.

Enumera els aspectes que s’haurien d’incloure en la planificació de l’activitat preventiva.

Redacta breument com portar a terme el control tècnic de l’exposició al soroll i descriu el
procediment que s’ha de seguir per determinar la millor solució en el control de l’exposició
al soroll i que es poden enunciar així:

• Elaborar una llista de totes les possibles fonts individuals de soroll dins de cada màquina o
procés.

• Ordenar les fonts que apareixen en la llista en funció de la seva importància.

• Proposar mesures de control per a les fonts de soroll més importants.

Si ampliem una mica més la informació sobre les mesures tècniques, podem dir
que aquestes es poden agrupar en tres classes:

1. Mesures tècniques de control en la font d’emissió.

2. Mesures de control del medi de transmissió.

3. Mesures de control en el receptor o treballador.

És prioritari, i així ho especifica l’RD 286/2006, que es controli el soroll
en el seu origen, perquè així s’elimina el problema en la seva totalitat. Si
això no és possible o és insuficient, s’ha de controlar el soroll en el seu camí
de transmissió de la font al receptor. I com a últim recurs, si les mesures
anteriors no han donat el resultat necessari, ens hem de concentrar a reduir
el soroll que arriba al receptor.
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3.1.1 Mesures tècniques de control en la font d’emissió

Per portar a terme el control del soroll, les primeres mesures s’han d’aplicar sobre
la font del soroll. Poden destacar les accions següents a aplicar per ordre de
prioritat:

• Disseny i compra de màquines amb un nivell baix de soroll. Per
normativa (Reial decret 1435/1992 i Directiva 2002/44/CE) les màquines
s’han de dissenyar tan poc sorolloses com els avenços tècnics permetin.

• Manteniment adequat de les màquines. Les màquines velles fan més
soroll que les noves, però de vegades, es pot corregir fent servir una
lubricació adequada, substituint peces gastades o defectuoses, eliminant els
sorolls innecessaris, fent una neteja adequada, etc., actuacions que al mateix
temps allarguen la vida de la màquina.

• Substitució de materials. Sempre que es pugui, es poden substituir materi-
als radiants de soroll per altres que no ho siguin, per exemple, engranatges
de metall per altres de plàstic.

• Eliminació de vibracions. En molts casos és la font més important de
soroll, sobretot quan es transmeten a superfícies radiants de soroll. Per
eliminar-les es poden fer servir elements antivibratoris que esmorteeixin
la vibració.

• Tancaments totals o parcials amb materials aïllants. Si no és possible
eliminar el soroll que produeix la màquina, es pot tancar perquè no es
transmeti el soroll que emet. Però aquest mesurament té inconvenients, que
són que la màquina es pot escalfar i, per tant, s’ha de posar un sistema
addicional de ventilació i l’altre inconvenient és que les obertures del
tancament, per petites que siguin, poden disminuir molt la seva efectivitat i,
a més a més, el treballador ha d’entrar amb protectors auditius adequats.

El fabricant d’una màquina té l’obligació de declarar el soroll que emet la
màquina si supera els 80 decibels.

En l’àmbit laboral les fonts de soroll que poden ser causa d’un risc o molèstia es
poden agrupar en dues categories:

• Els sorolls que s’originen com a conseqüència directa del moviment d’un
fluid, líquid o gas.

• Els sorolls que s’originen a conseqüència de vibracions mecàniques.

Des del punt de vista del control acústic, és important saber si el soroll es deu
al moviment de fluids o a vibracions mecàniques, ja que condiciona totalment el
tipus de solució aplicable per reduir l’emissió sonora.

Exemples de sorolls pel
moviment d’un fluid

• Aspiració i/o impulsió
d’aire o gasos per
ventiladors, bufadors,
bombes.

• Aspiració i
escapaments de
turbines de gas.

• Descàrregues a
l’atmosfera de fluids a
pressió.

• Circulació d’aire per
conductes.
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Exemples de sorolls per
vibracions mecàniques

• Motors i màquines
elèctriques.

• Premses, martells i
operacions de
percussió.

• Esmoladores,
trossejadores, serres.

• Radiació acústica dels
elements de tancament
de màquines.

A banda del disseny, un bon
manteniment és una part
fonamental del control de

soroll dels equips de treball.

La solució als problemes generats per fonts turbulentes imposa l’aplicació de
silenciadors, que han de ser adequats per suportar les exigències fluidodinàmiques
a què estaran sotmesos, a més a més, és clar, de reduir l’emissió sonora cap a
l’ambient.

Per solucionar les vibracions mecàniques s’ha d’abordar des de la perspectiva de
l’aïllament o esmorteïment de vibracions.

1) Reducció de l’emissió sonora en el disseny. En els últims temps l’emissió
sonora de qualsevol màquina s’ha convertit en un criteri de qualitat que és apreciat
pels usuaris i que porta que les màquines més silencioses tinguin un plus de
mercat. Els electrodomèstics i els vehicles són els exemples típics; una rentadora,
una campana d’una cuina o un cotxe que ofereixin una manera de funcionar més
silenciosa tenen més probabilitat de ser venuts, encara que siguin més cars.

En l’àmbit industrial potser no és tan evident la valoració de màquines menys
sorolloses, sembla que sempre s’està més disposat a tolerar un nivell més alt de
soroll si és a canvi d’un preu inferior o d’unes prestacions més elevades, però no
sempre és així, en major o menor mesura tots els fabricants de maquinària han
ofert millores, cosa que vol dir que hi ha demanda pel que fa al cas. Potser l’avenç
no és tan ràpid com en l’àmbit social, però seria incorrecte dir que en l’àmbit
industrial no s’està fent res.

Hi ha regles i tecnologies que es poden aplicar al disseny de les màquines amb
l’objectiu d’aconseguir màquines amb poca emissió de soroll. Per exemple:

• Per evitar el soroll aerodinàmic generat per la circulació de fluids, el criteri
clau sempre és evitar l’aparició de turbulències, cosa que s’aconsegueix fent
que el fluid discorri a la menor velocitat possible i que no hi hagi disconti-
nuïtats en les parets. La pressió sonora generada per causes aerodinàmiques
és proporcional al cub de la velocitat del flux de fluid; per tant, una reducció
a la meitat de la velocitat implica una reducció de l’emissió sonora de 18
decibels.

• La generació de soroll produït per vibracions també admet solucions de
disseny, que consisteixen bàsicament en sistemes motrius ben equilibrats i
alineats amb parts mòbils robustes, en l’ús de materials resistents a l’erosió
i en muntatges que impedeixin o dificultin la propagació de les vibracions.

Amb independència de les tècniques que ha fet servir el fabricant d’una màquina
per reduir l’emissió sonora del seu producte, la legislació estableix que els equips
comercialitzats han d’indicar el nivell de soroll produït, o encara millor, el nivell
de potència sonora emesa per la màquina.

Potència sonora i pressió sonora

No s’han de confondre els conceptes potència sonorai pressió sonoraencara que tinguin la
mateixa unitat.

El nivell de pressió sonora és el valor de pressió sonora eficaç existent en un punt de
l’espai i és una manifestació de les ones sonores que passen per aquest punt. Aquestes
ones poden ser generades per una o més d’una font de soroll i la pressió sonora produïda
dependrà de la distància del punt a cadascuna d’elles, de l’entorn, etc.
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El nivell de potència sonora es refereix a la quantitat d’energia mecànica radiada per una
font en forma d’ones sonores, i es tracta, per tant, d’una característica intrínseca de la font
sonora, independentment de l’entorn on es produeixi la radiació.

En la taula 3.1 es mostren alguns exemples de valors típics de potència sonora i els seus
corresponents valors de nivell de potència sonora i es nivells sonors que hi poden produir
en dos entorns diferents.

És important remarcar que la relació entre el nivell de potència sonora d’una màquina i
la seva incidència en el nivell sonor és directa, és a dir, una màquina amb una potència
sonora inferior en 5 dB(A) a una altra, generarà un nivell sonor 5 dB(A) inferior si tots els
altres paràmetres, distància de la màquina, recinte, etc. són els mateixos.

Taula 3.1. Potències sonores, nivells de potència sonora i nivells sonors

Exemple Potència sonora (W) Nivell de potència sonora
(dB(A))

Nivell sonor a l’aire lliure
a 10 m (dB(A))

Nivell sonor en habitació
tancada de 100 m3

(dB(A))

Motor d’aviació 104 160 130 150

Premsa per a forjat 103 150 120 140

Martell pneumàtic 102 140 110 130

Orquestra de rock 10 130 100 120

Orquestra simfònica 1 120 90 110

Carrer molt sorollós 10-1 110 80 100

Veu cridant 10-2 100 70 90

Màquina d’escriure 10-3 90 60 80

Veu alta 10-4 80 50 70

Veu normal 10-5 70 40 60

2) Silenciadors. Els silenciadors són dispositius que es munten en els conductes
de fluids, o en les entrades i sortides d’aire atmosfèric als circuits, que tenen la
propietat de dissipar l’energia sonora i reduir així la radiació de soroll a l’ambient.

Si ens fixem en el funcionament dels silenciadors, els podem classificar en quatre
tipus:

• Silenciadors d’absorció. Es posen al voltant dels conductes i agafen la
seva forma, normalment de secció circular o rectangular. Són un tapis o
recobriments de plaques o anells de material fibrós disposades en sentit del
flux del fluid. L’energia sonora que viatja amb el fluid es transforma en calor
per fregament de l’aire amb el material fibrós o per inducció de vibracions
en les plaques del material.

El comportament dels silenciadors d’absorció és bo per reduir freqüències
mitjanes o altes.

• Silenciadors reactius. Tenen externament forma d’un cilindre, encara que
estan constituïts per un conjunt de cavitats interconnectades que donen lloc
a eixamplaments bruscos, orificis i desviacions laterals. Aquesta disposició
crea discontinuïtats en la propagació de les ones sonores i part de l’energia
que transporten es perd per reflexions en les discontinuïtats o per interacció
amb elles mateixes.

Per a més informació
sobre la potència sonora i
la legislació de màquines,
consulteu en la unitat
didàctica “Introducció al
soroll” els nuclis d’activitat:
“Conceptes bàsics
d’acústica” i “ Marc
normatiu sobre el soroll”.
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Tipus de silenciadors
reactius

• De capacitat o volum
intercalat en el
conducte per on circula
el fluid.

• Cambres en sèrie,
interconnectades per
orificis o tubs.

• Ressonadors laterals.
Són cambres buides
connectades al
conducte, però el fluid
no hi circula per ell.

En qualsevol disseny de silenciador reactiu, en variar-ne les dimensions i
combinant diferents disposicions, es poden obtenir atenuacions en bandes
de freqüència concretes. Els silenciadors reactius són vertaders filtres
acústics que es fan servir bàsicament per reduir emissions sonores a baixes
i mitjanes freqüències.

• Difusors. Quan es produeix la descàrrega a l’atmosfera d’un gas o vapor
comprimit, el salt brusc de pressió que experimenta el fluid fa que la
descàrrega es produeixi a la velocitat de propagació del so. En aquestes
condicions de flux, les ones sonores generades són d’elevada intensitat.

Per reduir el nivell sonor es poden utilitzar dispositius difusors que permeten
una expansió progressiva i controlada. Solen estar formats per diferents
etapes d’elements perforadors que al seu torn redueixen la velocitat del flux.

• Silenciadors mixtos. En la majoria d’aplicacions s’aprofiten els efectes
combinats dels silenciadors reactius o difusors amb els silenciadors d’ab-
sorció. L’efecte és ampliar la banda d’eficàcia d’un silenciador reactiu pur.

• Reducció de vibracions. Sempre s’ha dit que la reducció del nivell de
vibracions és una bona tècnica per reduir el nivell sonor. En el mecanisme
que fa que una vibració d’un cos sòlid generi una ona sonora aèria intervenen
de forma decisiva aspectes com la mida de la superfície vibrant, la seva
rigidesa i les seves propietats elàstiques.

Hi ha dues maneres bàsiques de reduir l’emissió sonora degut a vibracions:
aïllant les vibracions i esmorteint-les.

– Aïllament de les vibracions. És molt habitual que el soroll es generi
per un element o peça, en teoria immòbil, però al qual arriba la
vibració a través de l’estructura de la màquina des del punt on s’origina
la vibració. La separació o aïllament de vibracions d’aquests elements
pot donar bons resultats quant a l’emissió de soroll.

– Esmorteïment de vibracions. El tractament amb materials viscoelàs-
tics de les superfícies susceptibles de vibrar, i per tant de radiar soroll,
també és una altra alternativa per reduir l’emissió sonora per vibraci-
ons. Aquest tractament consisteix a adherir a la superfície làmines de
materials tipus cautxú o pintar-los amb pintures insonoritzants que, de
fet, són un material viscoelàstic que s’aplica amb un esprai o amb una
brotxa.

Elecció de silenciadors

El projecte d’elecció d’un silenciador no és fàcil, els fabricants disposen de fórmules
empíriques basades tant en les anàlisis teòriques com en mesuraments realitzades sobre
prototips o equips instal·lats.

Les fitxes tècniques publicades pels fabricants de silenciadors donen informació rellevant
sobre la reducció que pot proporcionar un cert model, encara que sempre és aconsellable
consultar prèviament el servei tècnic del mateix fabricant de la màquina a la qual es vol
instal·lar el silenciador per obtenir una informació completa sobre la possible aplicació
correcta del silenciador.
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3.1.2 Mesures de control del mitjà de transmissió

Quan una ona sonora xoca contra un objecte, una part de la seva energia
l’absorbeix l’objecte amb el qual xoca; una altra part es transmet a través d’ell,
i una tercera part la reflecteix.

Per tant, des del punt de vista de disminució de la transmissió del soroll, sabem que
hi ha tres camins: l’aire o els objectes que trobi l’ona en el seu camí, l’estructura
de la màquina i fer que no li arribi al receptor. Per a cada cas es poden prendre
una sèrie de mesures.

Soroll aeri

El soroll aeri és el soroll que es transmet per l’aire o els objectes que hi ha entre
la font d’emissió i el treballador més les que rep el treballador a causa de les
reflexions a les parets, al sòl, al sostre o als objectes que trobi al seu pas. Per
disminuir aquest tipus de soroll es pot:

• Col·locar pantalles acústiques. Així es disminueix el soroll directe que
arriba al treballador. Són força eficaces per als sorolls de freqüències
elevades, però són menys eficaces per a baixes freqüències.

• Distribució adequada de màquines. D’aquesta manera es pot limitar la
quantitat de soroll que rep el treballador.

• És convenient allunyar les màquines de parets i objectes reflectors, perquè
així disminuiran les reflexions i, per tant, també disminuirà el nivell de
soroll.

• Col·locació de materials absorbents en sostres i parets.

Els tractaments d’insonorització són una manera de reduir la transmissió del
soroll actuant sobre el medi aeri. Quan una ona sonora incideix en una superfície,
una part de l’energia sonora és absorbida pel material i l’ona reflectida té menys
energia que la incident. La relació entre la quantitat d’energia absorbida i la
incident es denomina coeficient d’absorció del material.

Coeficient d’absorció (α)

És la relació entre l’energia acústica absorbida per un material i l’energia acústica incident
sobre aquest material, per unitat de superfície. Com que és un coeficient, no té unitats.

L’absorció acústica és una característica de cada material. Els materials de construcció
usuals (totxo, ciment, vidre, metalls...) tenen coeficients d’absorció molt baixos ( i, d’altra
banda, els materials porosos o tous, com els tèxtils o els aglomerats de fibres, presenten
valors de coeficient d’absorció de 0,5 aproximadament i els materials especialment
fabricats, com absorbents acústics, plafons, lloses per a les teulades, etc., poden tenir
prop de la unitat.

Però la capacitat d’absorció d’un material també depèn de la freqüència del so que li arriba
i, en general, com més alta és la freqüència, més absorció hi a, excepte en el cas de plafons
dissenyats amb la finalitat d’absorbir freqüències mitjanes.

Normes sobre
insonorizació

Reial decret 1371/2007, de 19
d’octubre, pel qual s’aprova el
document bàsic “DB-HR
Protecció davant el soroll” del
Codi tècnic de l’edificació i es
modifica el Reial decret
314/2006, de 17 de març, pel
qual s’aprova el Codi tècnic de
l’edificació.



Riscos físics ambientals 54 Avaluació i control del soroll

Reverberació

La reverberació és el fenomen de
persistència del so en un punt de

l’interior d’un recinte tancat,
degut a reflexions successives en

els tancaments del recinte.

Absorció acústica (A)

És la magnitud que quantifica l’energia que s’ha extret del camp acústic quan l’ona sonora
travessa un cert medi o en el xoc de l’energia amb les superfícies límit del recinte.Es pot
calcular amb la fórmula:

A = α · S

On:

A: absorció acústica mitjana mesurada en m2.

α: coeficient d’absorció del material.

S: superfície del material en m2.

Quan una font sonora actua en un local tancat, les ones reflectides en els límits
del local retornen; l’efecte és que en qualsevol punt del local a l’ona que li arriba
des de cadascuna de les fonts s’hi afegeixen les ones reflectides en els límits, amb
el consegüent augment del nivell sonor observat en un punt. Aquest fenomen es
coneix com a reverberació.

Temps de reverberació

Temps de reverberació és el temps en què la pressió acústica es redueix a la mil·lèsima
part del seu valor inicial, o dit d’una altra manera, és el temps que tarda a reduir-se el nivell
de pressió acústica en 60 dB un cop ha parat d’emetre la font sonora. En general, és funció
de la freqüència del so. Es pot calcular amb certa exactitud, amb la fórmula següent:

T = 0, 163 · V
A

En què:

T : temps de reverberació.

V : volum del local en m3.

A: absorció del local en m2.

El tractament d’insonorització d’un local consisteix a introduir en el local ma-
terials amb un coeficient d’absorció acústica elevat, amb l’objectiu de reduir la
intensitat de les ones reflectides i evitar que contribueixin a l’augment del nivell
sonor.

Els materials porosos absorbents són d’estructura alveolar, granular, fibrosa, etc.,
que actuen per degradació de l’energia mecànica en calor, deguda al fregament
de l’aire amb les superfícies del material. El seu coeficient d’absorció creix amb
la freqüència. En la figura 3.1 es representen una corba típica d’absorció dels
materials porosos i un esquema simplificat del seu efecte.

El límit de la tècnica d’insonorització és aconseguir que el nivell sonor a
l’interior del local sigui igual al que hi hauria en el camp lliure i els seus
límits.
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Figura 3.1. Corba i esquema de l’efecte acústic d’un material porós

La predicció de la reducció del nivell sonor que s’aconseguirà en un local a
conseqüència d’un tractament d’insonorització requereix l’aplicació de tècniques
de càlcul laborioses en què s’impliquen programes de càlcul. En general, els
consultors acústics disposen d’aquest tipus de programes i és possible portar a
terme prediccions amb una exactitud raonable.

La metodologia del càlcul d’insonorització consisteix a portar a terme un mapa
sonor inicial del local que es vol insonoritzar que permeti ajustar els paràmetres
del recinte, i sobre l’ordinador es poden fer simulacions del resultat que tindria
l’aplicació d’un tractament del qual es coneixen les propietats d’absorció acústica.
El resultat són mapes sonors previstos que permeten prendre decisions sobre la
millor solució aplicable al cas.

Els beneficis del tractament d’insonorització són la reducció del nivell sonor
ambiental i la millora de la intel·ligibilitat dels sons, en particular les paraules.

Soroll que es transmet per les estructures que formen la màquina

S’han d’aïllar les estructures sòlides i s’han d’aïllar les estructures entre si o
aconseguir un aïllament de les màquines al terra, mitjançant connexions flexibles
(apantallament).

S’entén per aïllament la disminució del nivell sonor que s’aprecia quan un so
“travessa” un plafó sòlid. És una característica del material i de la forma del plafó,
encara que també depèn de la freqüència del so.

L’aïllament que proporciona un plafó depèn bàsicament de la seva massa per
unitat de superfície.

Els plafons simples presenten una zona d’aïllament pobre, que té lloc a freqüències
més baixes com més s’augmenta el gruix del plafó. De manera que l’ús de plafons
més gruixuts pot comportar un aïllament més gran. Tenen l’inconvenient de patir
freqüències de coincidència.

Camp lliure és l’entorn
sense reverberacions.
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Freqüència de coincidència

En una zona de freqüències determinada al voltant del que s’anomena freqüència de
coincidència f c , l’energia acústica incident es transmet a través dels paràmetres en forma
d’ones de flexió, que se acoblen amb les ones del camp acústic i produeixen una notable
disminució de l’aïllament.

Figura 3.2

Esquema simplificat de l’efecte de coincidència

Els plafons compostos són diferents plafons simples superposats. Són més aïllants
perquè absorbeixen més freqüències i disminueixen l’efecte de la freqüència de
coincidència.

L’apantallament és posar entre la font emissora del soroll, la màquina i el receptor,
en el nostre cas el treballador, un material que reflecteixi el so, de manera que no
el pugui travessar i així no arribi a l’oïda del treballador.

Les maneres de portar a terme l’aïllament i/o apantallament són:

• Cabines insonoritzades. Les cabines insonoritzades són uns recintes
prefabricats amb material aïllant de soroll, que estan destinades a servir de
lloc de permanència habitual dels treballadors en una zona sorollosa. Per
construir-les el més habitual és fer servir plafons aïllants d’uns 20 kg/m2 de
gruix.

Les cabines insonoritzades poden arribar a aïllaments de 25 dB(A), però
per aconseguir un bon aïllament s’han de tenir les precaucions següents:

– Tenir una construcció de forma molt curosa per evitar les obertures en
els passos de porta, unions de plafons, etc.

– Equipar els passos d’aire amb silenciadors.

– Evitar la transmissió de vibracions cap a l’interior.

– La insonorització interna de la cabina és imprescindible per evitar els
efectes de reverberació.

– Evitar tenir la porta oberta.

• Tancaments d’equips. La idea per al tancament d’equips o màquines
sorollosos és la mateixa que la de les cabines insonoritzades, però la seva
funció en aquest cas és confinar el generador de soroll i així evitar la radiació
cap al seu entorn. Les precaucions de disseny en els tancaments d’equips
són:
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– L’aïllament de vibracions que de segur també emet l’equip.

– La insonorització interna és prioritària, ja que les parets de la cabina
es troben necessàriament pròximes al focus generador.

• Apantallament del focus de soroll. La combinació de pantalles separado-
res de zones sorolloses i el tractament acústic del local és una solució que
pot ser útil en algunes circumstàncies.

L’apantallament pot ser tan simple com posar objectes entre la font sonora
i el treballador. Aquests objectes poden ser de material aïllant acústic i es
poden col·locar de manera que siguin mòbils segons les necessitats puntuals.

Cabina insonoritzada

Control del soroll en el receptor

El control del soroll en el receptor és la solució última que s’hi ha d’aplicar. Les
possibilitats a aplicar més habituals són:

• Ús de cabines insonoritzades on el treballador passi la major part de
la seva jornada laboral. Aquesta solució no és vàlida quan es tracten
de processos no automatitzats en què l’operari ha d’estar controlant les
màquines constantment.

• Utilització de protectors auditius: aquesta alternativa, des del punt de vista
preventiu, ha de tenir caràcter provisional i complementari. Un protector
auditiu és un element de protecció individual que es fa servir per disminuir
el nivell de soroll que percep un treballador que està situat en un ambient
sorollós.

3.1.3 Mesures de control en el receptor

Amb les mesures de control en el treballador no es pretén disminuir el soroll
físicament, sinó disminuir l’exposició del treballador al soroll.

El nivell sonor diari equivalent que rep el treballador no depèn només del nivell de
soroll a què està exposat, sinó també del temps que hi està exposat. Entre algunes
mesures organitzatives es poden mencionar:

• Reubicació local dels treballadors: allunyar de les zones més sorolloses els
treballadors que no sigui imprescindible que hi estiguin, restringint el pas a
aquestes zones.

• Reubicar temporalment els treballadors. Consisteix a fer les feines de
manteniment, neteja i altres de similars quan les màquines estiguin parades,
quan es pugui.

• Rotació dels llocs de treball.

És obligatori que l’empresari
posi a disposició dels
treballadors els protectors
auditius més adequats, i els
informi i els formi pel que fa
al seu ús.
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• Programar pauses en zones sense soroll.

• Formació dels treballadors quant als riscos existents, i informar-los sobre
aquests riscos, per aconseguir que les mesures de control posades en marxa
siguin eficaces.

3.2 Protecció auditiva

Per llei la utilització d’EPI està subordinada a la impossibilitat de control del risc
per mitjans col·lectius. L’obligatorietat d’aplicar mesures tècniques i/o organitza-
tives queda establerta en funció de la superació del nivell superior d’exposició que
dóna lloc a una acció, amb independència de la utilització o no del protector auditiu
individual per part del treballador. En conseqüència, els protectors auditius només
es consideren per estimar el risc, però no per a la superació dels nivells d’acció
i la obligatorietat d’actuar tècnicament i/o organitzativament, ni per determinar
l’obligatorietat o conveniència de l’ús de protectors auditius.

La utilització dels protectors auditius és optativa per part del treballador quan se
superi el nivell inferior d’exposició que dóna lloc a una acció. Quan se superi el
nivell superior, aquesta utilització serà obligatòria durant el temps que s’executa
el programa de mesures tècniques per reduir el nivell sonor i si no és suficient per
garantir un nivell de risc inferior.

Els protectors auditius individuals s’han de seleccionar perquè suprimeixin o
redueixin al mínim el risc. No es pretén reduir al mínim el nivell sonor, sinó
el nivell de risc. Per aconseguir-ho, l’empresari ha de valorar l’eficàcia de l’EPI
escollit en el lloc de treball considerat.

L’empresari, en escollir el protector auditiu per a un lloc de treball no només
ha d’establir si és adequat respecte a l’atenuació auditiva, sinó que ha de tenir
en compte aspectes com la comoditat, la inocuïtat o condicions específiques del
treballador al qual va destinat.

L’atenuació real que produirà el protector auditiu individual dependrà de circums-
tàncies com un bon manteniment i una bona neteja, la col·locació correcta per part
del treballador o l’ús durant tot el temps d’exposició. La millor manera d’evitar
un mal ús és la formació dels treballadors i proporcionar-los informació.

Els protectors auditius s’han de fer servir no per reduir el nivell de soroll
si no per reduir el nivell de risc.

Amb independència que les mesures de protecció individual han de ser les últimes
mesures de control que cal adoptar, no podem oblidar que, en determinades
circumstàncies, es converteixen en un element de control indispensable i que, per
tant, han d’estar subjecte a unes determinades condicions de comercialització i ús.

Senyal d’obligació de l’ús de
protectors auditius

La normativa que regula la comercialització dels equips de protecció individual
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contra el soroll es troba en l’RD 1407/1992 i l’RD 159/1995, que és la transpo-
sició de la Directiva 89/686/CEE, sobre comercialització d’equips de protecció
individual, que disposa que, per poder comercialitzar els equips, a més a més del
fet que han de portar el marcatge CE, el fabricant ha de fer una declaració en què
acrediti que compleix els requisits essencials fixats en el Reial decret, els assajos
de tipus a què han estat sotmesos i que han estat realitzats per laboratoris acreditats
per fer-ho.

Abans d’establir la necessitat d’ús d’equips de protecció individual, hem de tenir
en compte els criteris per fer ús d’aquests equips. En l’RD 773/ 1997, sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per part dels
treballadors dels equips de protecció individual, estableix el següent:

RD 773/1997. Ús dels EPI

“Els equips de protecció individual s’han de fer servir quan hi hagi riscos per a la seguretat
i la salut dels treballadors que no s’hagin pogut evitar o limitar suficientment per mitjans
tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mitjans, mètodes o procediments d’organització
del treball.”

En el cas particular del soroll, els criteris específics d’utilització d’equips de
protecció auditiva estan clarament definits en l’RD 286/2006, que estableix que,
si no hi ha cap altra manera de prevenir el risc de l’exposició al soroll, l’empresari
ha de posar a disposició dels treballadors protectors auditius, tenint en compte la
consulta i participació dels treballadors en la seva elecció.

Treballador amb protector auditiu

Aquesta norma és molt restrictiva i estableix haver de considerar la protecció que
produeixen els EPI utilitzats a l’hora d’avaluar l’exposició laboral al soroll.

Quan el nivell sonor supera el valor límit ambiental, és a dir, LAeq,d > 87 dB(A)
i/o Lpic > 140 dB(C), se n’ha de fer l’avaluació tenint en compte l’atenuació dels
protectors.

Els valors que cal tenir en compte a l’hora de fer servir protectors auditius són:

Valor superior d’exposició que dóna lloc a una acció:

LAeq,d = 85 dB(A) o Lpic = 137 dB(C)

Exigeix l’ús de les proteccions auditives.

Valor inferior d’exposició que dóna lloc a una acció:

LAeq,d = 80 dB(A) o Lpic = 135 dB(C)

Obliga l’empresari a subministrar protectors auditius a tots els treballadors.

La norma UNE EN 458:2005 proposa un conjunt de procediments per calcular
el nivell sonor que percep un treballador que utilitzi una protecció individual.
Disposa que s’ha de tenir en compte que, en general, com més gran sigui el valor
d’atenuació proporcionada per l’equip, més importants seran les molèsties que
ocasioni, per la qual cosa es recomana escollir equips amb els quals el nivell sonor
que es percep es redueixi fins a un valor segur, però sense excessos, normalment
n’hi ha prou amb un valor entre 65 i 80 dB(A).

El títol de la norma UNE EN
458:2005 és: “Protectors
auditius. Recomanacions
relatives a la selecció, ús,
precaucions d’ús i
manteniment-document
guia”.



Riscos físics ambientals 60 Avaluació i control del soroll

3.2.1 Tipus de protectors auditius

Per poder fer una selecció adequada de la protecció auditiva, és necessari conèixer
quins són els tipus de protectors que hi ha al mercat, les seves característiques i la
seva capacitat d’atenuació.

Podem agrupar els diferents tipus de protectors auditius bàsicament en protectors
d’ús extern o intern.

• Orelleres (ús extern). Les orelleres estan formades per dos auriculars o
casquets que envolten completament l’orella, que estan units per una banda
amb cap elàstic o arnès.

Els auriculars són peces de plàstic dur de forma semblant a una semiesfera i
de la mida necessària per cobrir les orelles. A l’interior porten un material
absorbent del soroll. Els anells de segellament estan formats per unes
espongetes plenes d’escuma per facilitar un ajustament hermètic a la cara,
al mateix temps que fan aquest contacte més còmode.

La banda del cap és una peça elàstica que subjecta els auriculars en la
seva posició i exerceix una pressió sobre ells que garanteix que s’ajustin
correctament a les orelles.

Segons els models, la banda es pot col·locar sobre el cap o sobre el clatell.

Els requeriments de seguretat que han de complir els fabricants, així com
els procediments per fer els assajos, estan recollits en la norma europea EN-
352-1.

Diferents models de protectors
auditius

• Taps(ús intern). Els taps són unes peces petites que s’introdueixen en el
conducte auditiu i n’obturen l’entrada.

Els taps poden ser de material modelable, com l’escuma de poliuretà, que es
comprimeixen abans de ser introduïts en el conducte auditiu i s’expandeixen
a l’interior, de manera què s’acoblen completament al forat de l’orella.
També n’hi ha de llana mineral recoberts per una fina pel·lícula de plàstic.

Els taps de material modelable són generalment d’un sol ús. Encara
que les seves característiques permetrien utilitzar-los més d’un cop, quan
s’embruten no es poden rentar correctament i és per això que, com que no
es poden garantir unes condicions higièniques, és convenient agafar-ne uns
de nous en cada ús.

Hi ha taps premodelats fabricats en silicona o goma i la seva forma permet
una fàcil adaptació al conducte auditiu. Aquests taps es poden utilitzar més
d’un cop, ja que es netegen amb facilitat. S’han de canviar quan es deformin
i no permetin un ajustament correcte.

Si es comparen els taps amb les orelleres, aquestes tenen l’avantatge que es
col·loquen fàcilment i el seu inconvenient és que pressionen la cara, la qual
cosa pot arribar a ser molesta; a més provoquen més transpiració. El seu
inconvenient és que poden no ajustar tan bé i el seu preu és més elevat.
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Models de taps

Dos models de taps amb banda

• Taps amb banda(ús intern). Els taps amb banda són peces premodelades
que presenten formes arrodonides o còniques.

Estan units per un arnès o una banda elàstica per afavorir-ne la col·locació
sobre els canals auditius.

La banda exerceix una pressió sobre els taps i assegura el tancament
adequat del canal auditiu i es pot col·locar sobre el cap o sota la barbeta
indiferentment.

Els taps amb banda es poden fer servir repetidament gràcies al fet que es
poden rentar fàcilment. Només és necessari substituir-los en cas que hi hagi
una deformació dels taps, un trencament o una pèrdua de l’elasticitat de la
banda.

Són els preferits pels treballadors que alternen períodes d’exposició al soroll
amb altres períodes de no-exposició, per la facilitat amb què es poden posar
i treure i guardar al voltant del coll.

• Altres tipus de protectors auditius. Per exemple, cascs antisoroll, que
són els protectors auditius que cobreixen part del cap, incloent-hi el pavelló
auditiu extern. Aquests equips no solament eviten la transmissió aèria, sinó
també el soroll que arriba a l’oïda interna per transmissió òssia. L’ ús de
casc antisoroll en la indústria és menor i es troba bàsicament en l’aviació.

Altres protectors auditius són els que són capaços de seleccionar les
freqüències d’atenuació i/o l’amplitud del nivell sonor que es vol que arribi
a l’oïda interna del treballador. Per exemple, hi ha orelleres que incorporen
tecnologia Bluetooth®, que sense necessitats de cables selecciona les ones
sonores que deixa passar.

També hi ha en el mercat protectors auditius amb sistema de comunicació
que tenen incorporat un sistema de cable o sense fil pel qual es poden rebre
senyals com ara d’alarma o missatges de veu.

Orelleres amb tecnologia Bluetooth®

3.2.2 Factors que s’han de considerar en la selecció, ús i
manteniment de la protecció auditiva

El millor procediment per a la selecció d’un protector auditiu és seguir les
instruccions que marca el Reial decret 286/2006, que es poden resumir en:

• Els protectors auditius s’han de seleccionar de manera que suprimeixin o
redueixin al mínim el risc.

• Els treballadors han de ser consultats i han de participan en l’elecció dels
protectors auditius.

En la secció “Anexos” del
web, teniu fullets de la
casa Gaes, en què podeu
veure més tipus de
protectors auditius
individuals.

En l’apèndix 4 de la guia
tècnica del Reial decret
286/2006, que trobareu en
la secció “Annexos” del
web, es parla de la
selecció de protectors
auditius (secció 4) i de la
seva utilització i
manteniment (secció 5).
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Per tant, per a una elecció adequada del protector auditiu és necessari començar
analitzant i valorant el nivell de soroll, determinant els valors deLAeq,d i Lpic i els
temps d’exposició, atès que el protector auditiu ha de proporcionar una reducció
dels valors de nivell sonor de manera que es pugui controlar el risc per soroll que
no s’ha pogut eliminar i, en especial, les freqüències amb un valor sonor més gran.

L’ús dels protectors auditius ha de ser durant tot el temps d’exposició. A l’hora de
fer servir protectors auditius, s’han de tenir en compte els punts següents:

• Assegurar-se que els EPI escollits són adequats per al tipus i la durada del
soroll; a més a més, han de ser compatibles amb altres equips de protecció.

• Els treballadors han de poder escollir una protecció auditiva adequada, de
manera que puguin trobar la solució més còmoda.

• Molts treballadors, com els conductors, agents de policia, pilots i operadors
de càmeres, necessiten orelleres o auriculars de comunicació, proveïts de
cancel·lació activa de soroll per garantir una comunicació clara i reduir els
riscos d’accident.

• Els EPI han de ser objecte d’un emmagatzematge i manteniment adequats.

• S’ha d’impartir formació sobre la necessitat d’aquests equips, la forma com
s’han de fer servir, i la forma d’emmagatzematge i manteniment.

Per aconseguir l’objectiu de conservar l’audició dels treballadors, els hem de
convèncer de la conveniència de fer servir la protecció auditiva, a fi d’evitar el
possible rebuig a utilitzar aquest equip que sorgeix sobretot al principi, com a
conseqüència de la sensació d’aïllament que s’experimenta. Per facilitar-ne l’ús
hem de considerar els factors següents:

• Temps d’utilització. Els protectors auditius s’han de fer servir durant tot
el temps que la persona estigui exposada a nivells elevats de soroll. Si es
deixen de fer servir, encara que només sigui durant períodes de temps breus,
l’eficàcia de la protecció es veu seriosament disminuïda.

• Compatibilitat amb altres equips de protecció individual. És freqüent
que les persones que treballen en ambients sorollosos hagin d’utilitzar altres
equips de protecció personal perquè estan exposades a altres riscos.

Per exemple, si es fan servir ulleres de seguretat, hem de considerar la
interferència de les varetes amb les orelleres. Les pantalles facials també
poden interferir amb les orelleres.

Quan es fan servir mascaretes de protecció respiratòria, el seu arnès pot difi-
cultar el bon segellament de les orelleres. En tots tres casos és aconsellable
utilitzar taps.

• Col·locació correcta. Perquè els protectors auditius ofereixin una protecció
eficaç és molt important que es col·loquin correctament. En tots els casos
s’han de seguir les instruccions del fabricant.
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Les orelleres són senzilles de col·locar, només s’ha de prestar atenció a
la posició de la banda elàstica i situar-la al cap o al clatell, segons les
instruccions del fabricant, i que els auriculars cobreixin adequadament les
orelles.

Els taps s’han d’introduir suficientment dins el conducte auditiu per assegu-
rar un bon tancament.

• Manteniment. Respecte al manteniment de la protecció auditiva, s’ha de
tenir en compte que els equips de protecció auditiva són personals, és a dir,
cada treballador ha de tenir el seu, personal i intransferible.

Els protectors auditius que s’han de fer servir més d’un cop han de tenir un
manteniment acurat i una bona neteja per garantir que conserven l’atenuació
original i no produeixen problemes de salut per falta d’higiene.

Els protectors auditius es poden embrutar com a conseqüència de la seva
manipulació i utilització en ambients contaminats per diversos elements,
com pols, líquids, greixos, partícules... Aquesta brutícia entra en contacte
amb l’orella i pot ocasionar irritació de la pell i altres problemes, com ara
infeccions del conducte auditiu.

Les orelleres s’han de netejar seguint les instruccions del fabricant i s’ha de
posar una cura especial a les zones que estaran en contacte amb la pell.

Abans d’inserir els taps a les orelles, cal rentar-se les mans. I s’han de
netejar un cop trets de l’orella seguint les instruccions del fabricant, i desar
i conservar convenientment.

Les orelleres s’han d’inspeccionar regularment per descobrir possibles
errades, com ara deformacions o pèrdua de força de la banda elàstica,
deteriorament de les espongetes o de l’aïllant interior dels casquets.

Els taps s’han de canviar d’acord amb les instruccions del fabricant. No
s’han de fer servir si han perdut la forma original o estan esquerdats.

3.2.3 Criteris d’atenuació del protector auditiu

El nivell de soroll al qual està sotmès el treballador ha de ser menor que el valor
que se sap que pot generar dany i que, per la norma UNE EN 458, se sap que és
80 dB(A) de dosi de vuit hores diàries.

El criteri tècnic i no legal de valors d’atenuació d’un protector s’indica en la taula
3.2.

El nivell de pressió sonora efectiu ponderat en A (L’p,A) és el nivell acústic
que rep el treballador si porta un cert protector auditiu individual i en un
entorn laboral concret.

Es recomana consultar la
Guia orientativa de
protectors auditius,
editada per l’INSHT, que
trobareu en la secció
“Annexos” del web
d’aquest crèdit.
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Si voleu consultar l’NTP
638, aneu a la secció

“Annexos” del web
d’aquest crèdit.

Ús dels protectors auditius
individuals

Els protectors auditius s’han de
fer servir durant tot el temps

d’exposició, ja que la seva
eficàcia disminueix de manera

exponencial en disminuir el
temps d’ús del protector.

Taula 3.2. Classificació de protectors auditius individuals segons la norma UNE EN 458

Nivell sonor que rep l’oïda ( L’aeq) Estimació de la protecció

> 80 dB(A) Insuficient

Entre 75 i 80 dB(A) Acceptable

Entre 70 i 75 dB(A) Satisfactori

Entre 65 i 70 dB(A) Acceptable

< 65 dB(A) Excessiva (hi ha sobreprotecció)

La sobreprotecció s’ha d’eludir sempre, ja que produeix aïllament del treballador,
amb les conseqüències que pot comportar per a la seva seguretat i salut.

Algunes conseqüències de la sobreprotecció poden ser que el treballador no senti
un senyal acústic d’alarma, la dificultat de la comunicació verbal i la insatisfacció
laboral a causa del sentiment d’estar treballant sol, per exemple.

3.2.4 Càlcul de l’atenuació dels protectors auditius. NTP 638

L’NTP 638 té com a títol “Estimació de la protecció efectiva dels protectors
auditius”. Un cop tenim totes les dades que caracteritzen el soroll al qual està
exposat el treballador, es pot simplificar el càlcul de l’atenuació que produeix un
protector auditiu individual en l’entorn que estem estudiant.

Els tres mètodes normalitzats per estimar la reducció de soroll que es pot
aconseguir amb l’ús d’un cert protector auditiu individual, en funció del tipus de
soroll que es vol protegir, es descriuen en la norma UNE-EN-ISO 4869 (Acústica.
Protectors auditius contra el soroll) i són, en ordre de més a menys precisos:

1) Mètode APV o mètode de bandes d’octava. La dada d’inici del procés de
càlcul és el nivell sonor de cada banda d’octava amb la correcció de l’escala de
ponderació A (nivell sonor ponderat en A en cada banda d’octava).

D’altra banda, es necessiten les dades següents sobre el protector auditiu d’estudi
i que hi ha de constar en el fullet que adjunta el fabricant de l’EPI:

• El valor mitjà de l’atenuació que produeix el protector auditiu en cadascuna
de les bandes d’octava (mf ).

• La desviació típica obtinguda pel fabricant en els diferents assajos de
laboratori als quals s’ha sotmès el protector auditiu (σ).

A més a més, la persona que porta a terme l’estudi de la idoneïtat del protector
auditiu ha de decidir quina probabilitat d’eficàcia de protecció vol assumir, és a
dir, de cada cent persones, quantes probablement tindran la protecció calculada
pel mètode. En funció de la protecció que es vol assumir, el valor de protecció
assumida en cadascuna de les bandes d’octava (APV f ) es calcularà mitjançant
una de les fórmules de la taula 3.3.
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Taula 3.3. Protecció assumida del protector auditiu individual i el percentatge de protecció corresponent.

Protecció assumida (APVf) en dB Eficàcia de protecció en %

APVf = mf - 0,67·σ 75

APVf = mf - 0,84·σ 80

APVf = mf - 1,00·σ 84

APVf = mf - 1,04·σ 85

APVf = mf - 1,28·σ 90

APVf = mf - 1,64·σ 95

APVf = mf - 2,58·σ 99,5

La probabilitat que més s’assumeix i que, si no es diu una altra cosa, és la que
se suposa, és la de 84% d’eficàcia de protecció; la fórmula habitual que s’hi ha
d’aplicar és, doncs:

APVf = mf − 1, 00 · σ

Que es pot simplificar i queda l’expressió:

APVf = mf − σ

Amb els valors de nivells sonors ponderats en A (Lpf,A) i els valors de protecció
assumida en cada banda d’octava (APV f ) es van restant d’un en un per banda
d’octava. Els valors obtinguts són els nivells de pressió sonora efectiu ponderat
en A per cada banda d’octava (L’pf,A). L’expressió matemàtica de les operacions
que cal fer es troba en la fórmula següent, que no és més que la resta simple entre
el nivell sonor ambiental i la protecció assumida pel protector auditiu per a cada
banda de freqüències (f ):

L′
pf,A = Lpf,A −APVf

Els passos que s’han de seguir per conèixer el nivell de pressió sonora efectiu
ponderat en A són:

1. Obtenir (Lpf,A).

2. Obtenir APV f .

3. Restar Lpf,A i APV f en cada banda d’octava i s’obtindran els valors de
L’p,f,A.

4. Sumar tots els L’pf,A i així es tindrà L’p„A.

5. Valorar si el protector auditiu és vàlid en funció de la taula de protecció
assumida del protector auditiu individual i el percentatge de protecció
que li correspon.

Una manera molt pràctica de portar a terme els càlculs és posar totes les dades
en una taula, de manera que es vagin restant els valors que coincideixen en una
mateixa columna.

De vegades, el fabricant
proporciona els valors
d’APVf i no especifica quina
eficàcia de protecció
s’assumeix, llavors sempre
sr suposa que és del 84%.
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Al final, s’han de sumar de forma logarítmica els valors individuals de nivells de
pressió sonora per octava i així es coneixerà el nivell sonor que rep el treballador
si fa servir el protector auditiu d’estudi, de manera correcta i durant tot el temps
d’exposició (L’p,A).

El valor de L’p,A està expressat en dB(A) i s’ha d’arrodonir al nombre sencer més
pròxim, ja que no té cap sentit, atesa la imprecisió del mètode, donar valors de
decibels fins a les dècimes d’unitat.

El mètode de bandes d’octava té en consideració la diferència d’atenuació que
proporciona l’EPI en cada freqüència, i això fa que sigui el més exacte i el més
recomanat. Presenta el desavantatge que es necessita conèixer l’espectre del soroll,
i per tant disposar d’un sonòmetre integrador en bandes d’octava, i a més a més
s’ha de fer una certa quantitat de càlculs.

Exemple d’aplicació del mètode de bandes d’octava

En una sala de màquines s’han mesurat el soroll ambiental amb un sonòmetre integrador
en bandes d’octava i els valors que s’han obtingut són els que apareixen en la taula 3.4 un
cop aplicada la ponderació A.

Taula 3.4. Mesuraments del soroll
ambiental Freqüència (Hz) Lpf,A (dB(A))

63 70

125 81

250 91

500 94

1.000 88

2.000 87

4.000 85

8.000 84

En la taula 3.5 trobem les dades del protector auditiu escollit.

Taula 3.5. Dades del protecto auditiu

Freqüència (Hz) Mf (dB) Sf (dB) APVf (dB)

63 20,8 5,4 15,4

125 24,8 5,3 19,5

250 29,7 6,0 23,7

500 32,9 5,5 27,4

1.000 31,4 6,0 25,4

2.000 32,9 2,6 30,3

4.000 40,6 2,8 37,8

8.000 42,5 4,4 38,1

Índex SNR:31. Valors HML: H:31; M:27; L:25

Es demana calcular el nivell sonor atenuat que rebrà el treballador si utilitza aquest
protector durant tot el temps d’exposició pel mètode de bandes d’octava, i determinar si
aquest protector és vàlid segons la norma UNE-EN 458.

Resolució del problema:
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Si seguim els passos del mètode:

• En primer lloc, el valor de Lp,f,A ja el tenim.

• En segon lloc, hem de calcular APV f a partir de les dades que apareixen en la taula 3.5.

• Ara restarem Lp,f,A de APV f i obtenim la taula 3.6.

Taula 3.6. Càlcul per l’aplicació de bandes d’octava.

Freqüència (Hz) Lp,f,A (dB(A)) APVf L’p,f,A = Lp,f,A - APVf

63 70 15,4 54,6

125 81 19,5 61,5

250 91 23,7 67,3

500 94 27,4 66,6

1.000 88 25,4 62,6

2.000 87 30,3 56,7

4.000 85 37,8 47,2

8.000 84 38,1 45,9

• Ara s’han de sumar els valors de nivell acústic atenuat en cada freqüència per conèixer el
valor global de pressió sonora efectiu ponderat en A (L’p,f,A). Per portar-ho a terme s’hi ha
d’aplicar la suma logarítmica expressada en la fórmula:

L′
p,A = 10 · log (100,1·54,6 + 100,1·61,5 + 100,1·67,3 + 100,1·66,6+

+100,1·62,6 + 100,1·56,7 + 100,1·61,5 + 100,1·47,2 + 100,1·45,9)

L’p,f,A = 71,5 dB(A); arrodonint al valor sencer, tenim que L’p,f,A = 72 dB(A).

I segons la norma UNE-EN 458 podem dir que l’estimació del protector és satisfactòria.

Per conèixer quina és la protecció que ofereix el protector auditiu, es pot calcular el
valor de la reducció predita del nivell de soroll, PNR (predicted noise reduction),
que per definició és la diferència del nivell de pressió acústica ponderat en A
i el valor del nivell de pressió sonora efectiu ponderat en A quan es fa servir
adequadament el protector auditiu d’estudi.

PNR = Lp,A − L′
p,A

El valor de PNR s’expressa com a nombre sencer de decibels A (dB(A)).

2) Mètode HML

Els valors H, M i L que es determinen a partir de les atenuacions en cada octava,
segons un procediment descrit en la norma UNE-EN-ISO 4869-2, expressen d’una
manera aproximada les atenuacions alta (high en anglès), mitjana (middle) i baixa
(low) freqüències i són valors que ha d’aportar el fabricant del protector auditiu.

La informació que es necessita conèixer sobre el soroll ambiental és el nivell de
pressió acústica total ponderat en A (Lp„A) i ponderat en C (Lp„C).

Amb les dades del protector auditiu i del soroll ambiental s’ha de calcular el valor
de PNR, que és la reducció del nivell sonor que es pot preveure per la protecció
de l’EPI auditiu.

A diferència del mètode de
bandes d’octava, en el
mètode HML no es
necessita conèixer
l’espectre de soroll.

També s’accepta usar
directament el valor de nivell
acústic sense cap
ponderació (Lp) en lloc de la
ponderació C.



Riscos físics ambientals 68 Avaluació i control del soroll

Si Lp„C - Lp„A = 2 dB, es pot
fer servir indistintament

qualsevol de les dues
fórmules, ja que s’arribarà al

mateix resultat.

Mètode de comprovació
HML

És una manera ràpida de calcular
l’atenuació que proporcionarà un

protector auditiu utilitzant els
valors HML donats pel fabricant.

Es decideix escoltant: si en el
soroll ambiental predominen les

freqüències baixes, mitjanes o
altes, es mesura el nivell sonor

ponderat a A (LA).

Es resta directament a LA el valor
B, M o L, segons quin sigui el

tipus de soroll predominant i el
valor obtingut és L’A.

Hi ha dues equacions a aplicar pel mètode HML per calcular PNR les expressions
de les quals es troben en les dues fórmules que es descriuen a continuació. Se
n’utilitzarà una o una altra en funció dels valors de Lp„A iLp„C .

Si Lp„C - Lp„A ≤ 2 dB, la fórmula que s’hi ha d’aplicar és:

PNR = M − H −M

4
· (Lp,,C − Lp,,A − 2)

Si Lp„C - Lp„A ≥ 2 dB, la fórmula que s’hi ha d’aplicar és:

PNR = M − M − L

8
· (Lp,,C − Lp,,A − 2)

El nivell de pressió sonora efectiu ponderat en A (L’p,A) es troba restant el valor
del nivell de pressió sonora ambiental i el valor de PNR calculat:

L′
p,A = Lp,A − PNR

El valor resultant de L’p,A s’ha d’arrodonir al nombre sencer més proper, ja que
el valor decimal que es pugui donar tindria una gran improbabilitat de ser real a
causa la poca exactitud del mètode HML.

Per fer servir el mètode HML, els passos que s’han de seguir són:

1. Anotar els valors H, M i L donats pel fabricant del protector auditiu
d’estudi.

2. Mesurar els valors Lp„A i Lp„C de l’ambient on s’ha de fer servir el
protector auditiu.

3. Fer la resta: Lp,C - Lp„A

4. Calcular PNR mitjançant la fórmula que correspongui en funció del
valor de Lp„C - Lp„A.

5. Calcular el valor de L’p,A.

6. Valorar si el protector auditiu és vàlid en funció de la taula de protecció
assumida del protector auditiu individual i el percentatge de protecció
que li correspon.

Exemple d’aplicació del mètode HML

En una sala de màquines s’ha mesurat el soroll ambiental amb un sonòmetre integrador
en bandes d’octava i els valors que s’han obtingut són les dades de la taula 3.7 un cop
aplicades les ponderacions A i C:

Taula 3.7. Valors obtinguts de soroll ambiental

Freqüència (Hz) Lp,f (dB) Lp,f,A (dB(A)) Lp,f,C (dB(C))

63 96 70 95

125 97 81 97

250 99,6 91 99,6

2.000 86 87 86
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4.000 84 85 83

8.000 82 84 82

Lp 94 dB(A) 103,7 dB(C)

S’ha decidit comprar un protector auditiu i el fullet que anava adjunt indicava els següents
valors HML:

H:31 dB

M:27 dB

L:25 dB

Es demana calcular el nivell sonor atenuat que rebrà el treballador si utilitza aquest
protector durant tot el temps d’exposició pel mètode HML.

Resolució del problema:

Si seguim els passos del mètode:

En primer lloc, els valors de Lp,f,A i Lp,f,C ja els tenim.

En segon lloc, restem Lp,C - Lp,A = 103,7 - 94 = 9,7 dB, que és un valor ≥ 2 dB, per la qual
cosa fem servir la fórmula següent per calcular PNR:

PNR = 27− 27− 25

8
· (103, 7− 94− 2)

PNR = 25 dB

I el nivell de pressió sonora que aproximadament rebrà l’usuari del protector auditiu és:

L′
p,f,A = 94− 25 = 69 dB(A)

3) Mètode SNR

L’SNR és un mètode d’aproximació simple que no necessita conèixer l’espectre
de soroll i que ens permet, amb una sola resta, saber el valor de nivell de pressió
sonora efectiu ponderat en A amb una exactitud acceptable.

El valor de SNR l’ha de proporcionar el fabricant de l’EPI i es determina basant-
se en les atenuacions en cada octava segons un procediment detallat en la norma
UNE-EN-ISO 4869-2.

A més a més, hem de mesurar el nivell de pressió acústica i ponderar-lo en C o
també es permet fer servir el nivell de pressió acústica sense cap ponderació.

La diferència del nivell de pressió acústica ponderat en C (o sense ponderació) i
el valor de SNR és aproximadament el nivell de pressió acústica efectiu ponderat
en A (L’p,A).

L′
p,A = Lp,C − SNR

El mètode SNR és el procediment més simple, però més imprecís (de l’ordre de 2 a
3 decibels d’error), per conèixer l’atenuació que proporciona un protector auditiu
concret en un cert entorn sorollós.

