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Introducció

Dins els agents físics que s’avaluen en higiene industrial, un dels més transcen-
dents, com a conseqüència del progressiu increment de les quotes de mecanització
en els llocs de treball i l’augment dels ritmes de producció, és el soroll. Moltes
activitats es duen a terme en un ambient amb contaminació sonora; per tant, el
soroll és el risc laboral que es manifesta de manera més reiterada.

L’avaluació dels nivells sonors en l’entorn laboral és una operació necessària i
imprescindible (per llei) per determinar la gravetat del problema i fer un diagnòstic
de la situació de partida, com a etapa prèvia a qualsevol programa de reducció del
soroll.

En aquesta unitat s’explica com s’avalua i com es controla l’exposició laboral al
soroll.

Per fer l’avaluació, la normativa estableix que s’han de portar a terme mesura-
ments del soroll ambiental amb instruments de mesurament adequats. En el
nucli d’activitat “Mesurament del nivell sonor” s’explica quins instruments de
mesurament hi ha, com i quan s’han de fer servir.

Un cop s’han fet les mesuraments, s’ha de poder comparar els valors obtinguts
amb els criteris de valoració que estableix l’RD 286/2006. L’avaluació del risc
higiènic per exposició laboral al soroll es fa basant-se en dos paràmetres: el nivell
diari equivalent i el nivell pic. Com portar a terme la seva valoració i, per tant,
l’avaluació es desenvolupa en el nucli d’activitat “Avaluació de l’exposició laboral
al soroll”.

En el nucli d’activitat “Control del soroll. Protecció individual” es donen
directrius per, en cas que en l’avaluació s’hagi detectat un risc d’exposició laboral
al soroll, minimitzar-lo i/o evitar el risc sobre els treballadors exposats.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat didàctica, és convenient anar fent les
activitats i els exercicis d’autoavaluació, i llegir els annexos. En el cas del nucli
d’activitat “Mesurament del nivell sonor”, compteu amb un recurs de contingut
que us ajudarà a practicar com es mesura el soroll. També disposeu d’un recurs
de contingut per al nucli d’activitat “Control del soroll. Protecció individual”, on
es poden veure protectors auditius individuals d’una casa comercial i practicareu
el càlcul de l’atenuació que produeixen els EPI.
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Objectius

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

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

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

• Identificar les desviacions, amb relació a l’exposició al soroll ambiental, en-
tre els procediments reals de treball i els mètodes i procediments establerts
normativament a l’empresa, a partir de manuals de procediment i normes
internes.

• Relacionar els factors de risc derivats de l’exposició al soroll ambiental amb
els paràmetres, els procediments, els instruments i els aparells per mesurar-
los.

• Interpretar les característiques tècniques d’ús i de manteniment, les condi-
cions de calibratge i els procediments de posada al punt dels aparells de
mesurament i enregistrament de sorolls, a partir de la documentació tècnica
de treball.

• Determinar els sorolls ambientals, el mesurament dels quals requereix
l’assessorament, la col·laboració o la consulta amb altres especialistes,
professionals o entitats, segons la normativa externa, els criteris interns i
les possibilitats de l’empresa.

• Determinar l’àmbit físic d’influència dels riscos, les persones afectades,
els temps d’exposició i les persones de l’organització implicades en la
seva prevenció, a partir de les característiques físiques dels llocs de treball,
d’acord amb els sorolls identificats.

• Identificar els valors dels paràmetres dels sorolls ambientals que configuren
nivells acceptables de seguretat i qualitat dels llocs de treball, segons la
normativa establerta i les informacions i els estudis tècnics de prevenció i
salut laboral.

• Determinar les desviacions dels nivells de risc als llocs de treball, derivats
de l’exposició a soroll ambiental, a partir de la comparació entre els valors
dels riscos identificats, la normativa vigent i els criteris de referència i
procediments de treball interns.

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

• Interpretar les característiques i les condicions d’aplicació de les mesures
de prevenció, protecció i senyalització, i les tècniques preventives aplicables
als riscos derivats de l’exposició a soroll ambiental, a partir de documenta-
ció i estudis tècnics.

• Relacionar les mesures de prevenció i protecció i les tècniques preventives
amb els riscos derivats de l’exposició a soroll ambiental i els efectes
eliminatoris o reductors del risc que poden originar.

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

• Programar la implantació de mesures preventives dels riscos derivats de
l’exposició a soroll ambiental, segons els factors de risc presents en el lloc
de treball, a partir del pla general de prevenció, les condicions de treball, les
característiques de les mesures i els procediments establerts d’implantació.

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

• Controlar els riscos derivats de l’exposició a soroll ambiental en llocs o
processos de treball, a partir d’observacions i mesuraments del procés i
del lloc de treball, les característiques dels equips de treball i les mesures
preventives implantades.
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Es recomana llegir l’NTP
270 sobre el mesurament
del soroll, encara que s’ha
de tenir en compte que fa
referència a una
normativa derogada pel
nou Reial decret 286/2006.
Ho podeu trobar en la
secció “Annexos” del web
d’aquest crèdit .També es
recomana llegir l’apèndix
5 de la guia tècnica de
l’RD 286/2006:
“Mesuraments del nivell
de soroll”.

1. Mesurament del nivell sonor

La Llei de prevenció 31/1995 i el Reglament dels serveis de prevenció 39/97
disposen que els riscos en el lloc de treball (i el soroll és un dels riscos que es
troben més habitualment) s’han d’identificar, eliminar, avaluar i controlar, per
aquest ordre. A més a més, el Reial decret 286/2006, del soroll, en l’article 6,
estableix que l’empresari haurà de fer una avaluació de l’exposició al soroll dels
treballadors que estan al seu càrrec basada en el mesurament dels nivells de soroll
en els seus llocs de treball. L’RD 286/2006 també estableix el següent:

• El mesurament i l’avaluació, les ha de fer personal qualificat.

• No és necessari mesurar en els casos en què la directa apreciació professio-
nal acreditada permeti arribar a una conclusió.

• La normativa també estableix que els mètodes d’avaluació i de mesurament
han de contenir l’estratègia de mostreig: nombre de lectures, nombre de
treballadors, forma de fer els mesuraments, durada dels mesuraments, i que
tots aquests paràmetres han de ser representatius de l’exposició.

• El mesurament del soroll, sempre que es pugui, s’ha de fer en absència del
treballador, i s’ha de col·locar el micròfon a l’alçada on es trobaria la seva
orella. Si no és possible, el micròfon s’ha de col·locar davant l’orella del
treballador a uns deu centímetres de distància (perquè el seu cos no faci de
pantalla).

• El nombre i la durada dels mesuraments i el moment ha de ser el necessari
per possibilitar la presa de decisions.

1.1 Condicions dels mesuraments del soroll ambiental

Per mesurar qualsevol risc sempre s’ha de partir de la identificació de tots els llocs
de treball aptes per ser avaluats, excepte aquells on a simple vista, com que el
soroll ambiental és molt baix, es pugui assegurar que el nivell diari equivalent al
qual estarà exposat el treballador no superarà els 80 dB(A) i que el nivell de pic
és inferior a 135 dB(C). No obstant això, les avaluacions s’han d’executar en tots
els llocs de treball on hi hagi dubtes raonables.

Per altra banda, s’han de localitzar totes les fonts generadores de soroll i considerar
tots els llocs de treball implicats.

Al seu torn, s’ha de concretar el conjunt de tasques que es repeteixen o no en una
jornada laboral i que serà la descripció del lloc de treball habitual, que és necessari
conèixer per definir on i quan mesurar.
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Grup homogeni de
treballadors

El grup homogeni de treballadors
és el conjunt de treballadors que

fan tasques similars i en el
mateix entorn laboral, de manera

que es pot considerar que estan
exposats al mateix nivell de risc.

Finalment, un cop es coneixen les fonts de soroll i estan definides les tasques de
cada lloc de treball, es podran concretar grups homogenis d’exposició, i així reduir
el nombre de ls mesuraments que s’han d’executar, extrapolant les dades de soroll
trobades per a un lloc a tot el col·lectiu del grup homogeni.

Els condicionant bàsics per fer mesuraments de soroll són:

• Per què es porten a terme els mesuraments.

• El lloc on es porta a terme el mesurament.

• El tipus de soroll en el lloc de mesurament.

• La durada del mesurament.

• Quan portar a terme els mesuraments.

• Quants mesuraments s’han de portar a terme.

• El tipus d’instrument de mesurament.

Totes aquestes qüestions es responen en l’article 6 i l’annex II del Reial decret
286/2006 i s’amplien a l’explicació d’aquest article i a l’apèndix 5 de la seva guia
tècnica.

1) Per què es porten a terme els mesuraments. Les raons per les quals es
justifiquen els mesuraments de soroll són variades i podem destacar:

• Realització d’una inspecció laboral.

• Definir les característiques del focus generador de soroll prèvies a la compra
d’una màquina o per implantar accions correctores.

• Verificació de l’eficàcia de les accions correctores portades a terme.

• Contrastar la forma com el soroll canvia amb el temps.

• Sense oblidar les exigències del Reial decret 286/2006, que estableix el
següent:

– Si LAeq,d > 85 dB(A) i/o Lpic >137 dB(C), s’ha de portar a terme una
avaluació com a mínim cada any.

– I si LAeq,d > 80 dB(A) i/o Lpic > 135 dB(C), l’avaluació periòdica ha
de ser com a mínim cada tres anys.

– S’han de portar a terme nous mesuraments quan es produeixi algun
canvi en el lloc de treball.

2) El lloc on es porta a terme el mesurament. Si el lloc de treball que s’ha
d’avaluar és fix, n’hi ha prou de situar el micròfon de mesurament a l’alçada del
cap del treballador i pròxim a l’orella, tenint cura d’evitar els possibles efectes
d’apantallament. D’una manera ideal s’hauria de mesurar el nivell sonor en el
lloc ocupat per l’orella del treballador, però sense que ell hi estigui present.
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Per saber com es fa la
suma logarítmica,
consulteu la unitat
didàctica “Introducció al
soroll” en el nucli
d’activitat “Conceptes
bàsics d’acústica”.

