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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



Riscos físics ambientals 6 Els contaminants físics. L'ambient tèrmic

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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L’origen dels contaminants
físics és una font d’energia.

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.
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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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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.

• 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.
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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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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.

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

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.
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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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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.

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.
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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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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.

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
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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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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.

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.
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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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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.

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

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.
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Homeoterm

Animal que pot controlar la
temperatura corporal i

mantenir-la constant,
independentment de la

temperatura ambient.

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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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.

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.
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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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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.

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.
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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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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.

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.
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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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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.

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.
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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.

Com que tot cos sòlid està emetent constantment radiació infraroja, en una
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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:
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• 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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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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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).

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.
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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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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.

• 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%.
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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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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.

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.
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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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Un joule equival a 0,239
calories.

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).
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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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Encara que l’organisme
estigui en repòs, ha de
mantenir les seves funcions
vegetatives (respiració,
circulació, etc.).

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.
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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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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)

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.
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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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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.

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.
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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.


	Introducció
	Objectius
	Introducció als contaminants físics
	Higiene industrial
	Malalties professionals
	Epidemiologia laboral
	La vigilància de la salut
	Metodologia d'actuació en higiene industrial
	Identificació i localització dels riscos
	Quantificació o mesurament dels riscos
	Avaluació o valoració del risc
	Control del risc

	Classificació dels contaminants
	Els contaminants físics


	L'ambient tèrmic. Generalitats
	L'organisme humà i la temperatura
	Termoregulació
	Normativa bàsica
	Intercanvis tèrmics amb l'ambient
	L'evaporació
	Convecció
	Radiació
	Conducció
	Respiració

	Balanç tèrmic del cos humà
	Aïllament tèrmic del cos per la vestimenta

	Magnituds ambientals, unitats i instruments de mesurament. Generació metabòlica de calor
	Magnituds ambientals
	Temperatura de l'aire
	La temperatura de globus i la temperatura radiant mitjana
	Humitat de l'aire
	Velocitat de l'aire

	Unitats de mesurament de les magnituds tèrmiques
	Generació metabòlica de calor
	Mesurament de la despesa energètica mitjançant el consum d'oxigen
	Mesurament de la despesa energètica mitjançant la freqüència cardíaca
	Estimació de la despesa energètica mitjançant taules
	Mesurament de la despesa energètica mitjançant el control dels aliments