El valor de PNR, és a dir, la protecció que es pot preveure, es calcula mitjançant
la resta:

PNR = Lp,A − L′
p,A

Les sigles SNR signifiquen
en anglès simplified noise
reduction, és a dir, reducció
simplificada del nivell de
soroll.

Si es treballa amb el
mètode SNR, s’han de tenir
uns marges de seguretat i
no donar per bo un resultat
de 79 dB(A) de valor de L’p,A,
per exemple.
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Atenuació dels protectors
auditius davant el soroll

d’impacte

Per conèixer l’atenuació que es
tindrà davant els pics de nivell
sonor, es pot aplicar el mètode
de comprovació HML, és a dir,

restar el valor H o M o L (segons
la freqüència predominant en el

soroll d’impacte) al valor del
nivell de pic (Lpic).

El procediment del mètode SNR és:

1. Anotar el valor SNR proporcionat pel fabricant del protector auditiu
d’estudi.

2. Mesurar el valor Lp„C de l’ambient on s’ha de fer servir el protector
auditiu.

3. Fer la resta: L’p,A = Lp,C - SNR.

4. Valorar si el protector auditiu és vàlid en funció de la taula de protecció
assumida del protector auditiu individual i el percentatge de protecció
que li correspon.

Exemple d’aplicació del mètode SNR

En una sala de màquines s’ha mesurat el soroll ambiental amb un sonòmetre integrador
en bandes d’octava i els valors que s’han obtingut són els que apareixen en la taula 3.8 un
cop aplicada la ponderació C:

Taula 3.8. Mesuraments d’una sala de màquines

Freqüència(Hz) Lp,f(dB) Lp,f,C(dB(C))

63 96 95

125 97 97

250 99,6 99,6

500 97 97

1.000 88 88

2.000 86 86

4.000 84 83

8.000 85 83

Lp 103,7 dB(C)

S’ha decidit comprar un protector auditiu on al seu fulletó indica que el valor de SNR és de
31 dB.

Es demana calcular el nivell sonor atenuat que rebrà el treballador si utilitza aquest
protector durant tot el temps d’exposició mitjançant el mètode SNR.

Resolució del problema:

Si seguim els passos del mètode:

• En primer lloc, el valor de Lp,f,C ja el tenim.

• En segon lloc, restem: L’p,A = 103,7 - 31 = 72,7 ≈ 73 dB(A).

3.2.5 Temps d’ús del protector auditiu

Els protectors auditius s’han de fer servir durant tot el temps que la persona estigui
exposada a nivells elevats de soroll. Si es deixa de fer servir, encara que només
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sigui durant períodes de temps breus, l’eficàcia de la protecció es veu seriosament
disminuïda.

Si el treballador es treu de tant en tant el protector auditiu, es pot considerar que
està exposat, durant el període que hauria de portar els protectors, a dos nivells
sonors i amb un temps d’exposició per a cadascun:

• El primer nivell sonor és el nivell sonor atenuat pel protector auditiu, i el
temps d’exposició és el temps que porta posat de manera adequada l’EPI.

• L’altre nivell sonor és l’ambiental, sense l’atenuació del protector i el temps
que hi està exposat és la suma de minuts en què es va traient l’EPI.

En la fórmula que apareix a continuació es troba l’expressió matemàtica que s’ha
d’aplicar per calcular el nivell sonor equivalent durant el temps d’exposició T si
no es porta posat tot el temps el protector auditiu.

LAeq,T = 10 · log
(
1

T
·
(
(T − T ′) · 100,1·LAeq,(T−T ′) + T ′ · 100,1·L′

Aeq,T ′
))

On:

LAeq,T : nivell sonor equivalent durant el temps d’exposició en dB(A).

T : temps d’exposició, en hores.

T’: temps que el treballador utilitza l’EPI, en hores.

(T-T’): temps que el treballador es treu l’EPI, en hores.

L’Aeq,T’: nivell sonor efectiu equivalent, en dB(A).

LAeq,(T-T’): nivell sonor ambiental, en dB(A).

Exemple de càlcul del temps d’ús d’EPI

En un entorn laboral hi ha un nivell sonor de 93 dB(A). El treballador implicat treballa en
aquest lloc durant 7 hores diàries i fa servir un protector auditiu amb un PNR de 22 dB. El
tècnic de prevenció de l’empresa s’ha adonat que el treballador es treu l’EPI durant mitja
hora al dia, en períodes breus, perquè diu que té molèsties a l’orella.

El tècnic de prevenció es disposa a fer els càlculs per saber el nivell sonor diari que rep el
treballador.

Càlculs que porta a terme el tècnic de prevenció:

Per saber les conseqüències de treure l’EPI es fa servir la fórmula:

LAeq,T = 10 · log
(

1

T
·
(
(T − T ′) · 100,1·LAeq,(T−T ′) + T ′ · 100,1·L

′
Aeq,T ′

))

i primer identificarem cada dada:

T : 7 hores.

T’ : 6,5 hores.

(T -T’): 0,5 hores.

LAeq,(T-T’): 93 dB(A).
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L’Aeq,T’ = LAeq,(T-T’) - PNR; L’Aeq,T’ = 93 - 22 = 71 dB(A).

Substituïm les dades en la fórmula

LAeq,T = 10 · log
(
1

7
·
(
0, 5 · 100,1·93 + 6, 5 · 100,1·71

))
= 90 dB(A)

Així doncs, podem veure que, si el treballador es treu el protector auditiu només mitja hora
durant la seva jornada, la dosi de soroll que rep està per sobre del que es considera que
no suposa risc (80 dB(A)).

En aquest exemple, el que s’hauria de fer és dur a terme mesures organitzatives per evitar
que el treballador estigui durant set hores en un entorn laboral que exigeix l’ús de protectors
auditius individuals.

Figura 3.3

Temps d’ús dels EPI.

És molt important conscienciar empresaris i treballadors de la necessitat, els uns,
d’intentar crear entorns laborals sense soroll i, els altres, si no hi ha un altre
remei, d’utilitzar els protectors durant tot el temps d’exposició a ambients laborals
sorollosos.
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Introducció

Els efectes de les vibracions sobre els éssers humans es coneixen des de fa molt
temps. Ja a principis del segle XVIII B. Reamazzini en el seu llibreExamen
de les malalties dels artistes i artesans va observar les càrregues i tensions en
els domadors de cavalls produïdes per vibracions mecàniques i va descriure els
efectes de la manera següent: “[...] la força de la vibració sacseja les entranyes i
pràcticament les desplaça de la seva posició normal [...]”.

En tots els sectors laborals, industrials, agrícoles, de la construcció, de serveis,
etc. es fan servir, avui en dia, eines de motor portàtils que exposen les mans
dels treballadors que les fan servir a nivells excessius de vibracions. Algunes
d’aquestes eines són serres de cadena, martells trencadors de paviment, trepants
percutors, moladores, claus d’impacte, rebladores, martells d’agulla, etc. El tipus
de vibració que produeixen aquestes màquines eina i que el treballador subjecta
amb les seves mans s’anomenen vibracions mà-braç.

Estudis realitzats en diferents països d’Europa i als Estats Units han demostrat
que hi ha una mitjana del 2% de treballadors en tot el món exposats a vibracions
mà-braç potencialment perilloses.

L’exposició prolongada a elevats nivells de vibracions mà-braç poden ser causa de
trastorns vasculars a les mans, que s’identifica amb pal·lidesa intermitent als dits
i es coneix amb el nom de dit blanc induït per vibracions.

Un altre tipus de vibració és l’anomenada vibració del cos sencer, que té lloc
quan una gran part del pes del cos descansa sobre una superfície vibrant. Està
àmpliament estesa al món laboral i pot ser l’origen de danys per a la salut. La
principal afecció solen ser danys a la zona lumbar, a la columna vertebral i ael
sistema nerviós que connecta amb la columna vertebral.

La Unió Europea, conscient de les conseqüències que es poden derivar d’una
exposició prolongada dels treballadors a nivell de vibració elevats, ha redactat
una directiva marc. Aquesta directiva va ser transposada a l’Estat espanyol i des
de finals de l’any 2005 hi ha un reial decret que reglamenta l’exposició laboral a
vibracions mecàniques. És l’RD 1311/2005.

De manera complementària, també hi ha normativa referent a les vibracions que
emeten les màquines, que es recull en el Reial decret sobre màquines i que és
també una transposició de la Directiva de màquines

elaborada per la Unió Europea i que obliga el fabricant a dissenyar i construir
màquines de manera que els riscos derivats de l’exposició a vibracions siguin els
menors possibles i ho inclou dins la seguretat integral de la màquina.

La Llei de prevenció de riscos laborals també obliga de manera genèrica a una
avaluació dels riscos per agents físics en el lloc de treball.
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En la unitat didàctica “Vibracions mecàniques” hi ha la informació necessària per
portar a terme l’avaluació dels riscos derivats de l’exposició laboral a vibracions
mecàniques. La unitat didàctica està dividida en tres nuclis d’activitat.

En el nucli d’activitat “Introducció a les vibracions mecàniques” es tracten els
conceptes bàsics de vibracions, com la seva definició i la seva caracterització des
del punt de vista físic, ja que una vibració es pot assimilar al moviment sinusoïdal
que du a terme una molla.

En aquest nucli d’activitat també es donen les referències legals, tant d’aplicació
obligatòria com les normes UNE, referents a vibracions mecàniques i s’explica el
contingut del Reial decret 1311/2005, de vibracions, que és la normativa vigent a
l’Estat espanyol.

El nucli d’activitat “Avaluació del risc per exposició a vibracions” està dedicat a
l’avaluació de l’exposició laboral a vibracions mecàniques segons la normativa
vigent. S’hi explica com treure conclusions sobre el nivell de vibració exposat
sense haver de mesurar, i també mesurant, i es descriu l’instrument de mesurament
més habitual. S’hi diferencia l’avaluació per exposició al sistema del cos sencer
del sistema mà-braç, ja que tenen diferències de mesurament i de valors límit.

En el nucli d’activitat, “Control del risc per vibracions”, es tracten les mesures
preventives establertes per llei per als dos tipus de sistemes exposats a vibracions
mecàniques, així com les mesures de control i reducció del risc dels treballadors
exposats a vibracions. En aquest mateix nucli d’activitat, també es descriuen els
efectes que produeixen les vibracions sobre el sistema mà-braç i sobre el sistema
del cos sencer.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat didàctica és necessari disposar de la
Guia Tècnica del Reial decret 1311/2005. Us recomanem anar fent les activitats i
els exercicis d’autoavaluació i llegir els annexos.
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Objectius

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

• Identificar les vibracions mecàniques, presents en els processos de produc-
ció de béns i serveis, segons els tipus de treball i els processos.

• Relacionar les vibracions mecàniques amb les característiques energètiques,
les fonts d’emissió i les formes de transmissió.

• Relacionar els riscos derivats de l’exposició laboral a vibracions amb els
efectes que poden provocar sobre la salut.

• Interpretar les conseqüències fisiològiques, psíquiques i laborals, originades
pels riscos derivats de l’exposició laboral a vibracions, sobre la salut de les
persones.

• Valorar les implicacions econòmiques i socials, a les empreses i a la societat,
dels efectes provocats pels riscos derivats de les vibracions mecàniques, a
partir de dades estadístiques i econòmiques.

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

• Determinar el contingut i el procés de recollida de la informació documental
i personal necessària per identificar els riscos derivats de l’exposició laboral
a vibracions mecàniques.

• Recollir la informació necessària per avaluar els riscos amb relació a
les vibracions mecàniques, 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.

• 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.

• Identificar les desviacions en relació amb les vibracions mecàniques entre
els procediments reals de treball i els mètodes i procediments establerts
normativament a l’empresa, a partir de manuals de procediment i normes
internes.

• Identificar els riscos derivats de l’exposició laboral a vibracions mecàniques,
a partir de la informació dels llocs de treball, el grau d’idoneïtat dels
mètodes i procediments de treball, les desviacions observades entre els
procediments reals i els normalitzats i els instruments i procediments
adequats per identificar-los.
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• Relacionar els factors de risc derivats de les vibracions mecàniques amb els
paràmetres, els procediments, els instruments i els aparells per mesurar-los.

• Interpretar les característiques tècniques d’ús i de manteniment, les con-
dicions de calibratge i els procediments de posada al punt dels aparells
de mesurament i enregistrament de vibracions a partir de la documentació
tècnica de treball.

• Interpretar el contingut i la funcionalitat de les tècniques, els instruments
i els procediments per mesurar i enregistrar les vibracions mecàniques a
partir de manuals i informació tècnica.

• Determinar les vibracions mecàniques, el mesurament de les quals requereix
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 per exposició a vibracions
mecàniques, les persones afectades, els temps d’exposició i les persones de
l’organització implicades en la seva prevenció, a partir de les característi-
ques físiques dels llocs de treball.

• Identificar els valors dels paràmetres de les vibracions mecàniques que
configuren nivells acceptables de seguretat i qualitat dels llocs de treball,
segons la normativa establerta i informacions i estudis tècnics de prevenció
i salut laboral.

• Determinar les desviacions dels nivells de risc als llocs de treball, derivats
de l’exposició laboral a vibracions mecàniques, 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’exposició laboral a vibracions mecàniques,
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, les mesures 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 derivats de l’exposició laboral a vibracions mecàniques, a partir
de documentació i estudis tècnics.

• Relacionar les mesures de prevenció i protecció i les tècniques preventives
amb els riscos de l’exposició laboral a vibracions mecàniques i els efectes
eliminatoris o reductors del risc que poden originar.

• Seleccionar les mesures de prevenció i les proteccions que es poden aplicar
davant els riscos derivats de l’exposició laboral a vibracions mecàniques,
segons els criteris de priorització amb relació a l’eliminació o reducció del
risc.
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• Programar la implantació de mesures preventives dels riscos derivats de
l’exposició laboral a vibracions mecàniques, segons els factors de risc
presents en el lloc de treball, a partir del pla general de prevenció, les
condicions de treball, les característiques 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’exposició laboral a vibracions mecàniques
en llocs o processos de treball, a partir d’observacions i mesures del procés
i del lloc de treball, les característiques dels equips de treball i les mesures
preventives implantades.
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1. Introducció a les vibracions mecàniques

Les vibracions mecàniques són un agent físic contaminant que està present en
l’àmbit laboral, per la qual cosa s’avalua dins la higiene industrial. Fins fa pocs
anys no s’havia donat prou importància als riscos per a la salut que comporta estar-
hi exposat de manera prolongada en el temps.

Sistema mà-braç

La física de les vibracions és similar a la del soroll, per la qual cosa els fonaments
d’ones aplicables al soroll són vàlids per a les vibracions.

S’han de distingir dos sistemes corporals per a l’estudi de l’exposició laboral a
vibracions mecàniques:

• El sistema mà-braç, que està exposat quan es fan servir eines manuals.

• El sistema del cos sencer, al qual es transmeten les vibracions quan el
treballador està exposat a l’objecte vibrant per una part important del seu
cos.

En la majoria dels casos, l’exposició a vibració del cos sencer es produeix en
posició asseguda, i es transmet la vibració a través del seient i, en alguns casos,
també, a través del recolzador de l’esquena. En posició dempeus, la vibració es
transmet a través dels peus.

Sistema de cos sencer

A l’Estat espanyol, des de finals de l’any 2005 hi ha una normativa específica que
regula l’exposició laboral a vibracions mecàniques i està recollit en la Guia Tèc-
nica del Reial decret 1311/2005, que és una transposició de la Directiva europea
2002/44/CE. El maig de 2008 s’ha publicat la Guia tècnica per a l’avaluació i
prevenció dels riscos relacionats amb les vibracions mecàniques, que és una eina
no vinculant per facilitar l’aplicació de l’RD 1311/2005.

En general, la vibració és un fenomen físic no desitjable, encara que de vegades es
produeix per fer funcionar un dispositiu que realitza una tasca concreta, com ara un
martell mecànic, cintes transportadores vibratòries, tamisos vibradors, tremuges
de compostos sòlids, vibradors de formigó, trepants de roques, banys de neteja
amb ultrasons, etc., i en aquests casos la vibració resultant no es pot evitar, ja que
és precisament la base de funcionament de l’aparell i l’única mesura preventiva
per evitar el risc d’exposició és portar a terme l’aïllament necessari.

1.1 Conceptes bàsics sobre vibracions

Si un objecte es desplaça de la seva posició d’equilibri per efecte d’una acció
externa, com ara un impacte, se li comunica una energia que és l’origen d’un mo-
viment vibratori de l’objecte. L’objecte vibrarà amb una freqüència que s’anomena

Per consultar l’RD
1311/2005, podeu anar a
la secció “Annexos” del
web d’aquest crèdit.

Vibracions mecàniques en
l’entorn laboral

Actualment hi ha molts
treballadors exposats a les
vibracions mecàniques en els
seus llocs de treball, pel fet de
dur a terme processos mecànics
amb màquines eina, o de
transportar vehicles.
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OIT: Organització
Internacional del Treball.

Les vibracions mecàniques
només fan referència a les

que es transmeten
mitjançant un cos sòlid, per

això reben l’adjectiu de
mecàniques.

Vibracions del cos sencer

En són exemples:

• Vibracions del seient
del conductor d’un
vehicle de transport.

• La vibració d’una
plataforma mòbil.

freqüència natural de vibració. Aquest tipus de moviment s’anomena vibració
lliure i s’anul·la amb el pas del temps per la pèrdua d’energia en els elements
passius del sistema.

Des del punt de vista de la higiene industrial, l’OIT diu que les vibracions
mecàniques són els agents físics generats per una energia mecànica que es transmet
al cos humà mitjançant estructures sòlides capaces de produir un efecte nociu o
qualsevol tipus de molèstia.

La definició de l’OIT no preveu les vibracions transmeses per l’aire, com els
subsònics, sons o ultrasons. La definició tècnica de vibració mecànica considera
que és el moviment oscil·latori d’un cos sòlid respecte a una posició de referència.

Les vibracions es transmeten per l’interior d’un objecte i també a través dels punts
de contacte entre diferents objectes.

En un objecte que vibra lentament també es pot apreciar el moviment que du a
terme en les seves trajectòries o direccions i, en canvi, l’objecte es mou sense
canviar de lloc.

La vibració és el moviment d’un cos sòlid al voltant de la seva posició
d’equilibri, sense que es produeixi un desplaçament net de l’objecte que
vibra. No hi ha transport de matèria, només d’energia.

Les vibracions que ens trobem en l’entorn laboral són la combinació de moltes
vibracions simples.

1.2 Classificació de les vibracions

Hi ha diferents maneres de classificar les vibracions mecàniques, que es resumei-
xen en la figura 1.1. Tot depèn de la característica en què ens fixem. Així tenim:

Figura 1.1. Tipus de vibracions

• Vibracions del cos sencer o globals. Són les que afecten tot l’organisme
del treballador.
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• Vibracions locals. Són les que només es transmeten a una part del cos. Les
vibracions locals més importants són les vibracions del sistema mà-braç.

• Vibracions periòdiques. També es poden anomenar lliures. El sistema os-
cil·la lliurement i amb una freqüència ben definida, anomenada freqüència
natural. Si no hi ha forces externes que modifiquin l’amplitud del moviment
o la longitud de les successives ones, els successos que produeix la vibració
es repeteixen durant un cert període de temps. Si se l’obliga a oscil·lar
a una freqüència diferent, imposada externament, el desplaçament variarà
segons que la freqüència imposada estigui més o menys a prop de la natural
del sistema. Quan s’igualen les dues vibracions, l’existent i la imposada,
l’amplitud de la vibració creix i es diu que estem en ressonància.

Les vibracions periòdiques sinusoïdals descriuen una ona sinusoïdal simple
i les vibracions periòdiques complexes es transmeten amb ones no sinusoï-
dals.

• Vibracions no periòdiques. Són fenòmens transitoris. Són vibracions que
tenen lloc a l’instant que entren en contacte el cos vibrant i el cos receptor
i no es tornen a repetir exactament en transcórrer el temps.

• Vibracions aleatòries. Es produeixen quan actuen forces externes sobre
un cos que donen lloc a un moviment irregular, que mai no es repeteix
exactament, de les partícules que el formen.

Aquests tipus de vibracions es presenten en diferents direccions i varien
àmpliament amb el temps, tant en els valors de la seva freqüència com en la
seva acceleració. De fet, estan formades per un conjunt de freqüències. És
el tipus de vibració més habitual en la natura.

• Vibracions generades en processos productius de transformació. Les
interaccions originades entre les peces de la maquinària i els elements que
es conformaran, produeixen xocs repetits que es materialitzen en vibracions
de materials i estructures. La propagació d’aquestes vibracions s’efectua
directament.

• Vibracions originades pel funcionament de la maquinària i equips de
treball o els materials o les màquines eina. Quan les màquines treballen
sobre superfícies irregulars es produeixen en els seus mecanismes forces
alternatives no equilibrades que donen lloc a vibracions mecàniques.

• Vibracions causades pel deteriorament de la maquinària. Tots els casos
poden donar lloc a un desgast de superfícies, excentricitats, desequilibri
d’elements giratoris que, al seu torn, produeixen forces dinàmiques suscep-
tibles de provocar vibracions. El desgast de les màquines es pot produir per
diferents causes:

– Errades de concepció de la màquina

– Errades en la utilització de la màquina

Vibracions que afecten el
sistema mà-braç

En són exemples:

• Ús d’eines manuals,
com la màquina de
trepar.

• Ús d’objectes que es
subjecten amb les mans,
com les palanques de
comandament o el
volant d’un vehicle.

Ressonància

Quan se sotmet un sistema
mecànic a una força excitadora
externa que l’obligui a vibrar, es
produeixen les vibracions
forçades del sistema. Aquest
tipus de vibració, quan
coincideix la freqüència
d’excitació amb la freqüència
natural del sistema mecànic,
produeix l’efecte ressonància.

Vibracions no periòdiques

En són exemples:

• Xocs.

• Cops.

• Impactes extemporanis:
són aquells impactes
molt forts en un curt
període de temps.

Màquines que produeixen
vibracions són premses,
trinxadores, martells
pneumàtics i eines manuals.
::note: Algunes peces de
maquinària que produeixen
vibracions són els motors,
els alternadors i els estris
percutors.



Riscos físics ambientals 14 Vibracions mecàniques

En la secció “Annexos”
del web trobareu

representacions de les
ones sinusoïdals amb els

seus paràmetres
representatius.

– Errades en el funcionament de la màquina

– Manteniment inadequat de la màquina o manca de manteniment

• Vibracions degudes a fenòmens naturals. Són de tipus aleatori degudes
al vent, tronades o moviments sísmics. Són de difícil valoració respecte a
l’efecte sobre l’organisme humà. Des del punt de vista de la higiene, les
vibracions per fenòmens naturals afecten llocs de treball que tenen lloc a
l’aire lliure.

• Vibracions de molt baixa freqüència. Es consideren les vibracions de
menys d’un hertz.

• Vibracions de baixa freqüència. Són les que vibren a freqüències entre 1
i 20 hertzs.

• Vibracions d’alta freqüència. Són les vibracions entre 20 i 1.000 hertzs.

1.3 Caracterització de les vibracions mecàniques

Per definir el moviment d’un sistema mecànic, s’ha de determinar un nombre
de coordenades independents, que es denominen graus de llibertat. El sistema
mecànic massa-molla, que és el sistema que més s’aproxima a una vibració
mecànica, té un sol grau de llibertat, ja que està obligat per un conjunt de
dispositius mecànics a moure’s en un sol eix.

Els sistemes mecànics reals són sistemes continus i tenen infinits graus de llibertat.
Per estudiar-los se simplifiquen mitjançant models que redueixen els graus de
llibertat un nombre finit.

Per a l’anàlisi matemàtica de les vibracions, es redueixen els sistemes mecànics a
sistemes ideals, que es componen de masses, molles i amortidors. El model que
més s’aproxima a com vibra el cos humà és, per sort, el més senzill: el sistema
lineal amb un grau de llibertat en vibració lliure i forçada. En la figura 1.2 es
mostra un sistema mecànic sinusoïdal simple: el moviment d’una molla.

Figura 1.2. Moviment d’una molla i representació gràfica de l’ona sinusoïdal
que descriu
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Quan el cos humà està en contacte amb un dispositiu mecànic que genera
vibracions, es desplaça un cert espai sobre la seva posició abans de rebre la
vibració. És a dir, s’assimila al moviment d’una molla, per la qual cosa es podria
fer servir la magnitud del desplaçament com a paràmetre a utilitzar per descriure
el fenomen vibratori.

Com que la vibració és un moviment, també es podrien fer servir les magnituds
de la velocitat i l’acceleració per descriure la vibració mecànica.

Els estudiosos de les vibracions van dubtar sobre quina magnitud escollir per
estudiar les vibracions en el cos humà: el desplaçament, la velocitat, l’acceleració
o la freqüència d’oscil·lació. Van escollir l’acceleració.

En higiene industrial s’ha consensuat caracteritzar les ones vibracionals
amb el valor de l’acceleració, perquè és el paràmetre que es pot mesurar
amb més fiabilitat amb la instrumentació actual.

1.3.1 Magnituds de les vibracions

La vibració és una forma d’energia mecànica i es pot considerar el moviment
oscil·lant d’una partícula al voltant d’una posició de referència inicial.

La forma més senzilla de descriure el fenomen vibratori és el de tipus sinusoïdal
i es caracteritza per la seva amplitud d’ona i la seva i freqüència.

El moviment vibratori, com que es pot considerar un moviment sinusoïdal,
es caracteritza per les magnituds d’amplitud i freqüència.

Amplitud d’una vibració

L’amplitud de la vibració descriu el contingut d’energia de l’ona que produeix.
Normalment es caracteritza l’amplitud de la vibració mesurant l’acceleració de
l’ona i s’expressa en unitats de m/s2.

Com que el valor de l’acceleració de la vibració varia contínuament en el temps,
el paràmetre més útil per descriure l’acceleració és l’acceleració eficaç (RMS).
En la figura 1.3 es representa el valor RMS per a una ona, així com el seu valor
pic.

En la secció “Annexos”
del web trobareu la
representació gràfica dels
tres paràmetres que
defineixen un
desplaçament.

L’acceleració de les
vibracions mecàniques

Hi ha moltes raons per escollir
l’acceleració com a magnitud per
a l’estudi de les vibracions
mecàniques en el cos humà.

Les normes internacionals ISO,
que tracten sobre els
mesuraments de la vibració en el
cos humà, requereixen que el
paràmetre a mesurar sigui
l’acceleració.

Els aparells més fiables per
mesurar vibracions són els
acceleròmetres piezoelèctrics,
que són transductors
d’acceleració, contràriament a
altres tipus de transductors.

Si es capta l’acceleració, es
poden obtenir de manera
senzilla, mitjançant integradors
electrònics, els valors de la
velocitat i desplaçament.

Les sigles RMS venen de
l’anglès root mean
square,que traduït
literalment és “valor
quadràtic mitjà” i
habitualment en català
s’anomena valor eficaç o
també acceleració
equivalent (aeq).
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Freqüències d’interès

Des del punt de vista de
prevenció tenen interès les

vibracions de freqüències entre 1
i 1.500 Hz. Són les freqüències

que poden danyar l’organisme
humà.

Figura 1.3. Representació dels paràmetres que defineixen l’amplitud d’una vibració

RMS: valor eficaç d’acceleració; l’amplitud, i per tant el valor de RMS i el pic, estan expressats en m/s; el temps
s’expressa en segons.

Freqüència de la vibració

La freqüència d’una vibració és el nombre d’oscil·lacions completes que fa la
vibració en una unitat de temps. La unitat de temps d’ús més habitual és el segon.
I la freqüència se sol mesurar en cicles per segon i s’anomena hertz (Hz).

A escala industrial, és molt poc freqüent, per no dir impossible, trobar un
treballador exposat a una vibració en una sola direcció i amb una sola freqüència.
En la majoria dels casos, el treballador està exposat simultàniament a vibracions
aleatòries, és a dir, a vibracions en diferents direccions i diferents freqüències.

En els gràfics de la figura 1.4 es representa un senyal de vibració en funció de
l’acceleració i del temps, en què és possible distingir les diferents freqüències
presents en el senyal.

Figura 1.4. Representacions gràfiques d’una vibració/A l’esquerra, l’amplitud de la
vibració en funció del temps i a la dreta, la mateixa vibració desglossada en les freqüències
que la formen.

A l’esquerra, l’amplitud de la vibració en funció del temps i a la dreta, la mateixa vibració desglossada en les
freqüències que la formen.

El decibel

El nivell d’acceleració d’una vibració es pot expressar en decibels, és a dir, com a nivell
d’acceleració.

L’expressió és la següent:

La = 20 · log at

aref

El valor de at és l’acceleració de la vibració en l’instant de temps t.

El valor de l’acceleració de referència: aref = 10-6 m/s2.
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I el valor del nivell d’acceleració, La, estarà expressat en decibels (dB).

En la taula 1.1 es fa una comparació entre els valors de l’acceleració en decibels i en m/s2.

Taula 1.1.
Comparació
entre els valors
d’acceleració (dB
i m/s2)

dB m/s2

80 0,01

100 0,1

120 1

140 10

Figura 1.5

Escala lineal o escala logarítmica (en decibels).

1.3.2 Quantificació dels valors de vibració

En els ambients industrials, el treballador està exposat simultàniament a diverses
vibracions aleatòries, és a dir, a vibracions que es presenten en diferents direccions
i amb uns valors de freqüència i acceleració que varien àmpliament en el temps.

Per quantificar els nivells d’un senyal de vibració, es defineixen una sèrie de
paràmetres, en certa manera similars als que es fan servir per a la quantificació
del soroll.

Els paràmetres més importants per quantificar les vibracions mecàniques per
exposició laboral són:

• L’espectre de freqüències de la vibració.

• La direcció de la vibració.

• L’acceleració de la vibració.

• Temps en què el treballador està exposat a la vibració.

Hi ha paràmetres secundaris que també intervenen en la quantificació de la
vibració, com la postura del cos i dels braços, els mètodes de treball i la

La manera de quantificar les
vibracions mecàniques és
idèntica per a les que
afecten el sistema mà-braç
com per a les que afecten el
cos sencer.
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En l’actualitat, no hi ha
estudis per conèixer com

afecta la postura del
treballador en la quantitat

de vibració que rep.

Exemple explicatiu dels
rangs de freqüències

Si s’estudia l’exposició d’un
treballador a vibracions del

sistema mà-braç, només
interessa la quantitat d’energia

vibratòria transmesa dins el rang
de freqüències de 8 a 1.000 Hz.
Això vol dir que per sobre del

límit inferior de rang de
freqüències, actualment no es

considera que puguin presentar
efectes perjudicials sobre la salut

del treballador. I per sobre del
límit superior no s’han trobat

exposicions laborals.

La mateixa explicació és vàlida
per al sistema de cos sencer,

tenint en compte que les
freqüències que l’afecten van del

límit inferior 1 Hz al límit
superior, que són 80 Hz.

En els apartats
corresponents a

“Valoració de l’exposició
en el sistema mà-braç” i
“Valoració de l’exposició

en el sistema del cos
sencer” del nucli d’activitat

“Avaluació del risc per
exposició a vibracions

mecàniques” d’aquesta
unitat didàctica, es poden

trobar, en cada cas, la
taula de ponderacions per
a cada sistema del cos.

Sensibilitat del sistema de
cos sencer

El sistema de cos sencer presenta
més sensibilitat en la direcció de
l’eix z en les freqüències entre 4
i 8 Hz i en els altres dos eixos (x,
y), la sensibilitat més elevada se

situa entre 1 i 2 Hz.

temperatura del lloc de treball, però és molt difícil relacionarlos quantitativament
amb la vibració mecànica i, en la pràctica d’avaluació de l’exposició laboral a
vibracions mecàniques, no es tenen en compte.

Espectre de freqüències de la vibració

Per poder conèixer l’espectre de freqüències que està exposat el treballador, és
necessari fer una anàlisi en freqüència, que consisteix a dividir l’espectre en
freqüències, mitjançant filtres normalitzats, en grups de freqüència o bandes d’una
amplada proporcional. Les bandes més utilitzades són les de terç d’octava.

Les vibracions més importants en la prevenció de riscos professionals són les que
coincideixen amb les característiques vibracionals de l’estructura receptora (en
aquest cas, el cos del treballador), ja que són les que produeixen els efectes més
severs sobre la salut.

Quins són els rangs de freqüència d’interès? Estudis realitzats sobre el cos
humà han demostrat que per portar a terme la quantificació de la vibració sobre el
cos del treballador s’ha de tenir en compte la zona que afecta i es va decidir definir
dos sistemes corporals:

• Sistema mà-braç. El rang de freqüències expressat en bandes de terç
d’octava comprèn les freqüències centrals de 6,3 i 1.250 Hz.

• Sistema de cos sencer. Les freqüències centrals en aquest cas són 0,5 i 80
Hz.

Ponderació en freqüència. La percepció de la vibració és un fenomen complex,
que depèn de la freqüència i de la magnitud de l’acceleració i no hi ha linealitat
entre totes dues variables.

En la quantificació de la vibració també s’ha de tenir en compte la direcció
d’entrada de la vibració, ja que el cos humà no és simètric en les tres direccions
de l’espai.

Quan s’han de valorar els riscos derivats de l’exposició a la vibració dels treballa-
dors, s’ha d’aconseguir que el mesurament de l’acceleració sigui, d’alguna manera,
reflex de la forma com el treballador percep la vibració. Per aconseguir-ho, s’ha
de ponderar en freqüència la vibració rebuda pel treballador.

La ponderació en freqüència combina la direcció d’entrada de la vibració i la
diferent sensibilitat que té el cos humà a les diferents components (freqüència i
direcció) incloses en el rang de freqüències perjudicials.

Quan es mesura la vibració en una direcció particular, s’ha de valorar l’acceleració
en totes les bandes de freqüència d’interès, tenint en compte el sistema corporal
d’entrada de la vibració (mà-braç o cos sencer o tots dos).

Per ponderar el senyal de vibració, l’equip de mesurament porta integrats una sèrie
de filtres de ponderació normalitzats que reflecteixen quina quantitat de vibració
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arriba realment al treballador. Aquests filtres de ponderació tenen com a funció
atenuar els valors d’acceleració en funció de la freqüència i són diferents per al
sistema mà-braç i per al sistema del cos sencer.

Un cop ponderat el senyal de vibració, el resultat dels mesuraments
s’expressa com l’acceleració ponderada en freqüència per a un cert temps
d’exposició (aw,eq,t) en les unitats de m/s2.

Direcció de la vibració

La vibració és el moviment d’un objecte des de la seva posició de referència a una
altra posició en les tres direccions de l’espai i pot ser lineal i/o rotacional.

Per simplificar el moviment vibratori, només es considera el moviment lineal en
cadascuna de les tres direccions matemàtiques (x, y, z) d’un sistema ortogonal.

Quan es volen estimar els efectes sobre el cos humà de les vibracions rebudes pel
treballador, els mesuraments s’han de fer en les direccions adequades.

El detector de vibracions amb el qual es mesura l’acceleració s’ha de
posar en la direcció d’entrada de la vibració, definida per un o més eixos
ortogonals.

Acceleració de la vibració

Per caracteritzar una vibració, s’utilitza majoritàriament l’acceleració en valor
eficaç (valor RMS), ja que té una relació directa amb la quantitat d’energia del
senyal de vibració.

L’acceleració eficaç (RMS), o el que és el mateix, l’acceleració contínua equi-
valent per a un temps t, és la integració en un interval de temps dels valors
instantanis d’acceleració en aquest interval. Matemàticament, s’expressa de la
manera següent:

RMS =

√
1

T
·
∫ T

0
a2(t) · dt

On:

RMS= acceleració eficaç en m/s2.

T = temps de mesurament, en segons.

a(t) = acceleració instantània en un temps t, en m/s2.

Sensibilitat del sistema
mà-braç

El sistema mà braç presenta més
sensibilitat dins el rang de
freqüències de 8 i 16 Hz, igual
per als tres eixos de coordenades
de l’espai (x, y, z).

Per saber com s’han
definit els eixos de
coordenades en els dos
sistemes corporals,
consulteu els apartats
“Valoració l’exposició en el
sistema mà-braç” i
“Valoració de l’exposició
en el sistema del cos
sencer” del nucli d’activitat
“Avaluació del risc per
exposició a vibracions
mecàniques” d’aquesta
unitat didàctica.

El valor eficaç de
l’acceleració (RMS) és
proporcional a l’energia que
transporta la vibració i,
consegüentment, està
relacionat amb els efectes
que produeixen sobre
l’organisme humà.

El valor de RMS i els
efectes sobre el cos humà

La utilització del valor RMS és
molt adequada per a freqüències
elevades, però no és gaire precisa
per valorar els possibles efectes
per al cos com a conjunt a
freqüències inferiors a 30 Hz. En
aquests casos i, en cas de
vibracions complexes, s’haurien
de tenir en compte les intensitats
individuals que formen les
vibracions complexes i la
interrelació de fases de les
freqüències que la componen,
que són factors que no es
consideren en el concepte
d’acceleració eficaç.
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L’acceleració eficaç (RMS) és el resultat de la integració dels diferents valors
d’acceleració instantània (a(t)) en un cert temps i és proporcional a l’energia
de la vibració.

Temps d’exposició

S’ha d’estimar el temps d’exposició diari de cada font de vibració, que serà el
temps d’exposició real en la jornada de treball.

Quan la vibració s’ha obtingut amb el valor mitjà durant un cicle complet de treball,
el temps d’exposició diari és simplement la durada del cicle de treball multiplicat
pel nombre de cicles diaris.

Per a alguns tipus de treball, el temps d’exposició varia d’un dia a l’altre, per
exemple, en la construcció o la indústria de fabricació de vaixells i la seva
reparació. En aquests casos, quan l’exposició dels treballadors a les vibracions
mecàniques sigui de forma habitual inferior als valors d’exposició diària però
variï substancialment d’un període de treball al següent i pugui sobrepassar
ocasionalment el valor límit corresponent, la normativa permet fer el càlcul del
valor mitjà d’exposició a les vibracions. Es podrà fer sobre la base d’un període
de referència de 40 hores.

L’avaluació correcta de l’exposició a vibracions depèn de la qualitat del
mesurament i de l’estimació del temps d’exposició.

1.4 Anàlisi de l’estat de les màquines

Encara que no entra directament dins el camp de la higiene industrial, és interes-
sant conèixer una altra aplicació de l’anàlisi de freqüències d’una vibració.

L’estudi de les vibracions pot servir per al control de les màquines dins el
seu pla de manteniment.

Cada component de la màquina genera la seva pròpia “signatura” de vibració. Els
components individuals de la màquina es poden relacionar amb les característi-
ques específiques d’una errada de la màquina.

Així doncs, una manera de fer una anàlisi de l’estat de funcionament de la màquina
és mesurar l’espectre de vibracions que emet i comparar-lo amb l’espectre d’emis-
sions que proporciona el fabricant o l’espectre de l’ultima revisió de la màquina.
Si no coincideixen, vol dir que hi ha algun component en mal estat o que les peces
d’unió entre components estan fluixes.
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En la figura 1.6 s’intenta correlacionar cada component de la màquina amb una
ona d’una freqüència vibracional concreta.

Si es fa un mesurament de la vibració en cada freqüència, es pot obtenir una
representació gràfica de l’espectre vibracional complet de la màquina. Aquest
espectre pot servir per fer l’estudi de l’estat de la màquina i portar a terme un
manteniment si cal.

Figura 1.6. Representació de les vibracions que produeix cada component d’una màquina

La normativa permet portar a terme l’avaluació de l’exposició laboral a vibracions
mecàniques utilitzant el valor d’acceleració que el fabricant diu que emet la
màquina com el valor d’acceleració al qual està exposat el treballador que està
en contacte amb la màquina.

1.5 Referències legals

Els precedents a l’Estat espanyol sobre la necessitat de l’avaluació de l’exposició
laboral al soroll, els trobem en la Llei 31/1995, sobre prevenció de riscos laborals,
i en el Conveni número 155 de l’Organització Internacional del Treball.

Hi ha dos tipus de normes: normes ISO internacionals i directiva europea, que
són informatives, i els reials decrets de l’Estat espanyol, que són de compliment
obligat. Les més importants es numeren a continuació:

1) Conveni 148 de l’OIT sobre el medi ambient de treball. El Conveni
de l’Organització Internacional del Treball és una primera recopilació de les
característiques que ha de tenir el lloc de treball amb referència a la contaminació
de l’aire, el soroll i les vibracions.

2) Norma ISO 2631-1 (1997), 1997-07-15. Aquesta norma té com a títol
“Vibracions mecàniques i xocs mecànics (Avaluació de l’exposició humana a la
vibració del cos sencer) Part I: requisits generals”. Fa referència a les vibracions
que es transmeten a tot el cos pel contacte amb un cos vibrant. Es poden donar
tres situacions:

Per a més informació i
veure un cas pràctic, aneu
a l’apartat “Avaluació a
través d’una estimació”
del nucli d’activitat
“Avaluació del risc per
exposició a vibracions
mecàniques” d’aquesta
unitat didàctica.

Ús d’eines manuals

En l’ús d’eines manuals
s’uneixen diferents
circumstàncies desfavorables:

• Vibracions.

• Moviments repetits.

• Cantons afilats.

• Sobreesforços
articulars.

El Conveni 148 de l’OIT es
va signar el 1977 i l’Estat
espanyol el va ratificar el 24
de novembre de 1980.

Norma ISO 2631-2 (1989)

Aquesta norma té com a títol:
“Avaluació de l’exposició
humana a vibracions del cos
sencer. Part 2: vibracions en
edificis contínues i induïdes per
xocs”.
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Sistemes de coordenades

La norma aconsella prendre com
a sistema de referència el sistema

de coordenades biodinàmic, ja
que és com entra la vibració al

cos del treballador.

El punt d’origen del sistema
de coordenades sempre és
la interfase entre la mà i la

superfície que vibra.

• Si el treballador està en posició dreta, la superfície de contacte seran els
peus.

• Si la persona està asseguda, la superfície de contacte serà la pelvis.

• Si la persona esta ajaguda, la superfície de contacte serà tota l’esquena.

La norma també especifica els límits d’acceleració per a les vibracions transmeses,
establerts en terços d’octava entre 1 i 80 Hz, que és l’espectre de freqüències en
què s’ha detectat la màxima sensibilitat del cos humà.

En la mateixa norma es defineixen els eixos de coordenades en les tres direccions
de l’espai per als quals es transmeten les vibracions, segons la posició del
treballador.

I en general, defineix mètodes de quantificació en relació amb:

• La comoditat i la salut.

• La probabilitat de percepció de la vibració.

• La incidència del mareig.

3) Norma UNE-EN ISO 5349-1 (2002). El títol d’aquesta norma és “Vibracions
mecàniques. Directrius per al mesurament i l’avaluació de l’exposició humana
a les vibracions transmeses per la mà. Part 1: requisits generals”. És una
modificació de les normes UNE-ENV 25349 (1996) i ISO 5349 (1986). Aquesta
norma defineix, entre altres coses, un mètode de quantificació tenint en compte
els paràmetres següents:

• L’espectre de freqüències de la vibració.

• L’amplitud de la vibració, és a dir, el valor d’acceleració.

• La durada de l’exposició.

• L’exposició acumulativa.

La norma també estableix la direcció dels eixos de transmissió de la vibració en
les tres direccions de l’espai amb els criteris següents:

• Si la mà i els dits envolten l’empunyadura de l’eina vibrant:

– Sistema de coordenades biodinàmic, es pren com a referència la mà
del treballador.

– Sistema de coordenades basiocèntric, es pren com a referència l’objec-
te vibrant que està en contacte amb la mà.

• Si la mà està en posició de palmell pla:
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– Sistema de coordenades biodinàmic, es pren com a referència la mà
del treballador.

– Sistema de coordenades basiocèntric, es pren com a referència l’objec-
te vibrant que està en contacte amb la mà.

4) Norma UNE-EN ISO 5349-2 (2002). Té com a títol “Vibracions mecàniques.
Mesurament i avaluació de l’exposició humana a les vibracions transmeses per la
mà. Part II: Guia pràctica per al mesurament en el lloc de treball”. Parla sobre els
aparells de mesurament de les vibracions en el sistema mà-braç.

La normativa espanyola sobre exposició laboral a vibracions mecàniques (RD
1311/2005), la nomena com a referència per les característiques que ha de tenir
un instrument de mesurament del sistema mà-braç perquè sigui vàlid.

5) ISO 8041 (1990). Té com a títol “Resposta humana a la vibració-
Instrumentació de mesurament”. És aplicable a instrumentació per a mesuraments
de mà-braç i cos sencer. En aquesta norma s’especifiquen els tests elèctrics, de
vibració i mediambientals per verificar que es compleixen les característiques
especificades, i es determinen els mètodes per al calibratge per sensibilitat. Es
defineixen les toleràncies i com a conseqüència la classe dels instruments (tipus
1 o tipus 2), i s’asseguren la consistència i compatibilitat dels resultats i la
reproductibilitat dels mesuraments realitzades amb diferents instruments.

6) ISO 10819 (1996). Té com a títol “Vibració mecànica i xoc (Vibració mà-braç)
Mètode per al mesurament i l’avaluació de la transmissió de la vibració a través
dels guants en el palmell de la mà”.

7) ISO 2631-1 (1997). El seu títol és “Vibracions i xocs mecànics. Avaluació
de l’exposició humana a la vibració del cos sencer. Part 1: requisits generals”.
Aquesta norma és de l’any 1985. L’any 1997 s’hi va incloure l’annex E: “Guia
per als efectes de la vibració, acceleració repetida i moviment rotacional en
tripulacions i passatgers de sistemes de transport sobre guies fixes”.

8) Directiva 2002/44/CE. La Directiva tracta sobre les disposicions mínimes de
seguretat i salut relatives a l’exposició dels treballadors als riscos derivats dels
agents físics (vibracions). En la taula 1.2 es veuen el límits que estableix la
Directiva.

Taula 1.2. Valors límit establerts per la Directiva 2002/44/CE

Sistema mà-braç Sistema de cos sencer

Nivell llindar A(8) = 1 m/s2 -

Nivell d’acció A(8) = 2,5 m/s2 A(8) = 0,5 m/s2

Valor límit A(8) = 5 m/s2 A(8) = 1,15 m/s2

Aquests valors es van prendre com a referència per elaborar la normativa estatal.

9) Reial decret 1311/2005 i la seva guia tècnica. L’RD 1311/2005, de 4 de
novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els
riscos derivats o que es poden derivar de l’exposició a vibracions mecàniques, és el

La norma UNE-EN ISO
5349-1 (2002) fixa les
característiques
específiques dels aparells
de mesurament per al
sistema màbraç.

Norma UNE-ENV 2804:1994

Fixa els requisits relatius de la
instrumentació adequada per
avaluar les vibracions a les quals
estan exposats els treballadors en
els seus llocs de treball.

ISO 2631-2

Es titula “Vibracions i xocs
mecànics. Avaluació de
l’exposició humana a la vibració
del cos sencer. Part 2: Vibració
contínua i xocs en edificis”.
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Per consultar el text
íntegre del Reial decret

1311/2005 i la seva guia
tècnica, aneu a la secció

“Annexos” del web
d’aquest crèdit.

recull de la normativa vigent respecte a l’avaluació del risc higiènic per vibracions
mecàniques en un lloc de treball.

Els aspectes destacables són els següents:

Com surt la necessitat de crear el Reial decret de vibracions? Surt de la Directiva
marc de la Unió Europea sobre prevenció de riscos laborals que es va plasmar en
La Llei de prevenció a l’Estat espanyol.

La Directiva marc obligava a fer normativa específica i una d’elles és la Directiva
2002/44/CE, que es transposa al dret espanyol amb el Reial decret 1311/2005
(figura 1.7).

Figura 1.7. Relació entre les diferents normatives

El Reial decret preveu dues situacions:

• Vibracions transmeses al sistema mà-braç

• Vibracions transmeses al cos sencer

Variables que s’han de mesurar:

1) Valor eficaç de l’acceleració. I s’ha de tenir en compte:

• Que la vibració pugui contenir diferents freqüències alhora i que no totes
són igualment nocives.

• Que la vibració pugui generar moviments en les tres direccions de l’espai.

2) Temps d’exposició a cada tipus de vibració

El Reial decret també estableix un sistema de doble límit per a un temps de
referència de 8 hores per jornada laboral:

• Valor límit d’exposició que no s’ha de superar en cap cas.

• Valor d’exposició que dóna lloc a una acció quan se superi. S’haurà
d’establir i executar un programa de mesures tècniques destinat a reduir al
mínim l’exposició.
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És possible fer una mitjana d’exposició setmanal de 40 hores i avaluar per
comparació amb els valors límit si es donen alhora les següents situacions:

• L’exposició és habitualment inferior als valors d’exposició que donen lloc a
una acció.

• El valor eficaç de l’acceleració varia substancialment d’un període de treball
al següent i pot sobrepassar ocasionalment el valor límit.

• Es pot justificar que l’exposició serà inferior al valor límit, es consulta amb
els treballadors i consta en l’avaluació de riscos.

• Es comunica a l’autoritat laboral.

Una altra cosa a destacar del Reial decret és la possibilitat d’avaluar sense mesurar.
Per saber el nivell d’emissió de vibració, s’haurà de remetre la informació apropi-
ada sobre la magnitud probable de la vibració, inclosa la informació facilitada pel
fabricant. En tal cas, l’empresari haurà de justificar que la naturalesa i l’abast dels
riscos fan innecessària una avaluació més detallada.

Els aspectes particulars a tenir en compte en l’avaluació de riscos són:

• Efectes indirectes per a la seguretat dels treballadors derivats de la interacció
entre les vibracions al lloc de treball o un altre equip de treball.

• Condicions de treball específiques, com pot ser treballar a temperatures
baixes.

• La prolongació de l’exposició a les vibracions transmeses al cos sencer
després de l’horari de treball, sota la responsabilitat de l’empresari.

L’autoritat laboral de cada comunitat autonòmica remetrà cada quatre anys al
Ministeri de Treball de l’Estat la llista de les excepcions que en els seus respectius
territoris s’apliquen.

Els articles que cal remarcar del Reial decret 1311/2005 són els següents:

a )Article 1: Objecte i àmbit d’aplicació. Aquest reial decret estableix les dis-
posicions mínimes en matèria de protecció dels treballadors contra els riscos per
a la seva seguretat i salut originats per la seva exposició a vibracions mecàniques
o que es puguin originar.

Les disposicions d’aquest RD s’apliquen a les activitats en què els treballadors es-
tiguin exposats o puguin estar exposats a riscos derivats de vibracions mecàniques
com a conseqüència del seu treball.

b) Article 2: Definicions. En aquest reial decret es defineixen els aspectes
mes importants sobre la protecció dels treballadors segons el tipus de vibració
transmesa.

• Vibració transmesa al sistema mà-braç: és la vibració mecànica que,
quan es transmet al sistema humà de mà-braç, comporta riscos per a la salut
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Treballadors exposats a
vibracions del cos sencer

Els grups de treballadors
exposats són els conductors de

vehicles d’obres públiques,
conductors de tractors,

conductors de carretons,
elevadores, conductors de

camions i autobusos, pilots
d’helicòpters o d’avions i

tripulants de vaixells.

Treballadors exposats a
vibracions mecàniques

S’estima que entre el 4% i el 7%
dels treballadors d’Europa i els

Estats Units estan exposats
durant la seva activitat a
vibracions de cos sencer

potencialment perjudicials.

i la seguretat dels treballadors, en particular problemes vasculars d’ossos o
d’articulacions, nerviosos o musculars.

• Vibració transmesa al cos sencer: la vibració mecànica que, quan es
transmet a tot el cos, fa que hi hagi riscos per a la salut i la seguretat dels
treballadors, en particular lumbàlgies i lesions de la columna vertebral.

c) Article 3: Valors límit. En aquest article es defineixen els valors límit a partir
dels quals els treballadors poden tenir problemes de salut. En la taula 1.3 es poden
veure els valors establerts per llei. Es defineixen dos tipus de valors límit:

• El valor límit d’exposició s’interpreta com el valor per sobre del qual
és probable l’aparició d’efectes adversos per a la salut dels treballadors
exposats.

• El valor límit d’acció es pot interpretar com un valor segur, és a dir, per sota
d’aquest valor no hi ha evidència que es puguin produir efectes adversos.

Taula 1.3. Valors de referència per a l’avaluació del risc per vibracions.

Mà-braç Cos sencer

Valor límit d’exposició diària normalitzat per
a un període de referència de 8 h

5 m/s2 1,15 m/s2

Valor d’exposició diària normalitzat per a un
període de referència de 8 h que dóna lloc a
una acció

2,5 m/s2 0,5 m/s2

L’exposició del treballador transmesa s’avalua o es mesurarà d’acord amb:

• Apartat A.1 de l’annex en cas de mà-braç. L’avaluació es basa en el càlcul
del valor d’exposició diària, normalitzat per a un període de referència de
8 hores: A(8). Per calcular-lo s’ha de consultar la norma UNE-EN ISO
5349-2(2002).

• Apartat B.1 de l’annex en cas del cos sencer. L’avaluació es basa en
el càlcul del valor d’exposició diària, normalitzat per a un període de
referència de 8 hores, A(8), però definit de manera diferent. Per calcular-
lo s’ha de consultar la norma ISO 2631-1 (1997).

d) Article 4: Determinació de l’avaluació de riscos. L’empresari ha d’avaluar i,
en cas necessari, mesurar els nivells de vibracions mecàniques a què estan exposats
els treballadors.

Per avaluar el nivell d’exposició es pot recórrer a l’observació dels mètodes de
treball concrets i remetre’s a la informació apropiada sobre la magnitud probable
de la vibració de l’equip o del tipus d’equip utilitzat en les condicions concretes
d’utilització, incloent-hi la informació facilitada pel fabricant.

L’avaluació i el mesurament s’han de programar i efectuar a intervals establerts
d’acord amb l’article 6.2 del RSP (Reglament dels serveis de prevenció).
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Les dades de l’avaluació i/o mesurament s’han de guardar de manera que en
permetin la consulta posterior.

L’empresari, en avaluar els riscos, ha de posar atenció en:

• El nivell, el tipus i la durada de l’exposició i ha d’incloure tota exposició a
vibracions intermitents o sacsejades repetides.

• Els valors límit d’exposició i els valors d’acció.

• Tots els efectes relacionats amb la seguretat i salut dels treballadors exposats
a riscos especialment sensibles, incloent-hi les treballadores embarassades.