En la taula 2 (“Selecció
d’estratègies de
mesurament”), que es
troba en l’annex 5 de la
guia tècnica del Reial
decret 286/2006, hi ha
propostes de tipus
d’estratègia de
mesurament en funció de
la mobilitat del lloc de
treball a mesurar i la
complexitat de la tasca
que es desenvolupa.

Si no és possible evitar la presència del treballador, el micròfon es col·locarà entre
10 i 40 cm de distància del pavelló auditiu del treballador. Si no és possible posar
el sonòmetre a menys de 40 cm, s’haurà de fer servir un dosímetre.

També és important evitar que el tècnic que porta a terme el mesurament faci de
pantalla del soroll, per això el tècnic haurà de mantenir el sonòmetre allunyat del
seu cos i situar-se fora de la línia del focus d’emissió de soroll més important (si
n’hi ha) i el sonòmetre. I per descomptat, s’ha d’evitar la presència de qualsevol
altra persona al voltant del sonòmetre.

La manera més fàcil de portar a terme els mesuraments d’un lloc de treball fix és
usant un trípode per fixar el sonòmetre.

Per situar el micròfon en la direcció correcta de mesurament, s’han de seguir les
instruccions donades pel fabricant i en general, si el treballador està estàtic en el
seu lloc de treball, el micròfon seguirà la vista del treballador.

Si el lloc de treball és mòbil, s’hauria de desplaçar l’instrument amb el treballador
i per aquest cas és molt útil l’ús d’un dosímetre. Una altra possibilitat, si no es
disposa de dosímetre, és considerar que el lloc de treball està format per diferents
espais fixos i prendre mesuraments de soroll de cada espai i després calcular la
suma logarítmica dels diferents nivells sonors trobats.

3) El tipus de soroll en el lloc de mesurament. Segons el tipus de soroll, els
mesuraments s’han de portar a terme seguint uns procediments concrets.

• Si el soroll és estable en el lloc de treball, no cal mesurar durant tot el temps
d’exposició.

– Si s’efectuen els mesuraments amb un sonòmetre, s’han de fer com
a mínim 5 mesuraments d’una durada mínima de quinze segons
cadascuna i s’obté el nivell sonor equivalent directament de la mitjana
aritmètica.

– Si el mesurament es porta a terme amb un sonòmetre integrador que
fa mitjanes, s’obtindrà directament el nivell sonor equivalent. Com a
previsió, es poden portar a terme un mínim de tres mesuraments de
curta durada i fer la mitjana aritmètica.
Amb un dosímetre, s’obté directament el valor de nivell sonor equiva-
lent.

• Si el soroll és periòdic, cada mesurament ha de cobrir més d’un període.
Els mesuraments s’han de portar a terme amb un sonòmetre integrador que
fa mitjanes o amb un dosímetre.

– Si la diferència entre els valors màxim i mínim del nivell sonor de cada
període és inferior a 2 dB, n’hi ha prou amb fer tres mesuraments. El
nivell sonor equivalent es troba com la mitjana aritmètica dels valors
de tots els mesuraments.

– Si la diferència de nivells sonors en cada període és superior a 2 dB, el
nombre de mesuraments ha de ser, com a mínim, de cinc, que s’han de
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Per a més informació
sobre el mesurament del

soroll d’impacte, es
recomana llegir l’apèndix

5 de la guia tècnica del
Reial decret 286/2006,

que trobareu en la secció
“Annexos” del web.

En la mateixa secció 4 de
l’apèndix 5 de la guia

tècnica de l’RD 286/2006,
en la taula 3 (“Selecció de

la durada del mostreig”)
es troba la durada mínima

acumulada dels
mesuraments que es

recomana aplicar segons
el nombre de treballadors

que formen un grup
homogeni.

portar a terme de forma aleatòria. El nivell sonor equivalent es calcula
aplicant-hi càlculs estadístics.

• Si el soroll és d’impacte i es disposa d’un sonòmetre integrador que fa
mitjanes, es pot programar en la funció per a aquest tipus de soroll tal com
es disposa en l’annex 3 del Reial decret 286/2006.

• Si es poden definir cicles en el lloc de treball, els mesuraments han de ser
representatives de nombres sencers de cicles.

4) Durada del mesurament. Si es tracta d’un soroll continu, n’hi ha prou amb un
mesurament de curta durada, de pocs minuts, o fins i tot segons, si és molt estable,
per obtenir un valor representatiu.

Si el soroll és variable o d’impacte és necessari perllongar el mesurament durant
un període de temps suficient perquè el mesurament inclogui tots els augments
i les disminucions de nivell sonor i aconseguir un valor final representatiu de la
realitat.

Com més variabilitat del soroll, més llarg ha de ser el temps de mesurament.
Pot arribar a ser necessari mesurar durant tota la jornada laboral i plantejar-se
la utilització d’un dosímetre.

En qualsevol cas, el nivell sonor trobat es considera el nivell sonor durant tota
la jornada laboral, tant si s’ha mesurat durant tota la jornada com si se n’ha pres
un mesurament representatiu o se n’han pres diferents mesuraments en diferents
espais i s’ha calculat la suma logarítmica.

En l’apèndix 5 de la guia tècnica de l’RD 286/2006, en la secció 4 (“Estratègies
de mesurament”), podem trobar recomanacions del temps de mesurament en:

• Mesuraments basats en l’operació o tasca.

• Mesuraments basats en el mostreig durant el treball.

• Mesuraments de la jornada completa.

5) Quan portar a terme els mesuraments. S’haurà de mesurar quan s’estimi
que la situació de treball existent és representativa del que passa habitualment en
el lloc de treball; en definitiva, que no passin coses diferents de l’habitual de cada
dia, que no hi ha màquines espatllades totalment o parcialment, que no treballen
a més o menys revolucions de les habituals...

En l’apèndix 5 de la guia tècnica de l’RD 286/2006, en la secció 3 (“Selecció de
la jornada de mesurament”), s’especifica que s’escollirà una o més jornades que el
tècnic sobre la base de la informació rebuda de l’empresa i dels treballadors, que
siguin característiques del treball habitual.

6) Quants mesuraments s’han de portar a terme. En una mateixa jornada
laboral s’han de portar a terme tants mesuraments com siguin necessàries per
aconseguir un valor de nivell sonor mitjà representatiu del lloc de treball.
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El punt 2 (“Instruments de
mesurament”) de l’apèndix
5 de la guia tècnica de l’RD
286/2006 amplia la
informació donada en
l’annex III del mateix Reial
decret.

Si el nivell sonor varia d’un dia a l’altre, s’han de prendre mesuraments en dies
diferents i fer l’avaluació a partir del nivell sonor equivalent setmanal.

La norma ISO 1999:1990 diu que per valorar el risc de pèrdua d’audició és
tècnicament adequat prendre el valor de LAeq,d com el valor mitjà dels diferents
LAeq,d,i de les jornades a les quals l’individu està exposat a soroll. Tanmateix, com
que el Reial decret 286/2006 planteja que quan hi hagi variabilitat d’exposició
d’una jornada a l’altra es pugi fer servir el valor de LAeq,s, el valor mitjà deixa
de ser necessari. En el cas que la variabilitat d’exposició fos tan gran que
hi haguessin diferències apreciables entre els valors de LAeq,s corresponents a
diferents setmanes, s’agafarà com a referència la setmana en la qual el valor de
LAeq,s sigui més elevat.

7) Tipus d’instrument de mesurament. Hem de diferenciar quin instrument
de mesurament es fa servir, ja que la forma d’obtenir les dades sonores és molt
diferent si l’aparell és un sonòmetre o un dosímetre.

Els mesuraments sempre s’han de fer amb els aparells que segueixin les normes
fixades pel Reial decret 286/2006, en l’annex III (“Instruments de mesurament i
condicions d’aplicació”).

1.2 Tipus d’instruments de mesurament

El Reial decret 286/2006, en l’annex III (“Instruments de mesurament i condicions
d’aplicació”), estableix, segons el nivell sonor que es vol determinar (nivell
d’exposició diari o nivell pic), quins tipus d’instruments de mesurament es poden
fer servir i quines característiques han de tenir. Els tres instruments de mesurament
anomenats en el Reial decret són:

• Sonòmetres.

• Sonòmetres integradors-promitjadors.

• Dosímetres. Sonòmetre integrador

Dosímetre

Per mesurar el nivell global de soroll es fa servir un sonòmetre, un sonòmetre
integrador que fa mitjanes o un dosímetre i, si volem conèixer l’espectre sonor,
necessitem un analitzador de freqüències en temps real, que presenta en el mateix
instant el succés sonor, encara que la majoria de sonòmetres integradors indiquen
l’anàlisi en bandes d’octava i pocs en terços d’octava (són més cars).

L’espectre de freqüències s’aconsegueix amb l’anàlisi del soroll, amb ajut de filtres
electrònics que només deixen passar les freqüències que es troben dins una zona
delimitada (la d’una banda d’octava o d’una banda de terç d’octava, segons el
sonòmetre de què es tracti).

Tots els instruments de mesurament de soroll es poden classificar en funció de les
seves característiques de precisió. En la taula 1.1 hi ha la classificació segons la
precisió.
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Sonòmetres

En el cas dels sonòmetres, és
molt habitual utilitzar la norma

CEI 651, que classifica els
sonòmetres segons la seva
precisió en tipus 0, 1, 2 i 3.