• Tots els efectes indirectes per a la seguretat dels treballadors derivats de la
interacció de les vibracions i el lloc de treball o qualsevol altre equip de
treball.

• La informació facilitada pels fabricants de l’equip de treball, d’acord amb la
normativa que regula la seguretat en la comercialització d’aquests equips.

• L’existència d’equips substitutius concebuts per reduir els nivells d’exposi-
ció a vibracions.

• La prolongació de l’exposició a vibracions de cos sencer després de l’horari
laboral, sota la responsabilitat de l’empresari.

• Condicions de treball específiques (baixes temperatures).

• Una informació apropiada recollida en el control de la salut, incloent-hi la
informació cientificotècnica publicada, en la mesura que es pugui.

En funció dels resultats de l’avaluació, l’empresari ha de determinar les mesures
que s’hagin adoptat segons els articles 5 i 6, i planificar-ne l’execució d’acord amb
el que estableix el Reglament dels serveis de prevenció.

e) Article 5: Disposicions encaminades a evitar o reduir l’exposició. D’acord
amb el que estableixen els principis generals de prevenció, els riscos derivats de
l’exposició a vibracions s’han d’eliminar des de l’origen o reduir-los al nivell més
baix possible.

Quan se sobrepassen els valors d’acció, l’empresari ha d’establir i executar un
programa de mesures tècniques i/o organitzatives per reduir al mínim l’exposició
i els riscos que se’n deriven. Cal considerar especialment:

• Altres mètodes de treball que redueixin l’exposició.

• Selecció d’equips adequats, ergonòmicament ben dissenyats i que generin
menys vibracions.

• Subministrament d’equips auxiliars que redueixin el risc de lesions (seients,
empunyadures...).

• Programes de manteniment adequats per als equips, llocs i sistemes de
treball.
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• Concepció i disposició dels llocs de treball.

• Informació i formació adequades.

• Limitació de la durada i la intensitat de l’exposició.

• Ordenació adequada del temps de treball.

• Aplicació de les mesures necessàries per protegir del fred i la humitat els
treballadors exposats, incloent-hi el subministrament de roba adequada.

Els treballadors no poden estar exposats en cap cas a valors superiors al valor
límit d’exposició.

Si després de prendre les mesures adequades, es continua superant el valor límit
d’exposició, l’empresari:

• Ha de prendre immediatament mesures per reduir l’exposició per sota del
límit.

• Ha de determinar les causes per les quals s’ha superat.

• Ha de modificar les mesures de protecció i prevenció perquè no es repetei-
xin.

No és aplicable el que preveu l’article 3 en els sectors de la navegació marítima i
les seves àrees pel que fa a les vibracions de cos sencer, quan, atesos l’estat actual
de la tècnica i les característiques específiques del lloc de treball, no es pugui
respectar el valor límit d’exposició.

D’acord amb el que estableix l’article 25 de la LPRL, l’empresari ha d’adaptar les
mesures d’aquest article a les necessitats dels treballadors especialment sensibles
a determinats riscos.

f) Article 6: Informació i formació dels treballadors. L’empresari ha de
vetllar perquè els treballadors exposats a riscos derivats de vibracions i/o els seus
representants rebin informació i formació relatives al resultat de l’avaluació de
riscos, i en particular de:

• Les mesures que s’han decidit per eliminar o reduir el risc.

• Els valors límit i valors d’acció.

• Els resultats de les avaluacions i mesuraments efectuats.

• La conveniència i la forma de detectar i informar dels signes de lesió.

• Les pràctiques de treball segures per reduir l’exposició.

g) Article 7: Consulta i participació dels treballadors. S’ha de fer d’acord amb
el que preveuen l’article 18.2 i el capítol V de la LPRL. L’avaluació dels riscos i
la determinació de les mesures que s’han de portar a terme en els llocs de treball
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on s’ha detectat un risc d’exposició s’han de fer amb la participació activa dels
treballadors implicats i/o amb els seus representants legals.

h) Article 8: Vigilància de la salut. Quan l’avaluació dels riscos posi de manifest
l’existència de risc, l’empresari ha de portar a terme una vigilància de la salut
d’aquests treballadors.

Els resultats del control de la salut s’han de tenir en compte a l’hora d’aplicar
mesures preventives. Tenen dret a un control de la salut apropiat els treballadors
exposats a nivells de vibracions mecàniques superiors als nivells d’acció.

3) Altres disposicions relacionades. A més a més de la normativa específica per
a l’exposició laboral a vibracions mecàniques, és necessari conèixer la normativa
sobre els instruments que produeixen les vibracions. Es poden distingir dos grans
disposicions legals:

Màquina que produeix vibracions de
cos sencer

Evolució de les màquines eina

• Màquines. La normativa sobre màquines està redactada en el Reial decret
1644/2008, pel qual es transposa al dret espanyol la Directiva 2006/42/CE,
relativa les màquines.

Aquest reial decret diu, en l’annex I, què si les vibracions mecàniques
que produeix una màquina portàtil o guiada són superiors a un valor
d’acceleració de 2,5 m/s2, s’ha d’indicar el valor d’acceleració vibrant que
produeixen i, si el valor de la vibració és menor o igual a 2,5 m/s2, s’ha de
mencionar que l’acceleració vibrant de la màquina no supera aquest valor.
Respecte als equips que afecten el cos sencer del treballador per on està en
contacte amb l’equip (els peus o bé el seient), en el manual de la màquina
s’ha d’indicar el valor d’acceleració vibrant si el valor de la vibració és
superior a 0,5 m/s2 i, si és menor o igual a 0,5 m/s2, només cal esmentar-ho.

L’annex I del Reial decret 1435/1992 (apartat 3 del punt 3.6, “Indicacions”,
Manual d’instruccions) es poden resumir en la taula 1.4.

Els valors de vibració que s’han d’indicar i declarar al manual d’instruccions
de la màquina coincideixen amb els valor d’acció i valor límit establerts en el
Reial decret d’exposició laboral a vibracions mecàniques (RD 1311/2005).

En el mateix annex I, apartat 3 del punt 3.6 (“Indicacions: Manual d’ins-
truccions del Reial decret de màquines”, apartat a) es recull que quan no
s’apliquin les normes harmonitzades, les dades relatives a les vibracions
hauran mesurar-se utilitzant el codi de mesura més apropiat que s’adapti a
la màquina.

El fabricant indicarà les condicions de funcionament de la màquina durant
les mesures i els mètodes utilitzats per a aquestes mesures.

Apartat b) En el cas de màquines que permetin diferents usos en funció
de l’equip que se’ls incorpori, el fabricant de la màquina de base, a
la qual puguin fixar-se equips intercanviables i el fabricant dels equips
intercanviables, hauran de donar informació necessària per permetre que
el muntatge i la utilització es facin amb seguretat.

La Norma EN 12096 diu que en el Manual d’instruccions ha de recollir
el valor mitjà de l’acceleració mesurada (a) i el valor de la incertesa en la
mesura de a (k).
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Per consultar el text
íntegre de la Directiva
2006/42/CE, aneu a la

secció “Annexos” del web
d’aquest crèdit.

Codi d’assaig de vibracions. Norma UNE EN ISO 20643:2005. Vibracions
de mà-braç. Màquines portàtils i guiades a mà. Principis per a l’avaluació
de l’emissió de les vibracions. Exemples:

1. La vibració no es mesura en la posició on es produeix la major emissió.

2. La vibració es mesura en una direcció.

3. La direcció especificada de la mesura no és l’eix de magnitud més
elevada.

4. La manera d’operació (simulada o real) especificada genera nivells
d’emissió menors que als llocs de treball.

Per a les màquines fabricades abans de 2005 es van fer servir els valors
reproduïbles i són condicions artificials i no coincideixen amb la posició. A
partir del 2005 amb la UNE 20643 s’intenten corregir aquests errors.

Per portar a terme l’evolució per estimació s’ha de mirar amb el codi
d’assaig que sigui posterior al 2005.

Les modificacions incloses en la Directiva 2006/42/CE que no estaven en
l’RD de màquines i que afecten les vibracions es troben en els requisits
essencials de seguretat i salut dins l’annex I de la Directiva i es poden
resumir de la manera següent:

S’estableix el fonament per a la comparació de valors d’emissió de soroll
i vibracions. S’estableixende manera més precisa les condicions per a
la informació sobre les vibracions emeses, tant per a màquines portàtils
i màquines guiades a mà, com per a maquinària mòbil. Els valors de
vibracions que emet la màquina han d’anar acompanyats per la incertesa
associada al valor.

Taula 1.4. Indicacions de nivells de emissió a declarar al manual d’instrucció

Màquines sostingudes i guiades a mà Cos (a peu o assegut)

< 2,5 m/s2 > 2,5 m/s2 < 5 m/s2 >5 m/s2

Fabricant: S’ha d’indicar Fabricant: S’ha de
declarar el valor real

Fabricant: S’ha d’indicar Fabricant: S’ha de
declarar el valor real

• Utilització d’equips de treball. El Reial decret 1215/1997 porta com a títol
“Normes d’ús d’equips de treball i requisits mínims de seguretat”. També
hi ha la seva guia tècnica, que ens dóna pautes per seguir la normativa.
Respecte a les vibracions mecàniques, especifica que han de produir la
mínima vibració possible.
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2. Avaluació del risc per exposició a vibracions mecàniques

L’empresari té l’obligació de portar a terme l’avaluació de l’exposició laboral a
vibracions mecàniques dels treballadors que hi estiguin exposats.

L’avaluació de l’exposició laboral a vibracions mecàniques consisteix a determinar
l’exposició diària A(8), que es defineix de diferent manera si es tracta de vibracions
transmeses al cos sencer o al sistema mà-braç.

L’avaluació del nivell d’exposició es pot fer mitjançant l’estimació basada en
les informacions relatives al nivell d’emissió dels equips de treball utilitzats,
proporcionades pels fabricants d’aquests materials, i mitjançant l’observació de
les pràctiques de treball. Però la forma més fiable i la que estableix la llei és
prendre mesuraments sobre el cos del treballador afectat.

L’instrument de mesurament de vibracions mecàniques més habitual és el vibrò-
metre, també anomenat acceleròmetre, que mesura les vibracions del cos que està
en contacte.

Per portar a terme l’avaluació de l’exposició laboral a vibracions mecàniques, en
primer lloc s’han de recopilar dades sobre l’equip que produeix les vibracions,
les tasques que porta a terme el treballador en la seva jornada laboral, la durada
de cadascuna d’aquestes tasques, els comentaris, les opinions i les queixes dels
mateixos treballadors i altres factors indirectes que poden afectar els efectes de les
vibracions, com ara treballar a temperatures baixes, estar exposats a nivells sonors
elevats o ser un treballador considerat com a sensible.

Un cop s’han obtingut les dades generals sobre l’exposició a les vibracions, es
planteja una estratègia de mesura, es porten a terme els mesuraments i, si es
coneixen els temps d’exposició, es calcula el nivell d’exposició i es compara amb
els valors que estableix la llei.

Si no es pot portar a terme cap mesura, es planifiquen mesures preventives
generals.

L’empresari pot portar a terme l’avaluació de dues maneres, segons les
dades de què es disposi i la disponibilitat d’instruments de mesurament:

• A través d’una estimació.

• Amb els valors obtinguts en un mesurament.
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Per consultar bases de
dades sobre valors de

vibracions d’equips,
consulteu la secció

“Adreces d’interès” del
web d’aquest crèdit.

2.1 Avaluació a través d’una estimació

L’article 4 del Reial decret 1311/2005 (“Determinació i avaluació de riscos”) diu
el següent:

1. L’empresari haurà de realitzar, en cas necessari, la mesura dels nivells de
vibracions mecàniques a què estiguin exposats els treballadors.

2. Per avaluar, es podrà recórrer a l’observació dels mètodes de treball concrets,
i s’ha de remetre a la informació apropiada sobre la magnitud probable de la
vibració de l’equip o del tipus d’equip utilitzat en les condi- cions concretes
d’utilització, inclosa la informació facilitada pel fabricant.

Requisits per avaluar per estimació:

• Es disposa dels valors d’emissió de l’eina o equip i del codi d’assaig que
s’ha aplicat per trobar els valors d’acceleració.

• Les condicions d’operació reals de la màquina són similars a aquelles per
les quals es proporcionen els valors d’emissió declarats.

• Bon estat de la màquina.

• Les eines inserides/accessoris són similars a les utilitzades per a la determi-
nació dels valors declarats.

Els passos que cal seguir per portar a terme una avaluació de l’exposició laboral
a vibracions mecàniques a través d’una estimació són conèixer el nivell d’emissió
de l’equip que produeix les vibracions i estimar la durada d’exposició que el
treballador està en contacte amb l’equip vibrant. Els criteris de valoració són els
que assenyalen les normes següents:

• Reial decret 1644/2008, sobre màquines.

• Reial decret 1215/1997, sobre equips de treball i la seva guia tècnica.

Hi ha la possibilitat de fer una avaluació a partir de mesuraments portats a
terme amb anterioritat, mesuraments en instal·lacions o en processos de treball
comparables i càlculs fiables basats en dades quantitatives fiables.

Hi ha pàgines web, algunes referenciades a l’Agència Europea per a la Seguretat
i Salut en el Treball, que contenen bases de dades amb valors de vibracions
de diferents marques i models de màquines eina i de vehicles que produeixen
vibracions.

Quan no es disposi de dades de vibració de l’equip vibrant amb marcatge de
declaració CE, es pot utilitzar:
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• El valor de declaració CE d’un equip homòleg.

• La dada obtinguda en una base de dades sobre valors de declaració CE
d’emissió de vibracions.

L’avaluació s’ha de portar a terme calculant el nivell d’exposició a vibracions
relatiu a vuit hores d’exposició a partir de les dades d’acceleració proporcionades
pel fabricant de l’equip i el temps d’exposició del treballador. En la taula 2.1
hi ha un exemple de fullet informatiu d’una màquina eina, en què es pot veure
l’acceleració vibracional que produeix.

Taula 2.1. Característiques tècniques de diferents models d’una marca de percutor

TEX tipus Pes kg Longitud
mm

Freqüència
de

percussió
(e) Hz 5 br

Consum
d’aire l/s

Culta
hexàgons

mm

Soroll Vibracions

Nivell de
precisió

db(A)

Nivell de
potència

db(A)

Nivell m/s2 Gamma en
mètode de
producció

BBD120 9,6-10,7 560-565 42,0-43,0 22,0-24 1 - 108,22 x
108

98 109 23,0 11,0

BBD12T 11,1-12,1 505 42,0 22,0-24,0 1 - 108,22 x
108

98 111 17,5 8,5

BBO15E 15,5 575 42,0 22,0 1 - 108,22 x
108

97 110 3,5 2,5

BBD44L 23,5 537 50,0 78,0 1 - 108,22 x
108

100 113 25,0 12,0

RH571 17,8-18,9 510 33,0-35,0 39,0 1 - 108,22 x
108

99 112 17,0 8,5

RH572E 22,8 583 34,0 37,0 1 - 108,22 x
108

100 113 3,0 2,3

RH658 22,8 561 34,0 58,0 1 - 108,22 x
108

98 112 22,0 10,5

Amb els valors d’acceleració de la columna corresponent en la taula 2.1, que seria
l’acceleració contínua equivalent global per al sistema mà-braç i si es conegués el
temps d’ús diari de la màquina-eina per part del treballador, ja es podria portar a
terme l’avaluació de l’exposició laboral a vibracions mecàniques.

Exemple d’utilització del valor d’acceleració del fabricant per a l’avaluació de
l’exposició laboral a vibracions

Imagina que necessites saber si existeix risc per exposició laboral en un lloc de treball on
es fa servir un percutor TEX tipus RH572E i no disposes d’instrument de mesurament.

Solució

Per tenir una idea de l’ordre de valor de vibració a què està exposat el treballador, busques
el fullet de les indicacions tècniques de la màquina eina proporcionades pel fabricant (en el
nostre cas és el de la taula 2.1 i veiem que el nivell de vibració és de 3 m/s2.

El mètode d’obtenció de l’acceleració que rep el treballador sense portar a terme
mesuraments directes té les limitacions següents:

• Té una precisió limitada.
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Les eines manuals vibrants
poden ser guiades o

sostingudes.

Per consultar íntegrament
l’article 4 del Reial decret
1311/2005 i el seu annex,

aneu a la secció
“Annexos” del web
d’aquest crèdit, on

trobareu la guia tècnica
que conté el Reial decret.

El temps total del
mesurament ha de ser, com

a mínim d’un minut.

Per a cada operació s’han
de prendre com a mínim

tres mostres.

• Està restringit a equips que tenen un manteniment correcte.

• No es pot fer servir per a plataformes vibrants.

• Només es pot fer servir en equips nous o en equips comparables a d’altres
dels quals es disposi d’informació.

2.2 Avaluació a través de mesuraments

El mesurament de les vibracions permet determinar les vibracions transmeses als
treballadors per l’ús d’eines manuals vibrants que poden ser guiades o sostingudes,
per la conducció de vehicles industrials, etc. que poden ocasionar danys per a la
salut.

L’article 4 del Reial decret sobre vibracions mecàniques diu que l’empresari
ha de fer una avaluació i, en cas necessari, el mesurament dels nivells de
vibracions mecàniques a què estiguin exposats els treballadors. El mesurament
s’ha d’efectuar de conformitat amb el que especifica l’apartat corresponent per al
sistema mà-braç o l’apartat corresponent per al sistema del cos sencer de l’annex.

Per portar a terme adequadament els mesuraments de les vibracions, s’ha de tenir
l’instrument adequat; en aquest cas, un vibròmetre.

A més a més, s’ha de decidir el temps de mesurament, és a dir, el temps que
l’instrument estarà prenent dades sobre la vibració que rep el treballador. El
mesurament ideal és la que cobreix tot el període d’exposició, és a dir, des que
el treballador es posa en contacte amb la superfície vibrant fins que ja no hi ha
contacte. Com que això pocs cops és viable i en alguns casos innecessari, la durada
del mesurament ha de cobrir un període de temps representatiu del cicle de treball
que s’està portant a terme, de manera que sigui possible obtenir un valor mitjà
adequat per avaluar l’exposició d’una jornada.

S’han de repetir els mesuraments en cicles de treball equivalents per confirmar els
resultats.

2.2.1 Instruments de mesurament de la intensitat d’una vibració

La normativa espanyola, en el Reial decret 1311/2005, respecte als aparells de
mesurament de les vibracions mecàniques, només estableix, en l’annex, apartat
A.2.a, que han de complir el que diuen les normes internacionals sobre això; en
concret, la norma UNE-EN ISO 5349-2 (2002).

L’aparell de mesurament més utilitzat per determinar les vibracions mecàniques
és el vibròmetre.
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Un vibròmetre és un equip integrador de vibracions que està dissenyat per
donar resposta davant una vibració de manera aproximada a com ho faria el
cos humà.
En els vibròmetres s’introdueixen els filtres de ponderació específics per al
sistema mà-braç i per al sistema del cos sencer.

Les parts principals d’un vibròmetre es poden veure en la figura 2.1.

Figura 2.1. Esquema general d’un mesurador de vibracions

L’equip bàsic per portar a terme el mesurament de vibracions sobre el treballador
està compost per:

Acceleròmetre

Per mesurar la intensitat d’una vibració que es determina amb el valor eficaç de
l’acceleració, s’utilitza un transductor anomenat acceleròmetre.

L’acceleròmetre es fixa a l’objecte vibrant i transforma l’acceleració del moviment
en un senyal elèctric que es condueix amb un cable fins a una unitat de mesurament,
en què es troba l’integrador del senyal i el circuit de presentació del valor eficaç o
de qualsevol altre paràmetre anomenats més amunt.

Hi ha diversos tipus d’acceleròmetres i els més utilitzats en higiene industrial són
els acceleròmetres piezoelèctrics, que estan constituïts per una làmina de ceràmica
polaritzada artificialment.

En general, els acceleròmetres piezoelèctrics (figura 2.2) presenten una sèrie de
propietats, són robustos, són fiables, sense parts mòbils que es desgastin i disposen

Un cop amplificat el senyal,
el vibròmetre, mitjançant
una sortida AC, pot enviar
les dades a un registrador
gràfic.

Analitzadors de freqüències

L’anàlisi de freqüència es
recomana per comprovar la
validesa dels mesuraments i per
subministrar informació per a la
millora dels dissenys de les
màquines o de les eines. Són
més cars i més complexos que els
vibròmetres integradors simples.
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Elecció de l’acceleròmetre

Al mercat hi ha una àmplia
gamma d’acceleròmetres. Per
escollir els adequats, s’ha de

tenir en compte:

• La sensibilitat.

• El pes.

• El rang de treball.

• La resposta en
freqüència.

• El preu.

En la norma UNE EN
30326-1:1994 es mostra un

disseny de disc semirígid
per al muntatge de

l’acceleròmetre en els
mesuraments del cos

sencer.

d’una àmplia gamma de freqüències, cosa que els fa ser els transductors més
adequats per mesurar les vibracions mecàniques.

Figura 2.2. Acceleròmetre piezoelèctric

S’ha de tenir en compte que un acceleròmetre simple només és sensible al
moviment en una direcció de l’espai i el moviment vibratori es produeix en les
tres direccions espaials, per la qual cosa serà necessari fer diversos mesuraments
canviant la posició de l’acceleròmetre per poder obte-nir el valor de cadascuna de
les tres components espaials, o bé utilitzar un acceleròmetre triaxial.

Un acceleròmetre triaxial no és més que tres acceleròmetres muntats en una
càpsula amb tres cables de sortida separats, que donaran simultàniament tres
mesuraments en les tres direccions de l’espai.

Si s’incorpora al circuit de mesurament un filtre de terços d’octava, els resultats
que es llegiran seran els valors corresponents a les freqüències que estan incloses
en la banda seleccionada en el filtre.

Les vibracions no tenen normalment una freqüència determinada de vibració, sinó
que són un conjunt d’oscil·lacions de diferents freqüències i l’agressivitat de la
vibració depèn de la seva freqüència. Per aquesta raó, en els criteris d’avaluació
es proposen escales de ponderació que modifiquen el senyal en funció de la
perillositat de cada freqüència.

Hi ha una escala de ponderació per a les vibracions que afecten el sistema mà-braç
i una altra per a les vibracions que afecten tot el cos. En aquest segon cas, a més
a més hi ha una escala per a l’eix de mesurament longitudinal respecte a l’eix de
cap-peu i una altra escala de mesurament per a l’eix transversal i longitudinal.

En les últimes edicions de les normes d’avaluació també es proposen escales de
ponderació diferents en funció que l’objectiu del mesurament sigui avaluar el risc
per a la salut, el confort o la percepció de les vibracions.

Per als mesuraments del sistema mà-braç i del cos sencer es fan servir
acceleròmetres diferents perquè necessiten diferents requisits tècnics i es
posen en diferents situacions espaials.
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L’acceleròmetre piezoelèctric detecta l’ona vibracional i la transforma en un senyal
elèctric, i dóna un voltatge (figura 2.3).

Figura 2.3. Funcionament d’un acceleròmetre piezoelèc-
tric

Entre les magnituds, l’acceleració i el senyal elèctric hi ha una relació de propor-
cionalitat. En el rang de freqüències en què opera l’acceleròmetre piezoelèctric,
un sistema sísmic, que no és més que una massa lligada per un element flexible a la
base de referència, experimenta pràcticament la mateixa acceleració que tot el cos
de l’acceleròmetre i exerceix sobre el ressort una força directament proporcional
a l’amplitud de l’acceleració.

L’element piezoelèctric està situat en l’acceleròmetre, de manera que, quan el
sistema vibra, la massa aplicada sobre l’element exerceix una força proporcional
a l’acceleració de la vibració de tot el conjunt. Quan l’element piezoelèctric té
una tensió mecànica, genera una càrrega elèctrica entre les seves cares que és
proporcional a la tensió que ha patit.

Un conductor elèctric transporta la càrrega elèctrica fins al preamplificador i
condicionador del senyal.

Amplificador

L’amplificador està dissenyat per rebre el senyal elèctric procedent de l’accelerò-
metre i convertir-lo en un voltatge proporcional a l’acceleració i que el fa adequat
per al seu tractament posterior.

Poden contenir filtres de pas baix i pas alt que es fan servir per limitar la
gamma de freqüència de l’equip a la d’interès, i així disminueixen les possibles
interferències.

Filtres

El vibròmetre incorpora, d’acord amb les normes, un sistema que limita bandes i
filtres, que permet la ponderació de les diferents bandes de freqüència i restringeix
l’interval de freqüències des de 5,6 Hz fins a 1.400 Hz i la selecció dels temps de
mesurament.

Un mesurament en banda
ampla és un únic valor
d’una magnitud mesurada
per a tot el rang de
freqüències d’interès.
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Per saber la relació entre
decibels i m/s2, consulteu

l’apartat “Magnituds de les
vibracions” del nucli

d’activitat “Introducció a
les vibracions

mecàniques”.

Les dades de freqüència i els temps de mesurament permeten conèixer el senyal
en banda ampla i determinar l’acceleració eficaç (RMS) a la qual està exposat el
treballador.

Segons els tipus de filtres i les xarxes de ponderació que hi contingui, es podrà
saber, a més a més, el valor d’acceleració en cada banda d’octava, per exemple, en
terços d’octava.

Analitzadors

Els analitzadors estan constituïts per un amplificador i un detector capaços de
mesurar senyals mitjançant circuits elèctrics. Estan formats per:

• Circuits que fan mitjanes en temps.

• Circuits per valors pic.

• Rectificador.

• Circuit RMS.

Amb aquests circuits podem obtenir el valor d’acceleració eficaç (RMS), el valor
mitjà en el temps i la conversió del senyal lineal en logarítmica.

De vegades es fan servir analitzadors en temps real, que són sistemes de mesura-
ment que permeten emmagatzemar la informació en el temps i obtenir l’anàlisi en
freqüència.

Registrador

El registrador o indicador del senyal presenta el valor numèric del mesurament
analitzat en unitats vibracionals, generalment m/s2 i de vegades amb altres unitats,
com els decibels (dB).

El valor d’acceleració s’expressa com a valor eficaç (RMS) i de vegades el
vibròmetre incorpora en el display el valor pic del senyal i el temps d’integració
del senyal.

El registre numèric es pot desar a la memòria; es pot baixar a un ordinador i permet
de treballar-hi.

Accessoris

Els accessoris són una part imprescindible per portar a terme el mesurament de
vibracions i són específics per a cada fabricant. Els accessoris bàsics són:

Accessoris bàsics de la marca
Larson Davis

• Cable de connexió. És el fil elèctric que uneix l’acceleròmetre amb el
mòdul de mesurament que porta el programari. S’ha de procurar que
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quedi subjecte a la superfície que vibra a prop de l’acceleròmetre i que
estigui lliure en el trajecte que va des de l’instrument vibrant fins a l’aparell
de mesurament. Una connexió defectuosa pot produir una variació de la
capacitància del cable i, com a conseqüència, un error de mesurament. A
més a més, si es corba de forma aguda, es flexiona o se sotmet a un esforç
significatiu, les seves prestacions poden resultar afectades.

• Adaptador per al muntatge triaxial. També se l’anomena adaptador de
punta de sonda. És una peça confeccionada de material aïllant i en forma
de cub que conté tres orificis en les tres direccions dels eixos ortogonals, on
s’introdueixen els tres acceleròmetres per a la presa de la mostra triaxial.

A més a més, cada fabricant d’analitzador de vibracions ofereix accessoris
específics per adaptar l’acceleròmetre a la part del cos que es vol posar en contacte.
Així, tenim:

• Per al cos sencer, pad de seient. És un disc pla de goma on s’insereix
l’acceleròmetre simple o l’adaptador per al muntatge triaxial, amb els tres
acceleròmetres seguint els tres eixos ortogonals.

• Adaptador per a acceleròmetre de mà. La seva forma varia segons el
fabricant. Es tracta d’una peça que conté l’acceleròmetre i que es pot
subjectar, o bé al dit del treballador, o bé al seu canell.

• Adaptador per acceleròmetre de nansa. És una peça en forma de T amb
un forat per inserir-hi l’acceleròmetre. El treballador l’ha de subjectar al
mateix temps que la màquina vibrant.

• Adaptador per acceleròmetre de palmell. És necessari si s’han de prendre
mesures quan la part del treballador en contacte amb la màquina vibrant és
el palmell.

Calibrador

En general, es pot considerar que els acceleròmetres tenen un calibratge absolut
i no cal que es calibri abans ni després de la seva utilització per portar a terme
el mesurament de vibracions. Això és cert sempre que es faci un bon ús de
l’instrument i no se sotmeti a xocs transversals, a temperatures i/o a humitats
elevades, grans dosis de radiacions, etc. No obstant això, convé cada cert temps
calibrar amb un calibrador extern.

Els equips de mesurament s’han de calibrar periòdicament en un laboratori
acreditat que tingui un patró reconegut.

Les instruccions sobre el calibratge dels transductors s’indiquen en la norma ISO
5347-0:1987.

Per ampliar la informació
sobre els accessoris per
mesurar les vibracions i
com es col·loquen
correctament, aneu a la
secció “Annexos” del web
d’aquest crèdit.

Les condicions ambientals
i el mesurament

Avui dia hi ha acceleròmetres
especials que poden suportar
temperatures molt elevades, però
els d’ús general poden tolerar
fins a 250 C. No obstant això,
tots els materials piezoelèctrics
són sensibles a la temperatura i
és recomanable conèixer la corba
de dependència entre
temperatura i la sensibilitat de
l’instrument, aspectes que ha
d’indicar el fabricant.

La radiació nuclear pot afectar
els acceleròmetres, i també els
afecten els camps
electromagnètics, la humitat, els
ambients corrosius i un nivell
sonor elevat.
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Per saber amb quina periodicitat s’ha de calibrar el vibròmetre, s’han de seguir les
instruccions donades pel fabricant.

Cada acceleròmetre té la seva sensibilitat i ha de tenir una carta de calibratge,
que és un certificat emès per una empresa especialitzada i homologada que porta
a terme assajos metrològics de laboratori per comprovar que el mesurament que
dóna està dins el rang d’exactitud acceptat.

La norma UNE-ENV 28041 indica que el fabricant ha d’especificar el rang de
temperatura en què el calibratge de tot l’instrument de mesurament, i sobretot
l’acceleròmetre, no es veu afectada en més d’un ±6% respecte de les indicacions
corresponents a 20 ºC.

El fabricant també ha d’especificar el rang d’humitat per al qual l’instrument pot
funcionar de manera contínua. Si es pren com a referència la humitat relativa del
65%, els mesuraments realitzades entre el 30% i el 90% no han de variar més d’un
±6%.

Calibrador portàtil

El calibratge dels equips ha d’incloure tant el de l’acceleròmetre com el del
sistema amplificador i de lectura.

Algunes cases comercials també ofereixen calibradors portàtils, que es fan servir
de la mateixa manera que els calibradors per a analitzadors de soroll.

2.2.2 Col·locació de l’acceleròmetre

La fixació de l’acceleròmetre en el punt de mesurament és un factor crític per
obtenir dades fiables. La manera concreta de fixar el sensor dependrà en cada
cas de les possibilitats que ofereixi l’operació, i acceptant que no hi ha cap
mètode perfecte i que qualsevol procediment que s’adopti oferirà avantatges i
inconvenients.

En qualsevol cas, s’ha de procurar que la fixació sigui forta, que estigui el més
pròxima possible a la superfície de contacte per on es transmet el moviment,
que no interfereixi amb el funcionament de l’eina vibrant i que no afecti les
característiques de les vibracions de la superfície vibrant.

S’ha de tenir molt en compte que els acceleròmetres piezoelèctrics són
sensibles a les direccions de les vibracions i que la normativa diu que s’han
de prendre com a referència els eixos ortogonals, per la qual cosa s’ha
d’assegurar que l’acceleròmetre està col·locat en la direcció correcta.

Es poden donar instruccions específiques per mesurar les vibracions del cos sencer
i del sistema mà-braç.
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Situació de l’acceleròmetre en les vibracions de mà-braç

Situació de l’acceleròmetre en el
sistema mà-braç

L’acceleròmetre s’ha de col·locar a les zones de la superfície de la mà per on
penetra l’energia. Si hi ha contacte amb la superfície vibrant en les dues mans,
s’ha de fer el procediment de mesurament en cada mà.

Des del punt de vista pràctic, quan l’acceleròmetre es fixa a l’eina, s’ha de situar
el més pròxim possible al punt per on les vibracions penetren a la mà, procurant
que no es modifiqui la forma habitual d’agafar l’eina per part de l’operari. Quan
s’observin variacions significatives en l’amplitud de la vibració en el recorregut
de l’empunyadura, s’ha de prendre el mesurament en el punt en què el valor de
vibració sigui màxim.

En qualsevol tipus de muntatge s’ha de tenir en compte que les seves caracte-
rístiques no poden influir en la transmissió de la vibració a la mà en el rang
de freqüències de mesurament. S’han de prendre mesuraments en els tres eixos
definits per al sistema mà-braç. Si només es disposa d’un acceleròmetre simple,
s’han de prendre tres mesuraments, i posar el sensor cada cop en una de les
direccions d’entrada de l’energia.

Si l’acceleròmetre és triaxial, s’han de col·locar correctament els tres sensors, en
les direccions dels tres eixos d’entrada d’energia.

Els sistemes ortogonals representats en la figura 2.4 estandarditzats per la norma
ISO 5349 per al sistema de transmissió de mà-braç són:

• Eix x: línia dors-palmell.

• Eix y: línia dels nusets.

• Eix z: línia mà-interior del braç.

Figura 2.4. Sistemes de coordenades basiocèntric i biodinàmic per al mesura-
ment de vibracions mà-braç per a la mà tancada.

El sistema de coordenades biodinàmic pren com a referència la mà del treballador,
concretament la part superior del tercer metacarpià, i es defineix l’eix Z com l’eix
longitudinal d’aquest os. L’eix X és perpendicular a l’àrea del palmell de la mà i
l’eixY és perpendicular a l’eix X (figura 2.5).

Normativa espanyola

Les normes espanyoles UNE-EN
ISO 5349-1 i 5349-2 fan
referència al mesurament i
avaluació de l’exposició humana
a les vibracions transmeses per
la mà amb el funcionament
normal de l’eina mecànica i
mesurades in situ.
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Per veure accessoris del
vibròmetre, podeu
consultar l’apartat

“Instruments de
mesurament de la

intensitat d’una vibració”
d’aquest nucli d’activitat.

En la Norma ISO
2631-1-:1997 es descriuen
els procediments generals

per al mesurament i
l’avaluació de l’exposició

humana a les vibracions i
xocs del cos sencer.

Figura 2.5. Eixos biodinàmics per al
palmell.

I el sistema basiocèntric situa l’origen de coordenades en la superfície de l’eina.

Es poden escollir qualsevol dels dos sistemes per portar a terme els mesuraments
vibracionals, però es recomana intentar escollir el biodinàmic, perquè simula
millor la direcció d’entrada de les vibracions a la mà del treballador.

Quan no es pot fixar l’acceleròmetre a sobre de l’eina, per raons de la seva forma
o del tipus de treball que es du a terme, es pot buscar un sistema de fixació sobre
la mà del treballador mitjançant un adaptador.

Situació de l’acceleròmetre en les vibracions de cos sencer

La vibració que es transmet al cos s’ha de mesurar entre el cos del treballador i
la superfície que vibra, per la qual cosa els acceleròmetres s’han de col·locar a
la interfase del cos i la font de vibració. La font de vibració variarà en funció de
l’objecte vibrant, i en general són:

• La superfície del seient.

• El recolzador de l’esquena.

• Els peus.

Els discos per al mesurament del cos sencer ja contenen tres acceleròmetres
en les tres direccions dels eixos ortogonals, per la qual cosa només s’ha de
tenir la precaució d’assegurar-se que el treballador estarà durant tot el temps de
mesurament prement el disc amb la part del cos que està en contacte amb l’objecte
que li transmet la vibració.

El mesurament s’ha de fer d’acord amb el sistema de coordenades biodinàmic
indicat en la figura 2.6.

El sistema d’eixos ortogonals del cos sencer, com es pot veure en la figura 2.6, és:

• Eix ics: pit-esquena.

• Eix i grega: dreta-esquerra.

• Eix zeta: cap-peus o pelvis.
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S’ha de prendre l’origen de coordenades en la superfície de contacte el més pròxim
possible al punt a través del qual es transmet la vibració al cos humà.

La posició relativa dels eixos respecte del cos ha de romandre invariable, com
indica la figura 2.6, independentment de la posició que el treballador adopti.

Figura 2.6. Eixos biodinàmics del cos humà

2.2.3 Estratègies de mostreig

L’estratègia de mostreig a seguir dependrà de si el treballador està contínuament
en contacte amb un cos vibrant durant la seva jornada laboral, o bé només està
sotmès a vibracions mecàniques de manera intermitent.

Hi ha diferents tipus d’operacions que donen lloc a exposició de vibracions me-
càniques, a cadascuna de les quals els corresponen certes estratègies de mostreig.
Es poden definir els tipus bàsics d’operacions següents:

• Operació contínua de llarga durada. Es refereix a la situació laboral
en la qual hi ha un funcionament llarg i continuat durant el qual hi ha
contacte mà-eina o superfície que produeix vibració. Poden haver canvis
en la magnitud de la vibració. Es recomana fer un mesurament continu. El
temps d’exposició serà el temps d’utilització de l’eina vibrant.

• Operació intermitent de llarga durada. Es refereix a quan el treballador
té la màquina vibrant en funcionament durant un període llarg, però amb
pauses en les quals no hi ha exposició a la vibració ni hi ha pèrdua de
contacte amb l’eina o la màquina. En aquest cas s’han de fer mesuraments
sobre períodes de temps representatius de l’exposició. Com a temps
d’exposició es prendrà el temps d’utilització de l’eina.

• Operació intermitent de curta durada. Aquests tipus d’operacions es
produeixen quan hi ha canvis de posició de la mà i/o canvi d’eina. S’han
de fer mesuraments de curta durada sobre un període d’operació contínua.
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Exemples d’operacions que
donen lloc a impulsos són

grapadores, claus d’impacte.

Errors associats al procés
d’avaluació/mesurament

Es poden classificar en:

• Errors que depenen del
tipus d’exposició al
risc.

• Errors que es deuen a
l’ús de l’instrument de
mesurament.

• Errors que es deuen a la
imprecisió de
l’instrument de
mesurament.

Per consultar el text
íntegre de l’RD1311/2005

i la seva guia tècnica,
aneu a la secció

“Annexos” del web
d’aquest crèdit.

Acceleracions del sistema
mà-braç

Els símbols per representar les
acceleracions del sistema

mà-bràç són:

ahwx, ahwy, ahwz

Els subíndexs signifiquen:

• h: hand, ‘mà’ en
anglès.

• w: ponderat en
freqüències.

• x, y, z: cadascun dels
eixos ortogonals.

El temps d’exposició serà la suma dels temps que té el treballador en
funcionament l’eina vibrant durant tota la jornada de treball.

• Operacions que donen lloc a impactes. Les vibracions d’impactes són
característiques de certs tipus d’eines que produeixen xocs senzills o múlti-
ples, o certes màquines que passen per superfícies amb grans irregularitats.
L’estratègia de mostreig en aquest tipus d’exposició consisteix a fer mesura-
ments de l’acceleració amb una durada fixa que inclogui un nombre sencer
d’impactes.

2.3 Valoració de l’exposició a vibracions mecàniques

Per a la valoració de l’exposició laboral a vibracions és necessari fer els mesura-
ments en les condicions habituals en què es desenvolupa el treball durant el període
operatiu. En el procés complet d’avaluació es poden considerar diferents etapes:

• Estudi dels cicles de treball que es desenvolupen durant la jornada laboral,
identificant les operacions concretes que impliquen exposició a vibracions.

• Mesurament de la magnitud de la vibració en les operacions seleccionades,
o bé obtenir el valor de l’acceleració a través d’un mètode aproximat.

• Determinació, a partir de les exposicions parcials, de l’exposició equivalent
a un temps de referència, que és de vuit hores.

• Comparació dels valors obtinguts amb els valors límit adoptats.

La normativa vigent especifica com portar a terme la valoració de l’exposició
laboral expressada per a vuit hores, A(8), segons si es tracta del sistema mà-braç
o el sistema del cos sencer.

2.3.1 Valoració de l’exposició en el sistema mà-braç

L’avaluació de l’exposició laboral a vibracions en el sistema mà-braç es basa en
el càlcul del valor de l’exposició diària, normalitzat per a un període de referència
de vuit hores A(8), expressat com l’arrel quadrada de la suma dels quadrats dels
valors eficaços de l’acceleració ponderada en freqüència, determinats segons els
eixos ortogonals ahwx, ahwy i ahwz, tal com es defineix en la norma ISO 5349-2
(2002) i s’estableix en el Reial decret 1311/2005.

Per avaluar la vibració del sistema mà-braç es fa servir el valor de l’acceleració
eficaç ponderada en freqüències per a cada eix.

Les normes internacionals estableixen uns factors de ponderació per a cada banda
de freqüències de terços d’octava i per a cada eix ortogonal.
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Els factors de ponderació aplicables es troben en la taula 2.2 i s’han extret de la
norma UNE-EN ISO 5349-1 (2001).

Per al sistema mà-braç es considera que la resposta humana a les vibracions
de diferent freqüència és la mateixa en les tres direccions ortogonals, per la
qual cosa només apareix en la taula un valor de ponderació per a cada terç
d’octava, que és vàlid per als tres eixos, X, Y i Z.

Taula 2.2. Factors de ponderació de freqüències en bandes de terços d’octava.

Freqüència central (Hz) Factor de ponderació:
w

Freqüència central (Hz) Factor de ponderació:
w

6,3 0,72700 100 0,16000

8 0,87300 125 0,12700

10 0,95100 160 0,10100

12,5 0,95800 200 0,07990

16 0,89600 250 0,06340

20 0,78200 315 0,05030

25 0,64700 400 0,03980

31,5 0,51900 500 0,03140

40 0,41100 630 0,02450

50 0,32400 800 0,01860

63 0,25600 1000 0,01350

80 0,20200 1250 0,00894

L’acceleració eficaç ponderada en freqüències i en unitats de m/s2 s’expressa
segons les fórmules 1.

Fórmules 1:

ahwx =
√

(ahwx1 · ω1)2 + (ahwx2 · ω2)2 + (ahwx3 · ω3)2 + ...

ahwy =
√

(ahwy1 · ω1)2 + (ahwy2 · ω2)2 + (ahwy3 · ω3)2 + ...

ahwz =
√

(ahwz1 · ω1)2 + (ahwz2 · ω2)2 + (ahwz3 · ω3)2 + ...

On:

El contingut de cada un dels parèntesis es correspon amb cada una de les
freqüències d’octava.

ahwx, ahwy i ahwz: les acceleracions eficaces ponderades en freqüència en cada eix
del sistema mà-braç, en m/s2.

ahwi: acceleració eficaç en cada banda de terç d’octava en cada eix, en m/s2.

wi: factor de ponderació obtingut de la taula 2.2.

Exemple d’aplicació de la taula de ponderació

Un treballador fa servir un trepant manual durant dues hores al dia. Es van prendre

Els vibròmetres més
moderns ja donen els valors
d’acceleració amb els
factors de ponderació ja
aplicats.
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mesuraments amb un vibròmetre que mesura les acceleracions eficaces en terços d’octava
i es van detectar vibracions amb els valors d’acceleració eficaç que apareixen en la taula
2.3.

Taula 2.3. Vibracions amb els valors d’acceleració eficaç.

Freqüència (Hz) ahwx (m/s2) ahwy (m/s2) ahwz (m/s2)

16 3,5 6 7

20 5,5 7 9

25 7 8 13

31,5 10 15 20

Es demana calcular les acceleracions ponderades en freqüència en cada eix.

Resolució del problema

Aplicarem les fórmules 1 i la taula 2.2 per a les freqüències de què hi ha dades.

ahwx =
√

(3, 5 · 0, 89)2 + (5, 5 · 0, 782)2 + (7 · 0, 647)2 + (10 · 0, 519)2

ahwy =
√

(6 · 0, 89)2 + (7 · 0, 782)2 + (8 · 0, 647)2 + (15 · 0, 519)2

ahwz =
√

(7 · 0, 89)2 + (9 · 0, 782)2 + (13 · 0, 647)2 + (20 · 0, 519)2

Resolent aquestes equacions, obtenim els resultats d’acceleracions ponderades següents
en freqüència per a cada eix:

ahwx = 8, 7 m/s2

ahwy = 12, 1 m/s2

ahwz = 16, 3 m/s2

El valor d’acceleració eficaç total utilitzat com a índex de risc es calcula a partir
de la suma vectorial de la mitjana quadràtica ponderada de les acceleracions en
els tres eixos i l’expressió que s’hi ha d’aplicar és la fórmula 2.

Fórmula 2:

ahw =
√

(ahwx)2 + (ahwy)2 + (ahwz)2

On:

ahwx, ahwy i ahwz són les acceleracions eficaces ponderades en freqüència en cada
eix, en m/s2.

ahw és l’acceleració eficaç total en m/s2.

Exemple d’aplicació de la fórmula 2

Es demana calcular el valor de l’acceleració eficaç total en el cas següent:

Un treballador fa servir un trepant manual durant dues hores al dia. Es van prendre
mesuraments amb un vibròmetre que mesura les acceleracions eficaces en terços d’octava
i es van detectar vibracions amb els valors d’acceleració eficaç que apareixen en la taula
2.3.

Resolució del problema:

Per resoldre el problema s’han de substituir en la fórmula 2 els valors d’acceleracions
ponderades en freqüència per a cada eix calculats en l’exemple 1, i que són:

ahwx = 8, 7 m/s2
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ahwy = 12, 1 m/s2

ahwz = 16, 3 m/s2

ahw =
√

(8, 7)2 + (12, 1)2 + (16, 3)2

I si fem els càlculs, s’obté un valor d’acceleració eficaç total de:

ahw = 22, 1 m/s2

En cas que el treballador estigui exposat a més d’un tipus de vibració en una
mateixa jornada laboral, els valors d’acceleració eficaç ponderades en freqüència
per a cada eix es calculen amb les fórmules 3.

Fórmules 3:

ahwx =

√
1

T
·
(
(ahwx,vibr1)

2 · texp1 + (ahwx,vibr2)
2 · texp2 + ...

)

ahwy =

√
1

T
·
(
(ahwy,vib1)

2 · texp1 + (ahwy,vibr2)
2 · texp2 + ...

)

ahwz =

√
1

T
·
(
(ahwz,vibr1)

2 · texp1 + (ahwz,vibr2)
2 · texp2 + ...

)

On:

El contingut de cada un dels parèntesis es correspon amb cadascuna de les tasques
que donen lloc a exposició laboral en una mateixa jornada. ahwx, ahwy i ahwz són
les acceleracions eficaces ponderades en freqüència en cada eix.

texpi són els temps d’exposició a cadascuna de les tasques.

Amb els valors obtinguts mitjançant les fórmules 3, es calcula el valor d’accelera-
ció eficaç total aplicant-hi la fórmula 2.

Exemple de càlcul de l’acceleració eficaç total quan hi ha més d’un tipus d’exposició
a vibracions en una jornada laboral

En un lloc de treball durant una mateixa jornada laboral es fan servir tres eines manuals
diferents que produeixen vibracions.

Les tres eines només s’agafen amb la mà dreta i els resultats de les acceleracions eficaces
ponderades en freqüència per a cada eina i el temps de la seva utilització estan resumits
en la taula 2.4.

Taula 2.4. Dades obtingudes per cada eina

Eina Durada/dia (h) ahwx (m/s2) ahwy (m/s2) ahwz (m/s2)

1 4 3 2 7

2 1 12 11 9

3 2 10 13 8

Calculeu el valor de l’acceleració eficaç total.

Resolució del problema

Per resoldre el problema s’ha de calcular el temps total d’exposició a vibracions mecàniques
durant la jornada laboral i s’han de substituir en la fórmula 3 els valors d’acceleracions
ponderades en freqüència per a cada eix donats en l’enunciat del problema.

L’aparell de mesurament
també ens pot indicar
directament els valors de
a hwx, ahwy i ahwz.
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El temps total d’exposició: T = 4 + 1 + 2 = 7 hores

Els valors d’acceleracions ponderades en freqüència per a cada eix:

ahwx =

√
1

7
·
(
(3)2 · 4 + (12)2 · 1 + (10)2 · 2

)

ahwy =

√
1

7
·
(
(2)2 · 4 + (11)2 · 1 + (13)2 · 2

)

ahwz =

√
1

7
·
(
(7)2 · 4 + (9)2 · 1 + (8)2 · 2

)

En portar a terme les tres operacions s’obtenen els següents valors d’acceleracions
eficaces totals en cada eix:

ahwx = 7, 37 m/s2

ahwy = 8, 23 m/s2

ahwz = 7, 61 m/s2

I el valor de l’acceleració eficaç total s’obté de substituir els valors anteriors en la fórmula
2:

ahw =
√

(7, 37)2 + (8, 23)2 + (7, 61)2

I si fem els càlculs, s’obté un valor d’acceleració eficaç total de:

ahw = 13, 41 m/s2

Càlcul de l’acceleració diària A(8)

Un cop obtingut el valor d’acceleració eficaç total, bé a través d’un mètode
aproximat, bé a través del mostreig i càlculs posteriors, bé prenent el valor eficaç
que apareix en la pantalla de l’instrument de mesurament, s’ha de portar a terme
el càlcul de l’acceleració diària. El càlcul que cal fer s’expressa en la fórmula 4.

Fórmula 4:

A(8) =

√
T

8
· (ahw)2

On:

ahw és l’acceleració eficaç total en m/s2.

T és el temps d’exposició total a vibracions en una mateixa jornada laboral,
expressat en hores.

El resultat de A(8) s’ha de comparar amb el valor límit i amb el valor que
donaria lloc a una acció establerts en el Reial decret 1311/2005, que està
resumit en la taula 2.5 i que per al sistema mà-braç són:

• Valor que dóna lloc a acció: A(8): 2,5 m/s2.

• Valor límit: 5 m/s2.
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Taula 2.5. Valors límit establerts per la Directiva 2002/44/CE

Sistema mà-braç Sistema de cos sencer

Nivell llindar A(8) = 1 m/s2 -

Nivell d’acció A(8) = 2,5 m/s2 A(8) = 0,5 m/s2

Valor límit A(8) = 5 m/s2 A(8) = 1,15 m/s2

Exemple de càlcul del valor d’acceleració diària i valoració de l’exposició

Calculeu el valor d’acceleració diària en el cas de l’exemple de càlcul de l’acceleració eficaç
total quan hi ha més d’un tipus d’exposició i traieu conclusions sobre l’exposició laboral a
vibracions mecàniques segons l’RD 1311/2005.

Resolució del problema

Per resoldre el problema s’han de substituir les dades de l’exemple citat en la fórmula 4.

Les dades de l’exemple anterior que necessitem són:

T = 4 + 1 + 2 = 7 hores

ahw = 13, 41 m/s2

Ara els substituïm en la fórmula 4:

A(8) =

√
7

8
· (13, 41)2

I s’obté un valor d’acceleració diària A(8) = 12,54 m/s2.

Si comparem el valor d’A(8) amb els valors establerts per llei, veiem que:

A(8) = 12, 54 m/s2 > V alor limit = 5 m/s2

Podem concloure que el treballador supera el valor d’exposició diària límit establert per llei.

2.3.2 Valoració de l’exposició en el sistema del cos sencer

El Reial decret 1311/2005, en l’annex, apartat B, diu que l’avaluació de
l’exposició a vibracions mecàniques en el sistema del cos sencer es basa
en el càlcul del valor de l’exposició diària A(8) expressat com l’acceleració
contínua equivalent per a un període de 8 hores, calculada com el més alt dels
valors eficaços de les acceleracions ponderades en freqüència determinades
segons els eixos ortogonals.

El que diu l’RD 1311/2005 és que s’ha de prendre mesuraments amb l’aparell
adequat en la zona de contacte del treballador amb el cos que produeix la vibració
en els tres eixos ortogonals.

Els aparells de mesurament indiquen els valors de l’acceleració eficaç per a cada
freqüència de terç d’octava en cadascun dels tres eixos ortogonals si s’ha fet servir
un acceleròmetre triaxial.

En el nucli d’activitat
“Control del risc per
exposició a vibracions
mecàniques” es descriuen
les accions que marca la
llei per als diversos valors
de A(8).

Per consultar l’RD
1311/2005 i la seva guia
tècnica, que és la
normativa vigent,
consulteu el nucli
d’activitat “Introducció a
les vibracions
mecàniques”, apartat
“Referències legals”,
d’aquesta mateixa unitat
didàctica.

Podeu veure els tres eixos
ortogonals en la figura 2.6.
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Els vibròmetres més
moderns ja donen els valors

d’acceleració amb els
factors de ponderació ja

aplicats.

Factors de ponderació
freqüencial

Quan es calculen els factors de
ponderació freqüencial s’ha de

tenir en compte quin eix
ortogonal estem calculant, ja que

els factors de ponderació
freqüencial són diferents per als

eixos X i Y que per a l’eix Z.

Als valors d’acceleració eficaç per a cada freqüència i en cada eix se’ls han
d’aplicar, en primer lloc, els factors de ponderació de freqüència.

Els factors de ponderació freqüencial del cos sencer es troben en la taula 2.6 i
s’han extret de la norma ISO 2631-1 (1997).

Taula 2.6. Factors de ponderació freqüencial per al sistema de cos sencer segons la ISO 2631-1 (1997)

Freqüència central (Hz) Factor de ponderació eixos x, y Factor de ponderació eix z

0,5 0,8530 0,4180

0,63 0,9440 0,4590

0,8 0,9920 0,4770

1 1,0110 0,4820

1,25 1,0080 0,4840

1,6 0,9680 0,4940

2 0,8900 0,5310

2,5 0,7760 0,6310

3,15 0,6420 0,8040

4 0,5120 0,9670

5 0,4090 1,0390

6,3 0,3230 1,0540

8 0,2530 1,0360

10 0,2120 0,9880

12,5 0,1610 0,9020

16 0,1250 0,7680

20 0,1000 0,6360

25 0,0800 0,5130

31,5 0,0632 0,4050

40 0,0494 0,3140

50 0,0388 0,2460

63 0,0295 0,1860

80 0,0211 0,1320

En cas que l’aparell de mesurament ens doni les acceleracions en bandes de
freqüència per a cada eix, s’han d’aplicar les fórmules 5 per calcular els valors
eficaços ponderats en freqüència per a cada eix ortogonal.