Taula 1.1. Classificació dels equips de mesurament

Tipus 0 Tipus 1 Tipus 2 Tipus 3

Aplicacions Patró de referència de
laboratoris d’assajos

Estudis de camp i de
laboratori

Aplicacions generals Mesuraments prospectius

Precisió en condicions
de referència

± 0,4 dB ± 1,0 dB ± 1,0 dB ± 1,5 dB

Direccionabilitat en un
angle de 30º i de 1.000 a
2.000 Hz

0,5 dB 1,0 dB 2,0 dB 4,0 dB

Per portar a terme l’avaluació de l’exposició laboral a soroll, l’RD 286/2006
només permet l’ús d’instruments de mesurament de tipus 1 i 2.

El Reial decret 889/2006 estableix els instruments de mesurament i l’Ordre
ITC/2845/2007, de 25 de setembre, regula el control metrològic a l’Estat espanyol
sobre els instruments destinats a mesurar el soroll audible, sonòmetres, dosímetres
i calibradors.

1.2.1 Sonòmetres

Si es vol mesurar el nivell de pressió sonora que hi ha en un punt, el més habitual
és utilitzar un instrument de lectura directa com és el sonòmetre. El sonòmetre és
un instrument electrònic capaç de mesurar el nivell de pressió acústica, expressat
en decibels, sense considerar-ne l’efecte fisiològic. Registra un nivell d’energia
sobre l’espectre sonor de 0 a 20.000 Hz.

Un sonòmetre està constituït, bàsicament, per un micròfon que transforma les
variacions de pressió en variacions idèntiques d’una magnitud elèctrica. Con-
nectat al micròfon, hi ha un conjunt de circuits electrònics que condicionen el
senyal per obtenir un valor intel·ligible, i finalment hi ha un mecanisme indicador,
normalment una pantalla numèrica en què es llegeix directament el valor del nivell
de pressió sonora expressat en decibels.

Si en els circuits electrònics s’inclou un filtre que s’adapti a la definició de l’escala
de ponderació A, llavors la lectura de l’indicador serà el nivell sonor expressat en
decibels ponderats en A (dB(A)) i així s’obtindrà el nivell sonor ambiental ajustat
a la sensibilitat de l’oïda humana.

El sonòmetre és un instrument dissenyat i construït per mesurar el nivell de
pressió acústica dels sorolls ambientals. La majoria són portàtils i de fàcil
ús, cosa que permet fer còmodament els mesuraments necessaris per valorar
diferents situacions. A més, la majoria disposen de filtres de ponderació A i
C.

Els sonòmetres disposen, com a mínim, de:
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• Micròfon.

• Amplificador.

• Filtres de ponderació de freqüència.

• Circuit detector.

• Rectificador de senyal.

• Indicador de valors.

El micròfon és l’essència del sonòmetre. És un sensor acústic que és capaç
de transformar les variacions de pressió acústica en tensions elèctriques alternes
proporcionals a la diferència de pressió detectada. És la part més susceptible de
ser deteriorada perquè és a l’exterior de l’instrument. Habitualment es protegeix
amb una bola d’escuma de poliuretà, anomenadapantalla antivent, que no dificulta
la recepció del soroll i evita l’error per causa de corrents d’aire.

L‘amplificador multiplica el senyal del micròfon per fer-lo utilitzable i
transformar-lo en un senyal elèctric. Totes les variacions de pressió sonora les
converteix en senyals elèctrics equivalents, que es reflecteixen en un indicador
analògic o digital i s’expressen en decibels i/o decibels ponderats en A.

Els filtres de ponderació de freqüència s’acoblen a l’amplificador per propor-
cionar els valors sonors a l’escala desitjada, normalment l’escala de ponderació
A.

Els instruments de mesurament contenen uns circuits electrònics que detecten
les ones acústiques que els filtres han deixat passar transformades en senyals
elèctriques.

El rectificador de senyal és una xarxa de resistències elèctriques calibrada que
està inserida en l’amplificador per minorar el nivell del senyal elèctric.

Un cop el senyal elèctric és rectificat, els microprocessadors el converteixen en
un senyal digital que apareix en la pantalla de l’instrument en forma de nombres i
lletres, és el que anomenem indicador de senyal.

Si a més a més en els circuits s’inclou un filtre de pas de banda, bé d’octava, bé
de terç d’octava o bé tots dos filtres, la lectura de l’indicador podrà ser el nivell
sonor en la banda que correspon.

Els sonòmetres han de ser exactes i de mesures reproduïbles, és a dir, que el valor
que dóna l’indicador ha de coincidir amb el valor de la pressió sonora real en el
punt de mesurament, i també ha de coincidir amb el resultat indicat per un altre
sonòmetre que ha mesurat en les mateixes condicions. Els instruments disponibles
en el mercat comercial acrediten aquesta característica mitjançant la declaració de
compliment dels paràmetres de qualitat.

Les normes de qualitat defineixen una sèrie d’assajos molt precisos per comprovar
que un instrument tingui un comportament que el faci adequat per a l’ús que se’n
farà.
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Si voleu saber més sobre
el valor eficaç, consulteu

la unitat didàctica
“Introducció al soroll” en el

nucli d’activitat
“Conceptes bàsics

d’acústica”.

Els sorolls a mesurar tenen fluctuacions en el temps si són ràpides, impossibles
de determinar, per la qual cosa els sonòmetres disposen de la possibilitat de
seleccionar la velocitat de seguiment del soroll abans de donar un valor. Segons la
velocitat de seguiment, hi haurà un temps d’integració de la pressió sonora associat
(constant de temps). Cada opció de constant de temps és un valor del temps
que tarda l’instrument a indicar el nivell sonor des que ha començat a mesurar.
Les normes d’assaig defineixen tres valors, que es resumeixen en la taula 1.2. El
sonòmetre dóna com a lectura el valor eficaç (rms), que és el valor mitjà quadràtic
del mesurament de l’energia acústica del soroll. El valor eficaç proporciona la
mitjana del nivell de pressió acústica en el temps que duri el mesurament (constant
de temps), que pot ser slow, fast o impulsiu.

Taula 1.2. Constants de temps i les seves característiques

Nom Símbol Concepte mesurat Constant de temps

Lent (slow) S Valor eficaç (rms) 1 s

Ràpid (fast) F Valor eficaç (rms) 125 ms

Impulsiu (impulse) I Valor eficaç (rms) 35 ms i 1 s de descens

Pic (peak ) P Valor eficaç (rms) < 100 µs

L’opció slow és la que permet el seguiment i la lectura correcta del nivell de pressió
acústica quan es mesura un soroll continu i constant (figura 1.1). La normativa
sobre avaluació de l’exposició laboral al soroll obliga que els mesuraments del
nivell sonor es facin en la posició slow.

Figura 1.1. Soroll estable

La característica fast permet seguir fluctuacions ràpides del nivell de pressió
acústica, però és una opció inestable i amb constants canvis numèrics. El seu
temps d’integració (125 ms) és semblant al de l’oïda humana.

El soroll impulsiu té una durada de microsegons i es dóna quan el nivell de pressió
acústica decreix exponencialment amb el temps i els successius impactes estan
separats entre si més d’un segon. S’ha de tenir constància d’aquest tipus de soroll
en un lloc de treball mitjançant el mesurament del nivell de pic.

Una altra opció que incorporen la majoria de sonòmetres és la de mesurar el nivell
pic (peak) i, per activar-la, normalment només és necessari prémer el botó indicat
a l’aparell. Serveix per mesurar pics de soroll o impulsos màxims de soroll, ja



Riscos físics ambientals 17 Avaluació i control del soroll

Instruments de nova
generació

L’enorme desenvolupament
aconseguit per l’electrònica ha
permès disposar de microcircuits
capaços de portar a terme
multitud d’aplicacions
pràctiques amb una elevada
fiabilitat i un cost reduït.

Estan disponibles en el mercat
diferents instruments de
mesurament del soroll basats en
l’ús de microprocessadors, que
ofereixen una alta gamma de
possibilitats i permeten als
usuaris desenvolupar estudis del
soroll ambiental cada cop més
complets.

Un instrument genèric de
mesurament del soroll de nova
generació té un convertidor
analògic/digital,
microprocessadors, memòria,
teclat de control, una interfície i
una pantalla

Dosímetre

Funciona bàsicament com un
sonòmetre integrador i es tracta
d’un equip portàtil que integra
de forma automàtica els dos
paràmetres bàsics des del punt
de vista higiènic: el nivell de
pressió acústica i el temps
d’exposció.

que mesura i reté el valor acústic gairebé instantàniament. Conserva a la pantalla
el nivell màxim al qual ha arribat el nivell de pressió acústica durant el temps
de mesurament. També es fa servir per mesurar i valorar sorolls d’impacte i així
prevenir trencaments de timpà.

Perquè el valor pic sigui normalitzat, l’aparell ha de poder donar una resposta molt
ràpida a la lectura, normalment inferior a 0,1 s, com es veu en la taula 1.2.

Els sonòmetres per avaluar l’exposició laboral al soroll s’han d’ajustar, com
a mínim, a la norma CEI-651 per als instruments de tipus 2.
Han de disposar de la funció slow i de la ponderació A de freqüències.
Només es pot fer servir per a sorolls estables.

1.2.2 Sonòmetres integradors

Els sonòmetres integradors són instruments de mesurament del soroll evolucionats
dels sonòmetres convencionals que incorporen circuits electrònics digitals.

El fet que tinguin més circuits i siguin digitals fa possible que proporcionin
funcions addicionals, com ara permetre desar a la memòria dades, fer càlculs
matemàtics i elaborar dades, tenir connexió a ordinadors, cosa que permet el
buidatge de sèries de mesuraments realitzades i la seva anàlisi posterior, etc.

Una de les funcions més útils dels sonòmetres integradors per a l’avaluació de
l’exposició laboral al soroll és que poden calcular el nivell sonorequivalent.

Els sonòmetres integradors són els sonòmetres que incorporen els circuits
electrònics necessaris per portar a terme el mesurament del nivell de pressió
acústica continu equivalent ponderat A i es pot fer servir per mesurar
qualsevol tipus de soroll. S’han d’ajustar com a mínim a les prescripcions
establertes en la norma CEI-804 per als instruments de mesurament de tipus
2.

1.2.3 Dosímetres

La utilització de sonòmetres per mesurar l’exposició laboral al soroll de treballa-
dors que es mouen de lloc de treball amb ambients acústics diferents durant la
seva jornada laboral planteja dificultats per als tècnics a l’hora de portar a terme
els mesuraments de soroll. Per resoldre aquesta dificultat, en higiene industrial
és habitual l’ús del concepte de dosi de soroll. La dosi de soroll és una forma
de mesurar la quantitat d’energia sonora que rep un treballador en un període
relativament llarg de temps, normalment hores.
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La dosi de soroll es mesura amb uns aparells anomenats dosímetres personals.

Els dosímetres personals són uns instruments portàtils que mesuren el
nivell de pressió sonora durant un temps programat i van emmagatzemant
els valors trobats. En finalitzar el temps de mesurament programat,
proporcionen el valor de dosi de soroll.

El valor de dosi màxima admissible del dosímetre és del 100%.

El dosímetre està format per un monitor d’exposició, que acumula el soroll
constantment amb circuits i un micròfon similars als mesuradors de pressió sonora
dels sonòmetres. La diferència és que són portàtils i el treballador els pot portar a
sobre. El senyal acústic s’acumula en un condensador un cop ha estat transformat
en energia elèctrica. Porta incorporat un sistema lector en què s’expressa la dosi
acumulada durant el temps que ha estat en funcionament.

La dosi de soroll és proporcional a la pressió sonora eficaç i al temps (figura 1.2).

Figura 1.2. Soroll aleatori

Els dosímetres es diferencien dels sonòmetres en el fet que la lectura que donen
no és un valor puntual de nivell de pressió sonora si no que indica el tant per cent
de la dosi màxima permesa i inclou una indicació que s’activa per informar que se
sobrepassen els 140 dB de nivell pic.

La major part dels dosímetres personals de soroll disposen de:

• Micròfon.

• Detector de superació del valor de pic màxim.

• Ponderació de freqüència A.

• Detector de baix nivell sonor.

• Integrador.

• Indicador de valors numèrics.
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Dosímetres i sonòmetres

En l’actualitat hi ha dosímetres
que es poden fer servir com a
sonòmetres integradors, de
manera que un mateix aparell
sigui útil per a qualsevol situació.

Per conèixer els nivells
sonors ambientals
establerts per la llei,
consulteu l’RD 286/2006,
que podreu trobar en la
secció “Annexos” del web
d’aquest crèdit.

Els dosímetres són instruments portàtils que es poden portar a la butxaca durant la
jornada laboral sense molestar la feina del treballador. Han de complir les normes
CEI-651, CEI:804 i UNE-EN 61252, revisada el juliol de 2003, i també la norma
UNE-EN 61672:2005, que estableix que la resposta pic ha de ser100 s.

1.3 Procés de mesurament del nivell sonor

La realització de mesuraments de soroll amb un sonòmetre és una pràctica
aparentment senzilla, només cal connectar l’instrument, verificar que té bateries
en bon estat, comprovar que és dins el període de calibració portada a terme per
una empresa externa, calibrar amb el calibrador portàtil, posar-lo en un trípode en
el lloc habitual del treballador (si pots ser sense la seva presència) i llegir en el
visualitzador el resultat del mesurament.

Si es fan mesuraments amb el dosímetre, en lloc de deixar l’instrument en un
trípode, s’ha de programar el període de mesurament i s’ha de col·locar sobre el
treballador. Al final del temps de mesurament programat, es llegeix el tant per
cent d’exposició en el visor.

S’ha de tenir cura, per complir el requisit de representativitat del mesurament que
exigeix la normativa, de seguir els criteris amb els quals s’ha de portar a terme el
mesurament.

1.3.1 Mesuraments amb sonòmetres o sonòmetres integradors

La presència del treballador en el lloc de treball, quan es porten a terme els
mesuraments de soroll, pot produir pertorbacions en el camp acústic que alterin
els resultats.

Per evitar les pertorbacions acústiques degudes al treballador, la normativa reco-
mana que els mesuraments es facin, preferentment, en absència del treballador.

L’instrument de mesurament es pot posar sobre un trípode, de manera que
el micròfon quedi a l’alçada d’on es trobaria l’orella del treballador i dirigit
cap a la font sonora.

No sempre és possible aconseguir que el treballador abandoni el seu lloc de treball
per portar a terme els mesuraments. En aquest cas, el micròfon s’ha de col·locar
davant l’orella del treballador, a uns deu centímetres de distància.
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El mesurament sempre s’ha d’efectuar en la característica slow, ponderació
freqüencial A, tractant de dirigir el micròfon a la zona on s’obtingui una
millor lectura, a uns 10 centímetres de l’orella del treballador i, si és possible,
apartant el treballador per evitar apantallaments amb el seu cos.

Espectre sonor

El nombre i la durada dels mesuraments s’han de determinar tenint en compte
que l’objectiu bàsic és relacionar els mesuraments amb l’exposició al soroll que
correspon al lloc de treball que es vol avaluar per poder prendre decisions sobre
el tipus d’actuació preventiva que s’haurà de portar a terme.

Si els mesuraments que s’han portat a terme amb l’objectiu de valorar un lloc de
treball, tenint en compte el marge d’error intrínsec als mesuraments, ens permeten
afirmar que el nivell diari equivalent és dins un dels rangs d’actuació definits en
la normativa vigent, els mesuraments han estat suficients. En cas que el marge
d’error dels mesuraments no permeti assignar, amb garantia, un dels límits o
nivells establerts per la normativa vigent, es pot optar per alguna de les possibilitats
següents:

• Suposar que se supera el nivell establert per llei.

• Incrementar el nombre de mesuraments i tornar a intentar treure conclusions
sobre l’exposició a soroll.

• Augmentar la durada dels mesuraments.

Exemple de mesurament d’un soroll estable amb sonòmetre integrador

Es tracta d’un entorn laboral amb un nivell sonor ambiental estable (figura 1.3), és a dir, que
no té variacions de més de 5 decibels. El soroll és global, no hi ha un focus clar de soroll.

Figura 1.3. Exemple de soroll estable

Estratègia de mesurament:

• Treballador absent.

• Sonòmetre integrador de tipus 1.

Es prenen cinc mesuraments durant tot el temps d’exposició (taula 1.3).
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Taula 1.3. Valors obtinguts amb el sonòmetre integrador.

Mesurament LAeq,T (dB(A))

1 88,1

2 85,9

3 88,5

4 89,0

5 88,0

Es demana calcular el valor de nivell sonor equivalent ponderat en A, per al temps t, que
ens servirà posteriorment per calcular el valor d’exposició diària.

Per calcular al valor de LAeq,T , en el cas d’un soroll estable com que estem tractant, s’ha
de fer simplement la mitjana aritmètica dels valors, tal com estableix l’NTP 270.

Així doncs:

LAeq,T =
88, 1 + 85, 9 + 88, 5 + 89, 0 + 88, 0

5
= 87, 9 dB(A)

1.3.2 Mesuraments amb dosímetres

Si es vol saber la dosi de soroll que rep un treballador, s’ha de fer servir un
dosímetre personal. En aquest cas, és obligatori que el treballador porti enganxat
a sobre l’aparell i que el micròfon es col·loqui el més a prop possible de la seva
oïda, per exemple enganxat a la solapa de la camisa.

S’ha d’intentar col·locar el dosímetre a sobre del treballador, de manera que li
molesti el menys possible i sobretot que el cable del micròfon estigui ben protegit
perquè no es desendolli de l’aparell o es pugui enganxar en alguna màquina o amb
el braç del treballador.

El treballador ha de dur a terme les tasques habituals de la seva jornada laboral
sense tocar l’aparell ni modificar les dades programades en el programari.

Mesurament amb dosímetre d’última
generació

En el cas dels dosímetres, es fa un únic mesurament durant tot el temps d’exposició,
si és possible, i si no, un temps prou representatiu del nivell o dels nivells sonors
als quals està exposat el treballador durant una jornada laboral habitual.

1.4 Calibratge dels instruments de mesurament de soroll

El calibratge és obligatori per als sonòmetres, dosímetres o qualsevol instrument
de mesurament del soroll, i també per als calibradors interns. Hi ha dos tipus
de calibratge de l’instrument de mesurament: el calibratge intern i el calibratge
extern.

1) Calibratge intern. D’acord amb els requeriments de la normativa vigent,
el micròfon dels instruments de mesurament s’ha de verificar mitjançant un
calibrador acústic, abans i després de cada mesurament o sèrie de mesuraments.
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Alguns calibradors porten a
més a més un altre altaveu

que emet a 104 dB o que
poden emetre altres

freqüències, per exemple,
125, 250 o 2.000 Hz.

El calibratge abans i després de prendre mesuraments té com a finalitat la
verificació que el micròfon de l’instrument de mesurament detecta el nivell sonor
de manera correcta, dins el marge d’exactitud del tipus d’instrument (tipus 1, 2 o
3).

El calibratge dels instruments de mesurament de soroll es porta a terme amb
un calibrador acústic, que consisteix en un aparell que porta incorporat un petit
altaveu que emet un soroll uniforme, normalment d’una pressió acústica de 94 dB
i a una freqüència de 1.000 Hz. El procés de calibratge és el següent:

• Es posa en contacte el calibrador amb l’equip de mesurament del soroll,
introduint el micròfon en l’orifici que té el calibrador.

• Es posa en marxa el mesurador de soroll i es posa en la funció de mesura-
ment del nivell de pressió acústica i del nivell pic.

• S’acciona el calibrador acústic, que començarà a emetre el senyal predeter-
minat.