On:

El contingut de cada un dels parèntesis es corresponen amb cadascuna de les
freqüències d’octava.

awx, awy i awz: són les acceleracions eficaces ponderades en freqüència en cada eix
del cos sencer, en m/s2.

ahwi: acceleració eficaç en cada banda de terç d’octava en cada eix, en m/s2.

wxi, wyi i wzi: factor de ponderació per a cada freqüència i cada eix obtingut de la
taula 2.6.
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Fórmules 5:

awx =
√

(awx1 · wx1)2 + (awx2 · wx2)2 + (awx3 · wx3)2 + ...

awy =
√

(awy1 · wy1)2 + (awy2 · wy2)2 + (awy3 · wy3)2 + ...

awz =
√

(awz1 · wz1)2 + (awz2 · wz2)2 + (awz3 · wz3)2 + ...

Exemple d’aplicació de les fórmules 5

Es va portar a terme l’anàlisi corresponent a la vibració, mesurada en bandes de terç
d’octava, d’un conductor de camió. Els valors de les acceleracions eficaces per a cada eix
que va indicar el vibròmetre estan recollides en la taula 2.7.

Calculeu els valors eficaços ponderats en freqüència per a cada eix ortogonal.

Resolució del problema

Per trobar el que ens demanen, s’hi han d’aplicar les fórmules 5 i consultar la taula 2.1.

awx =
√

(0, 3 · 1, 008)2 + (0, 5 · 0, 968)2 + (0, 2 · 0, 89)2 + (0, 3 · 0, 776)2

awy =
√

(0, 6 · 1, 008)2 + (0, 3 · 0, 968)2 + (0, 5 · 0, 89)2 + (0, 4 · 0, 776)2

awz =
√

(1, 5 · 0, 484)2 + (1 · 0, 494)2 + (0, 5 · 0, 531)2 + (1, 5 · 0, 631)2

I els valors que s’obtenen són:

awx = 0, 64 m/s2

awy = 0, 86 m/s2

awz = 1, 32 m/s2

Taula 2.7. Valors de les acceleracions eficaces per a cada eix

Freqüència central (Hz) awx (m/s2) awy (m/s2) awz (m/s2)

1,25 0,3 0,6 1,5

1,6 0,5 0,3 1

2 0,2 0,5 0,5

2,5 0,3 0,4 1,5

En alguns llocs de treball, el treballador manté diferents postures i/o contactes
amb diferents cossos vibrants en una mateixa jornada laboral. En aquests casos,
les acceleracions eficaces ponderades en freqüència per a cada eix es calculen amb
les fórmules que són idèntiques a les fórmules per al sistema mà-braç recollides
en les fórmules 3.

Les fórmules a aplicar per al cos sencer són les fórmules 6.

Fórmules 6:

awx =

√
1

T
·
(
(awx,vibr1)

2 · texp1 + (awx,vibr2)
2 · texp2 + ...

)

awy =

√
1

T
·
(
(awy,vibr1)

2 · texp1 + (awy,vibr2)
2 · texp2 + ...

)
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awz =

√
1

T
·
(
(awz,vibr1)

2 · texp1 + (awz,vibr2)
2 · texp2 + ...

)

On:

El contingut de cada un dels parèntesis es correspon amb cadascuna de les tasques
que donen lloc a exposició laboral en una mateixa jornada.

awx, awy i awz són les acceleracions eficaces ponderades en freqüència en cada eix.

texpi és els temps d’exposició a cadascuna de les tasques.

Exemple de càlcul de l’acceleració eficaç per al cos sencer quan hi ha més d’un tipus
d’exposició a vibracions en una jornada laboral

Un treballador fa servir dues màquines excavadores diferents durant la seva jornada laboral.
Es van prendre mesuraments de l’acceleració en els dos seients del vehicle i els resultats
de les acceleracions eficaces ponderades en freqüència per a cada eina i el temps de la
seva utilització estan resumits en la taula 2.8.

Volem saber el valor de l’acceleració eficaç total.

Resolució del problema

Hem de saber el temps total d’exposició a vibracions mecàniques durant la jornada laboral:

T = 3 + 2 = 5hores

I s’han de substituir els valors d’acceleracions donats per l’enunciat del problema i el temps
T en les fórmules 6.

awx =

√
1

5
·
(
(1, 03)2 · 3 + (1, 02)2 · 2

)

awy =

√
1

5
·
(
(1, 02)2 · 3 + (1, 01)2 · 2

)

awz =

√
1

5
·
(
(0, 71)2 · 3 + (0, 91)2 · 2

)

En portar a terme les tres operacions s’obtenen els següents valors d’acceleracions
eficaces totals en cada eix:

awzx = 1, 03 m/s2

awy = 1, 02 m/s2

awz = 0, 80 m/s2

Taula 2.8. Acceleracions eficaces ponderades

Màquina Ús/dia (h) awx (m/s2) awy (m/s2) awz (m/s2)

1 3 1,03 1,02 0,71

2 2 1,02 1,01 0,91

Als valors de awx, awy i awz obtinguts per les fórmules anteriors o perquè l’aparell
de mesurament ens els ha calculat, se’ls han d’aplicar els factors de ponderació
deguts a l’eix ortogonal que els corresponen.
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Un cop obtingudes les acceleracions eficaces ponderades en els tres eixos,
se’ls han d’aplicar els factors de ponderació deguts als eixos ortogonals que
indica la norma ISO 2631-1 (1997) per a un treballador assegut o dempeus
i que són els següents:

• Factor per a l’eix X: 1,4·awx

• Factor per a l’eix Y : 1,4·awy

• Factor per a l’eix Z: 1·awz

Exemple d’aplicació dels factors de ponderació deguts als eixos

Un treballador està exposat a vibracions del cos sencer durant la seva jornada laboral. En
fer els càlculs corresponents es van obtenir els següents valors d’acceleracions eficaces
totals en cada eix:

awzx = 1, 03 m/s2

awy = 1, 02 m/s2

awz = 0, 80 m/s2

Apliqueu als valors de les acceleracions eficaces per cada eix els factors de ponderació
que els corresponen.

Resolució del problema

Plantegem els càlculs i els resultats:

Per a l’eix X : 1,4 x 1,03 m/s2 = 1,44 m/s2

Per a l’eix Y : 1,4 x 1,02 m/s2 = 1,43 m/s2

Per a l’eix Z : 1 x 0,80 m/s2 = 0,80 m/s2

Un cop aplicats tots els factors de ponderació (per freqüències i per a eix), es fa
servir el valor numèric més alt dels tres per calcular l’exposició diària A(8).

Per resoldre el problema s’ha d’utilitzar el valor numèric més alt dels valors de les
acceleracions eficaces dels tres eixos. El valor més alt correspon a l’eix X i serà el
valor d’acceleració eficaç que s’haurà d’utilitzar: aw = 1,44 m/s2. El càlcul d’A(8)
serà:

A(8) =

√
7

8
· (1, 44)2

obtenint un valor A(8) = 1,35 m/s2. Aquest valor supera el valor límit de 1,15 m/s2.
Per la qual cosa s’han de prendre mesures immediates per a reduir l’exposició així
com determinar les raons d’aquesta situació i la revisió de les mesures preventives
i de control.

Càlcul de l’acceleració diària A(8)

Un cop obtingut el valor d’acceleració eficaç total, bé a través d’un mètode
aproximat, bé a través del mostreig i càlculs posteriors i identificant l’eix amb

No s’han de confondre els
factors de ponderació
deguts a les freqüències de
vibració dels factors de
ponderació per a cada eix.
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En el nucli d’activitat
“Control del risc per

exposició a vibracions
mecàniques”, es

descriuen les accions que
marca la llei per als

diversos valor de A(8).

una acceleració superior, bé agafant el valor eficaç amb valor numèric més alt
que apareix en la pantalla de l’instrument de mesurament, s’ha de portar a terme
el càlcul de l’acceleració diària. El càlcul que cal dur a terme s’expressa en la
fórmula 7.

Fórmula 7

A(8) =

√
T

8
· (aw)2

On:

aw és l’acceleració eficaç total en m/s2 de l’eix amb valor numèric més alt.

T és el temps d’exposició total a vibracions en una mateixa jornada laboral,
expressat en hores.

El valor A(8) s’ha de comparar amb els valors establerts per la normativa
vigent (RD 1311/2005), que per al cas del sistema del cos sencer són:

• Valor que dóna lloc a acció: A(8): 0,5 m/s2.

• Valor límit: 1,15 m/s2.

Exemple de càlcul del valor d’acceleració diària i valoració de l’exposició

Calculeu el valor d’acceleració diària en el cas d’un treballador que està exposat a
vibracions del cos sencer durant set hores de la seva jornada laboral. En fer els càlculs
corresponents, es van obtenir els següents valors d’acceleracions eficaces totals en cada
eix:

awzx = 1, 03 m/s2

awy = 1, 02 m/s2

awz = 0, 80 m/s2

Traieu conclusions sobre l’exposició laboral a vibracions d’aquest lloc de treball.

Resolució del problema

Per resoldre el problema s’ha d’utilitzar el valor numèric més alt dels valors de les
acceleracions eficaces dels tres eixos. El valor més alt és el de l’eix X i serà el valor
d’acceleració eficaç que s’haurà d’utilitzar (a w ):

aw = 1, 03 m/s2

Ara els substituïm en la fórmula 7:

A(8) =

√
5

8
· (1, 03)2

I s’obté un valor d’acceleració diària A(8) = 0,80 m/s2. Si comparem aquest valor amb els
establerts per llei:

Valor que dóna lloc a acció: 0,5 < A(8) = 0,80 m/s2 < Valor límit: 1,15 m/s2

Per la qual cosa, podem concloure que el treballador està exposat a una vibració dins els
valors que donen lloc a acció.
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2.3.3 Avaluació de l’exposició a vibracions per a períodes superiors
a un dia

El Reial decret de vibracions, en l’article 3, parla de la possibilitat d’avaluar
l’exposició a vibracions setmanalment. La fórmula que s’haurà d’utilitzar és la
fórmula 7.

At́ipica(8) =

√√√√1

5
·

5∑

d=1

A2
d(8)

On:

Atipica és l’exposició típica diària estimada sobre un període de cinc dies.

Ad(8) és l’exposició a vibracions en el dia d.

L’apèndix 2 de la Guia
tècnica sobre vibracions
deixa la porta oberta a
valorar l’exposició per a
períodes genèrics de més
d’un dia.
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3. Control del risc per exposició a vibracions mecàniques

En funció dels resultats obtinguts en l’avaluació, s’han de planificar i implantar
les actuacions preventives necessàries. Aquestes actuacions en prevenció sempre
consisteixen a tractar d’eliminar el perill i, si això no és possible, s’han de posar
en marxa mesuraments preventius per reduir l’exposició.

La normativa vigent, expressada en l’RD 1311/2005, estableix les accions que
s’han de portar a terme si se supera el valor límit d’exposició i si se supera el
nivell d’acció, però no especifica accions concretes per al sistema mà-braç o per
al sistema del cos sencer. Els aspectes que cal considerar amb finalitat preventiva
són:

• Canvi de mètode de treball.

• Selecció d’equips que no produeixin vibracions.

• Política de compres.

• Disseny de tasques.

• Manteniment.

• Formació i informació.

A més a més, la normativa també estableix l’obligatorietat de portar a terme
accions informatives-formatives als treballadors que estan exposats a vibracions
mecàniques que superen el nivell d’acció, així com la vigilància de la seva salut.

Se sap que l’exposició a vibracions mecàniques de manera regular i prolongada
en el temps pot induir diferents molèsties i trastorns de la salut en els treballadors,
i fins i tot pot arribar a produir malalties professionals.

3.1 Efectes de les vibracions sobre l’organisme

El cos humà és un sistema extraordinàriament complex. Per comprendre i predir
els efectes biodinàmics de la vibració sobre el cos, es dissenyen en el laboratori
els models matemàtics, que permeten simular la resposta del cos a les vibracions.
En la figura 3.1 s’indica un d’aquests models, cada part del cos es representa amb
una massa, una molla i un amortidor.

Quan el cos humà està en contacte amb un dispositiu mecànic que genera
vibracions, es transmet energia mecànica a l’organisme i es desplaça una certa
quantitat de massa muscular, ossos, etc. sobre la seva posició estacionària de

Per consultar íntegrament
l’article 5 del Reial decret
1311/2005, aneu a la
secció “Annexos” del web
d’aquest crèdit, on
trobareu la guia tècnica
que conté el Reial decret.
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La norma UNE CR
12349:1996

La norma UNE CR 12349:1996
“Vibracions mecàniques. Guia

relativa als efectes de les
vibracions sobre la salut del cos
humà” proporciona informació

sobre els possibles efectes
adversos sobre la salut que

causen les vibracions
mecàniques sobre el cos vèncer i

sobre el sistema mà-braç.

La major part d’informació que
proporciona se centra en els

efectes sobre la salut i no cobreix
efectes potencials de les

vibracions mecàniques sobre el
rendiment o percepció de la

sensació vibrant.

referència. Aquesta transferència d’energia mecànica produeix una sèrie d’efectes
sobre el cos humà, ja que aquest actua com a receptor.

Figura 3.1. Model matemàtic del cos humà com a un sistema de molles

Actualment, es reconeix que l’exposició a vibracions nocives de forma regular i
prolongada pot induir diferents molèsties i trastorns de la salut en els treballadors.
Principalment, en els membres superiors en exposició mà braç i en la part inferior
de l’esquena en exposició cos sencer.

En general, la gravetat dels efectes de les vibracions sobre l’organisme depèn de
les característiques de la vibració:

• Acceleració i freqüència.

• Durada de l’exposició.

• Part del cos afectada.

• Direcció del moviment vibratori respecte el cos.

El tipus d’efecte que poden ocasionar les vibracions en l’organisme d’una persona
exposada depenen de la seva freqüència i de si actuen sobre tot el cos o sobre el
sistema mà-braç.

Agrupant les vibracions sobre la part del cos que afecten i les freqüències de les
vibracions mecàniques podem agrupar els efectes en:

• Vibracions que afecten el cos sencer: inclouen les freqüències de 0,5 a 80
Hz.
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• Vibracions que afecten el sistema mà-braç: inclouen les vibracions de 6,3 a
1.250 Hz.

3.1.1 Efectes de les vibracions en el cos sencer

Els estudis epidemiològics han demostrat l’evidència d’un elevat risc de dany per
la salut a causa d’una exposició prolongada a vibracions del cos sencer. Es poden
presentar amb més o menys probabilitat una sèrie de trastorns, però sobretot, es
destaquen els que afecten la part inferior o lumbar de la columna vertebral.

Una exposició prolongada a vibracions en tot el cos pot donar lloc a dolors lumbars,
hèrnies discals i degeneració precoç de la columna vertebral. Un augment de la
intensitat de la vibració i del temps d’exposició implica un augment del risc.

Sovint l’exposició a vibracions està acompanyada de postures inadequades en el
seient, dins un espai limitat, i a l’aixecament i manipulació freqüent de materials
i condicions climàtiques desfavorables, com és el cas dels camioners.

Les vibracions de molt baixa freqüència, inferiors a 1 Hz, que afecten tot el cos,
poden originar pèrdues d’equilibri, marejos i vòmits, com els marejos produïts pel
balanceig dels vaixells.

Les vibracions de freqüències entre 1 i 80 Hz, que afecten tot el cos, poden
produir lumbàlgies, hèrnies, pinçaments discals i lesions raquídies i símptomes
neurològics, com la dificultat per mantenir l’equilibri. Aquestes lesions i les
associades es donen en els llocs de treball de conductor de vehicles de tot tipus i en
llocs de permanència, assegut o dempeus sobre plataformes sotmeses a vibració.

Treballador amb exposició laboral a
vibracions mecàniques i a postures
forçades

3.1.2 Efectes de les vibracions en el sistema mà-braç

Les vibracions de freqüència superior a 20 Hz i fins a 15.000 Hz són les típiques
de les eines manuals rotatives o alternatives i els seus efectes es concentren en
el sistema mà-braç. Són molt comunes les lesions òssies de canells i colze i les
alteracions angioneuròtiques de la mà com rampells o trastorns en la sensibilitat.
La manifestació més freqüent és el síndrome de Raynaud o del dit blanc induït per
vibració.

Els trastorns sobre el sistema mà-braç es poden classificar en quatre tipus:

1) Trastorns vasculars. Són els més freqüents i els més àmpliament estudiats.

En general, els treballadors poden presentar episodis de dits pàl·lids o blancs. Això
es déu a una interrupció temporal de la circulació sanguínia en els dits. Aquest
trastorn rep el nom de dits morts o blancs, fenomen de Raynaud i, actualment, dit
blanc induït per vibracions (DBV).

Segons les estimacions que
s’han dut a terme, entre un
4% i un 7% dels treballadors
estan exposats a vibracions
del cos sencer.

Conductors de vehicles

En aquest col·lectiu laboral s’ha
de tenir en compte que estan
exposats, a més de vibracions, a
altres factors que incrementen la
tensió de l’esquena, com ara:

• Estar molt temps en
posició d’assegut.

• Males postures.

• Aixecament i maneig
manual de càrregues.

• Condicions ambientals
desfavorables.

• Moviments inesperats.
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Raynaud

Maurice Auguste Gabriel
Raynauld (1834-1881) va ser el

primer metge que va descriure el
trastorn en els dits de la mà

degut a l’exposició a vibracions
mecàniques. Ho va publicar

l’any 1862.

En la secció “Annexos”
del web trobareu un

article on s’explica la
malaltia de la síndrome de

Raynaud, com li afecta la
temperatura i com

diagnosticar-la.

S’ha observat que alguns
dentistes han perdut

sensibilitat tàctil per l’ús de
trepants.

Mans amb DBV

Al començament de patir el síndrome, els atacs de pal·lidesa només afecten les
puntes d’un o més dits, però, amb una exposició continuada a la vibració, la
pal·lidesa es pot estendre fins a la base dels dits.

Durant la crisi, el treballador afectat pot experimentar una pèrdua completa
del sentit del tacte i de la destresa manual, cosa que interfereix en l’activitat
professional i incrementa el risc de lesions greus per causa d’un accident.

Els atacs de pal·lidesa són més comuns a l’hivern que a l’estiu. La durada de
l’atac varia des d’uns minuts fins a més d’una hora i la crisi acaba, normalment,
quan s’escalfa el cos amb calor o un massatge local. En la fase de recuperació pot
aparèixer vermellor i dolor degut a la reactivació de la circulació.

En casos severs, els atacs de pal·lidesa poden aparèixer sense estar exposats a la
vibració, quan es fan servir les mans.

En les primeres fases, la millora d’aquests trastorns vasculars en els treballadors
afectats es pot donar quan s’elimina l’exposició a les vibracions o es redueixen els
nivells de l’exposició.

En el quadre de malalties professionals establert en el Reial decret
1299/2006, el dit blanc induït per vibracions es considera una malaltia
professional, exactament ho defineix com a malaltia angioneuròtica deguda
a afectació vascular.

2) Trastorns neurològics. Els treballadors poden patir formigueig i que se’ls
adormin els dits i les mans. Si l’exposició a la vibració continua, aquests
símptomes tendeixen a empitjorar i poden interferir amb la capacitat de treball
i d’activitats de la vida normal.

També poden presentar una reducció en la sensació normal del tacte i de la
temperatura, així com una reducció de la destresa manual en un examen clínic.
També es pot trobar una reducció de la sensibilitat de la pell de les puntes dels
dits.

Sembla que aquest tipus de trastorn es pot desenvolupar de manera independent
d’altres trastorns induïts per les vibracions.

Els estudis epidemiològics dels treballadors exposats a vibracions mostren que la
pèrdua sensorial afecta usuaris d’una àmplia gamma de tipus d’eina. Alguns cops,
l’exposició a vibracions mà-braç pot venir acompanyada de postures inadequades
de la ma i el canell, moviments repetitius i forçats, com és el cas dels perforadors,
xapistes i treballadors forestals, que donen lloc a neuropaties per compressió, com
la síndrome del túnel carpià (STC).

3) Trastorns musculoesquelètics. Els treballadors manifesten dolor local, in-
flamació i rigidesa en diferents zones dels membres superiors, que poden estar
associats amb degeneració dels ossos i les articulacions.

Amb relació als trastorns esquelètics, s’ha observat un alt índex d’artrosi al canell
i al colze en miners, treballadors d’obres públiques i del metall exposats a xocs i
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vibracions de baixa freqüència i de gran amplitud per l’ús d’eines pneumàtiques
de percussió.

Treballador amb risc d’exposició a
vibracions mecàniques i trastorns
musculoesquelètics

Respecte a trastorns musculars, els treballadors poden manifestar debilitat muscu-
lar i dolors als braços i a les mans. També s’ha associat amb una reducció de la
força per agafar eines.

En l’RD 1299/2006, pel qual s’aprova el quadre de malalties professionals en
el sistema de la Seguretat Social, s’hi inclouen les malalties osteomusculars
provocades per les vibracions mecàniques.

4) Altres trastorns. Hi pot haver una important transmissió de les vibracions a
altres parts del cos i, per tant, els efectes adversos motivats per les vibracions no
es queden només en la petita àrea en contacte amb la font de vibració.

Les mànegues d’aire que es fan
servir en alguns sistemes de
producció produeixen refredaments
que són contraproduents per a les
vibracions mà-braç.

Alguns estudis indiquen que, entre els treballadors afectats, la pèrdua auditiva és
més gran que la que caldria esperar per l’edat i l’exposició al soroll a causa de l’ús
d’eines vibratòries. Es creu que aquesta pèrdua auditiva addicional es déu a la
vasoconstricció induïda per les vibracions dels vasos sanguinis que hi ha a l’orella
interna.

A més dels trastorns perifèrics, s’han observat altres signes i símptomes, com
fatiga persistent, mal de cap, irritabilitat, trastorns del son.

3.2 Accions que estableix l’RD 1311/2005 per reduir el risc

El Reial decret 1311/2005, sobre l’exposició a vibracions mecàniques, en l’article
5, estableix una sèrie de disposicions encaminades a evitar o reduir l’exposició.

Cal ressaltar que la normativa no diferencia les accions que s’han de portar a terme
en el cas d’exposició a vibracions en el sistema mà-braç i en el sistema del cos
sencer.

Les disposicions establertes es diferencien segons els resultats obtinguts en
l’avaluació de l’exposició, és a dir, segons el valor de A(8) per al sistema mà-
braç o per al sistema del cos sencer, segons el cas, i es classifiquen en funció de si
se supera el valor límit d’exposició o se supera el nivell d’acció.

Les disposicions que dictamina la normativa es poden resumir de la manera
següent:

1. Si se supera el valor límit d’exposició

• S’han d’adoptar immediatament mesures per reduir l’exposició per
sota del valor límit.

• S’han d’analitzar les causes de l’exposició elevada.
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Per consultar íntegrament
els articles 6 i 7 del Reial

decret 1311/ 2005, aneu a
la secció “Annexos” del
web d’aquest crèdit on

trobareu la guia tècnica
que conté el Reial decret.

Per consultar íntegrament
l’article 8 del Reial decret

1311/2005, aneu a la
secció “Annexos” del web

d’aquest crèdit, on
trobareu la guia tècnica

que conté el Reial decret.

• S’han d’adoptar mesures de prevenció i protecció immediates fins que
es redueixi el valor de l’exposició per sota del valor límit.

2. Si se supera el nivell d’acció

Quan se supera el valor d’acceleració que dóna lloc a una acció, l’empresari
ha de portar a terme un programa de mesures tècniques i/o d’organització
perquè el valor d’exposició laboral a vibracions mecàniques dels seus
treballadors es redueixi al mínim. Aquest programa per reduir el nivell
d’exposició ha de tenir en consideració el següent:

• S’han d’adoptar altres mètodes que redueixin el risc.

• S’han d’escollir equips de treball adequats, ergonòmics.

• S’ha de subministrar un equip auxiliar per reduir el risc, seient, nansa.

• S’ha de fer el manteniment dels equips i el lloc de treball.

• S’ha de fer la concepció del lloc de treball adequadament.

• S’ha de portar a terme informació i formació dels treballadors sobre
l’ús correcte i segur dels equips de treball.

• S’ha de limitar la durada i intensitat de l’exposició.

• S’han de fixar períodes de descans.

• S’ha de subministrar als treballadors roba per protegir del fred i la
humitat.

A més a més, estableix que s’ha de portar a terme informació-formació dels
treballadors exposats, i la seva vigilància de la salut.

3.2.1 Formació i informació dels treballadors

Quan un treballador s’ha d’incorporar a un nou lloc de treball, o es canvia alguna
de les eines o màquines, se l’ha d’informar i formar respecte al funcionament i els
riscos que comporta el seu ús, i també dels símptomes que pot tenir per la seva
exposició a vibracions i, si apareixen, on ho ha d’anar a comunicar.

El treballador també ha de rebre informació i formació sobre la forma correcta
d’utilització dels mitjans de control; per exemple, la utilització correcta dels
seients amb suspensió i les postures de treball perquè es minimitzin els riscos
per a la salut derivats de l’exposició a les vibracions.

3.2.2 Vigilància de la salut dels treballadors

La vigilància de la salut dels treballadors exposats a vibracions té l’objectiu de
prevenir i de diagnosticar de forma precoç.
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Abans de començar en un lloc de treball amb exposició a vibracions, el treballador
s’ha de fer un reconeixement mèdic i se li ha de preparar un calendari de
reconeixements mèdics periòdics.

També s’ha d’establir un procediment perquè els treballadors exposats a vibracions
puguin informar sobre els possibles símptomes i danys.

3.3 Mesures preventives generals per reduir l’exposició laboral a
vibracions mecàniques

Per portar a terme la reducció de l’exposició laboral a vibracions mecàniques,
tal com indica la normativa en primer lloc, quan s’examina una tasca en un
lloc de treball, s’ha de mirar si aquesta tasca es pot eliminar o millorar; per
exemple, canviar per maquinària que produeixi menys vibracions o fins i tot no
utilitzar màquines o eines vibratòries i canviar-ho per processos automatitzats o
mecanitzats.

Quan no es pugui evitar l’ús de eines vibratòries i vehicles industrials, l’exposició
a vibracions es pot reduir mitjançant una sèrie de mesures tècniques, que poden
anar acompanyades de mesures organitzatives, aplicades en l’ordre següent:

1) Mesures tècniques de control en la font d’emissió. Per reduir les vibracions
de la font d’emissió s’han d’adoptar una o més d’una de les mesures següents:

a) Selecció d’eines o vehicles amb el nivell de vibracions més baix possible.
Quan no es pugui evitar l’ús de màquines portàtils o guiades manualment, l’exposi-
ció a vibracions es pot minimitzar mitjançant una curosa selecció de les màquines
i les eines que s’han d’utilitzar. Així, molts fabricants de màquines portàtils o
guiades manualment comercialitzen un o més dissenys de baixa vibració.

En l’RD 1435/1992, de màquines, s’estableixen uns requisits essencials de segure-
tat que tenen caràcter obligatori i que obliga a fabricar eines i màquines com menys
vibrants millor. El fabricant també té l’obligació d’informar del valor d’emissió
de vibracions. En el manual d’instruccions s’ha de donar la informació següent
sobre les vibracions emeses:

• Per a màquines portàtils i/o guiades a mà: el valor quadràtic mitjà ponderat
en freqüència de l’acceleració a la qual estan exposades les extremitats
superiors, quan excedeixi els 2,5 m/s2 definit per les normes de prova
aplicables. Quan l’acceleració no excedeixi aquest valor, s’ha d’indicar.

• Per a màquines mòbils: el valor quadràtic mitjà ponderat en freqüència
de l’acceleració a què estigui exposat el cos (dempeus o assegut) quan
excedeixi els 0,5 m/s2. Quan l’acceleració no excedeixi aquest valor, s’ha
d’indicar: la vibració produïda per la màquina és inferior a 0,5 m/s2. El
seient s’ha de dissenyar de manera què transmeti el menys possible les
vibracions al conductor.

Exemple de reducció de
vibracions

Dues serres de cadena de
característiques similars poden
arribar a tenir diferències de més
del 100% en els valors de
vibració emesa només afegint
sistemes antivibratoris.
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• Quan es fan servir màquines portàtils i/o guiades a mà o màquines mòbils,
quan no s’hi apliquin les normes harmonitzades, les dades relatives a
les vibracions s’han de mesurar utilitzant el codi de mesurament més
apropiat pel tipus de màquina. El fabricant ha d’indicar les condicions de
funcionament de la màquina durant els mesuraments i els mètodes utilitzats
per fer els mesuraments de vibracions.

• En el manual d’instruccions s’han d’oferir, si és necessari, les prescripcions
relatives a la instal·lació i el muntatge, dirigides a reduir les vibracions
produïdes; per exemple, utilització d’amortidors, funda...

S’ha de tenir en compte que els valors declarats de vibracions són característiques
intrínseques d’una màquina i només s’han d’utilitzar com a tals, és a dir, no hi
ha una correlació directa i única entre els valors declarats de vibracions d’una
màquina i els valors que es trobaran quan la màquina estigui en funcionament en
el centre de treball.

Quan s’ha de comprar una màquina, no solament s’ha de tenir en compte la
declaració de vibracions, sinó que també s’han de considerar criteris ergonòmics,
com per exemple el pes, la forma, el material de l’empunyadura de l’eina, la
capacitat de regulació del seient, etc.

L’eina ha de ser lleugera per eliminar la càrrega muscular del treballador i facilitar
el control i el guiatge de la màquina, i disminuir la força d’agafada i transport que
causen una transmissió més elevada de les vibracions.

El material de l’empunyadura ha de tenir certa rugositat perquè no rellisqui. La
forma de l’empunyadura ha de permetre una posició neutra del canell, que el
palmell de la mà agafi tota o gairebé tota l’empunyadura i que el disseny del gatell
sigui adequat.

La força aplicada pel treballador per manejar l’eina ha de ser la menor possible.

La zona d’escapament de l’aire de la màquina no ha d’anar directament a la mà.

b) Manteniment adequat de les eines i els vehicles. Les eines i els vehicles han
de tenir un programa de manteniment que haurien de proporcionar els mateixos
fabricants i que l’empresa hauria de completar tenint un pla de manteniment
preventiu periòdic per components i accessoris i altres dispositius destinats a
allargar la vida de la màquina i, per tant, per reduir el nivell de vibracions emès.

c) Substitució per processos menys vibrants. Quan els treballadors estan
exposats a vibracions, s’hauria de fer una reavaluació completa del procés de
producció de la tasca i, quan es pugui, s’haurien de substituir els processos que
originen el perill per altres d’alternatius de baixa vibració.

Molt sovint la millora del procés no solament redueix les vibracions perilloses,
sinó que també millora la productivitat i la qualitat del producte evitant treballs
posteriors innecessaris, reduint així el temps d’exposició dels treballadors.

Una altra alternativa és eliminar les operacions manuals i perilloses, i mecanitzar
el procés i/o el control remot.



Riscos físics ambientals 65 Vibracions mecàniques

2) Mesures tècniques de control del mitjà. Si després de prendre totes les
mesures pràctiques per minimitzar el contacte entre les mans i les superfícies
vibrants i per reduir les emissions, els treballadors continuen exposats a vibracions
elevades, s’han d’adoptar mesures per impedir la transmissió de les vibracions de
la font origen al treballador. Algunes maneres de fer-ho són:

• Empunyadures antivibratòries. Els fabricants d’algunes eines mecàni-
ques portàtils equipen els seus productes amb empunyadures antivibratòries.
Moltes de les eines que no en porten permeten que adaptar aquestes
empunyadures, sempre comprovant que no es perdi capacitat de control de
l’eina.

• Utilització de materials elàstics. Si es posa sobre les superfícies vibrants
cautxú o altres materials elàstics especials, es poden reduir les transmissions
de les vibracions d’alta freqüència.

• Dispositius de suspensió entre el conductor i la font. La transmissió de les
vibracions al conductor es pot reduir col·locant elements aïllants en diversos
punts.

3) Mesures tècniques de control en els treballadors. Hi ha dues maneres
d’actuar sobre el treballador per disminuir el risc, que s’han d’aplicar per ordre:
de primer, cal portar a terme formació postural i, després, subministrar equips de
protecció individual i obligar a usar-los.

a) Millora de la postura de treball. En aquest cas sí que podem diferenciar les
possibles mesures que cal portar a terme en el cas de vibracions en el sistema
mà-braç o en el sistema del cos sencer.

• Mesures per a les vibracions del sistema mà-braç. El pes d’una eina por-
tàtil, la posició del braç del treballador, les forces requerides per controlar-la
o guiar-la i qualsevol altra força que s’hagi de fer poden afectar la transmissió
de la vibració cap a la mà del treballador i, en conseqüència, el risc que els
treballadors desenvolupin danys causats per la vibració.

Les màquines s’haurien de dissenyar de manera que es minimitzessin les
forces exercides per la mà. Per la qual cosa, quan se selecciona una eina,
se n’han de comprovar les dimensions, la textura de la superfície, la forma,
el pes, la forma de l’empunyadura i altres superfícies que s’hagin d’agafar.
Per exemple, quan sigui possible, les empunyadures i altres superfícies en
contacte amb les mans haurien de tenir una forma i presentar un angle que
fes que els canells no s’hagin de flexionar per aguantar l’eina.
Una altra mesura preventiva per reduir la força que ha de fer el treballador
és millorar el disseny del lloc de treball. Per exemple, posant equilibradors
que suportin l’eina.

En general, els materials
elàstics no eviten la
transmissió de les
vibracions que produeixen
la malaltia del dit blanc.
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Mesures per al cos sencer

El conductor ha de disposar de
prou espai per fer estiraments i
reincorporar-se per millorar la

postura. Ha de poder posar
fàcilment les cames entre el

volant i el seient, i no tocar el
sostre amb el cap. S’han de posar
tots els retrovisors necessaris per
evitar el màxim nombre possible
de girs o de postures incòmodes,

per exemple, en fer marxa enrere.

• Mesures per a les vibracions del sistema del cos sencer. L’origen del mal
d’esquena és probablement una combinació d’exposició a vibracions i de
postures incorrectes. Una persona suportarà millor l’entorn vibratori com
més adequada sigui la seva postura de treball.

El seient ha de ser prou gran per permetre que el conductor es mogui i ha
d’estar recobert de material rugós per impedir el lliscament cap endavant a
causa de les sacsejades.
El recolzador d’esquena ha d’estar lleugerament inclinat cap enrere. Ha de
ser regulable en alçada i, si és possible, regulable a la zona lumbar. També
s’ha de poder regular la distància del seient al volant i la seva alçada respecte
al terra de la cabina, per respectar els angles de confort.

b) Guants antivibratoris. En l’actualitat els guants són l’únic equip de protecció
individual per exposició a vibracions i, a més, els estudis han demostrat que
només proporcionen una petita atenuació de la vibració en les freqüències més
perjudicials.

Hi ha guants que atenuen vibracions fins a freqüències d’uns 200 Hz.

Guants antivibratoris

Per atenuar freqüències petites, el gruix del guant ha de ser molt gran i, per tant, el
control que es té de la màquina és menor i pot provocar que el treballador agafi més
fort l’empunyadura, i això fa que la transmissió de la vibració sigui més elevada.

A l’hora de comprar guants antivibratoris, s’ha de sol·licitar al subministrador
les dades sobre la transmissibilitat de vibracions obtingudes a partir dels assajos,
com informa la norma UNE-EN ISO 10819:1996, “Vibracions mecàniques i xoc.
Vibracions mà-braç Mètode per al mesurament i l’avaluació de la transmissibilitat
de la vibració pels guants al palmell de la mà”.

4) Mesures organitzatives. Si en un lloc de treball, després d’aplicar-hi totes
les mesures preventives i de protecció possibles, l’exposició del treballador a
vibracions encara és massa elevada, es pot fer un pla de rotació dels treballadors
en aquest lloc de treball. Per exemple, en alguns països l’ús de serres de cadena
s’ha limitat a un màxim de dues hores al dia.
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Introducció

La humanitat ha estat sotmesa des de sempre a radiacions, ja que el Sol i la Terra
mateixa són fonts naturals de radiacions. El desenvolupament de la indústria i de
les comunicacions ha augmentat considerablement el nivell de radiacions a què
estem exposats, tant en la nostra vida quotidiana com a la nostra feina.

Avui dia és impensable la vida sense telèfons mòbils, electrodomèstics, electricitat,
làmpades i multituds d’avenços que fan que la nostra vida sigui més confortable i
segura.

A causa d’aquest augment generalitzat, l’exposició a radiacions no ionitzants ha
generat en els últims anys un ampli debat sobre les possibles repercussions en la
salut de les persones exposades. La percepció del risc ha provocat una preocupació
important en gran part de la població, davant de radiacions presents massivament
en el nostre entorn i que no es veuen i es desconeixen.

Al llarg d’aquest crèdit, heu anat coneixent diferents agents físics (el soroll, les
vibracions i l’ambient tèrmic) que poden suposar un risc per a les persones. Per
finalitzar aquest crèdit, us proposem aprofundir en l’estudi de les radiacions. Dins
dels agents físics, les radiacions constitueixen un factor de risc important. En
aquesta unitat didàctica, ens centrarem en les radiacions no ionitzants, i deixarem
de banda les radiacions ionitzants.

En el nucli d’activitat “Introducció a les radiacions”, ens introduirem en el món
de les radiacions, i veurem què són i com les podem trobar a la naturalesa, a
la nostra vida quotidiana i a l’entorn laboral. S’aprofundirà en les radiacions
electromagnètiques i les seves característiques. Finalment, aprendrem que hi
ha dos tipus de radiacions electromagnètiques, les radiacions no ionitzants i les
radiacions ionitzants.

En el nucli d’activitat “Les radiacions no ionitzants”, s’estudien exhaustivament
les radiacions no ionitzants: els anomenats camps electromagnètics i les radiaci-
ons òptiques. Veurem amb detall les magnituds i unitats de mesura d’aquestes
radiacions i on podem trobar-les especialment al món laboral.

El nucli d’activitat “Efectes, avaluació i mesura de l’exposició a radiacions no
ionitzants” descriu els efectes que produeixen les radiacions no ionitzants sobre
l’organisme humà. A continuació explica els principals criteris de valoració que
s’utilitzen per valorar les exposicions a aquestes radiacions. Finalment, en aquest
nucli, es descriu com s’han d’avaluar i mesurar aquestes exposicions.

En el nucli d’activitat “Control de l’exposició a radiacions no ionitzants” es des-
criuen algunes mesures generals aplicables al control de radiacions no ionitzants.
A banda d’això, es comenten mesures específiques per als diferents tipus de
radiacions.
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Per treballar els continguts d’aquesta unitat didàctica, és convenient anar fent les
activitats i els exercicis d’autoavaluació.
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Objectius

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

• Identificar les radiacions no ionitzants presents en els processos de produc-
ció de béns i serveis, segons els tipus de treball i els processos.

• Relacionar les radiacions no ionitzants amb les característiques energèti-
ques, les fonts d’emissió i les formes de transmissió.

• Relacionar els riscos derivats de les radiacions no ionitzants amb els efectes
que poden provocar sobre la salut.

• Interpretar les conseqüències fisiològiques, psíquiques i laborals, originades
pels riscos derivats de les radiacions no ionitzants, sobre la salut de les
persones.

• Valorar les implicacions econòmiques i socials, a les empreses i a la societat,
dels efectes provocats pels riscos derivats de les radiacions no ionitzants, a
partir de dades estadístiques i econòmiques.

• Interpretar la normativa general, els nivells màxims d’exposició, els criteris
interns d’empresa i els procediments de treball establerts en relació amb les
radiacions no ionitzants, a partir de manuals i documents normatius.

• Determinar el contingut i el procés de recollida de la informació documental
i personal necessària per identificar els riscos derivats de les radiacions no
ionitzants.

• Recollir la informació necessària per avaluar els riscos amb relació a les
radiacions no ionitzants, 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.

• 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.

• Identificar les desviacions en relació amb els riscos de les radiacions no io-
nitzants entre els procediments reals de treball, i els mètodes i procediments
establerts normativament a l’empresa, a partir de manuals de procediment
i normes internes.

• Identificar els riscos derivats de les radiacions no ionitzants presents, a partir
de la informació dels llocs de treball, el grau d’idoneïtat dels mètodes i
procediments de treball, les desviacions observades entre els procediments
reals i els normalitzats, i els instruments i procediments adequats per
identificar-los.
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• Relacionar els factors de risc derivats de les radiacions no ionitzants amb els
paràmetres, els procediments, els instruments i els aparells per mesurar-los.

• Interpretar les característiques tècniques d’ús i de manteniment, les con-
dicions de calibratge i els procediments de posada al punt dels aparells
de mesura i enregistrament de radiacions no ionitzants, a partir de la
documentació tècnica de treball.

• Interpretar el contingut i la funcionalitat de les tècniques, els instruments i
els procediments per mesurar i enregistrar radiacions no ionitzants, a partir
de manuals i informació tècnica.

• Mesurar els nivells de radiacions no ionitzants, segons les normatives sobre
mesura de riscos, les instruccions i els procediments establerts, a partir dels
instruments i aparells adequats.

• Enregistrar dades de radiacions no ionitzants, segons la normativa corres-
ponent i les instruccions i els procediments establerts, a partir de mesures
obtingudes i de sistemes d’enregistrament adients.

• Determinar els riscos de radiacions no ionitzants, la mesura dels quals
requereix de 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.

• Identificar els valors dels paràmetres de les radiacions no ionitzants que
configuren nivells acceptables de seguretat i qualitat dels llocs de treball,
segons la normativa establerta i informacions i estudis tècnics de prevenció
i salut laboral.

• Determinar les desviacions dels nivells de risc als llocs de treball, derivats
de les radiacions no ionitzants, 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 les radiacions no ionitzants, 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, les mesures 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 derivats de les radiacions no ionitzants, a partir de documentació
i estudis tècnics.

• Relacionar les mesures de prevenció i protecció i les tècniques preventives
amb els riscos derivats de les radiacions no ionitzants i els efectes elimina-
toris o reductors del risc que poden originar.
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• Seleccionar les mesures de prevenció i les proteccions que es poden aplicar
davant els riscos derivats de les radiacions no ionitzants, segons els criteris
de priorització amb relació a l’eliminació o reducció del risc.

• Programar la implantació de mesures preventives dels riscos derivats de les
radiacions no ionitzants, segons els factors de risc presents en el lloc de
treball, a partir del pla general de prevenció, les condicions de treball, les
característiques 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 les radiacions no ionitzants en llocs o
processos de treball, a partir d’observacions i mesures del procés i del lloc de
treball, les característiques dels equips de treball i les mesures preventives
implantades.
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1. Introducció a les radiacions

El terme radiació produeix moltes vegades alarma social, davant la creença
generalitzada que tota radiació és perillosa per a la salut. El cert és que avui en
dia no es pot prescindir d’aquesta energia, i són molt nombroses i de gran utilitat
les aplicacions que es coneixen de les radiacions.

La forma natural més coneguda
d’energia electromagnètica és la llum
del Sol.

Les radiacions són fenòmens físics consistents en l’emissió, propagació i
absorció de l’energia per part de la matèria, tant en forma d’ones (radiacions
electromagnètiques) com de partícules (radiació corpuscular).

Trobem moltes formes de radiació, unes d’origen natural, com per exemple la
radiació solar, i altres emeses o radiades per fonts artificials sota certes condicions,
com els rajos , els rajos X, les radiacions ultraviolades, les microones, les ones de
ràdio, etc.

Dintre del concepte de radiació s’inclouen tant les radiacions ionitzants (com els
rajos X) com les no ionitzants (com per exemple la llum visible). La diferència
entre els dos tipus de radiacions es deu al seu origen i a la quantitat d’energia, fet
que determina la seva capacitat de penetrar a la matèria i d’arrencar o no els àtoms
que la formen.

1.1 Radiació natural i artificial

L’ésser humà viu en un món amb radiació natural: rep la radiació còsmica,
procedent de l’espai exterior i del sol; rep la radiació del radó emesa per les roques
de l’escorça terrestre, i la radiació de les aigües i l’aire; ingereix cada dia productes
naturals i artificials que contenen petites quantitats de substàncies radioactives, i
té elements radioactius als seus ossos, als seus músculs i als seus pulmons.

Es coneix com a radiació de fons el conjunt de radiacions naturals que rep
un individu.

La radiació de fons depèn de molts factors: el lloc on es viu (materials de
construcció, composició del sòl, ubicació geogràfica), l’època de l’any i fins i tot
de les condicions meteorològiques.

La radiació artificial va aparèixer l’any 1895, quan el físic Roëntgen va inventar
el tub de rajos X.

La radiació de fons...

... és superior en el pic d’una
muntanya que al nivell del mar,
ja que la radiació còsmica és
majoritàriament retinguda per
l’atmosfera i només arriba a la
terra una petita part.



Riscos físics ambientals 12 Radiacions no ionitzants

Durant els anys següents nombrosos científics estudiaren el fenomen de la radiació:
Becquerel, Marie Curie i el seu marit Pierre, etc.

Un cop es van començar a conèixer les propietats i la potencialitat de la radiació, es
van anar desenvolupant les tècniques per obtenir radiacions artificials i aplicar-les.

El físic alemany Wilhelm C. Roëntgen
va rebre el premi Nobel de Física, el
1901, pel descobriment dels rajos X.

Avui en dia és habitual l’ús de radiacions en processos industrials, en sectors com
el sanitari (radioteràpia, rajos X), en laboratoris, il·luminació, etc.

1.2 Radiacions electromagnètiques

Les radiacions electromagnètiques són fenòmens físics consistents en
l’emissió, propagació i absorció de l’energia per part de la matèria en forma
d’ones.

A la natura hi ha diferents fenòmens naturals i artificials que es comporten i
estudien com a ones. Entre els més freqüents podem destacar el soroll, la llum,
les ones radioelèctriques, etc. Tant la llum com les ones radioelèctriques són
radiacions electromagnètiques.

Una ona es pot definir com tot fenomen físic capaç de permetre la propagació
d’energia sense produir desplaçament de matèria.

La radiació electromagnètica és una forma de propagació d’energia que no
requereix un suport material. Es desplaça en el buit i a la velocitat de la llum
(3 x 108 m/s).

Les radiacions electromagnètiques estan constituïdes per camps elèctrics i camps
magnètics perpendiculars entre si i perpendiculars a la direcció de propagació
(figura 1.1). El conjunt de camp elèctric i magnètic es coneix com a camp
electromagnètic.

Figura 1.1. Esquema d’una radiació electromagnètica
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1.2.1 Conceptes bàsics

La matèria està formada per àtoms. Els àtoms es poden definir com la unitat més
petita d’un element químic que manté la seva identitat o les seves propietats i que
no és possible dividir mitjançant processos químics. En l’àtom es distingeixen
dues parts:

• El nucli és la part central de l’àtom i conté partícules amb càrrega positiva
(protons) i partícules sense càrrega elèctrica (neutrons). El nucli té, per tant,
càrrega elèctrica positiva. La massa d’un protó és aproximadament igual a
la d’un neutró.

• L’escorça és la part exterior de l’àtom. S’hi troben els electrons amb càrrega
negativa, que giren al voltant del nucli. La massa d’un electró és molt més
petita que la d’un protó (unes 2.000 vegades inferior), això fa que es pugui
dir que la massa de l’àtom està pràcticament concentrada en el seu nucli.

Esquema d’un àtom amb els
neutrons i protons a la part central i
els electrons girant al seu voltant.

Els àtoms tenen el mateix nombre d’electrons que de protons, i per tant són
elèctricament neutres.

Els electrons que formen la matèria tenen facilitat per abandonar els àtoms i,
també, certa facilitat per fixar-se en altres àtoms. Quan succeeix qualsevol
d’aquests fenòmens, es trenca l’equilibri elèctric que existeix normalment entre
protons i electrons.

Si un àtom perd electrons, queda carregat positivament i si els guanya,
queda carregat negativament.

Les càrregues del mateix signe es repel·leixen i les de signe contrari s’atrauen.

Tot el que està al nostre voltant està format per grups d’àtoms units
que formen conjunts anomenats molècules. Els àtoms que es troben en
una molècula es mantenen units pel fet que comparteixen o intercanvien
electrons.

El concepte de camp elèctric va ser
introduït per Michel Faraday

1.2.2 Camp elèctric

Qualsevol càrrega elèctrica, quieta o en moviment, crea al seu voltant un camp
elèctric.

El terme àtom ve del grec i
significa “no divisible”.

Rutherford

Ernest Rutherford va demostrar
que els àtoms no eren massissos,
com es creia fins aleshores, sinó
que estaven buits en la seva
major part. Va deduir que els
àtoms estaven formats per una
escorça d’electrons girant al
voltant d’un petit nucli amb
càrrega positiva.
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Camps elèctrics a les
nostres cases

La majoria dels materials de
construcció protegeixen en certa
mesura dels camps elèctrics. Les

parets, els edificis i els arbres
redueixen la intensitat dels

camps elèctrics de les línies de
conducció elèctrica situades a

l’exterior de les cases. Si, a més,
els cables estan soterrats, els

camps elèctrics que es generen
gairebé no es detecten, ni a la

superfície.

La paraula magnetisme
deriva de Magnèsia, regió

d’Àsia, on els grecs van
descobrir que un mineral, la

magnetita, atreia el ferro.

Camps magnètics naturals

La terra es comporta com un
gegantesc imant, i genera un

camp magnètic estàtic amb una
densitat de flux que varia entre
les 30 µT a l’equador fins a les
70 µT als pols (pot arribar a les

300 µT).

Camps magnètics als
nostres edificis

Els materials més comuns, com
les parets dels edificis, no són en

general un obstacle per als
camps magnètics, que els

travessen fàcilment.

El camp elèctric associat a una càrrega aïllada o a un conjunt de càrregues
és aquella regió de l’espai on es deixen sentir els seus efectes.

Així doncs, si es col·loca una càrrega en un camp elèctric, s’observarà l’aparició
de forces elèctriques d’atracció o de repulsió. La força que actua sobre la càrrega
dependrà del valor de la càrrega i del lloc del camp on se situa.

La intensitat del camp elèctric (E) en un punt determinat és la força que
exerceix el camp sobre la unitat de càrrega col·locada en aquell punt.

La intensitat del camp elèctric és una magnitud vectorial que ve definida pel seu
mòdul E i per la seva direcció i sentit. El sentit i direcció de la intensitat del camp
en un punt donat de l’espai es defineixen com el sentit de la força que s’exerciria
sobre una càrrega positiva de prova situada en aquell punt.

Representació d’un camp elèctric.

Els camps elèctrics són més intensos com més petita és la distància a la càrrega
que els genera i menys intensos a mesura que ens allunyem d’aquesta càrrega.

1.2.3 Camp magnètic

El magnetisme és el fenomen mitjançant el qual alguns materials atreuen i
subjecten petites peces de ferro.

Dels objectes que tenen la propietat del magnetisme en diem imants. Un imant
exerceix sobre altres imants forces magnètiques a distància i crea, al seu voltant,
una zona d’influència magnètica que anomenem camp magnètic.

Un camp magnètic és la regió de l’espai on es posen de manifest les forces
magnètiques.

Els camps magnètics són produïts per càrregues en moviment, és a dir, per corrents
elèctrics, o per imants permanents.

Tot aparell connectat a una xarxa elèctrica generarà al voltant seu, si està encès i
hi circula el corrent, un camp magnètic proporcional a la quantitat de corrent que
obté de la font que l’alimenta. Com més gran sigui la intensitat del corrent, més
elevada serà la intensitat del camp magnètic generat.

Quan tenim un aparell elèctric connectat, hi pot haver un camp elèctric, fins i tot
quan l’aparell no està en marxa. En canvi, els camps magnètics s’originaran quan
es posi en funcionament l’aparell elèctric i hi circuli el corrent.

A l’igual que els camps elèctrics, els camps magnètics són més intensos en els
punts més propers al seu origen i la seva intensitat disminueix ràpidament a mesura
que augmenta la distància des de la font.
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1.2.4 Camp electromagnètic

Els camps electromagnètics són una combinació de camps de força
elèctrics i magnètics.

Una càrrega elèctrica sempre té associat un camp elèctric, però si aquesta càrrega
es mou, es genera un camp magnètic. Igualment, una càrrega magnètica sempre
té associat un camp magnètic, però si aquesta càrrega magnètica és variable, es
genera també un camp elèctric.

Els camps electromagnètics s’originen per l’existència d’una càrrega
elèctrica o magnètica variable.

Una càrrega elèctrica fixa té associat un camp elèctric estàtic i un imant fix té
associat un camp magnètic estàtic. Però si la càrrega elèctrica o l’imant es mouen,
a més del camp associat a la càrrega o a l’imant, apareix un camp de l’altre tipus,
i es genera així un camp electromagnètic.

És més habitual trobar càrregues en moviment que càrregues estàtiques; per tant,
podem dir que, en general, l’existència d’un camp elèctric implica l’existència
d’un camp magnètic i l’existència d’un camp magnètic implica l’existència d’un
camp elèctric.

1.3 Caracterització de les radiacions electromagnètiques

Les radiacions electromagnètiques es caracteritzen per tres paràmetres
fonamentals: la freqüència, la longitud d’ona i l’energia.

La freqüència (f ) és la quantitat de cicles complets que realitza una ona en un
segon (figura 1.2). Dit d’una altra manera, és la quantitat de cops que un fenomen
físic es repeteix en un període de temps.

Figura 1.2. Representació de la freqüència

Relació entre electricitat i
magnetisme

Fins al 1820 no es va conèixer la
connexió entre electricitat i
magnetisme, quan el físic danès
Hans Christian Ørsted va
observar que l’agulla imantada
d’una brúixola es desviava de la
seva posició inicial si era a prop
d’un corrent elèctric, i tornava a
la seva posició inicial apuntant al
nord quan desconnectava la
bateria. I si invertia el sentit del
corrent elèctric, l’agulla es
desviava en sentit contrari.
D’aquesta observació va deduir
que hi havia una relació directa
entre l’electricitat i el
magnetisme.

Camps naturals i artificials

Els camps elèctrics i magnètics
naturals són sobretot estàtics,
mentre que els artificials són
sobretot alternants, amb
freqüències variables. Per tant,
els camps electromagnètics són
fonamentalment d’origen
artificial.



Riscos físics ambientals 16 Radiacions no ionitzants

L’equivalència entre les
unitats eV i joule és:

1 eV = 1,6022·10-19 J.