• Després d’un període d’estabilització, de més o menys un minut, es verifica
la lectura de l’aparell de mesurament i es contrasta amb el senyal acústic
emès pel calibrador. Per donar com a correcte l’equip, el valor de soroll que
indiqui ha de ser el que emet el calibrador amb un marge d’error dins el que
li correspon pel tipus d’aparell (tipus 0, 1, 2 o 3).

En cas que el valor que indiqui l’aparell no sigui el correcte, es pot intentar
ajustar la lectura de l’equip al del calibrador amb un botonet que té incorporat
i es recomana que es porti a calibrar a una empresa experta.

2) El calibratge extern. Fa referència a la verificació de totes les parts que formen
l’instrument de mesurament i l’ha de portar a terme una empresa especialitzada
abans de posar-se en funcionament i de manera periòdica.

El fabricant de l’instrument de mesurament ha d’adjuntar a l’aparell un certificat
de calibratge realitzat per una empresa certificada.

L’empresa certificada en calibratges d’aparells de mesurament de soroll ha d’in-
dicar cada quant s’ha de tornar a certificar l’aparell de mesurament, que per regla
general és d’una periodicitat anual.

Procés de calibratge

Les operacions obligatòries que s’han de portar a terme en un calibratge extern
són:

• Verificar l’estat de les piles dels equips i disposar de reserva.

• Assajos de verificació de mesurament amb calibradors sonors i en les
condicions ambientals següents:

– Temperatura de 20 ºC.

– Humitat relativa del 65%.

– Pressió atmosfèrica de 1.013 hPa.
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– Nivell de pressió acústica de fons menor a 60 dB(A).

– Estar lluny de camps magnètics i vibracions.

• Es revisa l’estat físic exterior de l’instrument: funda, cos, adaptador.

• Es revisa el seu estat de neteja.

Qualsevol aparell de mesurament de soroll fora de calibratge, per valor o per data,
no es pot fer servir per portar a terme avaluacions de l’exposició laboral a soroll.

Els calibradors acústics per portar a terme el calibratge abans de prendre mesura-
ments també els ha de calibrar cada any una empresa certificada i el fabricant
ha d’adjuntar a l’instrument la seva verificació inicial per part de l’empresa
certificada.

1.5 Successos acústics

Els successos acústics són fases d’exposició molt intenses provocades pel procés
o el mètode productiu de l’entorn laboral (figura 1.4).

Són estranys i de curta durada, s’escapen de l’anàlisi i el mesurament, idesvirtuen
el resultat, però s’han de considerar en l’avaluació.

Figura 1.4. Succés acústic

La fletxa marca la zona on s’ha produït un succés acústic.

La interpretació dels successos acústics és delicada. S’ha de disposar de bona
informació i experiència. Al final és el criteri del tècnic que porta a terme
l’avaluació decidir què es fa. Per decidir com tractar el succés acústic:

• S’han d’identificar les causes.

• S’ha d’observar l’entorn i el moment quan es produeix el succés.

• S’ha de treure, si l’instrument de mesurament ho permet, l’històric del
mesurament.

• S’han de fer mesuraments prospectius al voltant del moment del succés
acústic.

• S’han de consultar els treballadors implicats per saber quan i per què es
produeix el succés acústic per intentar eliminar-ne la causa.
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Succés acústic eliminat de l’històric

De vegades, el tècnic de prevenció decideix eliminar el succés acústic de l’històric
del mesurament, però és una acció perillosa, ja que pot fer disminuir considera-
blement el nivell de pressió sonora diari al qual el treballador està exposat o fins i
tot no detectar un nivell pic elevat.

1.6 Incerteses dels mesuraments

En el procés de mesurament hi ha diferents tipus d’incerteses. Es poden classificar
en:

Estem rodejats de múltiples fonts
sonores en la nostra vida quotidiana.

• Incerteses degudes als instruments de mesurament:

– Posició del micròfon.

– Tipus d’instrument: 1 o 2.

– Calibratge.

• Incertesa deguda a la realització del mesurament:

– Errors deguts a falses contribucions: vent, cops de micròfon...

– Errors en l’anàlisi de les condicions d’exposició.

– Contribucions de soroll externes no habituals en el lloc de treball, com
les alarmes acústiques, música, converses entre treballadors...

L’RD 286/2006, en els annexos II i III, dóna certes instruccions per minimitzar
els errors deguts al mesurament. I en l’apèndix 5, apartat 5 (“Incertesa dels
resultats”) hi ha una explicació més detallada sobre la incertesa i hi aparexien
exemples pràctics.

1) Incertesa associada als instruments de mesurament. La incertesa associada
als instruments de mesurament és el valor expressat en dB(A) que defineix un
interval de confiança del 95% i es coneix amb les sigles U2.

Depèn del tipus de precisió de l’instrument de mesurament. En la taula 1.4
es poden veure els valors estipulats internacionalment de U2 segons el tipus
d’instrument

Taula 1.4. Incertesa estàndard, U2, dels instruments de mesurament

Instrument de mesurament U2 dB(A)

Sonòmetre tipus 1 0,5

Sonòmetre tipus 2 1,0

Dosímetre 1,0

Posició del micròfon a sobre de
l’orellera

El valor que mesuri l’instrument també dependrà de la posició del micròfon. S’han
establert uns valors fixos de decibels per a les incerteses, que es coneixen amb la
simbologia U3. En la taula 1.5 se’n recullen els valors estandarditzats.
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Taula 1.5. Incertesa estàndard, U3, segons la posició del micròfon

Mesurament amb U3 dB(A)

Camp reverberant Camp lliure

Treballador absent 0,3 0,5

Treballador present 0,9 1,5

Dosímetre 0,9 1,5

Distribució normal (corba de Gauss)

2) Incertesa associada al mesurament. Estudis pel que fa a la incertesa associada
al mostreig han demostrat que l’exposició diària al soroll durant un període llarg
de treball (anys) segueix una distribució normal. L’estimació de la distribució
normal es fa utilitzant la distribució t de Student convencional. Es consideren els
límits de confiança al 95%.

La incertesa associada al mostreig és U1 i es defineix com el valor expressat
en dB(A) que defineix un interval de confiança al 95% en portar a terme el
mesurament ambiental de soroll. S’estima en funció del nombre de mostres (N) i
la desviació típica (SL) que es poden trobar en taules especialitzades, com la que
apareix en l’apèndix 5, apartat 5 (“Incertesa dels resultats”, taula 6) de la guia
tècnica de l’RD 286/2006.

Si el mesurament es fa amb un dosímetre durant tot el temps d’exposició U1 = 0
dB(A).

L’annex II de l’RD 286/2006 estableix que quan un dels límits o nivells sonors
establerts se situï dins l’interval d’incertesa del resultat del mesurament es pot
optar pel següent:

• Suposar que se supera aquest límit.

• Tornar a mesurar augmentant el nombre de mesuraments i/o la seva durada.

En la figura 1.5 i la figura 1.6 es pot veure gràficament què significa aplicar una
no-conformitat o bé portar a terme més mesuraments.

Figura 1.5. Suposar que se supera el limit
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Figura 1.6. Incrementar el nombre de mesuraments

1.6.1 Incertesa global

En la pràctica preventiva, no hi ha gaire temps per fer càlculs d’incerteses i, a
més, en la majoria de mesuraments hi ha tants factors aleatoris que intervenen en
l’error total del resultat que seria gairebé impossible valorar-los. Per facilitar la
tasca, s’ha definit la incertesa global del resultat (U) com la mitjana geomètrica de
les incerteses degudes a l’instrument i al mesurament, expressada en dB(A). En
la fórmula de la incertesa global dels resultats està l’expressió matemàtica:

U =
√

U2
1 + U2

2 + U2
3

On:

U1: Incertesa associada al mostreig.

U2: Incertesa associada a l’instrument de mesurament.

U3: Incertesa associada a la posició del micròfon. Totes en dB(A)

L’experiència ha demostrat que habitualment U > 1 i que el valor més freqüent és
≥ 2. I per facilitar el procediment, s’han proposat valors estàndard de U, que són
els de la taula 1.6, com a valors aproximats.

Taula 1.6. Valors d’incertesa global

Tipus d’instrument U dB(A)

1 1

2 2

Exemple d’aplicació de la incertesa

S’han portat a terme cinc mesuraments ambientals en un entorn laboral de soroll estable
(taula 1.7). El treballador no estava present i s’ha fet servir un sonòmetre integrador de
tipus 1 Els valors de nivell sonor equivalent ponderat en A que ha marcat l’instrument dels
cinc mesuraments és:

Taula 1.7. Valors del nivell sonor

Mesurament LAeq,T (dB(A))

1 88,1

2 85,9
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3 88,5

4 89,0

5 88,0

Aplicant-hi el càlcul estadístic, obtenim:

LAeq,T = 87, 9 dB(A)

U1(SL = 1, n = 5) = 1, 1 dB(A)

I fent servir la taula amb els valors d’incertesa estàndard U2 dels instruments de
mesurament i la taula amb els valors d’incertesa estàndard U3 segons la posició del
micròfon, agafem els valors:

U2 = 0, 5 dB(A): sonòmetre tipus 1.

U3 = 0, 5 dB(A): treballador absent i considerem camp lliure.

La incertesa global es calcula mitjançant la fórmula:

U =
√

U2
1 + U2

2 + U2
3

i substituint els valors tenim:

U =
√

1, 12 + 0, 52 + 0, 52 = 1, 3 dB(A)

Si en lloc de fer càlculs, haguéssim mirat la taula corresponent als valors d’incertesa global,
el valor de U = 1 dB(A).

Si ajustem al nombre sencer els valors de la incertesa global calculada, ens dóna 1, que
és el mateix valor que el de la taula de valors d’incertesa global.

Si es tenen mitjans materials i humans, la incertesa global es calcula mitjançant
fórmules estadístiques i matemàtiques i, si no, ja n’hi ha prou d’utilitzar els
valors de la taula 1.6, tenint en compte la suma d’inexactituds que ja s’han anat
arrossegant durant tot el període de mostreig.
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En la secció “Annexos”
del web podeu trobar el
text íntegre de l’RD
286/2006 i en la unitat
didàctica “Introducció al
soroll” en el nucli
d’activitat “Marc normatiu
sobre el soroll” trobareu
explicat el Reial decret.

Factors de risc davant
l’exposició laboral a soroll

• Temps d’exposició.
Com més temps, més
risc.

• Freqüència i nivell de
pressió sonora. Més
elevats, més risc.

• Tipus de soroll.

• Distància a la font
emissora. Com menys
distància, més risc.

• Sensibilitat de la
persona receptora: edat,
resistència física,
característiques de la
seva oïda.

• Danys previs a l’oïda.

• Mitjans de protecció
col·lectius i/o
individuals utilitzats.

Per ampliar la informació
sobre la incertesa del
mesurament, consulteu el
nucli d’activitat
“Mesurament del nivell
sonor” d’aquesta mateixa
unitat didàctica.

2. Avaluació de l’exposició laboral al soroll

Per portar a terme l’avaluació de l’exposició laboral al soroll és obligatori seguir
les directrius del Reial decret 286/2006. El procés d’avaluació ha de comprendre
les actuacions següents:

• Avaluació inicial.

• Avaluacions addicionals:

– Avaluacions cada cop que es creï un nou lloc de treball o algun dels
existents sigui afectat per modificacions.

– Avaluacions periòdiques segons el que estableix la normativa.

La normativa estableix que l’avaluació s’ha de fer i que els mètodes i instruments
de mesurament han de permetre la determinació dels paràmetres següents:

• Nivell diari equivalent ponderat en A: LAeq,d .

• Nivell pic: Lpic.

• Nivell setmanal equivalent ponderat en A: LAeq,s.

I a partir dels valors de nivell diari i nivell pic o nivell setmanal i nivell pic s’han de
comparar amb els valors límit o que donen lloc a una acció definits en la normativa
vigent i decidir si hi ha risc i, en cas afirmatiu, quines actuacions s’han de portar
a terme.

Quan un dels límits establerts se situï dins l’interval d’incertesa del resultat del
mesurament, es pot optar per:

• Pressuposar que se supera aquest valor.

• Incrementar el nombre de mesuraments i/o la seva durada fins a aconseguir
la reducció de l’interval d’incertesa, sense sobrepassar mai el temps d’ex-
posició. L’interval d’incertesa s’ha d’estimar tenint en compte la pràctica
metrològica.

Un cop s’ha portat a terme l’avaluació, tot el procés realitzat, les conclusions i
les mesures de control i protecció individual proposades s’han de plasmar amb un
document anomenat informe d’avaluació, que ha d’estar signat per la persona o
les persones que han portat a terme l’avaluació i per l’empresari, per confirmar
que l’ha llegit.
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Els sonòmetres integradors
i els sonòmetres integradors

que fan mitjanes són el
mateix tipus d’instrument.

En el text, per abreujar, no
es posa l’expressió que fa

mitjanes, tot i que sí que
apareix en el Reial decret

286/2006 .

2.1 Càlculs per obtenir el nivell sonor ambiental

Cada tipus d’aparell dóna uns o altres tipus de dades, per la qual cosa, segons el
tipus d’aparell utilitzat per mesurar, després s’han de portar a terme uns càlculs.
En el mercat, actualment hi ha tres tipus d’aparells que mesuren soroll, que són:

• Sonòmetres.

• Sonòmetres integradors.

• Dosímetres.

A més, el Reial decret 286/2006, en l’article 6, estableix que per portar a terme
els mesuraments s’han de fer servir els instruments indicats en l’annex III del
mateix Reial decret. Així mateix s’ha de tenir en compte si es fan mesuraments
per determinar:

• El nivell diari equivalent.

• El nivell pic.

En funció de quin dels dos paràmetres es vol mesurar, es poden fer servir uns o
altres instruments de mesurament amb unes característiques determinades.

• Mesuraments del nivell diari equivalent ponderat en A (LAeq,d). El
mesurament per determinar el nivell diari equivalent es pot portar a terme
amb els tipus d’instruments següents:

– Sonòmetres. Aquests aparells són vàlids quan el soroll que es vol
mesurar és estable, llavors la lectura mitjana es considerarà igual al
nivell de pressió acústica continu equivalent ponderat en A (LAeq,T ).
El valor de LAeq,d es calcula mitjançant fórmula.
Els sonòmetres han de ser com a mínim de classe 2, han de tenir l’opció
slow i els filtres de ponderació A.

– Sonòmetres integradors que fan mitjanes. Serveixen per mesurar
qualsevol tipus de soroll. Calculen directament el valor de LAeq,T .
El valor de LAeq,d es calcula mitjançant fórmula.
Han de ser com a mínim de classe 2.

– Dosímetres. Serveixen per mesurar qualsevol tipus de soroll. Cal-
culen directament el valor de LAeq,d . S’ha de fer un mesurament
prou representativa, s’aconsella que sigui com a mínim del 90% del
temps d’exposició i que es mesurin tres jornades. El valor de LAeq,d

serà la mitjana aritmètica dels tres valors. Si el resultats dels tres
mesuraments en tres dies diferents difereixen en més de tres decibels,
cal mesurar com a mínim una altra jornada i tornar a fer la mitjana
aritmètica.
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• Mesuraments per obtenir el nivell pic (Lpic). Els instruments de mesura-
ment permesos en l’RD 286/2006 han de tenir els circuits adequats per al
mesurament directe dels valors pic.

El nivell pic, en ponderació C, és un valor que proporciona directament
l’instrument de mesurament que l’obté a partir del nivell sonor ponderat en
C que ha desat en la memòria durant tot el temps de mesurament del soroll
ambiental.

2.1.1 Càlcul del nivell diari a partir de mesuraments amb sonòmetres

Per avaluar el soroll utilitzant un sonòmetre simple, s’han de portar a terme
diferents mesuraments ambientals puntuals aleatoris dins el període de temps que
volem avaluar. Els valors que apareixeran en la pantalla en cada mesurament de
l’aparell seran el nivell de pressió acústica ponderat en A que correspon a l’instant
concret en què s’ha pres el mesurament.

El nivell de pressió acústica continu equivalent ponderat en A que correspon
al temps d’exposició es pot calcular portant a terme la mitjana aritmètica dels
valors puntuals, com es mostra en la fórmula que apareix a continuació, que és el
sumatori logarítmic dels nivells de pressió sonora instantanis.

LAeq,T =
1

n
·
i=n∑
i=1

LpAi

On:

LAeq,T : nivell de pressió acústica continu equivalent ponderat en A per a un temps
T, en dB(A).

LpA: nivell de pressió acústica ponderat en A, en dB(A).

n: nombre de mesuraments instantanis que s’han portat a terme en un tempsT.

El valor de nivell d’exposició diari equivalent es calcula mitjançant la fórmula
següent, que és la ponderació temporal (temps d’exposició, temps de referència
de vuit hores) en forma logarítmica.

LAeq,d = LAeq,T + 10 · log
(
T

8

)
En què:

LAeq,T : nivell d’exposició diari, en dB(A).

LAeq,T : nivell de pressió acústica continu equivalent ponderat en A per a un temps
T, en dB(A).

T : temps d’exposició del treballador al soroll, en hores.
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Amb el valor de nivell d’exposició diària equivalent es fa l’avaluació
de l’exposició laboral al soroll comparant amb els nivells definits en la
normativa vigent.

2.1.2 Càlcul del nivell diari a partir de mesuraments amb sonòmetres
integradors

Si el sonòmetre integrador està col·locat en el lloc de treball a avaluar i programat
per a mesurar durant tot el temps d’exposició, el valor que proporcionarà la
pantalla de l’instrument (la lectura) serà el nivell de pressió acústica continu
equivalent ponderat a A que correspon al temps d’exposició.

Cicles de treball

Si el lloc de treball que es vol avaluar està format per cicles i subcicles, s’han de portar
mesuraments del soroll en cicles complets i en prou quantitat per obtenir un resultat
representatiu del soroll ambiental. El nivell sonor equivalent s’obtindrà amb la suma
logarítmica dels nivells sonors obtinguts en mesuraments dels diferents cicles:

LAeq,T i = 10 · log
(

1

T
·

n∑
i

Ti · 10(0,1·LAeq,Ti
)

)

Si el mesurament del soroll només s’ha portat a terme durant una part del temps
d’exposició al soroll i aquest soroll és molt estable, es pot considerar que el nivell
sonor durant tot el temps d’exposició és igual al valor trobat durant el mesurament
i s’agafa la lectura realitzada com el valor de nivell de pressió acústica continu
equivalent ponderat a A que correspon al temps d’exposició.

Com passa quan es mesura amb sonòmetres simples, el valor de nivell d’exposició
diari equivalent es calcula de la mateixa manera que amb sonòmetre, és a dir, amb
la fórmula:

LAeq,d = LAeq,T + 10 · log
(
T

8

)
Els instruments d’última generació fan els càlculs per obtenir el nivell diari
equivalent sempre que es programin adequadament.

I per tant, l’avaluació de l’exposició laboral al soroll es porta a terme comparant
el nivell d’exposició diari equivalent obtingut amb la fórmula anterior amb els
nivells definits en la normativa vigent.

2.1.3 Càlcul del nivell diari a partir de mesuraments amb dosímetres

Els dosímetres es podrien fer servir per al mesurament del nivell diari equivalent
de qualsevol tipus de soroll. Per ser vàlids legalment, els dosímetres han de tenir
el certificat de conformitat segons les normes UNE-EN 61252 (abril 1998) i UNE-
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EN 61252/A1 (juliol 2003) tal com dictamina l’Ordre ITC/2845/2007.

Per conveni, es prenen un valor de pressió sonora eficaç i un temps d’exposició
com a referència i a la combinació s’assigna el valor 1 (o 100%) de dosi.