La unitat de mesura de la freqüència és l’hertz (Hz). Així es defineix que 1 Hz =
1 cicle/s.

La freqüència a la vida quotidiana

A la nostra vida quotidiana sovint emprem les unitats de medició de la freqüència de manera
més o menys conscient. Per exemple, quan comprem un electrodomèstic (equip de música,
TV, planxa, rentadora, ordinador, etc.), veiem que entre les seves característiques tècniques
diu 50 Hz. També utilitzem les unitats de freqüència quan sintonitzem una emissora de
ràdio tant si és de FM (freqüència modulada), en què les unitats són MHz (megahertzs),
com d’AM (amplitud modulada), que s’expressa en kHz (kilohertzs).

La longitud d’ona (λ) és la distància, mesurada al llarg de la línia de propagació,
entre les crestes d’ones consecutives. Es mesura en unitats de longitud i pot variar
des de nanòmetres (nm) fins a kilòmetres (km). En la figura 1.3 s’ha representat
la longitud d’ona.

Figura 1.3. Representació de la longitud d’ona

L’energia (E) és l’energia transportada per la radiació electromagnètica expressa-
da en energia per fotó. La seva unitat és l’electrovolt (eV). També es pot mesurar
en joules (J), que és la seva unitat en el sistema internacional.

1.3.1 Relacions entre les diferents magnituds

L’energia que transporta una radiació és directament proporcional a la seva
freqüència, segons l’equació:

E = ~ · f

En què:

• E = energia del fotó (J).

• ~ = constant de Planck = 6,63·10-34 (J·s).

• f = freqüència de la radiació (Hz).

La freqüència i la longitud d’ona es relacionen mitjançant l’expressió:

f =
c

λ

En què:
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• c = velocitat de la llum = 3·108 (m/s).

• λ = longitud d’ona (m).

La freqüència està estretament relacionada amb la longitud d’ona: com més llarga
és la longitud d’ona més petita és la freqüència. Totes dues són inversament
proporcionals. Això implica que si una augmenta el doble, l’altra es redueix a
la meitat.

Substituint la freqüència en l’equació de l’energia, tindrem:

E = ~ · f

L’energia es relaciona amb la longitud d’ona:

E = ~ · c
λ

Segons aquestes equacions, la longitud d’ona d’una radiació és inversament
proporcional a la seva energia i la seva freqüència.

D’aquesta manera, totes les radiacions electromagnètiques es poden descriure
indistintament en funció de la seva energia E, de la seva freqüència o de la seva
longitud d’ona.

Com més gran sigui la freqüència, més curta és la longitud d’ona. La freqüència és
el nombre d’oscil·lacions d’ona per segon, que es mesura en hertzs, Hz (cicles per
segon); la longitud d’ona és la distancia entre una ona i la següent. A les anteriors
s’ha d’afegir l’energia que és capaç de transportar l’ona, i la seva magnitud serà
directament proporcional a la freqüència i inversament proporcional a la longitud
d’ona.

Les relacions entre la freqüència, l’energia i la longitud d’ona es resumeixen en la
figura 1.4.

Figura 1.4. Relació entre longitud d’ona, freqüència i energia

1.4 Dualitat ona-partícula

Segons la física clàssica, hi ha diferències entre ones i partícules. Una partícula
ocupa un lloc en l’espai i té massa, mentre que una ona s’estén en l’espai i es
caracteritza per tenir una velocitat definida i massa nul·la.

Alguns fenòmens electromagnètics es poden descriure més fàcilment si l’energia
no s’associa a ones, sinó a partícules elementals o fotons. Això és el que a la física

Una radiació d’1 µm és
equivalent a una radiació de
3·1014 Hz i a una radiació
amb una energia/fotó d’1,25
eV.
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Fotons

Els fotons es poden definir com a
partícules associades a les

radiacions electromagnètiques,
que tenen massa nul·la i es

desplacen a la velocitat de la
llum.

Electrons

Un conjunt de partícules, com un
raig d’electrons movent-se a una

determinada velocitat, es pot
comportar com una ona, és a dir,

es pot reflectir, refractar i
difractar.

Louis de Broglie

Louis de Broglie va rebre el
premi Nobel el 1929 i anys

després, el 1937, el van rebre els
físics que van demostrar el

caràcter ondulatori dels electrons.

quàntica es coneix com a dualitat ona-partícula o ona-corpuscle de la radiació
electromagnètica.

Segons la teoria de la dualitat ona-partícula, la radiació electromagnètica
es comporta com a ona en determinades circumstàncies i com a partícula en
altres.

La llum

La llum, per exemple, es manifesta com una partícula (fotó) o corpuscle en l’efecte
fotoelèctric. Així, en incidir un raig de llum sobre la superfície llisa d’un metall, es desprenen
electrons. L’energia dels electrons arrencats al metall depèn de la freqüència de la llum
incident i de la mateixa naturalesa del metall.

Quan la llum es manifesta com a partícula, està localitzada en un punt i tota la seva energia
es concentra en aquell punt.

En els fenòmens d’interferència i difracció, la llum es manifesta com una ona.

Quan la llum es manifesta com una ona, produeix interferències que s’expliquen com el
resultat de diverses ones que es contraresten i es reforcen.

Les radiacions electromagnètiques no són les úniques que tenen una doble
naturalesa i es manifesten com a ones i com a partícules. La matèria presenta
també aquesta dualitat. En el cas de la matèria, però, les seves propietats
ondulatòries només són apreciables en partícules molt petites, com electrons,
neutrons i protons.

La dualitat ona-partícula va ser postulada pel físic francès Louis de Broglie en la
seva tesi doctoral de 1924. Tres anys després es van fer els experiments que van
confirmar la seva teoria.

Segons la hipòtesi de De Broglie, cada partícula en moviment porta associada
una ona, de manera que la dualitat ona-partícula es pot enunciar així: “una
partícula de massa m que es mogui a una velocitat determinada pot, en condicions
experimentals adients, presentar-se i comportar-se com una ona”.

Actualment es considera que la dualitat ona-partícula és un concepte de la
mecànica quàntica, segons el qual no hi ha diferències fonamentals entre partícules
i ones: les partícules es poden comportar com a ones i a l’inrevés.

1.5 L’espectre electromagnètic

Les ones electromagnètiques es diferencien entre si per la quantitat d’energia que
són capaces de transmetre, i això depèn de la seva freqüència.

L’espectre electromagnètic és la representació esquemàtica del conjunt de
totes les ones electromagnètiques que hi poden haver a l’Univers.
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Les ones electromagnètiques engloben una àmplia gamma de freqüències i
longitud d’ones; per aquesta raó l’espectre electromagnètic se sol dividir en
diferents regions: rajos X, rajos γ, ultraviolats (UV), visibles (Vis), infrarojos
(IR), microones, radiofreqüències, radiacions de freqüència baixa (LF), molt baixa
(VLF) i extremament baixa (ELF), i camps elèctrics i magnètics estàtics (figura
1.5).

Els límits entre aquestes regions no són exactes, ja que hi ha diferents criteris per
establir-los.

Figura 1.5. Representació de l’espectre electromagnètic

Així, les radiacions formen un grup heterogeni d’agents de risc que impliquen
un ampli interval d’energies, amb la possibilitat de produir efectes biològics molt
diferents; per tant, s’han d’estudiar separadament. L’únic punt en comú de totes
les radiacions és la naturalesa física de l’agent causal.

1.6 Tipus de radiacions

Atenent la freqüència de la radiació i la quantitat d’energia que es propaga, les
radiacions es poden classificar en radiacions ionitzants i radiacions no ionitzants.

Radiació ionitzant és tota radiació que té prou energia per produir la
ionització de la matèria en interaccionar-hi, és a dir, origina partícules amb
càrrega elèctrica.
Radiació no ionitzant és tota radiació que no té prou energia per ionitzar la
matèria.
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Les radiacions ionitzants es localitzen a la part més alta de l’espectre electromag-
nètic (freqüències més altes). Les radiacions no ionitzants, de freqüències més
baixes són massa febles per danyar les molècules que formen les nostres cèl·lules
i no són capaces d’ionitzar las cèl·lules del nostre cos. Les radiacions no ionitzants,
per tant, són molt menys perilloses, encara que no per això s’ha de pensar que no
tenen cap efecte.

1.7 Interacció de les radiacions amb la matèria

Quan les radiacions interaccionen amb la matèria es produeixen canvis d’energia
a les molècules. Les molècules es poden trobar en l’estat fonamental o en estats
excitats.

L’estat fonamental és el nivell d’energia més baix que presenta un àtom o
molècula i correspon a una situació estable.

Quan les molècules absorbeixen energia passen a l’estat excitat, més inestable. A
les molècules es poden presentar tres tipus de nivells energètics excitats diferents.

Els estats excitats poden correspondre a nivells rotacionals, nivells vibracionals i
nivells electrònics:

• Nivells rotacionals. Als nivells rotacionals l’energia és baixa i correspon a
moviments de rotació dels àtoms que formen la molècula. Aquesta energia
és la que proporcionen les radiacions microones i l’infraroig llunyà.

• Nivells vibracionals. L’energia dels nivells vibracionals és mes gran que
la corresponent als nivells rotacionals. En una molècula, els àtoms no
ocupen posicions fixes, sinó que vibren dins un determinat espai i originen
deformacions, asimetries, etc. Aquesta energia és la que proporcionen
les radiacions infraroges. L’energia utilitzada en rotacions i vibracions es
transforma en energia tèrmica.

• Canvis en nivells electrònics. L’energia capaç de produir canvis en nivells
electrònics és molt superior i correspon a radiacions visibles i ultraviolades.
L’energia utilitzada per produir canvis en nivells electrònics dóna lloc a
energia tèrmica i a reaccions fotoquímiques.

Les molècules poden rotar al voltant
del seu eix

Representació d’una molècula
vibrant
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2. Les radiacions no ionitzants

Les radiacions no ionitzants se situen en una regió de l’espectre electromagnètic
amb un nivell d’energia relativament baix que no es capaç de trencar les unions
atòmiques i, per tant, no generen ions. No obstant això, aquestes radiacions poden
cedir prou energia per interactuar amb els sistemes biològics i les conseqüències
poden ser irrellevants, perjudicials en diferents graus o beneficioses.

Les radiacions no ionitzants són totes de tipus electromagnètic. No hi ha
radiacions no ionitzants de tipus corpuscular.

2.1 Tipus de radiacions no ionitzants

Els diferents tipus de radiacions electromagnètiques no ionitzants són: radiació
ultraviolada, llum visible, radiació infraroja, microones, radiofreqüències, radia-
cions de baixa, molt baixa i extremament baixa freqüència, i els camps elèctrics i
magnètics estàtics.

Les radiacions electromagnètiques no ionitzants se solen agrupar en dos grans
grups:

• Les radiacions CEM o camps electromagnètics.

• Les radiacions òptiques.

2.1.1 Camps electromagnètics o CEM

Es coneixen com a camps electromagnètics les radiacions
electromagnètiques amb una freqüència compresa entre 0 Hz i 300
GHz.

Els camps electromagnètics són radiacions no ionitzants i l’energia que poden
transportar és baixa.

Dintre del grup dels camps electromagnètics s’inclouen els camps elèctrics i
magnètics estàtics, les radiacions de baixa (LF), molt baixa (VLF) o extremament
baixa freqüència (ELF), i les microones i ones de ràdio. Corresponen a la zona de
l’espectre marcada en la figura 2.1.

Les radiacions
corresponents als camps
electromagnètics es
coneixen també com a
camps i ones.
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Radiacions LF, VLF i ELF

Les radiacions LF, VLF i ELF,
com que tenen freqüències molt

petites, tenen longituds d’ona
molt grans (de 3 km a milers de
km) i energies molt petites (de

l’ordre de 10-10 a 10-13 eV). Per
aquesta raó, a més de ser no

ionitzants, l’energia que tenen és
tan petita que és incapaç de

promoure canvis ni en els nivells
electrònics, ni en els nivells

vibracionals, ni en els
rotacionals.

Radiofreqüències i
microones

Les radiofreqüències i microones
tenen freqüències que no arriben
a ionitzar la matèria, però poden

alterar els estats de rotació i
vibració dels àtoms i molècules i

produir la conversió d’energia
electromagnètica en tèrmica.

Figura 2.1. Els CEM en l’espectre electromagnètic.

Els nivells de radiacions corresponents a aquestes freqüències s’ha incrementat
contínuament els últims 100 anys, sobretot per l’augment de l’ús de l’electricitat
i les noves tecnologies.

• Camps elèctrics i magnètics estàtics. Són radiacions que tenen freqüència
zero i, per tant, un nivell d’energia pràcticament nul.

• Radiacions de baixa (LF), molt baixa (VLF) o extremament baixa fre-
qüència (ELF). Els camps elèctrics i magnètics de freqüència extremament
baixa i de molt baixa freqüència comprenen l’interval per sobre dels camps
estàtics (superior al 0 Hz) fins als 30 kHz. La radiació de baixa freqüència
comprèn la regió de l’espectre situada entre els 30 i els 300 kHz.

• Radiofreqüències i microones. Aquestes radiacions s’estudien juntes
perquè tenen comportaments i efectes molt similars. Les radiofreqüències
i microones se situen a la gamma de freqüència de fins a 300 GHz.

– Radiofreqüències: l’interval de freqüències és de 300 kHz a 1 GHz.

– Microones: l’interval de freqüències és d’1 GHz a 300 GHz.

2.1.2 Radiacions òptiques

S’anomenen radiacions òptiques el conjunt de les radiacions ultraviolades
(UV), la llum visible (VIS) i les radiacions infraroges (IR).
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Les radiacions òptiques s’identifiquen normalment per la seva longitud d’ona.
Dintre de l’espectre electromagnètic, ocupen la zona compresa entre 100 nm i
1 mm, és a dir, s’ubiquen entre els rajos X i les microones. L’energia que poden
transportar oscil·la entre 12,4 eV (frontera entre l’UV i els rajos X) i 1,24 meV
(frontera entre l’IR i les microones). Per tant, són radiacions no ionitzants.

Es divideixen en tres regions, de més a menys contingut energètic:

• La radiació ultraviolada (UV), situada entre 100 nm i 380/400 nm.

• La llum o radiació visible (VIS), entre 380/400 nm i 760/780 nm.

• La radiació infraroja (IR), que és la zona compresa entre 760/780 nm i 1
mm.

Cal observar que els límits entre aquestes regions no són línies estretes, sinó que
aquestes bandes presenten petits intervals on s’encavalquen entre si. Cadascuna
d’aquestes radiacions se subdivideix també en diverses regions (figura 2.2).

Figura 2.2. Representació de l’espectre de les radiacions òptiques

No existeix una única nomenclatura per a les radiacions òptiques. En la pre-
venció de riscos laborals se segueix el criteri de la Comissió Internacional de
l’Enllumenat, denominada internacionalment per les seves sigles en francès, CIE
(Commission International d’Eclairage).

En la taula 2.1 es pot veure la relació entre la nomenclatura de les regions CIE i
altres denominacions.

En la secció “Annexos”
del web, podeu veure la
representació de
l’espectre de les
radiacions òptiques en
color.
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Exemples de UVC

Les làmpades germicides emeten
radiació UVC i són molt eficaces

per matar virus i bacteris.
Emeten la major part de

l’energia a una sola longitud
d’ona (254 nm).

Taula 2.1. Relació entre la nomenclatura de les regions CIE i altres denominacions

Regions CIE Altres denominacions

UVC (100 nm - 280 nm) UV extrem (0,1 nm - 100 nm) Regió germicida

UVB (280 nm - 315 nm) UV llunyà (200 - 300 nm) Regió eritèrmica

UVA (315 nm - 380/400 nm) UV pròxim (300 - 400 nm) Llum negra (315 nm -400 nm)

Llum visible (380/400 a 760/780 nm)

IRA (760/780 nm a 1.400 nm) IR pròxim (760 nm - 4.000 nm)

IRB (1,4 m a 3 m) IR mitjà (4 m a 14 m)

IRC (3 m a 1 mm) IR llunyà (14 m a 100 m)

En la taula 2.2 es pot veure la relació entre freqüència, longitud d’ona i energia
per a les radiacions òptiques.

Taula 2.2. Relació entre freqüència, longitud d’ona i energia a les radiacions òptiques

Freqüència Longitud d’ona Energia per fotó

UV 3.000 a 750 THz 100 a 400 nm 12,4 a 3,10 eV

VIS 750 a 385 THz 400 a 760 nm 3,10 a 1,59 eV

IR 385 THz a 300 GHz 760 nm a 1 mm 1,59 eV a 1,24 meV

Radiació ultraviolada

Les radiacions ultraviolades són les radiacions electromagnètiques que tenen una
longitud d’ona compresa entre 100 i 380/400 nm. A l’espectre electromagnètic,
s’ubiquen per tant entre els rajos X i la llum visible.

Les radiacions ultraviolades són les radiacions no ionitzants de més contingut
energètic (i per tant, més freqüència). La radiació ultraviolada es divideix
generalment en tres regions:

• UVC: de 100 a 280 nm. Tenen una longitud d’ona molt curta. La radiació
UVC de la llum solar és absorbida per l’atmosfera i no arriba a la terra. La
UVC s’obté només de fonts artificials.

• UVB: de 280 a 315 nm. Tenen una longitud d’ona curta. L’arribada d’aquest
rajos a la terra dependrà de la seva trajectòria, l’estació de l’any i l’hora del
dia.

• UVA: de 315 nm a 380/400 nm. D’aquest tipus són més del 90% de les
radiacions UV. Són les menys perilloses, ja que la longitud d’ona és més
gran.

En la taula 2.3 es pot veure la relació entre la longitud d’ona i la freqüència
associada a cadascuna d’aquestes franges.
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Taula 2.3. Relació freqüència, longitud d’ona i energia a les radiacions ultraviolades

Radiació UV Longitud d’ona Freqüència

UVC 100-280 nm 3.000-1.071 THz

UVB 280-315 nm 1.071-952 THz

UVA 315-380/400 nm 952-750 THz

Radiació o llum visible

Les radiacions visibles són les radiacions òptiques electromagnètiques que tenen
una longitud d’ona compresa entre 380/400 nm i 760/780 nm. A l’espectre elec-
tromagnètic, s’ubiquen per tant entre les radiacions ultraviolades i les radiacions
infraroges. La regió corresponent a la llum visible és la més estreta de l’espectre.

La llum visible és la radiació que provoca una resposta visual a la retina, és a dir,
és la que perceben els ulls i ens permet percebre i distingir els colors. La llum
visible es divideix en les franges o colors següents:

• Violeta: 400-424 nm.

• Blau: 424-491 nm.

• Verd: 491-575 nm.

• Groc: 575-585 nm.

• Taronja: 585-647 nm.

• Vermell: 647-750 nm.

En la taula 2.4 podeu veure la relació entre la longitud d’ona i la freqüència
associada a cadascuna d’aquestes franges.

Taula 2.4. Relació freqüència, longitud d’ona i energia a les radiacions visibles

Radiació visible Longitud d’ona Freqüència

Violeta 400-424 nm 750-707 THz

Blau 424-491 nm 707-611 THz

Verd 491-575 611-522 THz

Groc 575-585 522-513 THz

Taronja 585-647 513-464 THz

Vermell 647-750 464-385 THz

Radiació infraroja

Les radiacions infraroges són les radiacions electromagnètiques que tenen una lon-
gitud d’ona compresa entre el 760/780 nm i 1 mm. A l’espectre electromagnètic,
s’ubiquen per tant entre les microones i la llum visible.
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Les radiacions infraroges se solen classificar en tres grups:

• IRA: de 760/780 nm a 1,4 µm.

• IRB: de 1,4 µm a 3 µm.

• IRC: de 3 µm a 1 mm.

En la taula 2.5 podeu veure la relació entre la longitud d’ona i la freqüència
associada a cadascuna d’aquestes franges.

Taula 2.5. Relació freqüència, longitud d’ona i energia a les radiacions infraroges.

Radiació infraroja Longitud d’ona Freqüència

IRA 760/780 nm -1,4 µm 385 -214 THz

IRB 1,4 µm -3 µm 214 -100 THz

IRC 3 µm -1 mm 100 THz -300 GHz

Làser

La paraula làser s’ha format a partir de les inicials de les paraules light ampli-
fication by stimuled emission of radiation (amplificació de la llum per emissió
estimulada de radiació).

El làser és un dispositiu que genera i amplifica un feix de radiació
electromagnètica en una estreta banda de longituds d’ona, corresponent a
les radiacions òptiques de 200 nm a 1 mm, com a resultat d’una emissió
estimulada controlada.

El feix de radiació obtingut pel làser té tres propietats que el diferencien de la
radiació obtinguda de fonts convencionals.

• Monocromaticitat. La radiació làser és monocromàtica, és a dir, presenta
una longitud d’ona única.

• Coherència. Totes les ones electromagnètiques coincideixen en fase i
freqüència.

• Direccionalitat. S’emet en una direcció determinada, amb una divergència
angular molt petita.

La radiació làser consisteix, per tant, en un feix direccional de radiació
visible, ultraviolada o infraroja, amb la diferència que la seva emissió
correspon a una freqüència molt concreta i no a una barreja de diverses, com
passa quan es parla de radiació visible, ultraviolada o infraroja.

En les normes internacionals relatives a la utilització segura dels làsers, s’utilitza
un sistema de classificació que agrupa els productes làser en diferents categories,
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en funció dels riscos que poden comportar, és a dir, segons la potència o l’energia
de sortida del làser i la seva capacitat per produir dany.

Aquest sistema de classificació és útil perquè es prescriuen mesures de seguretat
per a cada classe de làser, de manera que les classes superiors requereixen mesures
de seguretat més estrictes.

• Làser de classe 1: són productes làser que, per la seva baixa potència o pel
seu disseny, són segurs en totes les condicions d’utilització raonablement
previsibles, incloent-hi l’ús d’instruments òptics en visió directa.

• Làser de classe 1M: són productes làser que emeten en un interval de
longitud d’ones entre els 302,5 i els 400 nm i són segurs en totes les
condicions d’utilització raonablement previsibles, però poden ser perillosos
si s’utilitzen instruments òptics per a visió directa.

• Làser de classe 2: són productes làser de baixa potència que emeten
radiació visible. No són intrínsecament segurs, però els mecanismes
d’autoprotecció de l’ull són suficients per protegir-lo.

• Làser de classe 2M: són productes làser de baixa potència que emeten radia-
ció visible. No són intrínsecament segurs. Els mecanismes d’autoprotecció
de l’ull són normalment suficients per protegir-lo, però la visió del feix pot
ser perillosa si s’utilitzen instruments òptics.

• Làser de classe 3R: són productes làser que emeten en un interval de
longitud d’ones entre els 106 i els 302,5 nm. La visió directa del feix és
potencialment perillosa, però el seu risc és menor que en els làsers de classe
3B i, per tant, necessiten menys requisits de fabricació i mesures de control.

• Làser de classe 3B: són productes làser en què la visió directa del feix és
sempre perillosa. La visió de reflexions difuses és normalment segura.

• Làser de classe 4: són productes làser d’alta potència en què la visió directa
del feix constitueix un risc per a la pell i els ulls, i poden també produir
reflexions difuses perilloses.

2.2 Magnituds i unitats de mesura de les radiacions no ionitzants

La radiometria és el camp de la ciència i de la enginyeria que estudia i
mesura les radiacions electromagnètiques.

Les magnituds i unitats de mesura utilitzades per definir les quantitats radiomètri-
ques adopten diferents termes segons que es tracti de camps electromagnètics o
de radiacions òptiques.

Classe d’un làser

La classe d’un làser és un
indicador directe del grau de
perillositat que implica la seva
utilització i ha figurar en
l’etiqueta del làser i en el manual
d’instruccions.
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CEM

Els camps electromagnètics o
CEM engloben els camps

elèctrics i magnètics estàtics, les
radiacions de baixa (LF), molt

baixa (VLF) o extremament
baixa freqüència (ELF), i les
radiofreqüències i microones.

2.2.1 Magnituds i unitats de mesura dels camps electromagnètics o
CEM

Les magnituds que s’utilitzen per mesurar les radiacions electromagnètiques en
l’interval de freqüències de 0 Hz a 300 GHz són la intensitat de camp elèctric
(E), la intensitat del camp magnètic (H), la inducció magnètica o densitat de flux
magnètic (B) i la densitat de potència (S).

A part d’aquestes magnituds s’utilitzen les magnituds dosimètriques, que són les
magnituds usades per determinar el dany biològic produït en el cos humà i establir
límits d’exposició: la densitat de corrent (J), el corrent de contacte (lc), l’índex
d’absorció específica d’energia (SAR) i l’absorció específica d’energia (SA).

Entre totes aquestes magnituds, les que es poden mesurar directament són la
intensitat de camp elèctric (E) i la de camp magnètic (H), la densitat de flux
magnètic (B), el corrent de contacte (Ic) i la densitat de potència (S).

A banda d’aquestes magnituds, sovint es treballa amb el seu valor eficaç o valor
quadràtic mitjà o RMS (en angles root mean square). L’RMS és una mesura
estadística que es calcula com l’arrel quadrada de la mitjana aritmètica dels
quadrats dels valors individuals.

Càlcul de l’RMS

Per a una col·lecció de N valors, ve donat per la fórmula:

xrms =

√√√√ 1

N
·

N∑

i=1

x2i =

√
x21 + x22 + ...+ x2N

N

Per a una funció variable contínua definida sobre l’interval entre T1 i T2, l’RMS
ve donat per l’expressió:

xrms =

√
1

T2 − T1
·
∫ T2

T1

f(t)2 · dt

Intensitat de camp elèctric (E)

La intensitat de camp elèctric (E), o simplement camp elèctric, és una magnitud
que s’utilitza per mesurar l’exposició a un camp elèctric.

Es tracta d’un vector, amb un mòdul, una direcció i un sentit en l’espai. La direcció
i el sentit del vector són les de la força que exerceix el camp i el mòdul es pot
calcular a partir de la força que exerceix el camp sobre una càrrega i el valor
d’aquesta càrrega.
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La intensitat del camp elèctric (E) en un punt representa la força que
exerceix el camp elèctric sobre la unitat de càrrega col·locada en aquell punt:

E =
F

q

La unitat de la intensitat del camp elèctric és el volt/metre (V/m).

El camp elèctric (E) generat en un punt per un conjunt de càrregues és la suma
vectorial de les intensitats que generen cadascuna de les càrregues en aquell punt.

Intensitat de camp magnètic (H)

La intensitat de camp magnètic (H) és una magnitud vectorial que, juntament
amb la inducció magnètica (B), determina un camp magnètic en qualsevol punt de
l’espai.

El nom de camp magnètic s’ha utilitzat informalment per parlar tant de B com de
H. Durant molt de temps la H s’ha denominat com a camp magnètic i la B com
a inducció magnètica. Modernament es considera que la inducció magnètica és
una entitat més bàsica i fonamental per descriure el camp magnètic, i es tendeix a
parlar de camp magnètic per designar-la.

La intensitat de camp magnètic s’expressa en ampers per metre (A/m).

Inducció magnètica o densitat de flux magnètic (B)

La inducció magnètica (B) és una magnitud vectorial que descriu el camp
magnètic. El seu paper és equivalent al de la intensitat de camp en el camp elèctric.

En l’interval de baixa freqüència, el camp magnètic sol expressar-se en termes de
densitat de flux magnètic. És la magnitud més utilitzada per a l’exposició a camp
magnètic entre 0 Hz i 10 kHz.

La seva unitat en el sistema internacional d’unitats és el tesla (T) i les seves
corresponents submúltiples: mil·litesla (mT) i microtesla (µT). Una altra unitat
utilitzada és el gauss (G), juntament amb el mil·ligauss (mG).

La relació entre B (densitat de flux magnètic) i H (intensitat de camp magnètic)
ve donada per la permeabilitat magnètica (µ): B = µ·H.

La permeabilitat magnètica (µ) es pot definir com la capacitat d’una
substància per atraure i fer passar els camps magnètics.

La permeabilitat magnètica en el buit es representa amb el símbol µ0 i es defineix
com a µ0 = 4π·10-7 N/A2

A l’espai buit i en materials biològics, la densitat de flux o inducció magnètica i la
intensitat de camp magnètic es poden intercanviar utilitzant l’equivalència 1 A/m
= 4π·10-7 T.

1 T (tesla) = 104 G (gauss).
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Densitat de potència (S)

La densitat de potència (S) es defineix com la potència radiant que incideix
perpendicularment a una superfície, dividida per l’àrea de la superfície.

La densitat de potència s’expressa en watts per metre quadrat (W/m2) i els seus
submúltiples.

La densitat de potència S s’usa per valorar l’exposició per a freqüències
molt altes, en la gamma de microones. Emprant aquesta magnitud, s’està
efectuant una valoració conjunta dels camps elèctric i magnètic.

La condició d’ona plana es compleix quan ens trobem en la regió de camp llunyà,
és a dir, a una distància prou llunyana de la font (entre 1 i 3 longituds d’ona) perquè
la transmissió es faci en camp lliure, és a dir, sense interferències. Això vol dir que
el camp elèctric i el magnètic estan en fase (es transmeten per l’espai oscil·lant en
plànols perpendiculars entre si), i que la relació entre ells és:

S = E ·H

En aquestes condicions el quocient E/H = 120π Ω = 377 Ω i es pot mesurar la
densitat de potència S en funció de E o de H, ja que:

S =
E2

377
o bé S = H2 · 377

En camp pròxim, aquestes relacions no són aplicables i s’haurien de calcular
separadament la intensitat del camp elèctric i del camp magnètic.

Densitat de corrent (J)

La densitat de corrent (J) es defineix com el corrent que flueix per una
unitat de secció transversal perpendicular a la direcció del corrent, en un
conductor volumètric, com ara el cos humà o part d’aquest.

La densitat de corrent s’expressa en ampers per metre quadrat (A/m2).

Corrent de contacte (Ic)

Un objecte conductor exposat a un camp elèctric pot ser carregat pel camp, i
quan una persona el toca dóna lloc una transferència de càrrega entre la persona i
l’objecte.
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El corrent de contacte (Ic) és el corrent que passa a través del cos humà
quan està sotmès a una tensió.

El corrent de contacte (Ic) entre una persona i un objecte s’expressa en ampers
(A).

Índex d’absorció específica d’energia (SAR)

L’índex d’absorció específica d’energia (SAR), en anglès specific energy absorpti-
on rate, es defineix com la potència absorbida per unitat de massa de teixit corporal.
Es pot calcular en la totalitat del cos o en parts d’aquest, i s’expressa en watts per
quilogram (W/kg). S’utilitza aquesta magnitud per intervals de freqüència entre
100 kHz i 10 GHz.

El SAR de cos sencer és una mesura àmpliament acceptada per relacionar els
efectes tèrmics adversos amb l’exposició a les radiofreqüències i microones.

Els valors de SAR locals són útils per avaluar i limitar una deposició excessiva
d’energia en petites parts del cos.

Absorció específica d’energia (SA)

L’absorció específica d’energia (SA), en anglès specific energy absorption, es
defineix com l’energia absorbida per unitat de massa de teixit biològic, expressada
en joules per quilogram (J/kg). S’utilitza aquesta magnitud per intervals de
freqüència entre 300 MHz i 10 GHz.

En la taula 2.6 es pot veure un resum de les principals magnituds i unitats
utilitzades per mesurar les radiacions de camps electromagnètics.

Taula 2.6. Magnituds i unitats dels CEM

Magnitud Símbol Unitats i abreviatures

Freqüència f hertz (Hz)

Longitud d’ona λ metre (m)

Energia de l’ona E joule (J)

Intensitat de camp elèctric E volts/m (V/m)

Intensitat de camp magnètic H amper/metre (A/m)

Densitat de flux magnètic B tesla (T)

Densitat de potència S watt/m2 (W/m2)

Densitat de corrent induït J amper/metre2 (A/m2)

Corrent de contacte Ic amper (A)

Absorció específica d’energia SA joule/kilogram (J/kg)

Índex d’absorció específica
d’energia

SAR watt/kilogram (W/kg)

L’RD 1066/2001 recull les
principals magnituds
físiques emprades per
mesurar els CEM.
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2.2.2 Magnituds i unitats de mesura de les radiacions òptiques

Per a la quantificació de les radiacions òptiques s’utilitzen dos sistemes d’unitats,
el radiomètric i el fotomètric. La radiometria estudia i mesura totes les radiacions
òptiques electromagnètiques.

La fotometria és la part de la radiometria que estudia i mesura només la
radiació corresponent a la regió de l’espectre a la qual és sensible l’ull humà,
entre 380/400 nm i 760/780 nm.

El sistema radiomètric d’unitats és el més utilitzat per avaluar els riscos per
exposició a les radiacions. El sistema fotomètric s’utilitza per poder establir els
límits o especificacions d’il·luminació i, en alguns casos, per a l’avaluació de
riscos deguts a la radiació visible.

Les magnituds fotomètriques són anàlogues a les radiomètriques, però estan
modificades per a la sensibilitat a la visió de l’ull humà.

La conversió de magnituds entre els dos sistemes només és possible si es coneix
l’espectre de la radiació, ja que per fer-la s’ha de multiplicar el valor radiomètric
en cada freqüència per la sensibilitat de l’ull a la freqüència.

Les magnituds fotomètriques se solen diferenciar de les radiomètriques utilitzant
el subíndex v (de visual).

Les magnituds radiomètriques més usades per les radiacions òptiques són l’e-
nergia radiant (Q), el flux radiant o potència radiant ( o P), la irradiància (E),
l’exposició radiant (H), la intensitat radiant (I), l’excitància o emitància radiant
(M) i la radiància (L).

Les magnituds fotomètriques equivalents són l’energia lluminosa (Qv), el flux
lluminós o potència lluminosa (v o Pv), la il·luminància (Ev), l’exposició llumi-
nosa (Hv), la intensitat lluminosa (Iv), l’excitància o emitància radiant (Mv) i la
luminància o brillantor fotomètrica (Lv).

Energia radiant (Q)

L’energia radiant és l’energia total emesa per una font en forma de radiació.

L’energia radiant s’expressa amb la lletra Q i es mesura en joules (J). La magnitud
equivalent en el sistema fotomètric és l’energia lluminosa (Qv), que també es
mesura en joules.
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Flux radiant o potència radiant (ϕ o P)

El flux radiant o potència radiant és la quantitat total d’energia radiant
emesa en un temps determinat.

El flux radiant se simbolitza amb les lletres ϕ o P i es mesura en watts (W). Un
watt és equivalent a 1 J/s.

La magnitud fotomètrica equivalent al flux radiant és el flux lluminós (ϕv o Pv),
i la seva unitat és el lumen (lm). El lumen és la quantitat de potència radiant en la
banda visible ponderada amb la sensibilitat de l’ull humà.

Irradiància (E)

La irradiància (E) és la potència radiant total que incideix sobre una
superfície per unitat d’àrea.

La irradiància s’obté dividint la potència radiant per la superfície del detector. La
irradiància se simbolitza amb la lletra E i es mesura en W/m2.

La irradiància és la magnitud més utilitzada per quantificar el risc associat a una
radiació òptica..

L’equivalent fotomètric s’anomena il·luminància i la seva unitat és el lux (lx). Un
lux és equivalent a un lumen/m2 (lm/m2).

Exposició radiant (H)

L’exposició radiant (H) és l’energia radiant incident sobre una superfície
dividida per l’àrea de la superfície.

L’exposició radiant s’expressa amb la lletra H i es mesura en J/m2. S’usa per a
expressar dosi i ha d’anar acompanyada del temps d’exposició. En fotometria es
correspon amb l’exposició lluminosa i la seva unitat és el lm·s/m2.

Intensitat radiant (I)

La intensitat radiant (I) és el flux radiant emes per una font puntual de
radiació per unitat d’angle sòlid en una direcció determinada.

S’identifica amb el símbol I i la seva unitat és el W/sr (watt/estereoradiant).

Valors típics de flux
lluminós

• Flux lluminós de
làmpada d’il·luminació
en aeroport de 1.200 W:
27.500 lm.

• Flux lluminós total
d’una bombeta
incandescent de tungstè,
de 100 W de potència,
amb 82 W de flux
radiant total: 1.740 lm.

Nivells d’il·luminància
típica

• Dia assolellat: 105 lx.

• Dia ennuvolat: 103 lx.

• Interior: 102 lx.

• Llum de lluna: 10-1 lx.

• Nit estrellada: 10-3 lx.

• Il·luminació de taula:
103 lx.

Comparació E i H

La irradiància E és una mesura
d’exposició que té en compte el
temps en què s’ha rebut l’energia
radiant (1 W/m2 = 1 J/s/m2),
mentre que l’exposició radiant H
representa una exposició que no
té en compte el temps en el qual
s’ha rebut l’energia (J/m2).

Candela

La candela és la unitat
fonamental del sistema
fotomètric, és a dir, es defineix
com un patró primari i la resta
d’unitats es deriven d’aquesta
definició:

1 cd = 1 lm/sr
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Comparació entre M i E

La diferencia entre l’excitància
M i la irradiància E és que en el
cas de l’excitància es tracta de la

radiació emesa per una font,
mentre que en el cas de la

irradiància es parla de radiació
rebuda per la superfície sobre la

que incideix la font.

Radiància

La radiància és la que millor
quantifica el risc que pot causar
una radiació òptica a l’ull humà,
en particular a la retina, ja que a

causa de l’angle sòlid de visió de
l’ull, que és relativament petit, la

quantitat d’energia que pot
arribar a la retina dependrà

principalment de la direcció
d’incidència.

L’equivalent fotomètric s’anomena intensitat lluminosa i la seva unitat és la can-
dela (cd), que equival a un flux d’un lumen en un angle sòlid d’un estereoradiant
(lm/sr).

Excitància o emitància radiant (M)

L’excitància o emitància radiant (M) és el flux radiant que emet una font
per unitat de superfície.

El símbol de l’excitància o emitància radiant és Mi la seva unitat és el W/m2. En
el sistema fotomètric aquesta magnitud rep el mateix nom i la seva unitat és el
lm/m2.

Radiància (L)

La radiància (L) és el flux radiant que s’emet per unitat de superfície de la
font en la unitat d’angle sòlid en una certa direcció.

La radiància se simbolitza amb la lletra L i la seva unitat és el W/(m2·sr). S’aplica
a fonts d’energia radiant òptiques extenses. Per avaluar el risc de les radiacions
que puguin arribar a la retina, s’utilitza la radiància com a magnitud significativa.

La magnitud fotomètrica equivalent a la radiància s’anomena luminància o
brillantor fotomètrica i la seva unitat és cd/m2 o lm/(m2·sr). En la taula 2.7 es
poden veure alguns exemples de valors habituals de luminància.

Taula 2.7. Valors típics de luminància

Luminància Valor (cd/m2)

Luminància mitjana del Sol a la seva superfície amb radiància = 2,3·107

W/m2·sr
2,3 x 109

Luminància aparent mitjana del Sol des de la superfície de la Terra, amb
radiància =1,4·107 W/m2·sr

1,6 x 109

Luminància lunar, des de la superfície de la Terra, en un punt brillant 2,5 x 103

Luminància d’un cel clar 8.000

Luminància d’un cel ennuvolat 2.000

Luminància d’una espelma 10.000

Luminància d’un filament de tungstè dins d’una bombeta de 100 W 1,2 x 107

L’equivalència entre les magnituds bàsiques en radiometria i fotometria es resu-
meix en la taula 2.8.



Riscos físics ambientals 35 Radiacions no ionitzants

Taula 2.8. Magnituds radiomètriques i fotomètriques

Magnituds
radiomètriques

Unitat Símbol Magnituds
fotomètriques

Unitat Símbol

Energia radiant J Q Energia lluminosa J Qv

Flux radiant o
potència radiant

W ϕ o P Flux lluminós o
potència lluminosa

lm ϕv o Pv

Irradiància W/m2 E Il·luminància lm/m2 Ev

Exposició radiant J/m2 H Exposició lluminosa lm s/m2 Hv

Intensitat radiant W/sr I Intensitat lluminosa cd Iv

Excitància o
emitància radiant

W/m2 M Excitància o
emitància lluminosa

lm/m2 Mv

Radiància W/(m2 x sr) L Luminància o
brillantor fotomètrica

cd/m2 Lv

2.3 Fonts d’exposició professional a radiacions electromagnètiques

L’exposició a radiacions electromagnètiques no ionitzants, tant a CEM com a
radiacions òptiques, és freqüent tant en l’àmbit laboral com en la vida domèstica
(figura 2.3).

Figura 2.3. Fonts d’exposició a radiacions electromagnètiques

El desenvolupament de la indústria i de les comunicacions ha estat determinant en
l’augment del nivell de radiacions al qual estem exposats. Avui dia és impensable
la vida sense telèfons mòbils, electrodomèstics, electricitat, làmpades i multituds
d’avenços que fan que la nostra vida sigui més confortable i segura.
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2.3.1 Fonts d’exposició professional a camps electromagnètics o
CEM

La utilització generalitzada i indispensable de l’energia elèctrica i les telecomu-
nicacions comporta necessàriament la generació de CEM. Els equips de corrent
continu, la ressonància magnètica nuclear, les línies aèries d’alta tensió, les
subestacions elèctriques, els electrodomèstics, les antenes de ràdio i televisió, i
els telèfons mòbils, són exemples de fonts de CEM, que podem trobar en la nostra
vida quotidiana.

Camps elèctrics i magnètics estàtics

Normalment els camps elèctrics estàtics (camps electrostàtics) es generen al
voltant d’equips d’alta tensió, com televisors i pantalles de visualització de dades,
o per fregament. Els camps electrostàtics són molt utilitzats en indústries com les
de productes químics, tèxtils, aviació, paper i cautxú, i en transports.

En la taula 2.9 es poden veure alguns exemples de valors habituals de camp elèctric
estàtic.

Taula 2.9. Valors habituals de camp elèctric estàtic

Lloc Camp elèctric E (V/m)

Al costat del vídeo o TV 20.000

Sota línies de transport de corrent continu 30.000

Trens elèctrics i tramvies 300

Camp atmosfèric 100 - 400

Entre les fonts artificials de camps magnètics estàtics (CME) es troben tots els
dispositius de corrent contínua, entre els que s’inclouen nombrosos aparells i
equips industrials, com per exemple els que s’utilitzen per a processos electrolítics,
els de ressonància magnètica per a diagnosi mèdica, etc.

En la taula 2.10 es poden veure alguns exemples de valors habituals de camps
magnètics estàtics.

Taula 2.10. Valors habituals de camps magnètics estàtics

Lloc Inducció magnètica (mT)

Camp geomagnètic 0,03 - 0,07

Sota línies de transport de corrent continu 0,02

Trens elèctrics i tramvies 0,2

Petits imants (a 1 cm) 1 - 10

Trens d’alta velocitat (levitació magnètica) 10 - 100

Ressonància magnètica nuclear 150 - 2.000

Equips industrials de corrent continu 50
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A la indústria la màxima exposició a camps estàtics es produeix en els treballadors
involucrats en processos electrolítics i en els dedicats a la fabricació d’imants i
materials magnètics.

1) Ressonància magnètica nuclear. La ressonància magnètica nuclear (RMN)
és un procediment de diagnòstic que utilitza una combinació d’imants grans,
radiofreqüències i un ordinador per produir imatges detallades dels òrgans, teixits
tous, ossos i pràcticament la resta d’estructures internes del cos humà. S’utilitza
generalment per diagnosticar lesions traumàtiques, trastorns del cervell i del
sistema nerviós, càncer, problemes musculars o ossis.

En un procediment de RMN, el pacient se situa en un CME intens i és irradiat amb
radiofreqüències des d’un transmissor. Les ones de ràdio són dirigides als protons
en l’àrea del cos que s’està estudiant. Aquests protons, en el camp magnètic
canvien de posició i produeixen senyals que detectarà el transmissor. L’ordinador
processa els senyals i genera una sèrie d’imatges.

La unitat de RMN tradicional és un
gran tub de forma cilíndrica envoltat
per un imant circular.

L’exposició a camps magnètics estàtics és un dels riscos associats a la RMN. En els
sistemes clínics que s’utilitzen habitualment, els pacients i els tècnics poden estar
exposats a CME amb una intensitat entre 0,2 T i 3 T. En les aplicacions de recerca
s’utilitzen camps mèdics d’intensitats superiors (fins a 10 T, aproximadament).

2) Processos electrolítics. L’electròlisi o procés electrolític consisteix en la
separació mitjançant un corrent elèctric de substàncies ionitzades anomenades
electròlits.

En els processos electrolítics s’utilitza corrent continu de gran intensitat, cosa que
produeix un camp magnètic estàtic que pot ser intens.

Alguns exemples d’exposicions laborals a CME, derivades de processos electro-
lítics, els trobem a les plantes de producció de clor i a les plantes de producció
d’alumini.

• Plantes de producció de clor. En aquestes plantes se sotmet una dissolució
de clorur sòdic o potàssic a electròlisi, utilitzant corrent continu, per produir
clor.

• Plantes de producció d’alumini. En aquestes plantes, se sotmet l’alúmina,
fosa en un bany de criolita, a electròlisi, per obtenir alumini metàl·lic.

3) Altres fonts de CME. Es poden produir també exposicions a CME en la
fabricació de materials magnètics i imants, en ferrocarrils i sistemes de transport
basats en la levitació magnètica, en separació d’isòtops, acceleradors de partícules,
reactors termonuclears, en alguns treballs de soldadura i en aplicacions mèdiques
diverses (procediments quirúrgics, rehabilitació, etc.).

Comparació RMN

La RMN proporciona una visió
més clara de l’interior del cos
humà que la que proporcionen
molts altres exàmens de
diagnòstic.
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La xarxa elèctrica

El cas més típic d’exposició a
radiacions de baixa freqüència és
la xarxa elèctrica, a 50 Hz. En la
freqüència de la xarxa elèctrica,

la longitud d’ona és de 6.000 km.

Radiacions de baixa (LF), molt baixa (VLF) o extremament baixa freqüència
(ELF)

Les fonts artificials més importants d’aquests tipus de radiació són les que
intervenen en la generació i distribució d’energia elèctrica. Les línies aèries d’alta
tensió i les subestacions elèctriques produeixen els camps més intensos a què
poden estar exposats els treballadors de forma habitual.

Qualsevol equip que utilitzi corrent elèctric genera camps elèctrics i magnètics,
però la principal exposició a camps electromagnètics es produeix a prop d’equips
industrials que utilitzen corrents elevats. Entre aquests cal destacar els equips que
s’utilitzen per a la soldadura, els forns elèctrics, els electrodomèstics etc.

1) Línies aèries d’alta tensió i substacions elèctriques. L’energia elèctrica de
les estacions generadores és normalment de baixa tensió. Aquesta tensió s’eleva,
utilitzant transformadors, per transportar-la, i així es minimitzen els costos i les
pèrdues d’energia.

L’energia elèctrica és transportada cap a les poblacions a través de les línies
aèries de transport i distribució d’alta tensió. Aquestes línies poden ser aèries
o subterrànies.

Quan l’energia arriba finalment a les subestacions, és transformada a tensions
inferiors i distribuïda als usuaris (per a ús domèstic, industrial, etc.).

En la figura 2.4 s’observa com els valors de la inducció magnètica (B) es redueixen
significativament en augmentar la distància a la línia. Així, en la vertical de la línia,
el valor de B podria assolir valors de 6 T i per a distàncies superiors a 30 m, B seria
de l’ordre de dècimes de microtesles.

Figura 2.4. Valors d’inducció magnètica (T) mesurats a 1 metre sobre el terra en les
proximitats d’una línia de transport elèctric

2) Electrodomèstics. En les proximitats d’electrodomèstics d’ús habitual hi
ha exposició a radiacions electromagnètiques de baixa freqüència. A pocs
centímetres d’aquests aparells és freqüent trobar valors de camp elèctric de 10
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V/m i d’inducció magnètica de 3 µT. Els nivells disminueixen quan ens allunyem
de l’electrodomèstic en qüestió (taula 2.11).

Taula 2.11. Intensitats del camp magnètic típiques d’alguns electrodomèstics a diverses distàncies

Aparell elèctric Distància 3 cm (µT) Distància 30 cm (µT) Distància 1 m (µT)

Assecador de cabell 6-2.000 0,01-7 0,01-0,03

Afaitadora elèctrica 15-1.500 0,08-9 0,01-0,03

Aspiradora 200-800 2-20 0,13-2

Rentadora 0,8-50 0,15-3 0,01-0,15

Ordinador 0,5-30 < 0,01

Frigorífic 0,5-1,7 0,01-0,25 < 0,01

La intensitat del camp magnètic que envolta tots els aparells disminueix ràpi-
dament a mesura que ens n’allunyem. A la majoria dels electrodomèstics, la
intensitat del camp magnètic a una distància de 30 cm és considerablement inferior
al límit recomanat per al conjunt de la població.

Radiofreqüències i microones

Les radiofreqüències (RF) i microones (MO) s’han utilitzat tradicionalment en
l’àmbit de les telecomunicacions. En l’actualitat les seves aplicacions són
nombroses i s’han ampliat a processos industrials, activitats mèdiques, científiques
i fins i tot domèstiques.

Algunes aplicacions de les radiofreqüències són les antenes de radiodifusió,
freqüència modulada, radiodifusió AM, antenes de radioaficionats, antenes d’es-
tacions de televisió, els sistemes antirobatori, etc.

Les aplicacions fonamentals de les microones es poden englobar en els grups
següents:

• Com a font de calor: és el cas dels forns microones, aparells per diatèrmia
quirúrgica, els assecadors de patates fregides, l’assecatge de paper i de xapes
de fusta, la pasteurització, la cocció de ceràmica, etc.

• Com a font de transport d’informació: és el cas dels telèfons mòbils, les
antenes d’estacions base de telefonia mòbil, els sistemes antirobatori, les
antenes de comunicació via satèl·lit, els radars, etc.

Les radiacions de telefonia mòbil
Les característiques de la irradiació que rep un individu són diferents segons que
la font de radiació és una antena fixa d’una estació base o un telèfon mòbil.

• Antenes d’estació base de telefonia mòbil. Les estacions base estan cons-
tituïdes pel conjunt format per l’antena, el cablatge i els equips accessoris.

Les antenes de telefonia mòbil són necessàries per a l’establiment de la
comunicació entre els usuaris dels telèfons mòbils, i entre aquests i els

Radiacions de baixa
freqüència en nuclis urbans

En els nuclis urbans
industrialitzats hi ha una
presència de radiacions de baixa
freqüència que provenen
majoritàriament del transport i la
utilització de l’energia elèctrica.
Els nivells d’exposició a aquests
camp depenen de molts factors,
com ara la distància a les línies
elèctriques, el nombre i tipus
d‚electrodomèstics utilitzats a
l’habitatge, el cablatge de
l’habitatge, el tipus d’habitatge,
etc.

Exemples quotidians de RF
i MO

Alguns exemples quotidians de
radiacions corresponents a
aquesta regió de l’espectre els
trobem en les emissions de ràdio
i televisió, telèfons mòbils, forns
microones, etc.

A Europa els sistemes
mòbils de comunicació
personal utilitzen
freqüències d’entre 900 i
1.800 MHz.
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Criteri UE

Respecte a la radiació de les
antenes de telefonia mòbil, el

Consell de la UE recomana
evitar exposicions a densitats de

potència superiors a 0,45 mW/
cm2 (per a freqüències de 900

MHz). En condicions estàndard,
aquests nivells màxims

recomanats només es podrien
sobrepassar en distàncies a les

antenes inferiors als 6 m.

Telefonia mòbil i salut

Els telèfons mòbils constitueixen
les fonts portàtils de RF més

nombroses i les que preocupen
més pels seus possibles efectes

sobre la salut.

En la secció “Adreces
d’interès del web”, podeu

consultar el projecte
SMRF.

Exemples d’exposició
laboral a radiacions UV els

podem trobar en els
monitors d’esquí i en els

socorristes.

usuaris de telèfons fixos. Aquestes antenes es troben en parts altes d’edificis
(a zones urbanes) o en torres sobre el terra (en zones rurals).

La distància a la qual les persones es troben habitualment de l’antena és molt
més gran que la longitud d’ona del senyal. Aquesta situació correspon a una
exposició en camp llunyà i, per tant, el CEM queda caracteritzat mesurant
la densitat de potència.

La radiació cap a l’interior dels edificis on estan situades les antenes és
molt feble. La radiació en espais propers depèn de la potència radiada per
l’antena i de la distància a l’antena.

• Telèfons mòbils. Els telèfons mòbils emeten i reben senyals de les mateixes
freqüències que les corresponents a les antenes (900-1.800 MHz), però la
potència de les radiacions dels telèfons és molt inferior a la de les antenes.

No obstant això, l’usuari del telèfon mòbil rep molta més radiació procedent
del seu telèfon mòbil, a causa de la proximitat del seu cos a la font de
radiació: el seu telèfon.

Les estacions base de telefonia mòbil
són la font de RF més nombrosa a

les ciutats.

Emissions de telefonia mòbil

La Generalitat de Catalunya està portant a terme el projecte SMRF (Sistema de
Monitorització de Radiofreqüència) que mesura les radiacions de les antenes de telefonia
mòbil per població i per comarca. En la pàgina web es poden consultar mitjançant una
base de dades i un mapa interactiu i es poden obtenir els nivells de radiació a qualsevol
hora, tots els dies de l’any. Aquesta iniciativa es va posar en marxa al 2004 i en l’actualitat
té 84 equips de control (sondes), distribuits en 73 municipis arreu de totes les comarques
catalanes.

2.3.2 Fonts d’exposició professional a radiacions òptiques

El Sol, la soldadura per arc, les làmpades de vapor de mercuri i les làmpades
de filament de tungstè són alguns exemples de fonts de radiacions òptiques que
podem trobar en el lloc de treball.

1) Radiació UV. La principal font de radiacions UV és el Sol. No obstant això, la
capa d’ozó fa que només arribin a la superfície de la Terra les radiacions menys
danyoses i en petites quantitats. La màxima exposició professional a la radiació
UV correspon, per tant, a la dels treballadors que duen a terme la seva activitat a
l’aire lliure.

L’exposició humana en les hores de màxima irradiació solar, quan no es protegei-
xen la pell o els ulls, és el risc conegut més antic d’exposició laboral a radiació
UV. L’exposició és més gran quan es treballa en llocs on la reflexió solar és molt
elevada: sobre superfícies nevades, grans superfícies arenoses, aigua, etc.

La radiació UV és emesa, a més de pel Sol, per un gran nombre de fonts
ultraviolades utilitzades a la indústria, a la ciència i a la medicina. Això fa que els
treballadors puguin estar exposats a radiacions UV en nombrosos llocs de treball.

Algunes de les principals fonts artificials de radiacions UV són:
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• Soldadura per arc. L’energia radiant emesa pels equips de soldadura per
arc constitueix la principal font artificial d’exposició a radiacions UV. El
nivell de radiació UV és molt alt i varia segons els materials soldats, el
tipus d’elèctrodes, la intensitat del corrent, els gasos de protecció utilitzats
a la soldadura i el seu cabal.

• Làmpades de llum negra o làmpades UVA. Es tracta de làmpades especi-
alitzades que emeten fonamentalment en la regió UV. S’utilitzen en assajos
no destructius amb pols fluorescents, per a la detecció d’esquerdes.

• Làmpades de vapor de mercuri. Poden ser d’alta o baixa pressió. Les de
baixa pressió s’utilitzen com a germicides per a l’esterilització i desinfecció
de material quirúrgic, de zones estèrils, conductes d’aire condicionat, i fins i
tot per potabilitzar l’aigua. Les d’alta pressió s’utilitzen per a la identificació
de minerals, diagnòstics en dermatologia, etc.

• Bronzejat cosmètic. Els llits solars utilitzats per al bronzejament de les
persones utilitzen llums especials que emeten els denominats rajos UVA,
encara que també poden emetre en la regió de l’UVB.

• Fotocopiadores.També generen radiacions ultraviolades. S’utilitzen tant
en oficines com en empreses d’arts gràfiques.

• Enllumenat general. Els llums fluorescents són d’ús habitual en el lloc de
treball. No obstant això, la quantitat de radiació UV que emeten aquests
llums és molt petita.

Llum visible

A més de la llum visible procedent del sol, en l’ambient laboral es poden trobar
gran varietat de fonts lluminoses: arcs elèctrics, làmpades incandescents (de
tungstè i halògenes), tubs fluorescents, tubs de neó, etc.

Radiació IR

La radiació infraroja s’anomena també radiació tèrmica o calor radiant i és
emesa per cossos incandescents i superfícies molt calentes (motors calents, llums
elèctrics incandescents, sistemes de calefacció radiants, etc.). Per tant, és habitual
en l’entorn humà i, en les nostres activitats quotidianes, amb freqüència hi estem
exposats en petites quantitats. Per exemple quan s’està exposat al sol.

A banda d’aquesta exposició natural i moderada a radiacions infraroges, en
determinats llocs de treball es pot produir una exposició molt intensa. En
nombrosos processos industrials, s’emeten alts nivells de radiació infraroja, i per
tant un gran nombre de treballadors hi estan exposats.

En la taula 2.12 es recullen diverses fonts de radiació infraroja i les activitats en
què s’utilitzen.

Exposició laboral a
infrarojos

Alguns exemples de
professionals amb risc
d’exposició a radiació infraroja
són els forners, els bufadors de
vidre, els operaris de forns de
cocció, els treballadors de foses,
els treballadors metal·lúrgics i
els bombers.
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Taula 2.12. Fonts de radiació infraroja

Font On s’utilitza? Treballadors exposats

Llum solar A l’aire lliure Agricultors, treballadors de la construcció,
mariners i tots els treballadors a l’aire lliure

Làmpades de filament de tungstè Enllumenat general, assecatge de pintures i
tints

Població i treballadors en general

Làmpades de filament de tungstè halogenat Sistemes de còpia, processos generals
d’assecatge, cocció, reblaniment, etc.

Treballadors en general, treballadors de
determinades indústries

Ferro fos Forns d’acer Treballadors d’acereries

Làmpades d’infrarojos Incubadores d’hospitals Treballadors d’hospitals

Bateries de làmpades d’infrarojos Escalfaments i assecatges industrials Treballadors de determinades indústries

Díodes fotoemissors Joguines i aparells electrònics Població i treballadors en general

Làmpades d’arc de xenó Projectors, simuladors solars, etc. Treballadors de laboratoris òptics, d’impremtes,
artistes, etc.

Làser

La utilització del làser està cada cop més estesa. Les principals aplicacions es
troben en l’àmbit de la comunicació i de la informació (escàners, impressores), de
la medicina (tractaments, cirurgia), de la indústria metal·lúrgica (tall, soldadura),
de la recerca, aplicacions militars, etc.
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3. Efectes, avaluació i mesurament de l’exposició a radiacions no
ionitzants

L’exposició a radiacions no ionitzants produeix en l’organisme humà efectes
biològics més o menys intensos, com per exemple cremades, càncers de pell,
cataractes, fotoconjuntivitis, etc. Per aquesta raó, és important conèixer els valors
de referència per als diferents tipus de radiacions no ionitzants, que garanteixen
que l’exposició dels treballadors és segura.

També cal conèixer com s’ha de fer la comparació d’aquests valors de referència
amb els obtinguts en els diferents llocs de treball, per tal de poder avaluar
l’exposició dels treballadors i establir si aquesta és o no acceptable.

Per obtenir els valors d’exposició dels treballadors en els llocs de treball, en alguns
casos serà necessari efectuar mesures, però en altres n’hi haurà prou de conèixer
les característiques dels equips amb els quals es treballa.

3.1 Efectes biològics de les radiacions no ionitzants

Es produeix un efecte biològic quan l’exposició a radiacions electromagnètiques
provoca una resposta fisiològica detectable en l’organisme viu. A vegades, els
efectes biològics poden ser perjudicials per a la salut. Això succeeix quan se
sobrepassen les possibilitats de compensació natural de l’organisme, és a dir, quan
s’origina algun procés patològic.

Els efectes de les radiacions sobre l’organisme humà són diferents segons
quina sigui la freqüència de la radiació.

Les radiacions electromagnètiques es poden agrupar, segons els efectes biològics
que poden provocar, en tres grans grups:

1. El primer grup correspon al conjunt de radiacions amb una longitud d’ona
molt superior a la del cos i que produeixen escalfament per corrents induïts
en rares ocasions: ones de ràdio de baixa freqüència, radiacions de baixa
(LF), molt baixa (VLF) o extremament baixa freqüència (ELF), i camps
elèctrics i magnètics estàtics.

2. El segon grup correspon a les radiacions amb una longitud d’ona més petita
que el cos, que poden produir escalfaments a través de corrents in- duïts:
infrarojos, microones i ones de ràdio d’alta freqüència.

3. L’últim grup correspon a les radiacions òptiques, que poden provocar
l’excitació de l’electró: ultraviolat i llum visible.
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Estudis sobre CEM

En els últims anys s’han publicat
nombrosos articles en revistes

internacionals i nombroses
recopilacions i revisions
realitzades per experts i
recollides en documents

monogràfics, llibres i premsa
especialitzada sobre els efectes
dels CEM en la salut humana.

Percepció de camps
electrostàtics

Quan un camp elèctric fort
indueix una càrrega elèctrica a la

superfície del cos exposada, es
pot percebre pel moviment dels

pèls de la pell.

3.1.1 Efectes biològics dels camps electromagnètics o CEM

Les evidències científiques disponibles sobre els efectes dels CEM sobre la salut
són molt nombroses.

Els estudis de laboratori han proporcionat indicis que els CEM no ionitzants d’in-
tensitats relativament baixes podrien induir determinades respostes biològiques.
No obstant això, no s’ha pogut comprovar que en condicions d’exposició a CEM
que respectin les recomanacions de la Unió Europea els efectes biològics observats
experimentalment impliquin un risc per a la salut.

Camps elèctrics i magnètics estàtics

L’efecte principal exercit pels camps estàtics en els sistemes biològics és la
inducció de càrregues i corrents elèctrics.

Els camps elèctrics estàtics no penetren en l’organisme humà, però indueixen una
càrrega elèctrica a la superfície del cos exposada. Si es toca un cos metàl·lic en
aquestes condicions, hi ha el risc de patir una descàrrega elèctrica. A banda dels
esmentats, no es coneix cap altre efecte dels camps electrostàtics sobre l’organisme
humà.

El camps magnètics estàtics sí que penetren a l’interior de l’organisme humà. De
fet, la intensitat dels camps magnètics és pràcticament la mateixa dins i fora del
cos.

Dins del cos, i per diferents mecanismes físics, els camps magnètics interaccionen
amb les càrregues en moviment (ions, proteïnes) i amb el material magnètic que es
troba als teixits. Amb els nivells de camp habituals, l’únic efecte que es produeix
és la inducció de camps elèctrics i corrents als teixits.

Resumint, els camps elèctrics estàtics (camps electroestàtics) no poden penetrar
dins l’organisme, però els camps magnètics sí que poden, i produeixen camps
elèctrics a l’interior (figura 3.1).

Per investigar els efectes dels camps estàtics s’han fet molts tipus d’estudis.

Respecte als camps electrostàtics, els estudis coincideixen que no
produeixen efectes perjudicials sobre la salut de les persones als nivells
existents en l’entorn i en l’ambient laboral.

Respecte als camps magnètics estàtics (camps magnetostàtics), s’han fet diversos
estudis de laboratori sobre la seva genotoxicitat, el creixement tumoral, el creixe-
ment cel·lular, els efectes sobre el sistema immunològic, els efectes hormonals, etc.
També s’han fet nombrosos estudis sobre treballadors de fàbriques amb processos
electrolítics, de fàbriques d’imants permanents, etc.
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Figura 3.1. Penetració dels camps elèctrics i els camps magnètics en l’organisme

Dels estudis realitzats es conclou que, amb les coneixements actuals, no hi
ha evidència d’efectes per a la salut en l’exposició a camps magnetostàtics
d’intensitat menor a 2 T.

S’ha suggerit, però, que quan interaccionen camps molt intensos (que no es donen
en ambients residencials o laborals normals), amb teixits elèctricament excitables,
com el nerviós o el muscular, es poden produir efectes nocius a curt termini.

Radiacions de baixa (LF), molt baixa (VLF) o extremament baixa freqüència
(ELF)

Les proves existents indiquen que la majoria dels efectes comprovats de l’exposi-
ció a camps elèctrics i magnètics en la gamma de freqüències de 0 a 30 kHz es
deuen a respostes degudes a la càrrega superficial i a la densitat de corrent induït.

Les persones poden percebre els efectes de la càrrega superficial oscil·lant induïda
en els seus cossos pels camps elèctrics d’ELF (però no pels camps magnètics);
aquests efectes es tornen molestos si són prou intensos.

Els ordinadors es troben entre els equips elèctrics que han estat objecte de major
quantitat d’estudis. Això es deu a la seva utilització generalitzada, a la proximitat
de maneig i a les exposicions contínues i repetitives. El monitor d’aquests
ordinadors és la principal font de camps electromagnètics de freqüències baixes.
Els nivells d’aquests camps registrats en la posició que ocupa l’usuari són massa
febles per provocar efectes nocius coneguts.

En els últims vint anys s’han fet nombrosos estudis sobre camps electromagnètics
de baixa, molt baixa o extremament baixa freqüència i la seva relació amb diferents
malalties (leucèmia, càncer de cervell, càncer de mama, malalties neurològiques,
càncer de testicles, etc.), en diferents poblacions (nens i adults), en diferents
ambients d’exposició (residencials i laborals) i amb diferents metodologies.

S’han analitzat moltes dades sobre mortalitat i incidència de malalties en treba-
lladors en ocupacions amb exposició alta a camps electromagnètics de baixes

Ordinadors i CEM

En molts dels estudis realitzats
sobre grups d’usuaris
d’ordinadors, s’han descrit
diversos efectes que inclouen
mals de cap, fatiga, afeccions
cutànies, cataractes, i fins i tot
risc d’avortament precoç i altres
problemes en l’embaràs.
Aquests estudis coincideixen que
probablement no són els CEM
els causants dels problemes
esmentats, sinó més aviat altres
factors ergonòmics (posició
inadequada, alta concentració de
pols o altres materials suspesos
en l’aire i atrets per l’electricitat
estàtica) i d’ambient de treball
(sedentarisme, ansietat).
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A freqüències superiors a
10 GHz...

... la profunditat a la qual penetra
la radiació és molt petita, atès
que resulta absorbida en gran

mesura per la superfície corporal,
i per tant l’energia dipositada en
els teixits subjacents és mínima.

freqüència (soldadors, alguns treballadors de companyies elèctriques, etc.) i s’han
publicat molts estudis.

Els resultats dels estudis sobre els efectes de radiacions LF, VLF i ELF en la
salut són poc consistents, però en general reflecteixen un petit augment del
risc de patir leucèmia. Alguns d’aquests estudis associen també l’exposició
a un augment del risc de patir alguns càncers de cervell i càncer de mama.

Les evidències més clares sobre un possible efecte i els estudis més elaborats
es refereixen a la leucèmia en nens. La majoria dels estudis van trobar riscos
incrementats de patir leucèmia en nens altament exposats.

La lipoatròfia semicircular

La lipoatròfia semicircular és una malaltia benigna, reversible, que altera la distribució del
greix subcutani, especialment el de la part anterior a les cuixes, i que sobretot afecta
les dones. Aquesta malaltia es presenta sobretot en edificis d’oficines nous i moderns.
La causa que genera aquesta alteració és fins ara desconeguda. Probablement, tant la
causa com la solució són multifactorials. No obstant això, s’han formulat diverses hipòtesis
que atribueixen el problema a un excés d’electricitat estàtica i de camps electromagnètics
(originats per cables i ordinadors), juntament amb una baixa humitat ambiental.

Radiofreqüències i microones

Les microones i radiofreqüències tenen un poder energètic molt baix, però la
seva capacitat de penetració és gran. L’exposició a microones i radiofreqüències
produeix a l’interior dels sistemes biològics camps elèctrics i magnètics. Els seus
efectes es poden classificar en efectes tèrmics i efectes no tèrmics.

1) Efectes tèrmics. Els efectes tèrmics són els més estudiats. Resulten de la
conversió de l’energia electromagnètica en energia tèrmica. En aquest interval de
freqüències, les radiacions emeses no són capaces d’ionitzar la matèria, però sí
de transformar l’energia radiant incident en energia rotacional, i augmentar així
l’energia cinètica molecular i originar l’escalfament.

Les radiofreqüències i algunes microones (fins a 10 GHz) són capaces de penetrar
en els teixits vius i de generar calor a causa de l’absorció de l’energia per part
d’aquests teixits. És el que es coneix com a efecte tèrmic, en què l’energia es
diposita sobre els teixits segons la potència de la radiació incident, el tipus de
teixit i la profunditat de penetració d’aquests camps electromagnètics, que serà
més elevada com més petita sigui la seva freqüència.

Aquest increment de la temperatura corporal no es distribueix uniformement a
l’interior de l’organisme i afecta en major grau els òrgans amb poca circulació
sanguínia, ja que tenen menys capacitat per evacuar la calor.

Els òrgans més sensibles a la radiació, per tant, són els que tenen una vascularit-
zació més petita, com els ulls i els testicles.
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Alguns efectes vinculats a l’increment tèrmic, produït per radiofreqüències i
microones, són respostes fisiològiques com reducció en l’habilitat per dur a
terme algunes tasques intel·lectuals o físiques, pèrdua de fertilitat en homes,
dany fetal o inducció de cataractes. A més es poden presentar cremades
per RF o per contacte amb superfícies calentes, entumiment de mans i dits,
pertorbació o alteració de la sensibilitat tàctil, irritació ocular, i escalfament
i malestar significatius a les cames, etc.

2) Efectes no tèrmics. Els efectes no tèrmics, relacionats amb les exposicions
a microones i radiofreqüències, han estat menys estudiats, però s’han observat
lesions en òrgans interns sense que es produís un increment de la temperatura
corporal.

Hi ha nombrosos estudis basats tant en experiments amb animals com amb
investigacions efectuades sobre la població laboral exposada. Malgrat que els
estudis no són concloents, es poden extreure una sèrie de símptomes, trastorns
i alteracions, entre els quals cal destacar:

• Trastorns digestius.

• Efectes sobre el sistema nerviós: cefàlies, fatiga, nàusees, insomni, etc.

• Efectes sobre el sistema cardiovascular, com per exemple alteracions de la
tensió arterial o del ritme cardíac.

• Efectes oculars, com per exemple cataractes i lesions a la còrnia.

• Efectes hematopoètics (sobre les cèl·lules sanguínies): modificacions en el
nombre de leucocits i eritròcits, alteracions en els leucocits, etc.

• Efectes sobre l’audició.

• Efectes genètics i cel·lulars.

• Efectes sobre la reproducció i el desenvolupament.

3.1.2 Efectes biològics de les radiacions òptiques

Les radiacions òptiques es caracteritzen perquè tenen un poder energètic gran, en
comparació amb les microones i radiofreqüències, mentre que la seva capacitat de
penetració en l’organisme és petita.

El cos humà no respon de la mateixa manera a les radiacions de les diferents
regions de l’espectre òptic. Així doncs, les radiacions UV i les visibles transporten
prou energia per produir efectes fotoquímics i tèrmics, mentre que l’energia
aportada per les radiacions IR només produeix efectes tèrmics.
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Exemples de
fotosensibilitzants

Algunes substàncies químiques,
com pigments, compostos de
quitrà, alguns medicaments i

algunes substàncies utilitzades
en cosmètics, són

fotosensibilitzants.

Radiació ultraviolada

Els efectes de la radiació ultraviolada es concentren en la pell i en els ulls. La
gravetat de les conseqüències de l’exposició a radiacions UV ve determinada per
la longitud d’ona i la intensitat de la radiació i pel temps d’exposició. A banda
d’això, hi altres factors que hi influeixen, especialment en el cas de la radiació
solar:

• Factors personals. Quan la pell té més facilitat per bronzejar-se i està més
pigmentada el risc és menor.

• Fotosensibilitzants. Algunes substàncies poden augmentar la sensibilitat
a la radiació UV d’algunes persones i incrementar per tant els efectes
perjudicials.

• Moment de l’exposició. La intensitat de la radiació solar és màxima cap
al migdia. A més, les exposicions són més intenses a l’estiu que a l’hivern.
L’absència de núvols augmenta també la radiació solar que arriba.

• Lloc de l’exposició. Com més altura sobre el nivell del mar i com més a
prop de l’equador, més intensa és la radiació solar rebuda. A més, s’ha de
tenir en compte si l’exposició té lloc sobre superfícies que reflecteixen la
radiació solar (neu, sorra, grans superfícies metàl·liques, ciment, etc.), ja
que l’exposició indirecta per reflexió de les radiacions pot arribar a ser molt
important.

• Capa d’ozó. La capa d’ozó actua com a filtre i disminueix la radiació solar.

1) Efectes de les radiacions UV sobre la pell. El grau de penetració de les
radiacions ultraviolades a la pell depèn de la longitud d’ona de la radiació i
de la pigmentació de la pell. Les radiacions UVB i UVC només arriben a
l’epidermis. Les radiacions UVA arriben fins a la dermis i poden produir lesions
a les terminacions nervioses i als capil·lars sanguinis. Els principals efectes de les
radiacions ultraviolades sobre la pell són:

• Enfosquiment de la pell (bronzejat). Es produeix com a conseqüència de
l’exposició, sobretot en pells més pigmentades. Es tracta d’un efecte agut i
reversible.

• Eritemes i cremades solars. A curt termini, l’exposició a radiació UV
intensa produeix eritemes o cremades solars, que es caracteritzen per un
envermelliment i inflamació de la pell, acompanyat a vegades d’ampolles i
aixecament de la pell. Es tracta d’un efecte agut i reversible.

• Acceleració de l’envelliment de la pell i aparició de taques solars.
Aquests efectes es produeixen per exposicions repetides a radiacions UV
intensa al llarg de la vida. Es produeixen sempre que hi ha una exposició
excessiva i són efectes crònics i irreversibles.

• Càncer de pell. És un efecte aleatori, és a dir, no sempre es produeix.
La probabilitat que aparegui algun tipus de càncer de pell augmenta com
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més freqüent és l’exposició. Es tracta d’un efecte crònic i irreversible.
Els treballadors que poden resultar afectats són els d’obres públiques,
agricultura, pesca, etc.

2) Efectes de les radiacions UV sobre els ulls. Les radiacions UVB i UVC
són absorbides per la còrnia i la conjuntiva. Les radiacions UVA arriben fins al
cristal·lí. Una exposició excessiva a radiacions ultraviolades pot ocasionar efectes
a curt i a llarg termini en la salut.

El principal efecte, a curt termini, de les radiacions ultraviolades sobre els ulls
és la fotoqueratitis i la fotoconjuntivitis, que és molt dolorosa, i es caracteritza pel
parpelleig freqüent i el llagrimeig, la intolerància a la llum forta i la visió borrosa.

Aquestes alteracions apareixen poques hores després de l’exposició i normalment
desapareixen del tot al cap de pocs dies. Són per tant efectes aguts i reversibles.

El principal efecte, a llarg termini, de les radiacions ultraviolades sobre els ulls
és l’aparició de cataractes.

Les cataractes són una malaltia dels ulls que es caracteritzen per la pèrdua de
transparència del cristal·lí, la qual cosa produeix visió borrosa. Són una de les
principals causes de ceguesa a tot el món.

Altres malalties oculars que s’atribueixen amb més o menys grau de certesa a
l’exposició a llarg termini als rajos ultraviolats són les cremades a la còrnia, els
creixements en la superfície externa de l’ull, les lesions a la retina, etc.

Radiació visible

L’exposició a radiacions visibles de fonts artificials molts intenses, que produeixen
temperatures molt altes, poden produir cremades a la pell per efecte tèrmic.

Mirar directament fonts lluminoses intenses pot produir lesions tèrmiques o
fotoquímiques a la retina, amb pèrdua de visió parcial o total. Aquests efectes
són aguts i poden ser reversibles o irreversibles.

Radiació IR

Les radiacions IR se situen a l’espectre electromagnètic entre les microones i la
llum visible. Són les radiacions òptiques amb una longitud d’ona més gran i
per tant menys contingut energètic. Per aquesta raó la radiació IR no reacciona
fotoquímicament amb la matèria. Les lesions que origina són de naturalesa
tèrmica.

1) Efectes de les radiacions IR sobre la pell. Les radiacions IRA tenen més
capacitat de penetració i poden arribar a produir danys en capil·lars sanguinis i
terminacions nervioses. L’exposició a radiacions IRB i IRC produeix escalfament
superficial, amb el risc de superar la capacitat termoreguladora de l’organisme.



Riscos físics ambientals 50 Radiacions no ionitzants

L’ull es protegeix de les
radiacions IR amb el

parpelleig i el reflex de la
pupil·la.

L’exposició a radiacions IR de fonts artificials molts intenses, que produeixen
temperatures molt altes, poden produir cremades a la pell per efecte tèrmic.

2) Efectes de les radiacions IR sobre els ulls. Les radiacions IRA poden arribar
a la retina i generar cataractes i lesions tèrmiques. Les radiacions IRB i IRC, en
canvi, són absorbides per la còrnia, on poden produir lesions, eritemes i cremades.

L’exposició repetida a radiacions IR intenses que produeixen temperatures eleva-
des pot produir cataractes d’origen tèrmic. Es tracta d’efectes crònics i irreversi-
bles.

Làser

Els òrgans que poden resultar danyats en una exposició a radiació làser són els ulls
i la pell. La gravetat de les lesions dependrà de la longitud d’ona del làser, de la
seva potència i del temps d’exposició.

Els efectes que es produeixen, per tant, són els corresponents a les radiacions UV,
a les visibles, o a les IR, segons quina sigui la longitud d’ona del làser.

No obstant això, com que es tracta d’una radiació no dispersa, l’energia del feix
disminueix molt poc amb la distància. Per aquesta raó, la perillositat del làser és
superior a la d’una altra font de la mateixa potència, ja que pot concentrar l’energia
en una superfície molt petita.

3.2 Criteris de valoració

L’avaluació de riscos es basa a comparar els nivells de radiacions a què està exposat
un treballador, amb uns criteris de valoració o valors de límits definits prèviament.
Aquests valors s’estableixen de forma que nivells d’exposició inferiors no genera-
ran efectes sobre la salut dels treballadors.

Els criteris de valoració estableixen els nivells d’exposició a radiacions que
es consideren acceptables.

3.2.1 Criteris de valoració per a camps elèctrics i magnètics estàtics

Diverses organitzacions professionals i governamentals de diferents països han
desenvolupat normes d’exposició a camps elèctrics i magnètics estàtics, tant en
ambients laborals com en residencials.

Els principals criteris utilitzats actualment per valorar l’exposició a camps elèc-
trics i magnètics estàtics són els següents:
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• Criteris del Consell Nacional de Protecció Radiològica del Regne Unit
(NRPB).

• Criteris de la Conferència Americana d’Higienistes Industrials Governa-
mentals (ACGIH).

• Criteris de la Comissió Internacional contra la Radiació no Ionitzant (IC-
NIRP).

• RD 1066/2001.

• Criteris de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

En la taula 3.1 es pot veure un resum dels valors límit per a camps elèctrics i
magnètics estàtics.

Taula 3.1. Resum dels valors límit per a camps elèctrics i magnètics estàtics

OMS NRPB ACGIH ICNIRP

Camps electrostàtics (valor sostre) - 25 kV/m 25 kV/m -

Camps electrostàtics portadors
marcapassos

- - 1 kV/m -

CME laboral Ponderat - 200 mT (24 h) 60 mT (8h, cos
sencer)

600 mT (8h,
extremitats)

200 mT (8h)

Sostre - 2 T cos sencer
5 T extremitats

2 T cos sencer
5 T extremitats

2 T cos sencer
5 T extremitats

CME població
general

Ponderat - - - 40 mT

Sostre 2 T - - -

CME portadors marcapassos - 0,5 mT 0,5 mT

Criteris del NRPB o Consell Nacional de Protecció Radiologica del Regne
Unit

L’NRPB (National Radiological Protection Board), organisme del Regne Unit, va
publicar el 1993 unes recomanacions basades en l’avaluació dels possibles efectes
en la salut derivats de l’exposició a camps elèctrics i magnètics estàtics.

Aquestes recomanacions són tant per a la població laboral com per al públic en
general, excepte en alguns casos concrets, com per exemple l’exposició derivada
de la ressonància magnètica nuclear, que disposa de criteris específics.

• Camps elèctrics estàtics. Els valors límit recomanats per l’NRPB per a
l’exposició a camps elèctrics estàtics és de 25 kV/m, ja que es considera
que la majoria de la població no experimenta cap molèstia a una exposició
camps elèctrics d’intensitat inferior.

• Camps magnètics estàtics. En el cas de camps magnètics estàtics (CME),
l’NRPB defineix dos tipus de valors límit:
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ICNIRP

L’ICNIRP és una comissió
internacional d’experts creada

l’any 1992, procedent de l’IRPA
(International Protection

Association) que publica i
recomana guies o criteris que

estableixen restriccions bàsiques
i nivells de referència per limitar

l’exposició laboral i del públic
general a camps

electromagnètics.

– Un valor límit ponderat mitjà durant 24 hores, que és de 200 mT.

– Un valor límit sostre que és de 2 T per a exposicions de cos sencer i
de 5 T per a exposicions que només afectin les extremitats.

Criteris de la Conferència Americana d’Higienistes Industrials
Governamentals (ACGIH)

L’ACGIH (Americam Conference of Governmental Industrial Hygienist) publica
anualment els valors límit d’exposició (TLV) per contaminants químics i físics,
aplicables en ambients laborals.

En el cas de camps elèctrics i magnètics estàtics, es publiquen dos tipus de TLV:
el TLV-TWA (valor mitjà ponderat en el temps per a un període de 8 hores) i el
TLV-C (valor pic o sostre).

• Camps elèctrics estàtics. Per camps electrostàtics l’ACGIH defineix un
valor límit TLV-C de 25 kV/m, tant per l’exposició de cos sencer com per
la d’una part del cos.

Aquest valor correspon a les condicions a les quals es creu que la majoria
dels treballadors poden estar exposats repetidament sense efectes nocius en
la seva salut. Es basa a mantenir els corrents superficials i els corrents
induïts en l’interior del cos a nivells inferiors als que es creu que poden
produir efectes negatius en la salut.

Per a portadors de marcapassos i altres aparells electrònics, es fixa un límit
d’1kV/m, si no es disposa d‚informació específica del fabricant.

• Camps magnètics estàtics. En el cas de camps magnètics estàtics (CME),
l’ACGIH defineix dos tipus de valors límit:

– El TLV-TWA o valor límit ponderat en el temps per a un període de
8 hores s’estableix en 60 mT per al cos sencer i en 600 mT per a les
extremitats.

– El TLV-C o valor límit sostre s’estableix en 2 T per a exposicions de
cos sencer i en 5 T per a exposicions que només afectin les extremitats,
ja que en aquestes no hi ha òrgans vitals ni grans vasos sanguinis.

Per a portadors de marcapassos i altres aparells electrònics, es fixa un límit de 0,5
mT.

Criteris de la ICNIRP o Comissió Internacional contra la Radiació No
Ionitzant

L’ICNIRP (International Comission on Non-ionizing Radiation Protection) va pu-
blicar l’any 1994 uns criteris d’exposició a camps magnètics estàtics (Guidelines
on limits of exposure to static magnetic fields).
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Aquests criteris no s’apliquen en alguns casos concrets, com per exemple l’expo-
sició derivada de la ressonància magnètica nuclear, que també disposa de límits
específics.

Els límits d’exposició que proposa l’ICNIRP són diferents per als treballadors i
per a la resta de la població.

• Exposició laboral a CME. En el cas de l’exposició laboral a CME,
l’ICNIRP defineix dos tipus de valors límit:

– Un valor límit ponderat de CME en el temps, corresponent a l’exposi-
ció del cos sencer durant tota la jornada de treball, que s’estableix en
200 mT.

– Un valor límit sostre, que s’estableix en 2 T per a exposicions de cos
sencer i en 5 T per a exposicions que només afectin les extremitats.

• Exposició de la població a CME. La població general es compon de
persones de totes les edats i estat de salut possibles, i també inclou les
persones especialment sensibles (dones embarassades, lactants, vells, etc.).
A més, en alguns casos, l’exposició pot arribar a ser de durada molt superior
a les vuit hores d’una jornada laboral i es pot allargar al llarg de molts anys.

Per aquests motius, l’ICNIRP proposa uns límits més restrictius per a l’exposició
de la població general que els proposats per a l’exposició laboral i hi afegeix un
factor de seguretat de 5.

El valor límit proposat per l’ICNIRP és de 40 mT per a l’exposició general
a CME.

S’admet l’accés ocasional a instal·lacions amb valors de camp magnètic superior
a 40 mT, sempre que aquests no superin els valors límit establerts per a l’exposició
laboral.

Per a portadors de marcapassos i altres aparells electrònics, es fixa un límit de 0,5
mT.

Reial decret 1066/2001

A Espanya no hi ha actualment legislació específica general amb valors d’exposi-
ció laboral a camps elèctrics i magnètics estàtics.

El Reial decret 1066/2001, pel qual s’aprova el Reglament que estableix condici-
ons de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radi-
oelèctriques i mesures de protecció sanitària davant d’emissions radioelèctriques,
recull exactament els valors que proposa l’ICNIRP per a exposicions al públic en
general a camps i ones electromagnètiques fins a 300 GHz, que inclou els camps
magnètics estàtics (0 Hz).

Podeu consultar l’RD
1066/2001 en la secció
“Annexos” del web.
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La data límit per transposar
la Directiva 2004/40 és el 30

d’abril de 2008.

No obstant això, aquest Reial decret limita el seu àmbit d’aplicació a les emissions
d’energia relacionades amb la radiocomunicació. A més, cal remarcar que aquest
reial decret proporciona valors d’exposició per al públic en general, i no estableix
cap criteri per a l’exposició laboral.

Criteris de l’Organització Mundial de la Salut (OMS)

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha desenvolupat diferents estudis sobre
criteris de salut ambiental per exposició a camps estàtics, en què s’examinaven
els efectes de l’exposició a CME, basant-se en publicacions científiques ben
argumentades. La principal conclusió de les avaluacions de l’OMS és que les
exposicions a nivells de CEM inferiors als límits recomanats en les directrius
internacionals de l’ICNIRP no produeixen cap conseqüència coneguda sobre la
salut.

L’OMS estableix específicament que, amb les dades disponibles, no es pot
deduir que l’exposició a curta durada per sota de 2 T impliqui un risc per a
la salut.

3.2.2 Criteris de valoració per a camps elèctrics, magnètics i
electromagnètics variables amb el temps

Els camps elèctrics, magnètics i electromagnètics variables amb el temps com-
prenen tant les radiacions de baixa (LF), molt baixa (VLF) o extremament baixa
freqüència (ELF) com les radiofreqüències i microones.

L’ICNIRP va publicar l’any 1998 la Guidelines for limiting exposure to time-
varying electric, magnetic, and electroamgnetic fields (up to 300 GHz), on
s’estableixen els criteris de valoració per aquests CEM.

Actualment no existeix legislació espanyola sobre nivells d’exposició laboral per a
CEM des de 0 kHz fins a 300 GHz. A escala europea, es va publicar l’any 2004 la
Directiva 2004/40 sobre CEM/CE, que encara no ha estat transposada, però se’n
preveu la transposició a curt termini.

Els valors d’acció i valors límit d’exposició donats per la Directiva i els nivells
de referència i restriccions bàsiques exposades per l’ICNIRP l’any 1998 són
exactament els mateixos.

A banda d’això el RD 1066/2001 estableix criteris vàlids exclusivament per
radiacions electromagnètiques produïdes per estacions radioelèctriques de radi-
ocomunicacions o rebudes per estacions del servei de radioastronomia.

En aquest RD s’estableixen uns nivells de referència i restriccions bàsiques que
coincideixen amb els definits per l’ICNIRP. Aquest RD no obstant això, s’adreça
a la protecció de la població en general, no de la població laboral.
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Davant l’absència de legislació específica que reguli l’exposició laboral a aquests
CEM, el risc d’exposició s’avalua actualment seguint els criteris de valoració
exposats en la guia publicada per l’ICNIRP.

Criteris de l’ICNIRP o Comissió Internacional contra la Radiació No
Ionitzant

El principal objectiu dels límits establerts en les guies de l’ICNIRP és protegir els
treballadors i la població en general dels efectes adversos per a la salut produïts
per l’exposició a camps electromagnètics.

De la mateixa manera que en l’exposició a camps estàtics, en el cas dels camps
elèctrics, magnètics i electromagnètics variables amb el temps, l’ICNIRP proposa
uns límits més restrictius per a l’exposició de la població general que els proposats
per a l’exposició laboral.

Les restriccions establertes en les guies es basen en les dades i en el coneixement
científic disponible en el moment de la publicació. Les guies estableixen dos tipus
de restriccions: les restriccions bàsiques i els nivells de referència.

1) Restriccions bàsiques. Les restriccions bàsiques són les restriccions a l’-
exposició a camps electromagnètics variables amb el temps, que estan basades
directament en els efectes coneguts sobre la salut.

Segons la freqüència, les magnituds físiques utilitzades per expressar aquestes
restriccions són: la densitat de corrent (J), la taxa d’absorció específica d’energia
(SAR) i la densitat de potència (S). D’aquestes tres magnituds, només la densitat
de potència a l’aire (fora del cos) es pot mesurar ràpidament en individus exposats.

Les unitats en què s’expressen les restriccions bàsiques són diferents segons la
freqüència.

Entre 1 Hz i 10 MHz les restriccions s’expressen com a densitat de corrent, per
prevenir els efectes sobre el sistema nerviós. Entre 100 kHz i 10 GHz, s’expressen
com a SAR, per prevenir l’estrés tèrmic de tot el cos i un escalfament local
excessiu dels teixits. En l’interval coincident, entre els 100 kHz fins a 10 MHz,
s’estableixen restriccions per a les dues magnituds: SAR i densitat de corrent
(vegeu la taula 3.2).



Riscos físics ambientals 56 Radiacions no ionitzants

Obtenció dels nivells de
referència

Alguns nivells de referència
s’obtenen a partir de les

restriccions bàsiques, mitjançant
models matemàtics i per

extrapolació dels resultats de les
investigacions de laboratori amb

tècniques de medició i/o
computacionals; d’altres es

basen en percepcions i en efectes
indirectes adversos.

Taula 3.2. Restriccions bàsiques per a exposicions a camps elèctrics i magnètics alterns (per a freqüències de fins a 10 GHz)

Tipus d’exposició Interval de
freqüència

Densitat de corrent
induït per a cap i
tronc (valor RMS)

ma/m2

SAR mesurat per a
tot el cos W/kg

SAR localitzat per a
cap i tronc W/kg

SAR localitzat per a
extremitats W/kg

Exposició laboral Fins a 1 Hz 40 - - -

1 - 4 Hz 40/ f - - -

4 Hz - 1 kHz 10 - - -

1 - 100 kHz f /100 - - -

100 kHz - 10 MHz f /100 0,4 10 20

10 MHz - 10 GHz - 0,4 10 20

Exposició del públic
en general

Fins a 1 Hz 8 - - -

1 - 4 Hz 8/ f - - -

4 Hz - 1 kHz 2 - - -

1 - 100 kHz f /500 - - -

100 kHz - 10 MHz f /500 0,08 2 4

10 MHz - 10 GHz - 0,08 2 4

f representa la freqüència de la radiació expressada en Hz

Entre 10 GHz i 300 GHz, les restriccions bàsiques afecten la densitat de potència,
per tal de prevenir l’escalfament excessiu dels teixits (taula 3.3).

Taula 3.3. Restriccions bàsi-
ques per a la densitat de potència
(freqüències entre 10 i 300 GHz)

Tipus d’exposició Densitat de potència S (W/m2)

Exposició laboral 50

Exposició del públic en general 10

Les restriccions bàsiques exposades s’han establert tenint en compte les variacions
que poden introduir les diferents sensibilitats individuals, les variacions en l’estat
de salut i l’edat de les persones exposades, i les condicions de l’entorn.

2) Nivells de referència. Els nivells de referència són nivells proporcionats per
avaluar de forma pràctica les exposicions i determinar si és probable que no es
respectin les restriccions bàsiques.

Les magnituds en què s’expressen els nivells de referència són: la intensitat de
camp elèctric (E), la intensitat de camp magnètic (H), la densitat de flux magnètic
(B), la densitat de potència (S), els corrents que flueixen a través de les extremitats
(IL), el corrent de contacte (Ic) i l’absorció d’energia específica (SA).

Els nivells de referència de l’exposició es proporcionen per poder-los
comparar amb els valors mesurats o calculats de les magnituds físiques.

Els nivells de referència s’obtenen pressuposant un acoblament màxim del camp
amb l’individu exposat, cosa que no sempre succeeix. D’aquesta manera s’obté
una protecció màxima.
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S’estableixen nivells de referència tant per a l’exposició laboral com per a
l’exposició del públic en general (taules 16 i 17).

Taula 3.4. Nivells de referència per a l’exposició laboral a camps elèctrics i magnètics (valors RMS)

Interval de freqüències Intensitat de camp
elèctric E (V/m)

Intensitat de camp
magnètic H (A/m)

Densitat de flux magnètic
B (µT)

Densitat de potència S
(W/m2)

Fins a 1 Hz - 1,63 x 105 2 x 105 -

1 - 8 Hz 20.000 1,63 x 105 / f 2 2 x 105 / f 2 -

8 - 25 Hz 20.000 2 x 104 / f 2,5 x 104 / f
-

0,025 - 0,82 kHz 500 / f 20 / f 25/f -

0,82 - 65 kHz 610 24,4 30,7 -

0,065 - 1 MHz 610 1,6/ f 2/f -

1 - 10 MHz 610 / f 1,6/ f 2/f -

10 - 400 MHz 61 0,16 0,2 10

400 - 2.000 MHz 3 f 0,5 0,008 f 0,5 0,01 f 0,5 f / 40

2 - 300 GHz 137 0.36 0.45 50

f és la freqüència de la radiació expressada en les unitats indicades a la columna d’interval de freqüències.

Taula 3.5. Nivells de referència per al public en general a camps elèctrics i magnètics (valors RMS)

Interval de freqüències Intensitat de camp
elèctric E (V/m)

Intensitat de camp
magnètic H (A/m)

Densitat de flux magnètic
B (µT)

Densitat de potència S
(W/m2)

Fins a 1 Hz -
3,2 x 104 4 x 104 -

1 - 8 Hz 10.000 3,2 x 104 / f 2 4 x 104 / f 2 -

8 - 25 Hz 10.000 4000/ f 5000/ f -

0,025 - 0,8 kHz 250 / f 4/f 5 / f -

0,8 - 3 kHz 250 / f 5 6,25 -

3 - 150 kHz 87 5 6,25 -

0,15 - 1 MHz 87 0,73 / f 0,92 / f -

1 - 10 MHz 87 / f 0,5 0,73 / f 0,92 / f -

10 - 400 MHz 28 0,073 0,092 2

400 - 2.000 MHz 1,375 f 0,5 0,0037 f 0,5 0,0046 f 0,5 f / 200

2 - 300 GHz 61 0.16 0,20 10

f és la freqüència de la radiació expressada en les unitats indicades a la columna d’interval de freqüències.

Els nivells mesurats o calculats de qualsevol d’aquestes magnituds es poden
comparar amb el valor de referència adient.

Si es respecten els nivells de referència, podem garantir que s’estan
respectant les restriccions bàsiques.

Si els valors mesurats o calculats superen els nivells de referència, això no implica
que no s’estiguin respectant les restriccions bàsiques. En aquest cas, cal una anàlisi
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més detallada per comprovar el compliment de la restricció bàsica i determinar si
cal implantar mesures de protecció addicionals.

En general, els valors de referència estan pensats com a valors mitjans, calculats
espacialment sobre tota l’extensió del cos de l’individu exposat, però tenint molt
en compte que no s’han de sobrepassar les restriccions bàsiques d’exposició
localitzades.

En determinats casos, en què l’exposició està molt localitzada, no és adient
utilitzar els nivells de referència i s’ha d’avaluar directament si es respecta la
restricció bàsica localitzada. És el cas, per exemple, dels telèfons mòbils, en què
l’exposició es localitza fonamentalment al cap.

3.2.3 Projecte CEM de l’OMS

Diferents organismes nacionals i internacionals han formulat directrius que esta-
bleixen límits per a l’exposició a camps electromagnètics (CEM) en el treball i en
els llocs de residència. Els criteris es basen fonamentalment en avaluacions dels
efectes biològics que produeixen conseqüències per a la salut.

El Projecte Internacional de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha compi-
lat una base de dades de normes de tot el món que limiten l’exposició a CEM.

Les normes sobre CEM que hi ha arreu del món són molt dispars. Per
aquest motiu l’OMS ha iniciat un procés d’harmonització en tot el món de
les normes sobre camps electromagnètics.

En el Projecte Internacional CEM, hi participen 54 països i 8 organitzacions
internacionals, fet que implica fomentar l’establiment de límits d’exposició i altres
mesures de control que proporcionin el mateix grau de protecció de la salut a totes
les persones.

3.2.4 Criteris de valoració per a radiacions òptiques

El RD 486/2010 regula l’exposició dels treballadors a radiacions òptiques arti-
ficials. La seva interpretació i aplicació està recollida a la Guía técnica para la
evaluación y prevención de los riesgos relacionados con las radiaciones ópticas
artificiales publicada l’any 2015 per l’INSHT.

La capacitat de les diferents radiacions òptiques per produir danys a la salut s’ha
determinat amb nombrosos estudis epidemiològics i d’experimentació. Els nivells
màxims s’han establert per sota dels nivells perillosos derivats d’aquestes dades.

La perillositat de les radiacions òptiques no és homogènia en tot l’espectre, per
això els criteris d’avaluació s’estableixen en funció de la longitud d’ona de la
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radiació. Els valors límit recomanats són valors complexos que s’han de calcular
per a cada cas concret. Els paràmetres que s’han de conèixer són:

• La longitud d’ona de la radiació, ja que es proporcionen valors de referència
diferents per a cada regió de l’espectre òptic.

• L’òrgan exposat (ulls o pell), ja que aquests criteris estan definits de forma
diferent per a ulls i pell.

• El temps d’exposició, ja que s’estableixen factors de correcció segons el
temps d’exposició.

• La geometria de l’exposició ocular, ja que el valor límit s’expressa en
diferents magnituds, segons quina sigui aquesta geometria. La geometria
de l’exposició ocular ve donada per l’angle subtendit (α).

L’angle subestès (α) es pot definir com l’angle visual format per la font i l’ull
d’un observador o el punt de mesura. Es determina a partir del quocient entre la
dimensió de la font i la distància de visió. La dimensió de la font es determina
segons les seves característiques. Així per exemple, per a una font circular, la
dimensió de la font és el diàmetre (figura 3.2).

Figura 3.2. Representació de l’angle subestès

L’angle subestès determina les condicions de visió i permet distingir entre fonts
que formen una imatge “puntual” a la retina i fonts que formen una imatge
“extensa”, per comparació amb l’angle subestès mínim (mín), que ve donat pels
criteris de valoració (figura 3.3).

Figura 3.3. Exposició dels ulls a la radiació visible: font extensa i font puntual
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Els valors límits per a les radiacions òptiques estan recollits al RD 486/2010.
A l’annex I d’aquest RD es poden consultar els referits a radiacions òptiques
incoherents i a l’annex II estan els referits a radiacions làser.

Criteris de l’ACGIH per a radiacions òptiques

Entre els criteris d’avaluació més utilitzats per a les radiacions òptiques figuren els
TLV de l’ACGIH. Aquests valors límit es defineixen separadament per a radiacions
UV i per a radiacions IR i visibles.

1) Criteris de l’ACGIH per a radiacions UV. La radiació UV és, dintre de les
radiacions no ionitzants, la que té un contingut energètic més gran, però a la vegada
té un poder de penetració petit, i per tant els seus efectes es limiten a la pell i als
ulls.

Els TLV definits per l’ACGIH estableixen, per a cada longitud d’ona, l’exposició
radiant diària màxima que pot incidir sobre la pell o l’ull sense que apareguin
efectes perjudicials (taula 3.6 i taula 3.7).

Taula 3.6. Valors límit d’exposició radiant per a radiacions UVB i UBC

Longitud d’ona (nm) Exposició radiant
diària (J/m2 )

Longitud d’ona (nm) Exposició radiant
diària (J/m2)

180 2500 265 37

190 1600 270 30

200 1000 275 31

205 590 280 34

210 400 285 39

215 320 290 47

220 250 295 56

225 200 297 65

230 160 300 100

235 130 303 250

240 100 305 500

245 83 308 1.200

250 70 310 2.000

254 60 313 5.000

255 58 315 10.000

260 46

Taula 3.7. Valors límit d’exposició radiant per radiacions UVA

Longitud d’ona (nm) Exposició radiant
diària (J/m2)

Longitud d’ona (nm) Exposició radiant
diària (J/m2)

315 1 340 11

316 1,3 345 13

317 1,5 350 15

318 1,9 355 19
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Taula 3.7 (continuació)

Longitud d’ona (nm) Exposició radiant
diària (J/m2)

Longitud d’ona (nm) Exposició radiant
diària (J/m2)

319 2,5 360 23

320 2,9 365 27

322 4,5 370 32

323 5,6 375 39

325 6 380 47

328 6,8 385 57

330 7,3 390 68

333 8,1 395 83

335 8,8 400 100

Per calcular l’exposició radiant diària i poder-la comparar amb els valors límits
definits, s’ha de multiplicar la irradiància (en W/m2) pel temps diari d’exposició
(en segons).

Aquests límits no s’apliquen a la radiació làser, ni a individus sensibles a la llum
UV o exposats a agents fotosensibilitzadors. A més, els nivells d’exposició per a
la pell són recomanacions, atès que la sensibilitat i per tant la possibilitat que les
diferents pells pateixin dany és molt variable.

Si la font emet a diferents longituds d’ona, s’ha de considerar que els efectes són
additius i s’ha de calcular la suma dels quocients entre les exposicions radiants i
els valors límit en cadascuna de les longituds d’ona que emet la font. Aquest valor
ha de ser inferior a la unitat perquè l’exposició es consideri acceptable.

Font que emet diferents longituds d’ona

En una font que emeti a dues longituds d’ona diferents, 1 = 250 nm i 2 = 285 nm, i amb
una exposició radiant de 50 J/m2 a 250 nm i de 28 J/m2 a 285 nm, s’haurien de cercar els
valors límit a cada longitud d’ona i calcular la suma:

• Exposició radiant a 250 nm/valor límit d’exposició radiant a 250 nm = 50/70 = 0,71.

• Exposició radiant a 285 nm/valor límit d’exposició radiant a 285 nm = 28/39 = 0,72.

• Suma = 1,43, per tant l’exposició no es considera aceptable.

2) Criteris de l’ACGIH per a radiacions IR i visible. Els TLV per a la
radiació visible i infraroja estan definits per l’ACGIH amb tres objectius diferents:
protecció de la retina davant lesions tèrmiques, protecció de la retina davant lesions
fotoquímiques produïdes per la llum blava i protecció davant efectes retardats
sobre el cristal·lí.

Per fer una avaluació de l’exposició cal conèixer la radiància espectral de la font
lluminosa i la irradiància espectral mesurada als ulls del treballador.

A partir de la radiància espectral a diferents longituds d’ona, mesurada per la font
lluminosa o obtinguda del fabricant de la làmpada, es pot calcular la radiància
espectral integrada ponderada:
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• El factor de ponderació serà la funció Rλ,si es vol protegir la retina contra
efectes tèrmics.

• El factor de ponderació serà la funció Bλ, si es vol protegir la retina contra
lesions fotoquímiques produïdes per la llum blava.

El valor límit que s’estableix per a la radiància espectral integrada
ponderada amb la funció Rλ, i expressada en W/cm2·sr, és de 5/α·t1/4, en
què t és la durada de l’exposició en segons i α l’angle subestès.
El valor límit que s’estableix per a la radiància espectral integrada
ponderada amb la funció Bλ, i expressada en W/cm2·sr, és de 0,01 W/cm2·sr,
si el temps de visió és superior als 10.000 segons.

Si el temps de visió és inferior, s’estableix com a valor límit que el producte
de la radiància pel temps de visió ha de ser inferior a 100 J/cm2·sr.

Si el que es vol és protegir la còrnia i el cristal·lí de lesions tèrmiques, el paràmetre
que es té en compte és la irradiància total.

El valor límit que s’estableix per a la irradiància total corresponent a una
exposició a radiacions infraroges de longitud d’ona entre 770 i 3.000 nm és
de 10 mW/cm2, per a temps d’exposició superiors a 1.000 segons.
Si el temps d’exposició (t) és inferior als 1.000 segons, s’estableix com a
valor límit 1,8·t3/4 W/cm2.

Criteris de la norma UNE-EN 60825 per a radiacions làser

La norma UNE-EN 60825, que és el document bàsic sobre seguretat dels equips
que utilitzen radiacions làser, estableix els valors de l’exposició màxima permis-
sible (EMP) com a valor de referència per a aquestes radiacions.

L’exposició màxima permissible (EMP) és el nivell de radiació al qual,
en circumstàncies normals, es poden exposar les persones sense efectes
adversos. Representen el nivell màxim al qual és possible exposar la pell o
els ulls sense que es produeixin lesions immediates ni després d’un període
de temps prolongat.

El nivell d’EMP no és un valor fix, sinó que depèn de molts factors, com la
longitud d’ona d’emissió, el possible efecte additiu, el temps d’exposició, el tipus
d’emissió (contínua, a impulsos...), el tipus d’exposició ocular (fonts extenses o
fonts puntuals), exposició de la pell, etc. Els valors d’EMP es defineixen tenint en
compte:

• La forma d’exposició, que pot ser visió directa del raig, visió d’una font
extensa o exposició de la pell.
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• La longitud d’ona de la radiació.

• El temps d’exposició.

Els valors d’EMP són valors d’irradiància, de radiància o d’exposició radiant,
que es poden mesurar amb radiòmetres específicament adaptats per a la mesura
d’aquestes radiacions.

La instrumentació i els protocols detallats per mesurar radiacions làser es poden
trobar en manuals especialitzats. No obstant això, a causa dels riscos per al
personal que fa les mesures i de les dificultats tècniques per a obtenir dades fiables,
algunes institucions, com l’AIHA, fins i tot desaconsellen fer-les. En lloc de les
mesures, es recomana calcular de forma teòrica, a partir de les característiques de
la font i de l’exposició, els valors d’exposició.

Criteris de l’ICNIRP per a radiacions òptiques

L’INSHT utilitza com a valors de referència per a les radiacions òptiques els
criteris de l’ICNIRP. Els criteris de l’ICNIRP es recullen en unes guies o
recomanacions, entre els quals cal destacar:

• La guia sobre límits d’exposició a radiació UV entre 180 i 400 nm.

• La guia sobre límits d’exposició a les radiacions làser de longituds d’ona
entre 180 nm i 1 nm i la seva revisió.

Les guies de l’ICNIRP s’han elaborat tenint en compte els criteris publicats sobre
radiacions òptiques, com els TLV definits per l’ACGIH i els valors definits per
l’HCN (Health Council of Netherlands).

Respecte a aquests valors definits per l’ACGIH i l’HCN, les guies ICNIRP
introdueixen petites modificacions.

3.3 Avaluació i mesurament

L’avaluació de l’exposició a radiacions no ionitzants consisteix a determinar els
valors de l’exposició per comparar-los amb els criteris de valoració corresponents.

La determinació d’aquests valors d’exposició es pot fer mitjançant càlculs, a partir
de les dades corresponents a la font d’emissió, o mesurant l’exposició amb els
instruments adients.

Podeu consultar la
informació sobre les guies
de l’ICNIRP en la secció
“Bibliografia” del web.
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La regió de camp llunyà
correspon a una distància

prou llunyana de la font
(entre 1 i 3 longituds d’ona).

3.3.1 Avaluació i mesurament de CEM

Per avaluar el risc d’exposició a camps electromagnètics, cal conèixer les magni-
tuds H, E o S dels camps existents en la proximitat de l’individu.

Aquestes magnituds es poden estimar a partir de les característiques de la font, però
els càlculs són complexos i sovint poc fiables. Per aquesta raó, cal fer mesures de
la radiació amb els equips adients.

L’avaluació i mesura de CEM és diferent segons la distància entre la font i
l’observador. Aquesta distància, en funció de la longitud d’ona de la font, permet
distingir dues regions: la regió del camp llunyà i la regió del camp pròxim.

En la regió del camp llunyà el camp elèctric i el magnètic estan en fase, i
només cal una mesura per caracteritzar el camp. En aquest cas, s’utilitza la
densitat de potència S per valorar l’exposició.