Normalment, la combinació de referència hauria de ser 87 dB(A) i 8 hores (valor
límit establert per normativa). També es podria prendre 85 dB(A) i 8 hores, que
és el valor superior sense necessitat de portar protectors auditius.

Els dosímetres funcionen com els sonòmetres integradors, però van
acumulant els valors de pressió sonora detectats i el resultat l’expressen com
a dosi de soroll en tant per u (Dosi) o en tant per cent (%Dosi o %EMP).

El tant per cent de dosi diària, si no s’ha mesurat durant tot el temps d’exposició,
es calcula amb la fórmula que ve a continuació, que no és més que un factor de
conversió entre la dosi mesurada, la dosi diària, el temps de mesurament i el temps
d’exposició diari:

%Dosidiària = %Dosimesurada ·
Texp

Tmesura

La relació entre el nivell equivalent i la lectura del dosímetre és:

LAeq,T = LAeq,ref + 10 · log
(
%Dosidiària

100
·

Tref

Texposició

)
On:

LAeq,T : nivell de pressió acústica continu equivalent ponderat en A per a un temps
T .

LA,eq,ref : nivell sonor acceptat com a referència, normalment 87 dB(A).

% Dosidiària: valor obtingut amb la fórmula anterior, o de lectura directa en el
dosímetre.

T ref : temps acceptat com a referència, normalment 8 hores.

Tmesurament: temps d’exposició en hores.

Segons la darrera fórmula, si la durada del mesurament és igual al temps de
referència i la lectura de la dosi és 100%, el nivell equivalent és igual al de
referència, per la qual cosa, una manera de fer l’avaluació del lloc de treball és
veure si se supera el 100% de dosi, i si és així, el nivell sonor que rep el treballador
no és acceptable. També es pot apreciar a la mateixa fórmula.

En aquesta darrera fórmula es pot apreciar que el %Dosi és directament proporcio-
nal al temps de mesurament. Aquesta propietat és útil per al càlcul de l’exposició
laboral al soroll a partir de mesuraments efectuats amb dosímetres.

El nivell diari equivalent obtingut amb mesuraments de dosímetre es pot calcular,
o bé aplicant el valor obtingut prèviament amb la fórmula de càlcul de LAeq,d si hi
ha més d’una tasca diària i després aplicar la fórmula del %Dosidiària o bé si ja es
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disposa del valor de LAeq,d , aplicar directament la fórmula que relaciona els dos
valors, nivell diari equivalent i % de dosi diària que es presenta a continuació:

LAeq,d = LAeq,ref + 10 · log
(
%Dosidiària

100

)
Exemple de càlcul del nivell diari equivalent a partir del valor d’un dosímetre

Determinar el nivell sonor diari equivalent d’un lloc de treball on s’ha portat a terme un
mesurament amb un dosímetre durant part d’una jornada laboral. Les dades de què es
disposa són:

• Durada del mesurament: 5,5 hores.

• Temps d’exposició diari: 6 hores.

• Lectura del dosímetre: 22%.

• Resolució del problema:

Com que no s’ha mesurat durant tot el temps d’exposició, de primer aplicarem la fórmula:

%Dosidiària = %Dosimesurada ·
Texp

Tmesura

I si substituïm en la fórmula els valors de l’enunciat tenim:

%Dosidiària = 22 ·
6

5, 5
= 24%

Com que el tant per cent de dosi no supera el 100%, sabem que l’exposició serà acceptable,
però, per saber si som dins els valors que donen lloc a acció, calcularem el nivell d’exposició
diària.

Amb el valor de %Dosidiària ja podem calcular directament el valor d’exposició diària, amb
la fórmula:

LAeq,d = LAeq,ref + 10 · log
(
%Dosidiària

100

)
substituint:

LAeq,d = 87 + 10 · log
(

24

100

)
= 80, 8 dB(A)

El valor obtingut, 80,8 dB(A), és dins els valors inferiors que donen lloc a una acció.

2.1.4 Càlcul del nivell setmanal

Per mesurar el nivell diari equivalent de qualsevol tipus de soroll, utilitzarem la
fórmula següent:

LAeq,s = 10 · log
(
1

5
·
∑i=m

i=1 10(0,1·LAeq,di
)

)
On:

LAeq,s: nivell d’exposició setmanal equivalent, en dB(A).

i: jornades laborals mesurades en una mateixa setmana.

LAeq,di: nivell d’exposició diària equivalent, en dB(A).
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Com podem veure en la fórmula, el càlcul del nivell setmanal equivalent no és
més que la suma logarítmica dels valors de nivell diari equivalent.

2.1.5 Obtenció del nivell pic

Per portar a terme l’avaluació de l’exposició al soroll d’acord amb els criteris que
estableix la normativa, no n’hi ha prou amb valorar el nivell diari equivalent per
conèixer el risc d’exposició laboral al soroll, sinó que, a més a més, la normativa
estableix la valoració del nivell pic, amb l’objectiu de determinar si hi ha risc com
a conseqüència d’exposar-se a un valor de nivell sonor instantani massa elevat, que
pot donar lloc a lesions.

El nivell pic és el màxim valor de pressió acústica instantani que es registra
durant el temps d’exposició i té un valor límit establert per llei.

Tots els aparells de mesurament de soroll disposen de mesuradors de nivell pic i
alguns tenen indicadors lumínics per indicar que s’ha superat el nivell pic permès
per llei, sempre que l’instrument hagi estat programat i introduït el nivell pic límit
vigent. En la figura 2.1, es pot veure l’espectre sonor obtingut amb un sonòmetre
integrador i que s’habaixat a un PC en què el cursor marca el valor pic.

Figura 2.1. Espectre sonor amb el cursor en el nivell pic

2.2 Valoració de l’exposició laboral al soroll

El procediment per a l’avaluació de les exposicions laborals al soroll està definit
en la normativa sobre la protecció dels treballadors davant els riscos derivats de
l’exposició al soroll durant el treball, que modifica un reglament anterior i aprovat
en el Reial decret 286/2006.
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Els protectors auditius
individuals

Els protectors auditius
individuals (EPI) són la primera
opció a curt termini per protegir

de l’exposició excessiva al soroll,
perquè és fàcil, ràpida i de baix

cost d’implantació. A més a més,
implica que les activitats

generadores de sorolls amb
LAeq,d > 87 dB(A) i/o Lpic > 140

dB(C) no incompliran les
limitacions legals, sempre que

s’estigui portant a terme un
programa de reducció del soroll.

No s’han d’interpretar ni
aplicar de manera mecànica
els criteris de valoració, sinó
que el tècnic ha d’aplicar el

seu criteri basant-se en
l’estudi global del lloc de

treball que es vol avaluar.

D’acord amb el que disposa la normativa, l’empresari ha d’avaluar l’exposició
dels treballadors al soroll i aplicar-hi les mesures preventives que convinguin.

L’avaluació de l’exposició laboral al soroll es basa en les determinacions
del nivell de soroll diari equivalent i del nivell de pic màxim.

La determinació del soroll no és obligatòria en els casos en què el nivell diari
equivalent i el nivell de pic siguin manifestament inferiors a 80 dB(A) i 135 dB
(C), respectivament.

La normativa estableix uns valors límit d’exposició i uns valors d’exposició que
donen lloc a una acció.

Els valors límit d’exposició són:

• LAeq,d = 87 dB(A)

• Lpic = 140 dB(C)

I s’ha de tenir en compte l’atenuació dels protectors auditius individuals per
portar a terme els càlculs del nivell diari equivalent i per valorar el nivell pic.
L’avaluació s’ha de portar a terme, com a mínim, cada any.

Els valors superiors d’exposició que donen lloc a una acció són:

• LAeq,d = 85 dB(A)

• Lpic = 137 dB(C)

I no s’ha de tenir en compte l’atenuació dels protectors auditius individuals.
L’avaluació s’ha de portar a terme, com a mínim, cada any.

Els valors inferiors d’exposició que donen lloc a una acció són:

• LAeq,d = 80 dB(A)

• Lpic = 135 dB(C)

I no s’ha de tenir en compte l’atenuació dels protectors auditius individuals.
L’avaluació s’ha de portar a terme, com a mínim, cada tres anys.

Quan l’exposició diària al soroll sigui molt diferent d’una jornada laboral a una
altra, es poden avaluar els nivells de soroll amb el valor del nivell setmanal
equivalent (LAeq,s), a condició que:

• El valor de LAeq,s no pot ser superior a 87 dB(A) i, a més a més, s’han
d’adoptar les mesures adequades per reduir al mínim el risc associat a les
activitats que produeixen un nivell sonor elevat.

• Els valors límit i els valors d’exposició que donen lloc a una acció amb els
quals s’ha de comparar el nivell setmanal equivalent són els mateixos que
els valors per al nivell diari equivalent.
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2.2.1 Avaluació del nivell de soroll diari equivalent

El nivell diari equivalent en la normativa està definit en la fórmula següent.

LAeq,d = LAeq,T + 10 · log
(
T

8

)
On:

LAeq,d : nivell d’exposició diari, en dB(A).

LAeq,T : nivell de pressió acústica continu equivalent ponderat en A per a un temps
T, en dB(A).

T : temps d’exposició del treballador al soroll, en hores.

Hi ha aparells de mesurament del soroll, els sonòmetres d’última generació i
alguns dosímetres, que són capaços de calcular el nivell diari equivalent, si s’hi
introdueix el temps d’exposició.

En cas que es portin a terme mesuraments durant tot el temps d’exposició, el valor
obtingut en el sonòmetre correspon al nivell sonor equivalent ponderat en A de la
jornada laboral.

Si l’aparell que s’ha utilitzat per mesurar no calcula el nivell diari equivalent, s’ha
de portar a terme el càlcul de manera manual o amb algun programa que el faci.

Exemple de càlcul del nivell diari equivalent

En un lloc de treball s’està controlant una màquina injectora que fabrica peces de plàstic
durant sis hores diàries. El soroll ambiental és continu i estable.