Emprant la magnitud S, en la regió de camp llunyà, s’està efectuant una valoració
conjunta dels camps elèctric i magnètic, atès que en aquesta regió es compleix
que:

S = E ·H; S =
E2

377
i S = H2 · 377

En el camp pròxim, la relació entre el camp elèctric i el magnètic és
complexa, i s’han de mesurar separadament la intensitat del camp elèctric
i del camp magnètic.

La valoració de l’exposició a CEM per a freqüències molt altes, en la gamma de
microones, implica la mesura en la regió del camp llunyà i per tant, la determinació
de la densitat de potència S. En les proximitats de fonts de microones i en
radiofreqüències amb longituds d’ona més grans, així com en ELF, les mesures
sempre es fan en camp pròxim, i s’han de mesurar sempre E i H, ja que la densitat
de potència S no és una magnitud apropiada.

Els equips per mesurar aquestes magnituds consten d’un aparell amb diferents
sondes intercanviables, segons la freqüència i la magnitud del camp que s’hagi de
mesurar.

Equip mesurador de radiacions no
ionitzants per a mesures de camps

magnètics o elèctrics

Resumint, per fer un mesurament correcte i apropiat de radiacions electromagnè-
tiques, s’han de tenir en compte els aspectes següents:

• S’ha de conèixer a fons la radiació que s’ha de mesurar: freqüència,
potència, etc.

• S’han d’estudiar els punts de mesura: si està en camp pròxim o llunyà, si
rep radiacions d’altres equips, etc.
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• S’han de seleccionar les unitats i l’equip de mesura adients per a la radiació
a mesurar: que serveixi per a tot l’interval de freqüències, que la sonda sigui
la idònia, etc.

3.3.2 Avaluació i mesurament de radiacions òptiques

Perquè hi hagi risc per radiacions òptiques, s’han de donar dues condicions: que hi
hagi una font d’emissió i que aquesta estigui accessible per al treballador o impacti
sobre ell o sobre les instal·lacions.

Les dades que s’han de conèixer per determinar si hi ha risc per radiacions òptiques
es poden agrupar en dos blocs:

• Característiques físiques de la font emissora de radiacions òptiques:
interval de longituds d’ona d’emissió, potència emesa per la font i la seva
variació en el temps (font contínua o d’impulsos), etc.

• Característiques del lloc de treball: la distància del treballador a la font,
el temps d’exposició, l’angle de visió, el material processat, la possibilitat
de reflexos, etc.

Per tant, per poder determinar si hi ha un risc, és molt important obtenir les
especificacions de la font emissora, a partir del manual d’instruccions o de
l’etiqueta de l’equip, i recollir informació sobre el lloc de treball.

Si en un lloc de treball coincideixen una font de radiacions òptiques d’alta
intensitat radiant i la possibilitat que entri en contacte amb el treballador,
s’estimarà que hi ha un risc potencial per radiacions òptiques i, en
conseqüència, caldrà avaluar-lo per comprovar si és o no superior al risc
tolerable.

Quan se suposa, per les característiques de la font i del lloc de treball, que hi ha
exposició a radiació òptica es pot actuar de dues maneres:

• Mesurar l’exposició en el lloc de treball, per a cada regió de l’espectre.

• Estimar l’exposició en el cas més desfavorable, mitjançant càlculs.

Òbviament, els resultats quan es facin els mesuraments, seran més fiables que
quan es facin els càlculs teòrics; per tant, en principi, l’opció de mesurar és més
recomanable.

No obstant això, no es recomana fer mesures de l’exposició a radiacions òptiques
sense cap experiència en radiometria, ja que en les mesures radiomètriques hi
moltes fonts de possibles errors.

Accessibilitat de les fonts

Les fonts de radiació que estan
encapsulades o treballen en
procés tancat (tant la font com el
punt d’aplicació estan dintre
d’un recinte o carcassa de
seguretat) utilitzades en
condicions normals no
representen un perill, ja que la
radiació no és accessible per al
treballador i, per tant, no són
origen de risc potencial.

Temps d’exposició

El paràmetre més difícil de
determinar és el temps
d’exposició, ja que depèn
generalment de l’observació del
lloc de treball i la seva magnitud
influeix de manera decisiva
sobre el resultat de la valoració.
La millor opció és determinar-lo
en col·laboració amb el
treballador i l’empresa, o amb
els seus respectius representants.
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Resposta cosinus

La resposta cosinus és un
accessori que corregeix la

variació de la irradiància sobre
una superfície amb l’angle

d’incidència.

Per mesurar l’exposició a radiacions òptiques cal un equip capaç de mesurar
la irradiància o la radiància totals, en la posició del treballador. Per això
s’utilitzen els radiòmetres i espectroradiòmetres com a instruments de
mesura, o en el cas de les mesures fotomètriques, els fotòmetres.

Normalment els radiòmetres i espectroradiòmetres sensibles a les radiacions
òptiques estan equipats amb els elements següents: sistema òptic d’entrada, filtres
de ponderació, detector, amplificador i sortida de dades.

1. El sistema òptic d’entrada que defineix l’angle de visió del detector. El
sistema òptic d’entrada integra el flux radiant que arriba al radiòmetre des
de totes les direccions de l’espai. Les seves característiques són diferents
segons el paràmetre que s’hagi de mesurar:

• Per mesurar la irradiància, l’òptica d’entrada ha de tenir resposta
cosinus, per captar la màxima radiació possible.

• Per mesurar la radiància, l’òptica d’entrada ha de ser telescòpica, per
reproduir el camp de visió de l’ull humà.

2. Els filtres de ponderació seleccionen l’interval de longituds d’ona adient
per fer les mesures. Hi ha filtres que inclouen les corbes de ponderació
espectral per a UV, per al risc blau, etc. No tots els radiòmetres disposen de
filtres.

En els espectroradiòmetres, en comptes de filtres tenim un monocromador,
que permet mesurar la distribució de la radiació incident en funció de la
longitud d’ona.

3. Els detectors converteixen l’energia radiant incident en corrent elèctric, i
produeixen un senyal elèctric proporcional a la potència absorbida.

4. L’amplificador amplifica el senyal produït pel detector.

5. La sortida de dades és un valor numèric, que correspondrà a la mitjana
d’un conjunt de mesures.

En fer qualsevol mesura, de qualsevol radiació, és molt important seguir un
protocol, en què s’especifiquin les condicions de mesura (situació del sensor
respecte a la font de radiació i la superfície irradiada, duració de la mesura, etc.),
perquè els resultats obtinguts tinguin un significat concret i puguin ser comparats
amb els valors límit o amb especificacions.

Els valors d’exposició laboral obtinguts per a cada interval espectral (mesures i/o
càlculs teòrics) es comparen amb els corresponents criteris de valoració. Quan els
nivells de referència no se sobrepassen, el risc és tolerable (però caldrà comprovar
periòdicament que les condicions segures es mantenen). En els casos en què se
sobrepassi el nivell de referència, s’ha de calcular el temps d’exposició permès per
a aquests nivells d’irradiació i a continuació aplicar-hi mesures de control.

Respecte als làsers en general, no és necessari fer mesures per a la vigilància de
nivells perillosos de radiació làser en els llocs de treball. Les dimensions de la
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majoria de làsers són tals, que és poc probable alterar les trajectòries dels feixos.
A més, el cost dels radiòmetres per a radiacions làser és elevat. Per aquest motiu,
les normes actuals recomanen mesures de control basades en la classe de risc i no
en el mesurament en el lloc de treball.

El fabricant haurà de fer mesures per classificar adequadament l’equip i garantir
el compliment de les normes de seguretat.
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4. Control de l’exposició a radiacions no ionitzants

En l’actualitat, les investigacions i els estudis epidemiològics sobre els efectes
en les persones, derivats de l’exposició a radiacions no ionitzants, no són en
molts casos concloents. Per aquesta raó, en matèria de protecció dels treballadors
i del públic en general, es recomana aplicar la precaució i evitar l’exposició
innecessària mentre hi hagi incertesa científica sobre els efectes de les radiacions
sobre la salut.

El coneixement disponible justifica l’adopció de mesures de control, per reduir la
intensitat i la durada d’aquestes exposicions.

El control de l’exposició a radiacions no ionitzants significa implantar o
executar accions eficaces per prevenir els riscos i mantenir les condicions
de treball sense risc de forma permanent i sota qualsevol circumstància.

Les mesures de protecció davant les radiacions no ionitzants s’han d’escollir en
funció d’alguns paràmetres, com el tipus de font, les característiques de la radiació,
l’activitat de la font, etc.

No obstant això, hi ha algunes mesures preventives comunes que s’han d’aplicar
a l’hora de treballar amb qualsevol tipus de radiació no ionitzant.

4.1 Mesures generals per al control de radiacions no ionitzants

Si a partir de la informació obtinguda en l’avaluació de riscos es constata que
l’exposició dels treballadors a radiacions no ionitzants supera els valors límit
de referència, l’empresari haurà d’elaborar i aplicar un pla d’actuació en què
s’incloguin les mesures de control destinades a evitar que se superin aquests valors.

Les mesures de control que s’apliquen generalment a les radiacions no ionitzants
es poden classificar, atenent l’element sobre el qual actuen, en quatre grans grups:
accions sobre la font, accions sobre l’ambient, accions sobre l’organització del
treball i accions sobre les persones.

En la figura 4.1, podeu veure un resum dels mètodes generals per al control dels
riscos derivats de les radiacions no ionitzants.
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Figura 4.1. Mesures generals per al control de radiacions no ionitzants

4.1.1 Accions sobre la font

L’objectiu de les accions sobre la font és evitar la presència de radiacions no ionit-
zants en l’ambient o, en cas que aquestes es produeixin, evitar-ne la propagació.
Algunes d’aquestes accions són:

• Elecció adient dels equips. S’han de seleccionar equips que generin les
mínimes radiacions possibles, tenint en compte el treball que han de dur a
terme. És a dir, s’han de seleccionar equips que hagin integrat la prevenció
anticipadament, en el mateix disseny de l’equip.

Per això s’han d’adquirir equips que compleixin el que disposa el RD
1435/1997, de seguretat en màquines, i portin el marcatge CE.

D’aquesta manera, ens assegurem que l’emissió de radiacions es redueix
a l’estrictament necessari i disposem d’un manual d’instruccions amb
informació sobre les condicions d’utilització previstes pel fabricant, la
instal·lació i manteniment adients, el marcatge i etiquetatge de seguretat
i, en cas necessari, la protecció individual específica per a aquest lloc de
treball.

La limitació de l’emissió té com a objecte assegurar que no se sobrepassin
els nivells de referència per a exposició laboral.

La primera mesura de control que s’hi ha d’aplicar és la prevenció
integrada,que consisteix a reduir els riscos en el mateix disseny dels equips.

• Tancaments amb cabines. Quan la prevenció no està integrada en el mateix
disseny de la font de radiació, s’hauran d’adoptar mesures tècniques per
reduir l’emissió de radiacions no ionitzants, com per exemple la construcció
de tancaments que aïllin totalment l’equip i evitin que les radiacions arribin
a les persones.
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• Apantallament i atenuació. Quan les dimensions o altres característiques
fan que no sigui possible el tancament total de la font de radiació, es poden
interposar pantalles, barreres, etc., que atenuïn els nivells de radiació.

• Utilització d’enclavaments. Es poden utilitzar dispositius de seguretat,
com enclavaments, que desconnectin la font en retirar la protecció. D’aques-
ta manera la radiació es deixarà d’emetre quan s’obri el tancament protector.

• Mesures periòdiques dels paràmetres de la radiació. És convenient fer
mesures dels nivells de radiació existents i valorar les exposicions utilitzant
els valors de referència contrastats.

• Manteniment dels equips. L’elaboració i aplicació de programes adients
de mantenimient dels equips de treball és imprescindible per evitar el
deteriorament dels equips i aconseguir que continuïn sent segurs.

4.1.2 Accions sobre l’ambient

L’objectiu de les accions sobre l’ambient és evitar o disminuir, en la mesura que
es pugui, la propagació de les radiacions emeses en l’ambient de treball. Algunes
d’aquestes mesures són:

• Recobriment antireflectant. La utilització de recobriments antireflectants a
les parets evita la reflexió de les radiacions sobre les parets.

• Control de la temperatura, la humitat i la ventilació.

• La redistribució de les fonts radiants, quan es pugui, evitant la concentració
de més d’una font en un mateix ambient i allunyant-les del lloc de treball.

• Delimitació i senyalització de les zones de perill. Es tracta de delimitar
àrees de treball, senyalitzar el risc i limitar l’accés a l’àrea de risc a totes les
persones no relacionades amb el lloc de treball.

L’RD 485/1997, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de
seguretat i salut en el treball, recull els senyals que s’han d’utilitzar en el cas de
radiacions no ionitzants (figura 4.2).

Figura 4.2. Senyals per radiacions no ionitzants

Senyalització

La senyalització de les zones
d’exposició és molt convenient
per a les persones portadores de
marcapassos pel perill
d’interferència en el seu
funcionament amb algunes
radiacions no ionitzants.
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Llei de la inversa del
quadrat

La radiació electromagnètica
compleix la llei de la inversa del

quadrat, és a dir, en doblar la
distància a la font d’emissió, la

intensitat de la radiació
disminueix no a la meitat, sinó a

la quarta part.

4.1.3 Accions sobre l’organització del treball

Quan el risc no està controlat perquè les radiacions s’han d’utilitzar en àrea oberta
o per altres motius, s’hi ha d’aplicar un programa de mesures organitzatives sobre
el lloc de treball per reduir l’exposició. Entre aquestes mesures podem esmentar:

• Reduir el temps d’exposició i establir mecanismes per evitar exposicions
innecessàries a radiacions no ionitzants.

• Augmentar la distància del treballador a la font. Com a norma general,
cal tenir en compte que l’exposició a radiacions disminueix ràpidament a
mesura que augmenta la distància entre la font d’emissió i el treballador.

• Permetre l’accés només a persones autoritzades. L’accés als camps potents
ha d’estar restringit i les zones afectades, senyalitzades.

• Avaluar els riscos de qualsevol projecte o activitat que impliqui treballar
amb radiacions no ionitzants.

• Establir procediments escrits amb mètodes de treball que impliquin una
exposició menor a radiacions no ionitzants i revisar-ne el compliment
periòdicament.

• Considerar la possibilitat d’automatitzar el procés.

4.1.4 Accions sobre les persones

Les accions sobre les persones, especialment la formació i la informació, són me-
sures complementàries imprescindibles per aconseguir l’eficàcia de les mesures
sobre la font i sobre l’ambient, i de les mesures organitzatives. Algunes d’aquestes
accions són:

• Informar els treballadorssobre els riscos per a la salut de l’exposició a la
radiació emesa per l’equip que utilitzen, sobre el nivell d’exposició en el seu
lloc de treball, i sobre les mesures de prevenció i protecció recomanades.

• Formar específicament els treballadors, quan calgui, sobre la utilització
segura de l’equip i la utilització de les mesures tècniques adoptades per
prevenir el risc. La formació no s’hauria de limitar només a la fase inicial
del treball, ja que està demostrada l’eficàcia de les accions formatives
periòdiques adaptades al lloc de treball.

La Directiva 2004/40/CE, sobre les disposicions mínimes de seguretat i
salut relatives a l’exposició dels treballadors als riscos derivats dels agents
físics (camps electromagnètics), estableix que l’empresari té l’obligació de
formar i informar els treballadors dels riscos laborals existents a l’empresa,
en general i en cada lloc de treball en particular, i vetllar perquè els
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treballadors exposats a riscos derivats dels camps electromagnètics i/o
els seus representants rebin la informació i formació necessàries sobre el
resultat de l’avaluació de riscos.

Informació als treballadors

L’empresari, segons l’article 6 de la Directiva 2004/40/CE, ha d’informar el treballador en
particular sobre:

“a) Las medidas adoptadas para evitar o reducir los riesgos de exposición a campos
electromagnéticos.

b) Los valores y conceptos de los valores límite de exposición y de los valores que dan
lugar a una acción y los riesgos potenciales asociados.

c) Los resultados de las evaluaciones, mediciones y/o cálculos de los niveles de
exposición a campos electromagnéticos.

d) La forma de detectar los efectos adversos para la salud debidos a la exposición y la
forma de informar sobre ellos.

e) Las circunstancias en las que los trabajadores tienen derecho a una vigilancia de la
salud.

f) Las prácticas de trabajo seguras para reducir al mínimo los riesgos derivados de la
exposición.”

• Utilització dels equips de protecció individual (EPI) adients, quan sigui
necessari, en funció del tipus de radiació i la part del cos exposada. Els
EPI han de ser específics per a cada cas concret i s’han d’ajustar a les
normes UNE. Tant en el cas d’exposició a radiacions òptiques com en el
cas d’exposició a CEM, algunes de les proteccions individuals que es poden
utilitzar són les pantalles facials, les ulleres, la roba de treball, etc.

• Fer la vigilància de la salut del personal exposat. És necessari fer exàmens
de salut específics, en funció dels riscos, al personal exposat a radiacions.
Aquests reconeixements mèdics se centren generalment en la funció visual
i de la pell, i s’han de fer periòdicament.

L’empresari ha d’adoptar les mesures oportunes per garantir que el metge
encarregat de la vigilància de la salut tingui accés als resultats de l’avaluació
de riscos.

4.2 Control de l’exposició a CEM

L’empresari ha d’eliminar o reduir al mínim els riscos derivats de l’exposició a
camps electromagnètics, de manera que l’exposició no superi mai els valors límits
de referència (article 5 de la Directiva 40/2004/CE).

Els riscos s’hauran de reduir al mínim, tenint en compte el progrés tècnic i la
disponibilitat de mesures de control. A més s’hauran d’adoptar les mesures
preventives col·lectives que siguin adients i s’haurà d’informar els representats
dels treballadors d’aquestes mesures.
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Gàbia de Faraday

L’efecte de la gàbia de Faraday es
posa de manifest en nombroses
situacions quotidianes, com per

exemple en el funcionament
incorrecte dels mòbils dins dels
ascensors. La gàbia de Faraday
pot ser una capsa metàl·lica, un

vestit metàl·lic com els dels
electricistes, el xassís d’un

aparell elèctric, etc.

4.2.1 Control de l’exposició a CME, LF, VLF i ELF

Quan es tracta d’exposició a camps estàtics i a radiacions de baixa (LF), molt
baixa (VLF) o extremament baixa freqüència (ELF), la major part de les vegades
és difícil actuar sobre la font emissora.

Per controlar aquest tipus de radiacions, són aplicables totes les mesures generals
per al control de radiacions no ionitzants.

Entre aquestes mesures, cal destacar com un dels sistemes més utilitzats
l’apantallament, basat en el principi de la gàbia de Faraday. Una gàbia de
Faraday és qualsevol recobriment metàl·lic, connectat a terra, que impedeix en
l’interior la influència dels camps elèctrics exteriors.

Aquest mètode d’aïllar la font només es pot aplicar quan les dimensions de la font
ho permetin, com per exemple en el cas dels transformadors. No és aplicable per
exemple en les línies de transport de corrent.

El mètode d’apantallament pot ser eficaç en alguns casos pel camp elèctric, però
no permet aïllar el camp magnètic. Per aïllar el camp magnètic es poden fer servir
materials ferromagnètics, que poden reduir les línies externes de flux, però és un
mètode car i poc utilitzat.

Exemple d’una gàbia de Faraday

A la pràctica, les mesures recomanades se centren a allunyar les persones de les
fonts i reduir al màxim l’exposició laboral. L’augment de la distància és una
mesura preventiva efectiva per disminuir l’exposició.

4.2.2 Control de l’exposició a radiofreqüències i microones

Per controlar l’exposició a radiofreqüències i microones són aplicables totes les
mesures generals per al control de les radiacions no ionitzants.

Entre aquestes mesures generals, les més habituals per controlar l’exposició
a radiofreqüències i microones són l’aplicació de distàncies de seguretat, els
tancaments, els apantallaments i la utilització d’equips de protecció individual.

• Distància de seguretat. En condicions de camp llunyà, l’exposició en un
punt determinat és inversament proporcional al quadrat de la distància entre
el punt i la font d’emissió. Per tant, una mesura de protecció fàcil i barata
és augmentar la distància entre l’emissor i el receptor sempre que es pugui.
Això s’aconsegueix establint distàncies de seguretat.

• Tancaments. Quan no és possible allunyar-se de la font, es poden construir
tancaments per protegir les persones de la radiació. Aquests tancaments es-
tan constituïts per fusta entre làmines de metall, per absorbir les radiacions.
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• Apantallaments. Si no és possible el tancament total, es pot recórrer
a l’apantallament per atenuar els nivells de radiació, utilitzant planxes o
malles metàl·liques, finestres de vidre, revestiments de fusta, formigó, etc.

El nivell d’atenuació ve donat pel material de la pantalla, el gruix, la
seva permeabilitat magnètica, la conductivitat elèctrica, la distància de la
pantalla a la font i la freqüència.

En la figura 4.3 es pot veure el comportament de les ones electromagnèti-
ques davant una barrera metàl·lica. Es pot observar com l’ona, quan travessa
la barrera, disminueix la seva energia, a causa de les absorcions, reflexions
etc.

Figura 4.3. Comportament de les ones electromagnètiques davant una barrera
metàl·lica

• Equips de protecció individual. Es poden utilitzar equips de protecció in-
dividual com vestits absorbents i ulleres protectores. Els vestits absorbents
redueixen els camps electromagnètics i a l’hora protegeixen de voltatges alts.
Respecte a les ulleres, fan servir una malla molt fina embotida al cristall
i materials absorbents als costats. Amb aquestes ulleres s’aconsegueixen
atenuacions importants. Tenen l’inconvenient de ser pesants i voluminoses.

A banda de les mesures esmentades, és important aplicar-hi les mesures generals
següents: disminuir els temps d’exposició, utilitzar sistemes d’enclavament que
impedeixin el pas a personal no autoritzat, senyalitzar les zones per evitar l’accés
i orientar les antenes perquè els nivells de radiació siguin mínims a l’alçada del
terra.
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Cascos per soldadura

Els cascos per soldadura, a més
de protegir contra la radiació UV

protegeixen contra la radiació
intensa visible i infraroja i

protegeixen la cara.

Protecció ocular

Les ulleres dissenyades per a la
protecció ocular davant la

radiació infraroja solen ser
lleugerament verdoses. Si a més,

es vol proporcionar confort
davant la radiació visible, són

més fosques.

4.3 Control de l’exposició a radiacions òptiques

La protecció normal més eficaç davant l’exposició a la radiació òptica és el
confinament total de la font i de totes les vies de radiació. En molts casos, aquestes
mesures permeten complir fàcilment els límits d’exposició. Si això no és així,
s’haurà de recórrer a la protecció individual. Cal protegir els ulls i la pell de
les radiacions òptiques, per això s’utilitzaran protectors oculars o facials, roba
protectora, guants i cremes barrera segons els casos.

Si les condicions de treball no permeten adoptar aquestes mesures o són insufi-
cients, pot ser necessari exercir un control administratiu i restringir l’accés a les
fonts molt intenses. En alguns casos, una forma de protegir els treballadors pot
ser reduir la potència de la font o bé el temps de treball i assegurar-se que els
treballadors són conscients dels riscos que es deriven de l’exposició a fonts de
radiació òptica.

4.3.1 Control de l’exposició a radiacions ultraviolades

En el cas de l’exposició a radiacions ultraviolades, és recomanable l’aplicació de
les mesures generals de control de radiacions no ionitzants.

Entre aquestes mesures, la utilització de pantalles i els tancaments són la
mesura de control més habitual i més eficaç en el cas d’exposició a radiacions
ultraviolades, ja que aquest tipus de radiació és absorbit ràpidament per qualsevol
material.

Per la mateixa raó, la protecció individual davant les radiacions també és fàcil
d’assolir. La protecció de la pell, per exemple, s’aconsegueix pràcticament amb
qualsevol roba de treball.

Els treballadors que fan la seva activitat laboral a l’aire lliure, com és el cas dels
treballadors de la construcció, els pescadors, els agricultors, etc., poden reduir al
mínim l’exposició a les radiacions UV provinents del Sol, utilitzant roba de treball
amb teixit espès i barrets d’ales amples, per protegir la cara i el coll. A més, es
poden aplicar filtres solars a la pell exposada.

La protecció dels ulls implica la utilització d’ulleres amb oculars absorbents a la
radiació UV. Al mercat hi ha protectors oculars amb diferents graus de protecció,
entre quals es troben els cascos per soldadura, les caretes, les ulleres de seguretat
i les ulleres amb absorció UV.

Els protectors oculars s’han d’ajustar perfectament a la cara, de manera que no hi
hagi intersticis pels quals la radiació UV pugui arribar directament a l’ull.
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4.3.2 Control de l’exposició a radiacions infraroges i visibles

Les radiacions visible i infraroja són moderadament perilloses, i per tant no és
habitual trobar els llocs de treball en què les exposicions a aquestes radiacions
suposin un risc per a la salut. Generalment la utilització d’apantallaments de
les fonts de llum i la utilització de protecció ocular són els procediments més
eficaços per reduir les exposicions fins a límits segurs.

4.3.3 Control de l’exposició a làser

Quan es treballa amb làsers són aplicables totes les mesures generals de protecció
contra radiacions no ionitzants. Les mesures de control varien segons la classe a
la qual pertany el làser i s’adrecen a reduir el nivell d’exposició de l’usuari fins a
l’exposició màxima permesa (EMP) aplicable a cada cas, i a protegir-lo dels altres
riscos inherents a la seva utilització.

Els nivells d’EMP s’utilitzen com a guia en el control d’exposicions, però es
recomana que, en qualsevol cas, l’exposició a radiació làser sigui la mínima
possible.

Les normes de seguretat sobre làsers requereixen per sistema l’adopció de mesures
de control més restrictives com més alta és la classificació del làser. Si només
s’utilitzen làsers de classe 1, la seguretat d’ús està garantida. En moltes ocasions
això no és possible i es fa necessària la formació dels treballadors en la utilització
segura del producte i en les mesures de control del risc.

Per als làsers de classes 3 i 4, es requereixen mesures específiques de seguretat, que
poden actuar sobre la font, sobre l’entorn, sobre les persones o sobre l’organització.
Algunes d’aquestes mesures també s’han d’aplicar als làsers de classes inferiors.

Accions sobre la font d’emissió

Entre les mesures que actuen directament sobre la font d’emissió, en el cas del
làser, algunes de les que s’apliquen són el confinament del làser, la utilització
d’una carcassa protectora, la utilització d’enclavaments que impedeixin l’ús o
l’obertura no autoritzats, l’ús de claus d’operació, indicadors d’emissió i de
potència visibles o audibles, etc.

• Confinament del làser. El confinament del làser consisteix a ubicar el
làser en un habitacle on no es faci cap operació no relacionada amb ell. És
desitjable que les portes d’accés a aquests habitacles disposin de clau i que
només hi tingui accés el personal autoritzat. També es recomana que les

Norma UNE-EN 60825

En el cas de la tecnologia làser,
el procediment per controlar el
risc està establert a la norma
UNE EN 60825, que defineix el
risc mitjançant nivells
d’exposició màxima permesa
(EMP) i classifica els làsers en
categories de risc (de classe 1
(no perillós) a classe 4 -molt
perillós-), i posteriorment
especifica les accions i
responsabilitats de fabricants i
usuaris en funció de les diferents
classes de risc.
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portes es bloquegin quan el làser està funcionant, de manera que no pugui
entrar-hi ningú, però si sortir-ne.

• Carcasses protectores. Els làsers (excepte els de classe 1) han de disposar
d’una carcassa protectora incombustible, que contingui el feix emès i la font
d’excitació.

• Enclavament. Els làsers han de disposar d’un dispositiu d’enclavament, de
manera que quan la carcassa protectora s’obre, es desconnecta el làser i el
deixa fora de funcionament.

• Clau d’operació. Tot làser de classe 3B i 4 ha de disposar d’una clau
d’accionament, de manera que no es pugui connectar el làser sense aquesta
clau i només ha de ser accessible al personal autoritzat. En principi, tots els
productes làser fabricats comercialment porten aquesta clau.

• Indicadors d’emissió. Tot làser de les classes 3R, 3B i 4 ha de disposar d’un
indicador d’emissió, que s’activi quan el làser es posa en funcionament, i
que sigui clarament visible o audible per les persones que operen amb el
dispositiu.

• Indicadors de potència. Tot làser de les classes 3 i 4 ha de disposar
d’un indicador de potència emesa en temps real, fàcilment visible per les
persones que operen amb el dispositiu.

En la taula 4.1 es recullen alguns dels requisits de fabricació establerts per la norma
UNE EN 60825-1 /A2-2002, amb la seva obligatorietat, segons la classe de làser.

Taula 4.1. Requisits de fabricació dels làsers

Requisits 1 1M 2 2M 3R 3B 4

Carcassa
protectora

- O O O O O O

Clau
d’operació

- - - - - O O

Avís d’emissió - - - - O O O

Control remot - - - - - O O

Accions sobre l’ambient

Cal destacar, entre les mesures que incideixen sobre el medi ambient en què
s’utilitza el làser, la senyalització. La senyalització relativa a un dispositiu làser
comprèn:

• Una etiqueta clarament visible i col·locada sobre el dispositiu làser, en què
s’indica la classe del làser i les frases d’advertència perquè l’usuari conegui
el risc al qual està exposat. El text està normalitzat (figura 4.4).
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Figura 4.4. Text normalitzat de les etiquetes explicatives

• Un senyal d’advertència sobre les portes dels locals on s’ubiquin làsers de
classe 2, 2M, 3R, 3B i 4. El senyal consisteix en un símbol triangular de
perill amb el pictograma de radiació làser en negre sobre fons groc (figura
4.5).

• Els senyals corresponents a l’obligatorietat d’utilitzar els equips de protec-
ció individual que corresponguin (figura 4.5).

• Finalment, es recomana un senyal d’“accés restringit exclusivament al
personal autoritzat” (figura 4.5).

Figura 4.5. Senyalització preceptiva en els llocs de treball amb làser

Accions sobre l’organització de treball

Respecte a les accions que es poden aplicar en l’organització de treball per
disminuir el risc per exposició a radiacions làser, es poden esmentar: la limitació
en l’ús dels làsers, la limitació d’entrada a persones autoritzades, la designació
d’un responsable de seguretat del làser, la utilització de procediments escrits de
treball, etc.

Respecte als procediments escrits de treball, han de deixar constància escrita
dels aspectes crítics de les operacions que puguin incidir en els resultats, en la
seguretat dels operadors o en el deteriorament dels equips. Els procediments han
de ser coneguts per tot el personal que estigui involucrat en les tasques. Això és
espe cialment important en les operacions d’alineació i posada al punt del làser,
ja que la probabilitat de patir lesions oculars greus és més elevada.
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Manual d’instruccions

La norma UNE 60825 descriu
amb detall quins han de ser els
continguts mínims del manual

d’instruccions quant a seguretat
del làser.

Accions sobre les persones

Sobre les persones, les accions que cal destacar en el cas del làser són la formació,
la informació als usuaris, mitjançant per exemple el manual d’instruccions, i la
utilització de mesures de protecció personal.

• Formació. La formació sobre seguretat dels làsers ha de ser adient i sufici-
ent per a les operacions amb làser en què ha d’intervenir cada treballador.
Ha de ser específica segons el tipus de làser i la tasca que el treballador
tingui encomanada. Entre altres aspectes, cal destacar que els operaris que
treballin amb làsers han d’estar formats en els mètodes de seguretat abans
de fer l’alineació i posada al punt del làser.

• Informació. Tota persona que participi directament en activitats amb làsers
o que es pugui veure afectada, ha de ser informada sobre els riscos derivats
als quals està exposada, les mesures preventives i els mitjans de protecció.

• Manual d’instruccions. El fabricant ha de subministrar juntament amb el
làser un manual d’instruccions amb informació detallada per al muntatge,
la utilització i el manteniment de l’equip amb seguretat.

• Equips de protecció individual (EPI). Les persones exposades a radia-
cions làsers potencialment perilloses han d’utilitzar la protecció personal
adient, és a dir, ulleres i roba protectora. La selecció dels EPI ha de tenir en
compte el tipus de radiació làser. Aquesta protecció és, per tant, variable:
en els làsers de classe 1, en què no és necessària, és mínima, i en els làsers
de classe 4 es requereix una protecció dèrmica i ocular.



Radiacions ionitzants
Marta Abad Boveda
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Introducció

L’ésser humà sempre ha estat exposat a radiacions ionitzants d’origen natural,
procedents de materials radioactius de l’escorça terrestre, rajos còsmics provinents
de l’espai exterior, etc. Des del descobriment dels rajos X, es comencen a utilitzar
fonts artificials de radiacions ionitzants en nombroses aplicacions.

En el món laboral actual és habitual la utilització de radiacions ionitzants en
aplicacions a la medicina, a la indústria, a l’agricultura, en investigació, en la
fabricació d’elements combustibles i en centrals nuclears.

Cal destacar la utilització de les radiacions ionitzants en el camp de la medicina
i, en concret, la màxima aplicació de les radiacions ionitzants en aquest àmbit
es troba en el camp del diagnòstic: radiografies bàsiques, mamografies, TAC,
ressonància magnètica nuclear, etc. També és coneguda la radioteràpia per tractar
determinades malalties com el càncer.

L’exposició a radiacions ionitzants té nombrosos avantatges, però pot comportar
un important risc per a la salut, la qual cosa implica que s’hi han d’aplicar les
mesures de prevenció i protecció adients, tenint en compte la legislació vigent
sobre això.

En aquesta unitat, us proposem aprofundir en el coneixement de les radiacions io-
nitzants, però tenint en compte que aquest tipus de radiacions estan controlades pel
Consell de Seguretat Nuclear (CSN), que serà l’organisme encarregat d’estudiar,
mesurar i emetre informes sobre elles.

En el nucli d’activitat “Introducció a les radiacions ionitzants”, ens endinsarem
en el món de les radiacions ionitzants, i veurem què són, en quines magnituds
s’expressen i on les podem trobar a la naturalesa, en la nostra vida quotidiana i
en l’entorn laboral. També coneixerem els diferents tipus de radiacions ionitzants.
Finalment, veurem els possibles efectes d’aquestes radiacions sobre l’organisme
humà.

En el nucli d’activitat “Avaluació i control de les radiacions ionitzants”, s’estudia
com poden ser les exposicions a radiacions ionitzants, com es mesuren i amb
quines dosis límit s’han de comparar els resultats d’aquestes mesures per fer
l’avaluació del risc. Finalment, aquest nucli se centra en la protecció radiològica:
quina és la normativa aplicable, quins són els principis generals que han de regir
en aquesta protecció, quins són els principis de protecció dels treballadors per
a qualsevol tipus d’exposició i quines són les mesures bàsiques, segons el tipus
d’exposició.
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Objectius

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

• Identificar les radiacions ionitzants presents en els processos de producció
de béns i serveis, segons els tipus de treball i els processos.

• Relacionar les radiacions ionitzants amb les característiques energètiques,
les fonts d’emissió i les formes de transmissió.

• Relacionar els riscos derivats de les radiacions ionitzants amb els efectes
que poden provocar sobre la salut.

• Interpretar les conseqüències fisiològiques, psíquiques i laborals, originades
pels riscos derivats de les radiacions ionitzants, sobre la salut de les
persones.

• Valorar les implicacions econòmiques i socials, a les empreses i a la societat,
dels efectes provocats pels riscos derivats de les radiacions ionitzants, a
partir de dades estadístiques i econòmiques.

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

• Determinar el contingut i el procés de recollida de la informació documental
i personal necessària per identificar els riscos derivats de les radiacions
ionitzants.

• Recollir la informació necessària per avaluar els riscos amb relació a
les radiacions ionitzants, 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.

• 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.

• Identificar les desviacions en relació amb els riscos de les radiacions ionit-
zants entre els procediments reals de treball i els mètodes i procediments
establerts normativament a l’empresa, a partir de manuals de procediment
i normes internes.

• Identificar els riscos derivats de les radiacions ionitzants presents, a partir
de la informació dels llocs de treball, el grau d’idoneïtat dels mètodes i
procediments de treball, les desviacions observades entre els procediments
reals i els normalitzats, i els instruments i procediments adequats per
identificar-los.
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• Relacionar els factors de risc derivats de les radiacions ionitzants amb els
paràmetres, els procediments, els instruments i els aparells per mesurar-los.

• Interpretar les característiques tècniques d’ús i de manteniment, les con-
dicions de calibratge i els procediments de posada al punt dels aparells
de mesurament i enregistrament de radiacions ionitzants, a partir de la
documentació tècnica de treball.

• Interpretar el contingut i la funcionalitat de les tècniques, els instruments i
els procediments per mesurar i enregistrar radiacions ionitzants, a partir de
manuals i informació tècnica.

• Enregistrar dades de radiacions ionitzants, segons la normativa corres-
ponent i les instruccions i procediments establerts, a partir de mesures
obtingudes i de sistemes d’enregistrament adients.

• Determinar els riscos de radiacions ionitzants, el mesurament dels quals
requereix l’assessorament, la col·laboració o la consulta amb altres espe-
cialistes, 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.

• Identificar els valors dels paràmetres de les radiacions ionitzants que confi-
guren nivells acceptables de seguretat i qualitat dels llocs de treball, segons
la normativa establerta i informacions i estudis tècnics de prevenció i salut
laboral.

• Determinar les desviacions dels nivells de risc als llocs de treball, derivats
de les radiacions ionitzants, 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 les radiacions ionitzants, segons les desviaci-
ons 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, les
mesures 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 derivats de les radiacions ionitzants, a partir de documentació i
estudis tècnics.

• Relacionar les mesures de prevenció i protecció i les tècniques preventives
amb els riscos derivats de les radiacions ionitzants 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 les radiacions ionitzants, segons els criteris
de priorització amb relació a l’eliminació o reducció del risc.
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• Programar la implantació de mesures preventives dels riscos derivats de
les radiacions ionitzants, segons els factors de risc presents en el lloc de
treball, a partir del pla general de prevenció, les condicions de treball, les
característiques 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 les radiacions ionitzants en llocs o processos
de treball, a partir d’observacions i mesures del procés i del lloc de
treball, les característiques dels equips de treball i les mesures preventives
implantades.
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1. Introducció a les radiacions ionitzants

La matèria està formada per àtoms. L’àtom consta d’un nucli que conté els protons
(amb càrrega positiva) i els neutrons (sense càrrega) i una escorça que conté els
electrons (amb càrrega negativa). Els àtoms tenen el mateix nombre d’electrons
que de protons, per la qual cosa són elèctricament neutres.

La ionització de la matèria consisteix que els àtoms perden la seva configuració
elèctrica neutra i, per despreniment de protons o d’electrons, queden carregats
positivament o negativament i perden el seu estat de màxima estabilitat.

Radiació ionitzant és tota radiació que té prou energia per produir la
ionització de la matèria en interaccionar-hi, és a dir, origina partícules amb
càrrega elèctrica.

1.1 Conceptes bàsics

El nombre de protons que un element químic té en el nucli es coneix com a
nombre atòmic (Z). El nombre atòmic és un paràmetre característic de cada
element químic i és el que determina de quin element químic es tracta. En la
taula periòdica els elements es troben ordenats de més petit a més gran nombre
atòmic.

El nombre atòmic es representa generalment a sobre del símbol de l’element i a
l’esquerra. Així, per exemple, en la taula periòdica (figura 1.1), podem observar
com l’hidrogen té un protó en el nucli, l’heli dos, el liti tres i així successivament.

La suma del nombre de protons i neutrons en el nucli es coneix com a nombre
màssic (A).

Per tant, el nombre de neutrons d’un àtom es pot obtenir calculant la diferència
entre el nombre màssic i el nombre atòmic (A-Z). No tots els àtoms d’un element
químic tenen el mateix nombre de neutrons.

Els isòtops són àtoms que tenen el mateix nombre atòmic però diferent
nombre màssic. És a dir, tenen el mateix nombre de protons (per tant, són el
mateix element químic), però diferent nombre de neutrons en el nucli.

Si voleu aprofundir sobre
l’estructura de l’àtom,
podeu veure els
conceptes bàsics del
subapartat “Radiacions
electromagnètiques” de la
unitat didàctica
“Radiacions no ionitzants”.
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Isòtops a la naturalesa

Els diferents isòtops no es
presenten a la naturalesa amb la

mateixa probabilitat. Per
exemple, de cada 100.000 àtoms
d’hidrogen, 99.985 corresponen

a l’isòtop hidrogen i 15 al deuteri.

Figura 1.1. Taula periòdica d’elements

Exemples d’isòtops

L’hidrogen té Z = 1 (és a dir, 1 protó en el nucli). Hi ha tres isòtops de l’hidrogen, un amb A
= 1 (1 - 1 = 0 neutrons), un altre amb A = 2 (2 - 1 = 1 neutró) i un altre amb A = 3 (3 - 1 = 2
neutrons). Aquests isòtops tenen noms específics: hidrogen, deuteri i triti.

L’urani té Z = 92 (és a dir, 92 protons en el nucli). Hi ha dos isòtops de l’urani, un amb A =
235 (235 - 92 = 143 neutrons) i un altre amb A = 238 (238 -92 = 146 neutrons). Aquests
isòtops es coneixen com a urani-235 i urani-238.

Els isòtops, des del punt de vista de les propietats químiques, són pràcticament
idèntics, però presenten diferències quant a la massa, per la qual cosa les propietats
del nucli són diferents.

Un element químic pot tenir un o diversos isòtops dels quals alguns o tots poden
ser estables i la resta, inestables. Els isòtops inestables o radioactius són els que
tendeixen a transformar-se o desintegrar-se en altres. La desintegració es produeix
mitjançant l’emissió de radiacions ionitzants.

1.2 Naturalesa de les radiacions ionitzants

Les radiacions ionitzants poden tenir naturalesa corpuscular o naturalesa electro-
magnètica.
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Les radiacions electromagnètiques són fenòmens físics consistents en
l’emissió, propagació i absorció de l’energia per part de la matèria en forma
d’ones.

Les radiacions ionitzants de naturalesa electromagnètica són similars en naturalesa
física a qualsevol altra radiació electromagnètica, però amb una energia més
elevada capaç de ionitzar els àtoms. Dins d’aquest grup podem trobar les
radiacions gamma i els rajos X.

Les radiacions ionitzants corpusculars estan constituïdes per partícules
subatòmiques que es mouen a velocitats properes a la de la llum. Dins
d’aquest grup podem trobar les radiacions alfa, les radiacions beta i les
radiacions de neutrons.

L’origen de les radiacions ionitzants corpusculars està en el nucli d’àtoms radio-
actius inestables que es desintegren i emeten diferents partícules. La majoria dels
elements que es troben a la naturalesa tenen nuclis estables, és a dir, el seu nombre
de protons i neutrons no varia amb el temps, però alguns elements naturals tenen
nuclis més inestables: són els radionúclids.

Mentre hi hagi àtoms amb el nucli inestable, aquests s’aniran transformant fins
que no en quedi cap. El temps que triga a desintegrar-se el material radioactiu
depèn de cada tipus de nucli i pot variar des d’una fracció de segons fins a milions
d’anys.

1.3 Tipus de radiacions ionitzants

Les radiacions ionitzants es caracteritzen pel seu poder de ionització i per la seva
capacitat de penetració, que en gran part són conseqüència de la seva naturalesa
(corpuscular o electromagnètica).

En la figura 1.2 podeu veure un esquema de les principals radiacions ionitzants.

Figura 1.2. Principals radiacions ionitzants

Quan un nucli radioactiu
emet una partícules alfa o
beta, passa a ser un
element químic diferent.

Radionúclids

Els elements amb nombre atòmic
(nombre de protons del nucli)
superior al plom i fins a l’urani
tenen nuclis més o menys
inestables que tendeixen a
transformar-se en altres nuclis
més estables emetent partícules.
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Risc de la radiació alfa

Les partícules alfa poden danyar
l’organisme només quan entren a
l’interior per inhalació o ingestió,
ja que no són capaces de penetrar

per irradiació directa.

En la desintegració beta, el
nucli resultant té un neutró

menys i un protó més que el
nucli original.

En la figura 1.3 es pot veure les diferents capacitats de penetració de les radiacions
alfa, beta, gamma, rajos X i de les radiacions de neutrons.

Figura 1.3. Capacitat de penetració de les radiacions ionitzants

1.3.1 Radiació alfa (α)

La radiació alfa és una radiació de naturalesa corpuscular que consisteix en
l’emissió de partícules pesants integrades per dos protons i dos neutrons
(com el nucli d’heli), emeses per la desintegració d’àtoms d’elements
pesants (urani, radó, plutoni. . . ).

Com que les partícules alfa són partícules amb molta massa, la seva capacitat de
penetració en la matèria és molt petita. No poden recórrer més d’un parell de
centímetres a l’aire i no poden travessar un full de paper ni l’epidermis.

Les partícules alfa interaccionen fàcilment amb la matèria produint ions, és a dir,
el seu poder de ionització és alt.

1.3.2 Radiació beta (β)

La radiació beta és una radiació de naturalesa corpuscular que consisteix
en l’emissió d’electrons per la conversió d’un neutró en un protó.

El poder de penetració en la matèria de la radiació beta és més alt que el de la
radiació alfa, ja que l’electró té una massa més petita. No obstant això, la radiació
beta s’atura en alguns metres d’aire o no pot recórrer més

que uns centímetres a l’aigua i no pot travessar una làmina d’alumini, el vidre
d’una finestra, una peça de roba o el teixit subcutani.
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La capacitat de ionització produïda és menor, ja que les petites dimensions de
l’electró fan menys probable la interacció amb la matèria.

1.3.3 Radiació de neutrons

La radiació de neutrons és l’emissió de partícules sense càrrega, d’alta
energia i gran capacitat de penetració.

En general, no hi ha fonts naturals de radiació de neutrons, sinó que es produeixen
en les reaccions nuclears. Els reactors nuclears són els que generen neutrons
amb més abundància, però els acceleradors de partícules i les fonts especials de
neutrons també poden produir-los.

Els reactors nuclears produeixen neutrons quan els nuclis d’urani que constitueix
el combustible nuclear es desdoblen o s’escindeixen.

1.3.4 Radiació gamma (γ)

Les radiacions gamma són radiacions ionitzants electromagnètiques
procedents del nucli de l’àtom, que es produeixen quan l’àtom en estat excitat
allibera energia i passa a l’estat fonamental.

Les radiacions gamma tenen la mateixa naturalesa que les radiacions no ionitzants
(llum visible, UV, etc.), però són molt més energètiques.

Les radiacions gamma tenen una capacitat de penetració superior a les radiacions
alfa i beta, la qual cosa fa que el seu apantallament sigui més difícil. A l’aire pot
arribar molt lluny i per aturar-la cal utilitzar barreres de materials densos com el
plom o el formigó.

1.3.5 Rajos X

Els rajos X són radiacions ionitzants de naturalesa electromagnètica,
procedents de l’escorça de l’àtom que es produeixen per l’acció d’electrons
ràpids.

Els rajos X són les radiacions ionitzants menys energètiques, i per tant amb menys
poder de ionització, però presenten una capacitat de penetració elevada, i són
absorbits només per apantallaments gruixuts especials.
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Origen dels rajos X

L’origen dels rajos X és artificial.
S’aplica una tensió molt elevada

sobre un tub de rajos catòdics,
entre el càtode i l’ànode, per

produir un feix d’electrons
accelerats, que en xocar amb una

placa metàl·lica produeixen les
radiacions.

Múltiples del Bq

Les aplicacions industrials i
sanitàries requereixen fonts amb
activitats de milers o milions de

becquerels, per la qual cosa
sovint es treballa amb múltiples

d’aquesta magnitud:

• quilo (1 kBq = 103 Bq)

• mega (1 MBq = 106 Bq

• giga (1 GBq = 109 Bq)

• tera (1 TBq = 1012 Bq)

El Ci

El curie va ser la unitat utilitzada
originàriament i es va establir a

partir de l’activitat d’un gram de
radi-226. Una font amb una

activitat d’un Ci significa que
pateix 3,7·1010 desintegracions

per segon.

La radiació X és semblant a la gamma, però es produeix artificialment, a partir
d’un material que no té radioactivitat pròpia. La seva activació i desactivació,
doncs, tenen un control fàcil i immediat.

Els rajos X, la radiació gamma i la radiació de neutrons no són directament
ionitzants, però sí indirectament: en incidir sobre altres nuclis, poden activar-los
o causar emissions que sí que produeixen ionització.

1.4 Magnituds i unitats radiològiques

Per poder valorar les radiacions ionitzants i el dany que produeixen, es treballa
amb una sèrie de magnituds. Les principals són:

• L’activitat

• El període de semidesintegració

• La dosi absorbida

• La dosi equivalent

1.4.1 Activitat (A)

L’activitat d’un radionúclid és nombre de transformacions nuclears
espontànies que pateix per unitat de temps.

La unitat de l’activitat en el sistema internacional d’unitats és el becquerel (Bq),
que correspon a una desintegració per segon. També s’utilitza com a unitat el
curie (Ci), que equival a 3,7·1010 Bq.

L’activitat d’una font radioactiva és un paràmetre determinant de la seva peri-
llositat. La classificació de residus, fonts, etc. s’estableix fonamentalment per
l’activitat i per l’isòtop que conté.

L’activitat va decreixent amb el temps, a una velocitat que depèn del període de
semidesintegració.

1.4.2 Període de semidesintegració (T)

El període de semidesintegració és el temps necessari perquè l’activitat
d’un radionúclid es redueixi a la meitat.
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El temps del període de semidesintegració és característic de cada radio-núclid i
varia des de fraccions de segons fins a milions d’anys.

En la taula 1.1, podeu veure exemples dels períodes de semidesintegració de
diferents isòtops radioactius.

Taula 1.1. Període de semidesintegració per diferents substàncies radioactives

Element Període de semidesintegració

Tecneci, TC-99 6 hores

Iode, I-131 8 dies

Iode, I-125 60 dies

Cobalt, Co-60 5,3 anys

Cesi, Cs-137 30 anys

Carboni, C-14 5.600 anys

1.4.3 Dosi absorbida (D)

La dosi absorbida és la quantitat d’energia cedida per la radiació per unitat
de massa de matèria irradiada.

Podríem dir que la dosi absorbida és la quantitat d’energia absorbida en un punt
d’aquesta matèria irradiada per unitat de massa. Per tant, mesura l’acció de la
radiació en un material i és diferent en cada part d’aquest material.

La unitat de mesurament de la dosi absorbida en el sistema internacional és el gray
(Gy), que equival a 1 J/kg. També es pot expressar en rad (radiation absorbed
dose).

1 Gy = 100 rad

El dany originat per una radiació ionitzant és funció de la dosi absorbida, però
també del tipus de partícula. Alguns tipus de partícules produeixen més efectes
que altres. Per tant, la dosi absorbida no expressa l’efecte biològic resultant.

1.4.4 Dosi equivalent (H)

La dosi equivalent és la magnitud que s’utilitza per mesurar els efectes
biològics de la radiació en l’organisme. Correspon a la dosi absorbida per la
persona valorant el dany produït en funció del tipus de partícula.

Amb igualtat de dosi
absorbida, la radiació alfa
produeix més dany que la
radiació beta.
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Submúltiples del Sv

El sievert és una unitat molt gran
per a la seva utilització en

protecció radiològica i per això
s’utilitzen els seus submúltiples,

el milisievert (1 mSv = 10-3 Sv) i
el microsievert (1 Sv = 10-6 Sv).

Es calcula com el producte de la dosi absorbida (D) per un factor de ponderació
de la radiació (Wr):

H = D ·Wr

En la taula 1.2 es pot veure el factor de ponderació Wr, per a diferents tipus de
partícula.

Taula 1.2. Factor de ponderació Wr

Tipus de partícula Wr

Fotons, totes les energíes (radiacions X i gamma) 1

Electrons, totes les energíes 1

Neutrons, d’energía < 10 KeV 5

> 10 KeV a 100 KeV 10

> 100 KeV a 2 MeV 20

> 2 MeV a 20 MeV 10

> 20 MeV 5

Protons d’energía > 2 MeV 5

Particules alfa, fragments de fissió, nuclis pesants 20

La unitat de mesurament en el sistema internacional és el sievert (Sv), que equival
a 1 J/kg. També es pot expressar en rem.

1 Sv = 100 rem

1.4.5 Dosi efectiva

La dosi efectiva és la suma de les dosis equivalents ponderades en tots els
teixits i òrgans del cos, procedents d’irradiacions externes i internes.

La unitat de mesurament de la dosi efectiva en el sistema internacional és el sievert
(Sv).

1.5 Fonts de les radiacions ionitzants

En l’entorn natural de l’ésser humà sempre han estat presents les radiacions
ionitzants. És a finals del segle XIX i principis del XX quan es descobreixen i
s’estudien aquestes radiacions, i es troben noves aplicacions.

Part de les radiacions ionitzants a les quals estem exposats procedeixen de la
mateixa naturalesa: són les radiacions naturals. Una altra part és generada per
l’activitat de l’ésser humà, són les que anomenem radiacions artificials.
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1.5.1 Radiació natural o radiació de fons

La vida a la Terra implica inevitablement una exposició a fonts naturals de
radiacions ionitzants. No obstant això, encara que tots estem exposats a aquestes
radiacions, l’exposició no és uniforme i pot variar depenent de factors com el lloc
on vivim o treballem, de la forma de vida, dels materials de construcció, etc. Les
fonts naturals es poden agrupar en dos grups:

• Fonts externes, que són les procedents de l’exterior:

– Radiacions còsmiques. És la radiació procedent de l’espai exterior
(el Sol i els espais interesterals de l’Univers). L’exposició augmenta
en augmentar l’altitud sobre el nivell del mar, ja que la radiació és
retinguda en part per l’atmosfera.

– Radiacions terrestres. És la radiació emesa per les roques i el terra,
ja que l’escorça terrestre conté substàncies radioactives. Hi ha zones,
com per exemple les granítiques, que tenen un contingut en material
radioactiu elevat.

– Radiacions d’alguns edificis. Els materials de construcció d’alguns
edificis fets a partir de la matèria extreta del terra mateix poden
incrementar l’emissió de gasos radioactius, com el radó.

– Radiacions que contenen alguns aliments i begudes. Sobretot els
que concentren matèria orgànica, ja que els materials radioactius
presents al terra són absorbits per plantes i animals i es dissolen a
l’aigua.

• Fonts internes, per la presència a l’interior del cos humà de substàncies
radioactives. L’acumulació de radionúclids naturals al cos humà és sobretot
resultat de la inhalació i ingestió d’aquests materials de l’aire, els aliments
i l’aigua. Entre aquests radionúclids es troben radioisòtops de plom, poloni,
bismut, radi, potassi, carboni, urani, etc. De tots aquests, el potassi-40 és el
contribuent màxim.

1.5.2 Radiació artificial

A més de la radiació natural, l’ésser humà està exposat a fonts de radiació
que ell mateix ha creat. Les fonts d’aquestes radiacions ionitzants les trobem
fonamentalment en aplicacions a la medicina, a la indústria, a l’agricultura, en
investigació, en la fabricació d’elements combustibles i en centrals nuclears.

Radiació natural

El Comitè Científic de les
Nacions Unides per a l’Estudi
dels Efectes de les Radiacions
Atòmiques (UNSCEAR) estima
les dosis rebudes per radiacions
naturals i dóna un valor mitjà
mundial de 2,4 mSv per habitant
adult.

El granit pot emetre gas
radó.

Els radionúclids naturals
dipositats al cos humà
contribueixen en uns 0,3
mSv a la dosi efectiva anual.
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Radiacions ionitzants en la medicina

L’exposició mèdica és la font d’exposició més important a radiacions ionitzants
creada per l’ésser humà.

Les radiografies són una eina
imprescindible per al diagnòstic.

1. Radiodiagnòstic. L’aplicació més important de les radiacions ionitzants a
la medicina es troba en el camp del diagnòstic. S’utilitzen fonamentalment
rajos X de baixa energia i, en determinats òrgans o estructures, en què la
imatge dels rajos X no proporciona prou informació, es fan servir altres
fonts de radiació com els radioisòtops.

• Aplicacions diagnòstiques amb rajos X: els rajos X travessen el
cos i impressionen una pel·lícula fotogràfica o similar, produint una
imatge dels òrgans interns que s’utilitza per al diagnòstic. Entre
els llocs on es poden trobar aplicacions diagnòstiques amb rajos X
destaquen les instal·lacions de radiologia bàsica, per a la realització de
les radiografies més comunes, els centres de radiologia especialitzada
de gran hospitals (que poden tenir equips de mamografies, TAC, etc.),
els centres odontològics, els serveis d’urgència dels hospitals que
utilitzen equips radiogràfics portàtils, etc.

• Aplicacions diagnòstiques amb radioisòtops: els radioisòtops són
utilitzats per a l’estudi de diverses patologies, tumors, metàstasi, etc.
La seva aplicació ha donat lloc a una especialitat anomenada medicina
nuclear, que en el camp del diagnòstic permet l’examen funcional
precís de diferents òrgans, la visualització ràpida i no traumàtica
mitjançant gammagrafies, l’estudi dinàmic dels fenòmens ràpids com
la circulació cardíaca, l’activitat cerebral, etc.

2. Radioteràpia. La radioteràpia s’ocupa del tractament de determinades
malalties, fonamentalment oncològiques, per mitjà de radiacions ionitzants.

Les radiacions ionitzants destrueixen les cèl·lules tumorals, aprofitant la major
radiosensibilitat d’aquestes, però també poden destruir cèl·lules sanes dels teixits
que envolten els tumors. L’objectiu de la radioteràpia és portar la màxima dosi de
radiació a les cèl·lules tumorals amb la mínima dosi per a la resta de cèl·lules.

Radiacions ionitzants en la indústria

Les aplicacions dels radioisòtops dins del camp de la indústria presenten molts
avantatges, per la qual cosa s’han convertit en una important eina de treball.

• Aplicacions basades en l’acció de la matèria sobre la radiació: quan la
radiació penetra a través de la matèria, experimenta fenòmens d’absorció
i dispersió, que són diferents segons el material de què es tracta, la seva
constitució, etc. Per aquesta raó, el mesurament de la radiació ens dóna una
informació útil sobre el material amb el qual interacciona. Entre aquestes
aplicacions podem trobar la gammagrafia, el mesurament de gruixos i
densitats, el mesurament de nivells, el mesurament d’humitat, etc.
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• Aplicacions basades en l’acció de la radiació sobre la matèria: en aquest
grup s’aprofiten les modificacions que les radiacions ionitzants provoquen
en els materials. Entre aquestes aplicacions podem trobar l’esterilització
de materials, l’eliminació d’electricitat estàtica, la producció de materials
luminescents i els detectors de fum.

• Aplicacions basades en la utilització com a traçadors: consisteix a
incorporar radioisòtops a un material per seguir-ne i estudiar-ne el compor-
tament. Aquesta tècnica s’aplica al transport de fluids (per mesurar cabals,
veure models de circulació, etc.), en estudis de desgast i fricció de peces
metàl·liques, en investigació de processos químics (per estudiar la velocitat
i els mecanismes de reacció), en contaminació ambiental, per a la detecció
de fuites en canonades, per al control d’homogeneïtat en barreges, etc.

Radiacions ionitzants en l’agricultura

Les radiacions ionitzants tenen un paper important en l’agricultura. Algunes de
les principals aplicacions de les radiacions ionitzants en aquest àmbit són:

• Estudis sobre l’aplicació de fertilitzants: marcant els adobs amb determi-
nats isòtops es pot determinar la quantitat d’adob que realment absorbeix la
planta i la que es perd en l’ambient, cosa que permet optimitzar l’aplicació
dels adobs.

• Mutacions: la mutació de gens vegetals per millorar-ne les propietats es
pot induir artificialment amb tècniques d’irradiació. D’aquesta manera
s’aconsegueixen millores del rendiment, un augment de la resistència a
malalties, una millora de les característiques de les llavors, etc.

• Lluita conta insectes: mitjançant l’esterilització de mascles, per exposició
a radiacions ionitzants a dosis adients.

• Conservació d’aliments: mitjançant la irradiació dels aliments amb radia-
cions ionitzants durant un temps determinat.

Radiacions ionitzants en investigacions

Algunes activitats d’investigació utilitzen radioisòtops. En general, la investigació
utilitza els radioisòtops assajant en el laboratori, a petita escala, el comportament
d’un procés o activitat que posteriorment es podrà aplicar a gran escala.

Radiacions ionitzants en centrals nuclears

En una central nuclear es genera energia elèctrica a partir de la calor produïda per
reaccions nuclears de fissió.

Torres de refrigeració de la central
nuclear de Cofrentes, Espanya,
expulsant vapor d’aigua

Als reactors nuclears, les reaccions de fissió s’obtenen bombardejant amb neutrons
el combustible nuclear, que en la major part de centrals nuclears és l’urani.

Alguns exemples d’isòtops
utilitzats per mesurar
gruixos són el carboni 14
per a plàstics prims i el bari
133 per a làmines d’alumini i
coure.

Les fonts de rajos gamma
més corrents i aprovades
que s’utilitzen en el
tractament d’aliments són el
cobalt-60 i el cesi-37.
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La fissió o escissió nuclear consisteix a trencar un nucli pesant en diferents
fragments formats per nuclis d’àtoms més lleugers, a la vegada que
s’alliberen diversos neutrons i una gran quantitat d’energia.

Les instal·lacions nuclears són construccions molt complexes per les tecnologies
industrials utilitzades i pel seu alt grau de seguretat. Les característiques de la
reacció nuclear fan que pugui ser perillosa si es descontrola o si es produeixen
escapaments de radiació nociva per qualsevol causa.

L’energia nuclear produeix residus nuclears, fonamentalment pel combustible
nuclear esgotat, que s’han de mantenir en dipòsits aïllats i controlats durant molt
de temps.

1.6 Efectes biològics de les radiacions ionitzants

Com a resultat de l’exposició a radiacions ionitzants, el cos humà pot patir una
sèrie d’efectes. Els efectes biològics de les radiacions ionitzants sobre els éssers
vius han estat coneguts i estudiats amb detall des de fa molts anys.

Poc després de la invenció dels rajos X, les persones que treballaven amb ells van
observar caigudes de cabell i envermelliment de la pell a les àrees exposades. A
més, es va constatar que una exposició molt forta podia arribar a produir ferides
obertes (úlceres). Així mateix, es va veure que sovint es desenvolupava, uns quants
anys més tard, càncer de pell sobre les àrees que havien estat exposades.

Des d’aleshores, el coneixement dels efectes biològics de la radiació s’ha desen-
volupat en paral·lel a les seves aplicacions, tractant de trobar l’equilibri entre els
seus avantatges i els seus efectes nocius.

Els efectes de les radiacions ionitzants no solament poden afectar l’individu en
qüestió, sinó també a la seva descendència.

D’altra banda, els efectes es poden presentar immediatament després que el
treballador hagi patit una exposició o un temps després, que pot arribar a ser d’uns
quants anys en alguns casos.

Un altre factor important a l’hora de valorar el risc d’una exposició a radiacions
ionitzants és la dosi que rep el treballador. En alguns casos, la dosi determina la
gravetat dels efectes que es produeixen; en altres casos, no hi ha cap relació entre
la intensitat de l’efecte i la dosi rebuda.

Els efectes sobre l’organisme poden ser molt variats i es poden classificar
atenent diferents criteris: segons les cèl·lules sobre les quals actuen, segons
el temps entre l’exposició i l’aparició de l’efecte i segons la relació amb la
dosi.
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En la taula 1.3 es pot veure un esquema de les diferents classificacions dels efectes
de les radiacions ionitzants.

Taula 1.3. Classificació dels efectes sobre la salut de les radiacions ionitzants

Segons el lloc d’acció Segons el temps entre
l’exposició i l’aparició de

l’efecte

Segons la relació amb la dosi

Somàtics Immediats o aguts No graduals o estocàstics

Genètics Diferits o crònics Efectes graduals o no estocàstics

1.6.1 Efectes somàtics

S’anomenen efectes somàtics els efectes que es manifesten exclusivament
en el mateix individu irradiat i no es transmeten hereditàriament.

Els efectes somàtics poden ser immediats o diferits, segons el temps que ha
transcorregut des de la irradiació.

1.6.2 Efectes genètics

S’anomenen efectes genètics els efectes que es transmeten a la descendència
i es manifesten en generacions posteriors.

Els efectes genètics poden aparèixer tant en la primera generació com en genera-
cions successives.

Aquest tipus d’efecte és molt difícil d’estudiar en humans, ja que s’han d’observar
individus de diferents generacions, la qual cosa implica estudis de molts anys de
durada.

1.6.3 Efectes immediats o aguts

Els efectes immediats o aguts són els efectes que es manifesten en la persona
irradiada en un període de temps curt, que pot anar des d’hores fins a unes
poques setmanes després de l’exposició.

Els efectes immediats es poden manifestar en un teixit concret o sobre tot el cos
i la seva gravetat varia amb la dosi, el tipus de radiació i la part del cos irradiada.

Exemples d’efectes
genètics

Alguns efectes genètics que
poden produir les radiacions
ionitzants són malalties
hereditàries, defectes mentals,
anomalies a l’esquelet, etc.
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Per a aquests efectes immediats se suposa que hi ha en certa manera un procés de
recuperació cel·lular.

1.6.4 Efectes diferits o crònics

Els efectes diferits o crònics són els efectes que es manifesten en la persona
irradiada en un període de temps llarg, que pot arribar a ser d’uns quants
anys després de l’exposició.

És freqüent trobar càncers induïts per radiacions entre 20 i 26 anys després de la
radiació i leucèmies entre 10 i 15 anys.

1.6.5 Efectes estocàstics o no graduals

Els efectes estocàstics o no graduals són els efectes pels quals la probabilitat
que es produeixin augmenta amb la dosi rebuda, però no la seva gravetat.

Figura 1.4

En un efecte estocàstic, com més dosi, més probabilitat que es produeixi
l’efecte.

Efecte estocàstic i dosi

Una radiació ionitzant pot produir, per exemple, càncer. El fet que la dosi rebuda pel
treballador sigui més gran augmentarà la probabilitat de contraure la malaltia, però en si
mateixa aquesta malaltia no serà més greu.

Els efectes estocàstics estan relacionats amb l’aparició de mutacions cromosò-
miques hereditàries (efectes genètics) o no hereditàries, com el càncer (efectes
somàtics).
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En general, per a nivells baixos de dosi és difícil extreure conclusions sobre els
efectes estocàstics de les radiacions ionitzants. Generalment les dades disponibles
provenen d’estudis a elevades exposicions a radiacions, dels quals s’extrapolen les
dades.

1.6.6 Efectes no estocàstics o graduals

Els efectes no estocàstics o graduals són els efectes pels quals la gravetat
o intensitat de l’efecte depèn directament de la dosi rebuda, però no la seva
probabilitat.

A més, hi ha una dosi llindar, que s’estableix en 0,25 sV, per sota de la qual no
existeix una relació directa causa-efecte. A partir d’aquest valor apareixen danys
immediats que són directament proporcionals a l’exposició.

Figura 1.5

En un efecte no estocàstic, com més dosi, més gravetat de l’efecte.

Els principals efectes no estocàstics produïts per les radiacions ionitzants afecten
diferents òrgans i sistemes del cos humà, fonamentalment el sistema hematopoètic,
el sistema digestiu, la pell i els sistemes reproductors.

• Alteracions del sistema hematopoètic: el sistema hematopoètic comprèn
la medul·la òssia, la sang, els ganglis limfàtics, la melsa i el tim. El teixit
hematopoètic és el més sensible a les radiacions. Les cèl·lules mare de la
medul·la òssia, precursores de les cèl·lules de la sang, són molt sensibles
a les radiacions, mentre que les cèl·lules de la sang són resistents, però
reflecteixen els danys produïts a la medul·la òssia.

Una exposició a dosis moderades pot causar una disminució en el nombre
de leucòcits i de plaquetes. La disminució en el nombre de leucòcits es
tradueix en una disminució de la resistència a les infeccions, mentre que la
disminució en el nombre de plaquetes pot arribar a provocar una anèmia
greu.

Estudis sobre efectes
estocàstics

La gran majoria d’estudis s’han
fet a partir de les conseqüències
de l’explosió de les bombes
atòmiques a la Segona Guerra
Mundial, dels experiments amb
armament nuclear i d’accidents
de centrals nuclears com la de
Txernòbil.
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• Alteracions sobre el sistema digestiu: l’intestí prim és la part de l’aparell
digestiu més sensible a les radiacions ionitzants. La radiació pot arribar a
inhibir el creixement cel·lular i, per tant, lesionar el revestiment del tub, fet
que produirà una disminució de les secrecions gàstriques i pèrdua de líquids
i electròlits.

• Alteracions sobre la pell: si la radiació aplicada sobre la pell és moderada,
aquesta es pot regenerar. Però quan les dosis són altes, es produeixen
inflamacions, atrofies, eritemes o envermelliments, descamacions de la pell,
úlceres i fins i tot càncers.

• Sistema reproductor masculí: les radiacions ionitzants poden produir en
els homes esterilitat temporal o permanent segons la dosi. Una dosi de tan
sols 0,15 Sv en els dos testicles pot produir una disminució del nombre
d’espermatozoides i una dosi d’entre 2 i 4 Sv, esterilitat permanent.

• Sistema reproductor femení: les radiacions ionitzants poden produir en
les dones esterilitat temporal o permanent. Les dosis necessàries per produir
esterilització varien en funció de l’edat i a mesura que s’aproxima l’edat de
la menopausa, la dosi esterilitzant és més baixa.

• Altres sistemes afectats: les radiacions ionitzants poden produir efectes
també sobre els ulls, l’aparell respiratori, el sistema cardiovascular, el
sistema urinari, el sistema nerviós, el fetge, etc.
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2. Avaluació i control de les radiacions ionitzants

L’exposició dels treballadors a les radiacions ionitzants en l’ambient laboral
genera riscos. Aquests riscos s’hauran de mesurar, avaluar i, si s’escau, s’hi hauran
d’aplicar les mesures de control necessàries, tot seguint la normativa vigent al pel
que fa al cas.

2.1 Exposició a radiacions ionitzants

Parlem d’exposició a radiacions ionitzants quan una persona està sotmesa a l’acció
i als efectes de les radiacions ionitzants. Segons com sigui aquesta exposició,
parlem d’irradiació externa o de contaminació radioactiva.

La irradiació externa és la transferència d’energia d’un material radioactiu
a un altre material sense que calgui un contacte físic entre tots dos.

Hi ha risc d’irradiació (figura 2.1) quan la persona està exposada a una font de
radiació no dispersa i externa, i no hi ha un contacte directe amb la font. La
irradiació cessa quan ens allunyem de la font radioactiva.

Figura 2.1. Irradiació externa

La contaminació radioactiva és la presència indesitjada de productes
radioactius en qualsevol superfície, matèria o mitjà, incloent-hi les persones.

Hi ha risc de contaminació radioactiva (figura 2.2) quan l’organisme entra en
contacte directe amb la font, que pot estar dispersa en l’ambient o dipositada sobre
una superfície. La contaminació radioactiva pot ser interna o externa:

• La contaminació radioactiva és interna quan la font penetra dins l’organisme
per qualsevol via. Quan un element radioactiu penetra en l’organisme, la
irradiació continua mentre que l’element està actiu a l’interior.

Risc d’irradiació externa

El risc d’irradiació augmenta
amb les radiacions molt
penetrants.

Així, és mínim en el cas de les
partícules α i β i molt gran en els
raig γ, els neutrons i els rajos X.
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• La contaminació radioactiva és externa quan afecta només la superfície
de l’organisme. Quan un element radioactiu es diposita sobre la pell, la
contaminació continua fins que es retiri de la pell.

Figura 2.2. Contaminació radioactiva

La contaminació radioactiva és més greu que la irradiació, ja que la persona
continua exposada a la radiació fins que s’eliminen els radionúclids (per exemple
per metabolisme) o decau la seva activitat radioactiva.

Tota contaminació radioactiva dóna lloc a una irradiació.

2.2 Instruments de mesurament

L’avaluació de les exposicions a radiacions ionitzants requereix la realització de
mesuraments. Els instruments de mesurament de les radiacions es basen en la
utilització d’alguns dels efectes que produeixen les radiacions en interaccionar
amb la matèria: la ionització de gasos, l’excitació de luminescència en sòlids i
l’ennegriment de plaques fotogràfiques.

Segons la seva aplicació, els instruments de mesurament es poden classificar
en dos grups: detectors de radiació i dosímetres.

2.2.1 Detectors de radiació

Els detectors de radiació són instruments de lectura directa que s’utilitzen
per vigilar el nivell de radioactivitat en una àrea o ambient determinat.
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Aquests instruments generalment són portàtils i indiquen en la pantalla la taxa de
radiació, és a dir, la dosi de radiació en un període de temps curt.

Són detectors de radiació: la cambra de ionització, els comptadors proporcionals,
els comptadors de Geiger-Müller, els detectors de centelleig, els detectors semi-
conductors.

Comptador de Geiger-Müller

• Cambra de ionització. Una cambra de ionització és un recinte tancat,
ple d’un gas, en què es troben dos elèctrodes entre els quals s’aplica una
diferència de potencial.

Quan una radiació ionitzant interacciona amb el gas, part dels seus àtoms
s’ionitzen. Els ions produïts es desplacen cap a l’elèctrode de signe contrari
(els ions de càrrega positiva es desplacen cap a l’elèctrode de càrrega
negativa, i a l’inrevés), amb la qual cosa es crea durant un instant un corrent
a la cambra (es genera un impuls de corrent). El corrent que travessa la
cambra, en determinades condicions, és proporcional a la radiació i es
pot amplificar i mesurar directament amb un electròmetre, o amplificar i
registrar mitjançant un circuit electrònic.

• Comptadors proporcionals. Els comptadors proporcionals es basen en el
mateix principi que la cambra de ionització, però s’hi aplica una diferència
de potencial molt més elevada. D’aquesta manera, els impulsos que es
generen són més grans i el circuit que cal per detectar-los és més simple.

• Comptadors de Geiger-Müller. Igual dels comptadors proporcionals, els
comptadors de Geiger-Müller, o simplement comptadors Geiger, es basen
en el mateix principi que la cambra de ionització. En aquest cas, però, la
diferència de potencial que s’hi aplica encara és molt més elevada, i per tant
els impulsos que es generen són molt més grans i no cal una amplificació
posterior. El circuit electrònic associat és molt simple.

Entre els inconvenients d’aquest tipus d’instrument podem destacar que són
exactes només per al tipus de radiacions pels quals s’han calibrat i que la
velocitat d’operació és relativament lenta.

• Detectors de centelleig. Els detectors de centelleig es fonamenten en la
propietat d’alguns sòlids i líquids transparents de produir luminescència
quan incideix una radiació sobre ells.

En interaccionar una radiació ionitzant amb aquestes substàncies anome-
nades fluorescents, perd energia i dóna lloc a l’emissió de llum visible o
ultraviolada.

La quantitat de llum que es produeix depèn de l’energia de la radiació
incident, i per tant s’obté una mesura de la radiació a partir de la detecció,
mitjançant una cèl·lula fotoelèctrica, d’aquesta llum emesa.

En molts camps d’aplicació, el comptador de centelleig és superior a la resta
de dispositius de detecció.

L’elecció de la substància luminiscent es farà en funció del tipus de radiació
que es vulgui mesurar. Així, per exemple, s’utilitzen:

Aplicació de les cambres
de ionització

Les cambres de ionització
s’utilitzen àmpliament a la
indústria nuclear, per la detecció
de radiacions
electromagnètiques i partícules
beta ja que proporcionen un
valor proporcional a la dosi
rebuda i tenen una vida útil
superior als tubs Geiger.

Els comptadors
proporcionals estan
dissenyats per detectar
partícules β i rajos X.

L’aplicació més habitual dels
comptadors de
Geiger-Müller és la detecció
de radiacions
electromagnètiques i
partícules β.

Invenció del comptador de
Geiger-Müller

El comptador de Geiger-Müller
va ser desenvolupat pel físic
alemany Hans Geiger i millorat
posteriorment pel mateix Geiger
i pel físic nord-americà d’origen
alemany Walter Müller el 1928.
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Història dels comptadors
de centelleig

El primer dispositiu de centelleig
es va inventar a principis del

segle XX i va tenir molta
importància en el

desenvolupament de la física
nuclear. En aquest instrument

original, s’havien de comptar els
centelleigs manualment, cosa

que implicava una fiabilitat
petita, per això aquest instrument

va ser substituït per altres
detectors, com el comptador de
Geiger. Aquest instrument es va

millorar el 1947, amb la
utilització d’un tub

fotomultiplicador, que convertia
els centelleigs en impulsos

elèctrics que es podien amplificar
i registrar electrònicament.

Un cristall de germani o
silici purs és un exemple de

cristall semiconductor.

La vigilància radiològica
dels treballadors

professionalment exposats
exigeix la utilització de

dosímetres.

– Cristalls de iodur de sodi per rajos X i radiacions γ.

– Líquids, antracè o plàstic per a la detecció de partícules β.

– Cristalls de sulfurs de cinc activat amb plata, per a la detecció de
partícules α.

• Detectors semiconductors. Els detectors semiconductors es fonamenten
en els parells electró-forat que produeix una radiació ionitzant en travessar
un cristall semiconductor, al qual s’aplica una diferència de potencial en les
cares oposades.

Els forats són mancances d’electrons en els enllaços de l’estructura cris-
tal·lina. Els electrons i els forats es desplacen al pas de la radiació, cosa que
permet mesurar-la.

Els detectors semiconductors utilitzen menys energia per produir un parell
forat-electró que la necessària per produir la ionització dels àtoms en la
cambra de ionització, per la qual cosa el seu rendiment energètic és superior.

2.2.2 Dosímetres

Els dosímetres són instruments de mesurament de la radiació que s’utilitzen
per mesurar la dosi a que està exposat el personal que treballa a les zones amb
risc de radiació.

Els dosímetres estan dissenyats per mesurar la dosi de radiació durant períodes
relativament llargs.

El dosímetre per mesurar la dosi del cos sencer s’ha de portar a una altura compresa
entre les espatlles i la cintura, en un punt on es pugui preveure que l’exposició serà
màxima.

Quan sigui necessari, per les condicions d’exposició, es portaran altres dosímetres
en determinats llocs, per avaluar l’exposició localitzada. Així, per exemple, es
poden portar dosímetres a les mans o als canells per avaluar l’exposició a les
extremitats; a l’abdomen, per avaluar l’exposició d’un fetus; en una cinta o barret
al front, per avaluar l’exposició del cristal·lí dels ulls, etc.

Radiòleg industrial amb dosímetres

Els dosímetres personals indiquen únicament la radiació a la qual ha estat exposat
el dosímetre. Assignar l’equivalent de dosi del dosímetre a la persona o als òrgans
de la persona és acceptable si la dosi és petita, però si el dosímetre indica dosis
grans, s’ha d’analitzar amb precaució la col·locació del dosímetre i els camps de
radiació reals per estimar la dosi que realment ha rebut el treballador.

Els principals tipus de dosímetres són el dosímetre de cambra de ionització, el
dosímetre de pel·lícula fotogràfica i el dosímetre de termoluminescència.
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Dosímetre de cambra de ionització

Els dosímetres de cambra de ionització, per la seva dimensió i per la seva forma
s’anomenen també detectors de butxaca, detectors de llapis i detectors de ploma.
Els dosímetres de cambra de ionització estan formats per un condensador elèctric
que es carrega prèviament i que sota l’acció de la radiació, per la ionització de
l’aire interposat entre les seves plaques, perd gradualment la càrrega.

Aquests dosímetres permeten al treballador conèixer ràpidament la dosi absorbida
per unitat de temps, però només es poden utilitzar per temps breus i els resultats
són poc precisos, per això només són vàlids com a valors indicatius de la dosi
absorbida. Per aquesta raó, sempre s’han de complementar amb dosímetres
termoluminescents o de pel·lícula, que són més exactes i fiables, encara que no
donen resultats immediats.

La utilització dels detectors de butxaca és molt freqüent per accedir a zones de
radiació elevada, en què es podrien rebre dosis molt altes en molt poc temps.

Dosímetre de pel·lícula fotogràfica

Els dosímetres de pel·lícula es fonamenten en l’ennegriment que es
produeix en les emulsions fotogràfiques (amb àtoms de plata) per l’acció
de radiacions ionitzants.

L’ennegriment produït en la pel·lícula utilitzada per un treballador exposat es
compara amb el d’altres pel·lícules exposades a quantitats de radiació conegudes,
cosa que permet determinar l’exposició del treballador.

Aquests instruments tenen l’avantatge que les pel·lícules es poden conservar
durant anys, de manera que es poden repetir les lectures. Com a inconvenient,
es pot esmentar que es tracta d’un procediment relativament complex, quant a
l’emmagatzematge de les pel·lícules verges, el revelatge, la conservació, etc. A
més, cal destacar que la resposta de l’organisme a la radiació no és igual a la
resposta de les pel·lícules.

Dosímetre de termoluminescència

Els dosímetres de termoluminescència es fonamenten en la propietat
d’alguns cristalls sòlids d’emmagatzemar l’energia que reben de les
radiacions.

Aquests cristalls sòlids retenen en algunes zones electrons excitats per la radiació,
la qual cosa implica una energia emmagatzemada que no es pot escapar. En
escalfar aquests materials, l’energia s’allibera en forma de llum que es mesura
amb cèl·lules fotoelèctriques. La quantitat de llum emesa pels cristalls termolumi-
nescents és proporcional a la radiació rebuda.

Cristalls
termoluminescents

Alguns exemples de cristalls
termoluminescents són els
cristalls de fluorur de liti i de
fluorur de calci. Els cristalls de
fluorur de liti són els més
utilitzats, ja que la seva resposta
és pràcticament equivalent a la
del teixit biològic.
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Els dosímetres de
termoluminescència són els
més utilitzats en l’actualitat.

Com a avantatges d’aquest tipus de dosímetre podem destacar que són més
precisos i que el rang de dosis per a les quals es pot utilitzar és més ampli. Com
a inconvenient podem esmentar la incapacitat de desar un registre permanent, a
diferència dels dosímetres de pel·lícula fotogràfica.

2.3 Límits de dosi

L’avaluació de les radiacions ionitzants requereix l’establiment d’unes dosis límit
amb les quals comparar els resultats dels mesuraments efectuats en els diferents
llocs de treball.

Aquests límits s’apliquen a la suma de les dosis rebudes per exposició interna i
externa en el període considerat i són valors que no s’han de sobrepassar mai.

En la taula 2.1 es fa un resum dels límits de dosi establerts en la normativa.

Taula 2.1. Límits de dosi segons l’RD 783/2001

Dosi efectiva Persones professionalment
exposades

Treballadors, aprenents i
estudiants de més de 18 anys

100 mSv/5 anys oficials
consecutius (màxim: 50
mSv/qualsevol any oficial)

Aprenents i estudiants (entre 16 i
18 anys)

6 mSv/any oficial

Persones professionalment no
exposades

Públic, aprenents i estudiants
(menors de 16 anys)

1 mSv/any oficial

Dosi equivalent Persones professionalment
exposades

Treballadors

Cristal·lí 150 mSv/any oficial

Pell 500 mSv/any oficial

Mans, avantbraços, peus i turmells 500 mSv/any oficial

Aprenents i estudiants (entre 16 i 18 anys)

Cristal·lí 50 mSv/any oficial

Pell 150 mSv/any oficial

Mans, avantbraços, peus i turmells 150 mSv/any oficial

Persones professionalment no
exposades

Públic, aprenents i estudiants (menors de 16 anys)

Cristal·lí 15 mSv/any oficial

Pell 50 mSv/any oficial

Casos especials Embarassades (fetus) Ha de ser improbable superar 1 mSv/embaràs

Lactants No hi ha d’haver risc de contaminació radioactiva corporal.

Exposicions especialment
autoritzades

Només treballadors professionalment exposats de categoria A: en casos excepcionals les autoritats
competents poden autoritzar exposicions individuals superiors als límits establerts, sempre que sigui amb
limitació de temps i en zones delimitades.

La legislació espanyola que recull els límits de dosi per radiacions ionitzants
és l’RD 783/2001, pel qual s’aprova el Reglament de protecció sanitària contra
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radiacions ionitzants. En aquesta normativa s’estableixen límits de dosi per als
treballadors exposats en general, per a les dones embarassades o en període de
lactància, per a persones en formació i estudiants, i per al públic en general.

2.3.1 Límits de dosi per treballadors exposats

El límit de dosi efectiva per a treballadors exposats és de 100 mSv durant tot
període de cinc anys consecutius, i la dosi efectiva màxima per a qualsevol any
és de 50 mSv.

A més, la normativa estableix el límit de dosi equivalent anual per a diferents parts
del cos: 150 mSv per al cristal·lí, 500 mSv per a la pell (calculant la mitjana sobre
qualsevol superfície cutània d’un cm2), per a les mans, els avantbraços, els peus i
els turmells (taula 2.1).

2.3.2 Límits de dosi durant l’embaràs i la lactància

La protecció del fetus ha de ser similar a la del públic en general. Per això, les
condicions de treball de les dones embarassades han de fer que la dosi equivalent
del fetus sigui la més baixa possible, de manera que sigui improbable que excedeixi
d’1 mSv (taula 2.1). D’altra banda, a les dones en període de lactància, no se’ls
ha d’assignar treballs amb un risc significatiu de contaminació radioactiva.

2.3.3 Límits de dosi per a persones en formació i estudiants

Els límits de dosi per a persones en formació i estudiants de més de 18 anys seran
els mateixos que per als treballadors exposats.

En cas que els estudiants tinguin entre 16 i 18 anys, el límit de dosi efectiva
s’estableix en 6 mSv per any oficial; el límit de dosi equivalent per al cristal·lí,
en 50 mSv anuals, i els límits de dosi equivalent anual per a la pell (calculant la
mitjana sobre qualsevol superfície cutània d’un cm2), les mans, els avantbraços,
els peus i els turmells, en 150 mSv anuals (taula 2.1).

Aquests límits només s’apliquen en el cas d’aprenents i estudiants que pels seus
estudis estan obligats a utilitzar fonts radioactives. En cap cas no se’ls han
d’assignar tasques als menors de 18 anys que els converteixin en treballadors
exposats.

Els límits de dosi per a persones en formació i estudiants d’edats inferiors han de
ser els mateixos que els establerts per al públic en general.

Podeu consultar l’RD
783/2001 en la secció
“Adreces d’interès” del
web d’aquest crèdit.
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Per consultar la normativa
en materia de protecció
radiològica, consulteu la

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

2.3.4 Límits de dosi per al públic

El límit de dosi efectiva anual establert per al públic és d’1 mSv. En circumstàncies
especials, el CSN pot autoritzar un valor de dosi efectiva superior en un únic any
oficial, sempre que la mitjana durant cinc anys oficials consecutius no sobrepassi
1 mSv per any oficial.

El límit de dosi equivalent anual (taula 2.1) establert per al cristal·lí és de 15 mSv
i per a la pell (calculant la mitjana sobre qualsevol superfície cutània d’1 cm2), de
50 mSV.

2.4 Protecció radiològica

La protecció radiològica té com a objectiu la protecció de les persones i del medi
ambient dels riscos derivats de la utilització de fonts radioactives, tant naturals
com artificials. Aquesta protecció pretén eliminar o reduir al mínim els efectes
nocius de la radiació ionitzant en els treballadors, en el públic en general i en el
medi ambient, sense obstaculitzar la seva utilització en activitats beneficioses.

Actualment hi ha normes molt estrictes de protecció radiològica en la majoria de
països, que solen incorporar les recomanacions de la Comissió Internacional de
Protecció Radiològica (ICRP). Es tracta, doncs, de legislacions bastant homogè-
nies.

La protecció contra les radiacions ionitzants inclou, d’una banda, una sèrie de
principis de tipus general i uns principis de protecció dels treballadors exposats
que afecten qualsevol instal·lació radioactiva. D’altra banda, una sèrie de mesures
bàsiques específiques, segons el tipus d’exposició present.

2.4.1 Normativa

En l’àmbit de la Unió Europea, el tractat EURATOM (constitutiu de la Co-
munitat Europea de l’Energia Atòmica) acorda que la comunitat ha de disposar
de normes uniformes en matèria de protecció sanitària contra els riscos de les
radiacions ionitzants, que com a mínim estableixin les dosis límit, els nivells
de contaminació màxima admissible i els principis fonamentals de vigilància
sanitària dels treballadors.

Seguint aquestes directrius, la Directiva 96/29/EURATOM estableix les normes
bàsiques relatives a la protecció sanitària dels treballadors i de la població contra
els riscos que resulten de les radiacions ionitzants.
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La Directiva 96/29/EURATOM ha estat transposada a la legislació espanyola
mitjançant l’RD 783/2001, pel qual s’aprova el Reglament de protecció sanitària
contra radiacions ionitzants.

D’altra banda, l’RD 413/1997 regula la protecció operacional dels treballadors
externs amb risc d’exposició a radiacions ionitzants per intervenció en zona
controlada.

L’RD 783/2001 i l’RD 413/1997 constitueixen la normativa bàsica
espanyola en matèria de protecció dels treballadors contra el risc d’exposició
a radiacions ionitzants.

Altres disposicions que recullen normes preventives sobre radiacions ionitzants
són:

• L’RD 815/2001, sobre justificació de l’ús de les radiacions ionitzants per a
la protecció radiològica de les persones amb motiu d’exposicions mèdiques.

• L’RD 1836/1999, pel qual s’aprova el Reglament sobre instal·lacions nucle-
ars i radioactives.

• L’RD 39/1997, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, en
què es classifiquen els treballs amb risc d’exposició a radiacions ionitzants
d’especial perillositat als efectes d’impedir a l’empresari que exerceixi
personalment l’activitat preventiva i d’obligar l’empresari a constituir un
servei de prevenció propi quan es tracti d’una empresa entre 250 i 500
treballadors.

2.4.2 Principis generals

En el treball amb radiacions ionitzants s’han de considerar una sèrie de principis
bàsics, com ara que el nombre de persones exposades és el mínim, que l’activitat
que impliqui aquesta exposició està justificada pels avantatges que proporciona i
que les exposicions es mantenen al nivell més baix possible, sense sobrepassar els
límits legalment establerts.

El sistema de protecció radiològica actualment recomanat per l’ICRP, i adoptat
per la legislació espanyola, recull aquests principis fonamentals: principi de
justificació, principi d’optimització i principi de limitació de la dosi.

• Principi de justificació. El principi de justificació estableix que tota
exposició a radiacions ionitzants ha d’estar justificada, és a dir, que el
benefici que ens aporti ha de ser superior al risc derivat de l’exposició.

Dit d’una altra manera, no es permetran activitats que originin riscos, llevat
que proporcionin un benefici als individus exposats o a la societat, que
compensi el perjudici que poden ocasionar.

Àmbit d’aplicació de l’RD
783/2001

L’RD 783/2001 s’aplica a totes
les pràctiques que impliquin un
risc derivat de les radiacions
ionitzants i concretament, entre
altres, a les activitats com
explotació de minerals
radioactius, activitats de
producció, tractament,
manipulació, utilització,
possessió, emmagatzament,
transport, importació, exportació,
i eliminació de substàncies
radioactives, a l’operació de tot
equip elèctric que emeti
radiacions ionitzants i que
contingui components que
funcionin a una diferència de
potencial superior a 5 kV i a la
comercialització de fonts
radioactives.

Aplicació del principi de
justificació

Seguint el principi de
justificació, tota pràctica inclosa
en l’àmbit d’aplicació de l’RD
783/2001 (Reglament de
protecció sanitària contra
radiacions ionitzants) ha de ser
justificada davant l’autoritat
competent, que decidirà si es
permet, amb l’informe previ del
Consell de Seguretat Nuclear
(CSN), considerant els
avantatges en relació amb els
danys que pot produir a la salut.
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Aquest principi s’ha d’aplicar a totes les activitats que impliquin un risc
derivat de les radiacions ionitzants que procedeixin d’una font artificial o
bé d’una font natural de radiació.

• Principi d’optimització. El principi d’optimització de la protecció es
fonamenta en el criteri ALARA (as low as reasonably achievable), segons
el qual totes les exposicions s’han de mantenir tan baixes com sigui
raonablement possible, tenint en compte factors socials i econòmics.

Aquests principis s’han d’aplicar a totes les activitats que impliquin un risc
derivat de les radiacions ionitzants que procedeixin d’una font artificial o
bé d’una font natural de radiació.

Article 4.2 RD 783/2001

“Las dosis individuales, el número de personas expuestas y la probabilidad de que se
produzcan exposiciones potenciales, deberán mantenerse en el valor más bajo que sea
razonablemente posible, teniendo en cuenta factores económicos y sociales.”

• Principi de limitació de la dosi. El principi de limitació de la dosi
estableix que la dosi de radiació total que pot rebre qualsevol persona no
pot superar els valors establerts com a límits legals, en funció de si es tracta
de treballadors exposats, persones en formació i públic en general. Aquest
principi no s’aplicarà a cap de les exposicions següents:

– L’exposició de persones per al seu propi diagnòstic o tractament
mèdic.

– L’exposició deliberada i voluntària de persones, quan no constitueixi
part de la seva ocupació, per ajudar a pacients en diagnosi o tractament
mèdic.

– L’exposició de voluntaris que participin en programes de recerca
mèdica i biomèdica.
A més, en determinades situacions excepcionals, el Consell de Segu-
retat Nuclear (CSN) podrà autoritzar exposicions laborals individuals
superiors als límits. La situació que impliqui aquest risc es considerarà
com a exposició especialment autoritzada.

2.4.3 Principis de protecció dels treballadors professionalment
exposats

La protecció dels treballadors exposats inclou una sèrie de principis aplicables
a qualsevol tipus d’exposició. D’acord amb l’RD 783/2001, la protecció dels
treballadors exposats s’ha de basar en els principis següents:

1) Classificació, delimitació i senyalització de les zones. Classificació dels llocs
de treball en diferents zones, atenent les dosis anuals previstes, el risc de dispersió
de la contaminació i la probabilitat i magnitud de les possibles exposicions. Es
defineixen les zones següents:
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• Zona controlada: és la zona en què hi ha la possibilitat de rebre dosis
efectives superiors a 6 mSv per any oficial o una dosi equivalent superior
a 3/10 dels límits de dosi equivalents establerts per al cristal·lí, la pell
i les extremitats. També es consideren zones controlades les zones en
què és necessari seguir procediments de treball per restringir l’exposició
a la radiació ionitzant, evitar la dispersió de contaminació radioactiva, o
prevenir o limitar la probabilitat i magnitud d’accidents radiològics o les
seves conseqüències.

A més, dins les zones controlades, es defineixen les zones següents:

– Zona de permanència limitada: és la zona en què hi ha el risc de
rebre una dosi superior als límits de dosi establerts.

– Zona de permanència reglamentada: és la zona en què hi ha el risc
de rebre en curts períodes de temps una dosi superior als límits de dosi
establerts.

– Zona d’accés prohibit: és la zona en què hi ha el risc de rebre, en
una exposició única, dosis superiors als límits de dosi establerts.

• Zona vigilada: és la zona, que no és zona controlada, en què hi ha la
possibilitat de rebre dosis efectives superiors a 1 mSv per any oficial o una
dosi equivalent superior a 1/10 dels límits de dosi equivalents establerts pel
cristal·lí, la pell i les extremitats.

Les zones controlades i vigilades han d’estar delimitades adequadament i l’accés
ha d’estar limitat a les persones autoritzades, que hagin rebut les instruccions
adients al risc existent a l’interior.

A més, les zones controlades i vigilades han d’estar senyalitzades a l’entrada de
manera visible. El risc d’exposició ha d’estar senyalitzat, mitjançant un trèvol
emmarcat per una orla del mateix color que el trèvol. El fons del senyal ha de ser
blanc i el trèvol i el marc, segons la zona que senyalitzin:

• Verd, per a les zones controlades.

• Groc, per a les zones de permanència limitada.

• Taronja, per a les zones de permanència reglamentada.

• Vermell, per a les zones d’accés prohibit.

• Gris blavós, per a les zones vigilades.

Senyal general de radiacions
ionitzants

A més, el senyal també ha d’indicar si el risc existent és només d’exposició
externa (irradiació), fonamentalment de contaminació o conjuntament d’exposició
i contaminació (figura 2.3). S’ha d’utilitzar:

• El trèvol amb puntes radials, quan el risc és d’exposició externa.

• El trèvol en camp puntejat, quan el risc és de contaminació.
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Per veure els colors de les
diferents senyalitzacions
de radiacions ionitzants,

podeu consultar la secció
“Annexos” al web d’aquest

crèdit.

• El trèvol amb puntes radials en camp puntejat, quan coexisteixen els dos
riscos.

Figura 2.3. Senyalització de radiacions ionitzants amb el tipus d’exposició

Els senyals es complementen amb la indicació del tipus de zona a la part superior
i el tipus de risc a la part inferior.

2) Classificació dels treballadors exposats. Classificació dels treballadors
exposats en diferents categories, segons les condicions de treball. Els treballadors
exposats es classifiquen en dues categories:

• Categoria A: pertanyen a aquesta categoria les persones que, per les con-
dicions en què es du a terme el seu treball, poden rebre una dosi efectiva
superior a 6 msV per any oficial o una dosi equivalent superior a 3/10 dels
límits de dosi equivalent establerts per al cristal·lí, la pell i les extremitats.

• Categoria B: pertanyen a aquesta categoria les persones que per les con-
dicions en què es du a terme el seu treball, és molt improbable que rebin
dosis superiors 6 msV per any oficial o a 3/10 dels límits de dosi equivalent
establerts per al cristal·lí, la pell i les extremitats.

3) Avaluació i aplicació de les normes i mesures de vigilància i control.
Avaluació prèvia de les condicions laborals i aplicació de les normes i mesures
de vigilància i control relatives a les diferents zones i a les diferents categories de
treballadors exposats, incloent-hi la vigilància individual.

L’aplicació de les normes i mesures de vigilància i control comprèn l’examen i
control dels dispositius i tècniques de protecció i dels instrument de mesurament,
que s’ha de fer d’acord amb els procediments establerts i ha d’incloure, en concret:

• L’examen previ dels projectes de la instal·lació, des del punt de vista de la
protecció radiològica.

• L’autorització de posada en servei de fonts noves.

• La comprovació periòdica de l’eficàcia dels dispositius i tècniques de
protecció.

• El calibratge, la verificació i la comprovació periòdica del bon estat i
funcionament dels instruments de mesurament.
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L’avaluació de l’ambient de treball inclou el mesurament de les dosis externes i el
mesurament de les concentracions d’activitat a l’aire i la contaminació superficial.
En qualsevol cas, s’hi ha d’especificar la naturalesa de les radiacions.

Aquests mesuraments es poden utilitzar per estimar les dosis individuals en els
casos en què no és possible o no és adient el mesurament individual.

Respecte a la vigilància individual, les dosimetries les han d’efectuar els serveis
de dosimetria personal autoritzats pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN) i els
resultats s’han de fer arribar al Servei de Prevenció que desenvolupa la funció de
vigilància i salut dels treballadors.

En els cas de treballadors de categoria A, és obligatori:

• Si el risc és d’exposició externa, la utilització de dosímetres individuals que
mesurin la dosi externa, durant tota la jornada laboral.

• Si el risc és d’exposició parcial o no homogènia, la utilització de dosímetres
adients en les parts més afectades.

• Si el risc és de contaminació interna, la realització dels mesuraments o les
anàlisis adients per avaluar les dosis.

En el cas de treballadors de categoria B, les dosis individuals es podran estimar a
partir dels resultats de la vigilància realitzada en l’ambient de treball.

És obligatori registrar totes les dosis rebudes durant la vida laboral dels tre-
balladors exposats en un historial dosimètric individual, que s’ha de mantenir
actualitzat i a disposició del treballador. En el cas dels treballadors de categoria
A, a més, aquest historial dosimètric ha d’incloure el seu historial mèdic.

Respecte al contingut de l’historial dosimètric, la llei estableix que s’han de
registrar, en el cas dels treballadors de categoria A, les dosis mensuals, les dosis
acumulades en cada any oficial i les acumulades durant cada període de cinc anys
consecutius. En el cas de treballadors de categoria B, s’han de registrar les dosis
anuals estimades o determinades.

És obligatori registrar les dosis
rebudes pels treballadors.

Els historials dosimètrics s’han d’arxivar fins que els treballadors tinguin 75 anys
i, com a mínim, durant 30 anys des que finalitza l’exposició laboral del treballador.

4) Vigilància sanitària dels treballadors exposats. Per poder començar a
treballar com a treballador de categoria A, cal un examen de salut previ. L’objectiu
d’aquest examen de salut és comprovar que la persona és apta per a aquest tipus
de treball, conèixer el tipus de treball fet anteriorment i , si escau, l’historial
dosimètric anterior.

A més, s’hauran de fer exàmens de salut periòdics, com a mínim anuals, per
verificar que el treballador continua essent apte. Quan sigui necessari, per
l’estat de salut del treballador, per les condicions de treball o pels incidents, s’ha
d’augmentar aquesta periodicitat.

En cas que se superi o es consideri que es pot haver superat algun dels límits
establerts, s’haurà de fer una vigilància sanitària especial.
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5) Informació i formació. Abans que iniciïn la seva activitat, s’ha d’informar els
treballadors sobre:

• Els riscos radiològics existents, així com la importància del compli- ment
dels requisits tècnics, mèdics i administratius.

• Les normes, procediments i precaucions que s’han d’adoptar.

• En el cas de dones, la necessitat de comunicar ràpidament l’embaràs o la
situació de lactància.

A més, abans d’iniciar l’activitat i periòdicament, se’ls ha de formar sobre les
mesures de protecció radiològica, en funció de la seva responsabilitat i del risc al
qual estan exposats.

En la taula 2.2 es pot veure un resum de les mesures bàsiques de protecció
radiològica.

Taula 2.2. Protecció radiològica dels treballadors exposats segons l’RD 783/2001

Possibilitat d’exposició 1 mSv < dosi anual < 6 mSv Dosi anual > 6 mSv

Classificació de zones Vigilada Controlada

Classificació de treballadors Classe B Classe A

Vigilància de l’ambient de treball Sí
Dosimetria d’àrea

Sí
Si hi ha risc de contaminació: EPI
i detectors de radiació obligatoris

Vigilància individual No Sí
Dosimetria personal

Vigilància específica de la salut No Sí
Inicial i anual

Nota: per sota d’una dosi anual d’un mSv es considera que no hi ha exposició.

2.4.4 Mesures bàsiques de protecció contra radiacions ionitzants

La protecció contra la radiació ionitzant inclou una sèrie de mesures bàsiques, en
funció del tipus d’exposició present.

Protecció contra la irradiació externa

La dosi rebuda en les proximitats d’una font de radiació depèn bàsicament del
temps d’exposició, de la distància entre la persona exposada i la font, i de la matèria
interposada entre les dues. Per tant, per aconseguir una protecció adequada contra
la irradiació externa, les mesures de protecció han d’actuar sobre aquests factors.

1) Limitació del temps d’exposició. Si es disminueix el temps d’exposició,
la dosi rebuda pel treballador disminuirà, ja que la dosi rebuda és directament
proporcional al temps d’exposició.
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Un objectiu primordial és reduir a un temps mínim les exposicions a
radiacions.

Per això, s’ha de procurar que les operacions amb fonts radioactives es facin en
el menor temps possible, tant la utilització de les fonts com les operacions de
manteniment i de preparació. I no s’ha de fer a prop de les fonts cap operació que
es pugui fer en un altre lloc.

Tot això és possible amb un coneixement de les operacions que s’han de dur a
terme, amb una bona planificació i amb l’entrenament dels treballadors.

2) Augmentar la distància. Si doblem la distància del treballador a la font
radioactiva, la dosi rebuda disminueix a una quarta part. Això és el que es coneix
com a llei de la inversa del quadrat: la dosi rebuda és inversament proporcional al
quadrat de la distància a la font radioactiva. Així doncs, com més lluny s’està de
la font radioactiva més disminueix la dosi rebuda.

Quan és possible allunyar-se de la font, l’augment de la distància constitueix
una protecció simple i ha de ser el primer mitjà de protecció.

Per això s’ha de procurar incorporar dispositius i procediments de treball que
augmentin aquesta distància a la font, com per exemple la utilització de comanda-
ments a distància, la utilització de barreres de protecció per mantenir allunyades
les persones de les zones perilloses, etc.

3) Utilitzar pantalles o blindatges de protecció. La interposició de certs
materials entre la font i el treballador (figura 2.4) atenua totalment o parcialment la
intensitat de la radiació ionitzant i permet una reducció notable de la dosi rebuda
pel treballador.

Figura 2.4. Material de protecció per a les radiacions
ionitzants.

Les radiacions, en interaccionar amb la matèria disminueixen la seva intensitat, en
funció del tipus de radiació de què es tracti i del material d’interacció. Així doncs,
les partícules α s’aturen amb un full de paper o amb l’epidermis, les partícules β
requereixen per aturar-se uns centímetres de material lleuger, com el vidre, la fusta
o l’alumini, i les radiacions ionitzants electromagnètiques requereixen materials
més pesants, com el plom o el formigó.

La limitació del temps
d’exposició és una mesura
senzilla, eficaç i econòmica
que sovint no s’utilitza prou.
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Perquè la utilització de pantalles o blindatges de protecció sigui eficaç,
és important, a l’hora d’escollir el tipus i el gruix del blindatge, tenir en
compte el tipus de radiació, la seva energia i el grau d’atenuació que es vol
aconseguir.

Hi ha dos tipus de pantalles o blindatges: les barreres primàries (atenuen la
radiació del feix primari) i les barreres secundàries (eviten la radiació difusa).
Alguns blindatges protegeixen davant la radiació directa, però no davant la radiació
difusa.

La forma més segura de protecció és tancar la font en un recinte blindat. Els
recintes blindats són espais tancats construïts per contenir la radiació ionitzant
i que proporcionen prou blindatge a totes les persones que es troben en zones
contigües. La seva dimensió i les seves característiques són variables en funció
del tipus de radiació, de les dimensions de la font radioactiva, etc.

Protecció contra la contaminació radiactiva

La contaminació radioactiva normalment és el resultat d’una pèrdua del control
sobre els materials radioactius durant la producció o l’ús d’isòtops. Per exemple,
si un radioisòtop utilitzat en imatges mèdiques es vessa accidentalment, el material
el poden difondre les persones que el trepitgin.La contaminació radioactiva també
pot ser el resultat inevitable de determinats processos, com ara l’alliberament de
xenó radioactiu en el reprocessament de combustible nuclear.

Quan hi ha un risc per contaminació radioactiva, les mesures de protecció
s’encaminen a evitar el contacte directe amb la font radioactiva i impedirne la
dispersió.

Les mesures de protecció s’han de triar en funció de la radiotoxicitat i activitat de
la font, i han d’actuar sobre les instal·lacions i zones de treball i sobre el personal
exposat.

1) Actuacions sobre les instal·lacions i zones de treball. A les instal·lacions amb
risc de contaminació radioactiva, s’hi han d’aplicar una sèrie de mesures, entre les
quals podem destacar:

• Les superfícies han de ser llises i sense porus ni fissures, per permetre una
descontaminació fàcil.

• Els sistemes de ventilació han de ser adients, per permetre una evacuació
eficaç dels gasos o aerosols produïts i evitar l’evacuació a l’ambient amb
filtres.

• S’han de controlar els residus líquids i sòlids que es puguin generar.

• S’han d’efectuar controls periòdics de la contaminació a la zona, els
materials i les robes utilitzades.

• Els materials de construcció han de tenir una resistència al foc adient.
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• S’ha de disposar dels sistemes de detecció i extinció d’incendis necessaris.

Cal disposar d’un pla de gestió de
residus radioactius.

2) Actuacions sobre el personal. S’ha d’actuar sobre les persones que treballen
en instal·lacions amb risc de contaminació radioactiva, amb informació, formació,
establiment de procediments de treball i altres mesures de protecció per disminuir
el risc. Entre les mesures que cal aplicar sobre les persones podem destacar:

• El personal ha de conèixer amb anterioritat la informació relativa a les
mesures preventives que s’hi han d’adoptar, als sistemes de descontaminació
i d’eliminació de residus i al pla d’emergència.

• En les instal·lacions amb risc de contaminació radioactiva ha d’estar abso-
lutament prohibit fumar, menjar, beure i utilitzar cosmètics.

• A la sortida de les zones controlades i vigilades s’ha de comprovar la
possible contaminació utilitzant els detectors adients.

• La utilització de proteccions personals ha de ser obligatòria a les zones
controlades i vigilades. Els EPI han d’estar perfectament senyalitzats,
ser preferentment d’un sol ús i no sortir de la zona fins que no estiguin
descontaminats.

Els EPI han d’estar disponibles.