Es va portar a terme un mesurament representatiu amb un sonòmetre integrador i el valor
de nivell sonor equivalent que es va obtenir va ser de 89 dB(A).

Es demana avaluar aquest lloc de treball respecte de l’exposició laboral al soroll.

Resolució del problema:

El nivell diari equivalent es calcula substituint els valors de temps d’exposició i nivell
equivalent a la fórmula definida en la normativa:

LAeq,d = LAeq,T + 10 · log
(
T

8

)
I si substituïm els valors de l’enunciat del problema:

LAeq,d = 89 + 10 · log
(
6

8

)
= 87, 75 ≈ 88 dB(A)

Així doncs, el nivell diari equivalent és de 88 dB(A) i, si el comparem amb els valors
establerts en l’RD 286/2006:

LAeq,d = 88 dB(A) > 87 dB(A), que és el valor límit ambiental.

Si se superen els valors límit ambientals, l’empresari ha de:

• Prendre immediatament mesures per reduir l’exposició.

• Determinar les raons de la sobreexposició.
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• Corregir immediatament la sobreexposició perquè no es torni a produir una reincidència.

• Informar els delegats de prevenció d’aquestes circumstàncies

Avaluació quan el treballador està exposat a més d’un nivell sonor

La fórmula que s’ha de fer servir per obtenir el nivell diari equivalent quan es
registren diferents nivells sonors amb diferents durades de fases d’exposició en
una mateixa jornada laboral és:

LAeq,d = 10 · log

(
1

8
·
i=m∑
i=1

Ti · 10(0,1·LAeq,Ti
)

)

On:

LAeq,d : nivell d’exposició diari equivalent, en dB(A). i: cadascun dels diferents
tipus de soroll en una mateixa jornada laboral.

LAeq,Ti: nivell de pressió acústica continu equivalent ponderat en A per a un temps
T, en dB(A) en cadascun del tipus de sorolls.

T i: temps d’exposició del treballador a cada tipus de soroll, en hores.

Exercici d’exemple per al cas d’un treballador que està exposat a diferents tipus de
soroll dins la seva jornada laboral

Un operari ocupa la seva jornada laboral de 7,5 hores a fer les operacions que es mostren
en la taula 2.1.

Taula 2.1. Dades de les operacions realitzades en la jornada laboral

Operació Durada de l’operació (h) Nivell sonor (dB(A))

Recollida de materials 0,75 70

Utilització del torn 5 86

Ajustament del torn 0,5 85

Control de qualitat 1,25 75

Calculeu el nivell diari equivalent corresponent a aquest lloc de treball i treieu conclusions
de l’exposició laboral al soroll basant-se en l’RD 286/2006.

Resolució del problema:

Per resoldre el problema s’ha d’aplicar la fórmula:

LAeq,d = 10 · log
(
1

8
·
i=m∑
i=1

Ti · 10(0,1·LAeq,Ti
)

)

Substituint els valors donats en l’enunciat:

LAeq,d = 10 · log
(
1

8
·
(
0, 75 · 100,1·70 + 5 · 100,1·86 + 0, 5 · 100,1·85 + 1, 25 · 100,1·75

))

LAeq,d = 10 · log
(
1

8
·
(
0, 5 · 107,0 + 5 · 108,6 + 0, 75 · 108,5 + 1, 25 · 107,5

))

LAeq,d = 10 · log
(
1

8
· 2.193.178.207

)
= 10 · log(274.147.275, 8) = 10 · 8, 44 = 84, 4 ≈ 84 dB(A)

Si comparem el nivell diari equivalent calculat:

LAeq,d = 84 dB(A) > 80 dB(A); per tant, correspon a la franja de valors inferiors que donen
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Nivell sonor setmanal
equivalent

L’ús del valor setmanal només és
previst en la normativa com una
possibilitat quan la periodicitat
entre dies d’una mateixa setmana
és habitual i requereix
l’autorització prèvia de
l’autoritat laboral.

Avaluació de l’exposició
laboral al soroll

En general, l’avaluació de
l’exposició laboral al soroll s’ha
de portar a terme basant-se en la
determinació del nivell diari
equivalent sense fer mitjanes de
nivells sonors de dies diferents.

lloc a una acció. I en aquests casos la normativa obliga l’empresari a prendre les accions
següents:

• Portar a terme el mesurament i l’avaluació dels llocs de treball afectats, com a mínim cada
tres anys.

• Proporcionar protectors auditius individuals adequats a cada treballador exposat, que pot
decidir si els utilitza o no.

• Informar i formar els treballadors sobre el risc que comporta una exposició laboral a sorolls
elevats, i sobre l’ús i el manteniment adequats dels protectors auditius.

• Portar a terme vigilància de la salut específica (control de la funció auditiva) dels treballadors
exposats si aquests ho volen. La seva periodicitat ha de ser com a mínim cada cinc anys.

2.2.2 Avaluació del nivell d’exposició setmanal equivalent

Si el soroll és variable entre cada dia de la setmana, la normativa permet fer
l’avaluació de l’exposició laboral al soroll setmanal.

Per portar a terme l’avaluació del nivell sonor setmanal, s’han de fer mesuraments
de soroll representatives de cada jornada que forma part de la setmana laboral del
lloc de treball que es vol avaluar. Un cop es tenen els nivells sonors diaris, s’hi ha
d’aplicar la fórmula del nivell sonor setmanal equivalent.

La fórmula del nivell setmanal equivalent és la de la fórmula que estableix el Reial
decret 286/2006 en el seu annex I:

LAeq,s = 10 · log

(
1

5
·
i=m∑
i=1

10(0,1·LAeq,di)

)

Exemple d’avaluació de l’exposició a partir del nivell setmanal equivalent

En una empresa que es dedica a fer peces metàl·liques, un treballador utilitza una màquina
de tall tres dies a la setmana.

Es van portar a terme mesuraments del nivell sonor ambiental durant tot el temps
d’exposició els cinc dies de la setmana que treballa el treballador i es van obtenir els valors
de nivell sonor equivalent que es mostren en la taula 2.2.

Taula 2.2. Mesuraments del nivell sonor ambiental durant una setmana

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

75 dB(A) 85 dB(A) 70 dB(A) 74 dB(A) 72 dB(A)

Calculeu el nivell setmanal equivalent i avalueu aquest lloc de treball.

Resolució del problema

Com que els nivells sonors diaris quan es fa servir la màquina de tall i quan no es fa servir
són tan diferents, es portarà a terme l’avaluació del nivell sonor setmanal, que es calcula
substituint els nivells diaris equivalents a la fórmula definida en la normativa per al nivell
sonor setmanal equivalent.

LAeq.s = 10 · log
(
1

5
·
(
100,1·75 + 100,1·85 + 100,1·70 + 100,1·74 + 100,1·72

))
LAeq,s = 79, 02 ≈ 79 dB(A)
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Si comparem el valor obtingut amb els valors establerts per llei, comprovem que:

LAeq,s= 79 dB(A) < 80 dB(A), per la qual cosa el lloc de treball és correcte.

Cal observar que encara que hi ha un dia en què el nivell diari equivalent se situa dins
els valors superiors que donen lloc a acció, el fet de permetre avaluar el lloc de treball
de manera setmanal fa que el lloc de treball sigui correcte, però no treu que el tècnic de
prevenció no estudiï més a fons aquest dia i proposi mesures per disminuir el nivell sonor
que rep el treballador.

L’ús del valor setmanal només és previst en la normativa com una
possibilitat quan la periodicitat entre dies d’una mateixa setmana és habitual
i requereix l’autorització prèvia de l’autoritat laboral.

2.2.3 Incertesa del mesurament en l’avaluació de l’exposició

Per valorar d’una manera més exacta els resultats i comparar-los amb els valors
límit, s’ha d’afegir al resultat de LAeq,d la incertesa global deguda al mesurament
i a l’instrument (U). Els valors de U que més habitualment es fan servir, si no es
vol gaire exactitud, són els que es recullen en la taula 1.5.

El valor de LAeq,d més correcte per dir quin és el nivell diari equivalent és L*
Aeq,d ,

que s’obté amb la fórmula indicada a continuació:

L∗
Aeq,d = LAeq,d ± U

I la valoració dels resultats s’hauria de fer basant-se en la taula 2.3, en què la
comparació dels valors de referència: valor inferior que dóna lloc a una acció,
valor superior que dóna lloc a una acció i valor límit, amb el valor calculat de
LAeq,d , no és un valor absolut sinó un interval.

Taula 2.3. Valoració dels resultats tenint en compte la incertesa global (U)

Interval de valors Conclusions

LAeq,d - U ≤ Lref ≤ LAeq,d + U No concloent
Suposar que se supera Lref

Augmentar el nombre de mesuraments i/o la durada

LAeq,d + U ≤ Lref No se sobrepassa el Lref

LAeq,d - U > Lref Se sobrepassa el Lref

Lref són: 80, 85 o 87 db(A)

Exemple d’aplicació de la incertesa global al nivell sonor diari

Es vol avaluar l’exposició al soroll en un lloc de treball a torns de matí i de tarda. El temps
d’exposició, tant en el torn de matí con en el de tarda, és de 7,5 h. Es van portar a terme
sis mesuraments amb dosímetre, quatre al matí i dos a la tarda (taula 2.4). El temps de
mostreig de les sis mostres és de 2 hores (que està fora del recomanat).

La mitjana aritmètica dels sis valors és LAeq,T = 88,0 dB(A) i la desviació típica dels
resultats,SL = 2,0 dB(A).

Taula 2.4. Mesuraments de l’exposició al soroll en un lloc de trebal.
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Mesurament LAeq,T (dB(A))

1 88,1

2 86,1

3 89,7

4 86,5

5 91,1

6 86,7

Càlculs:

Incertesa del mostreig: U1 = 0 dB(A): dels valors estadístics.

Incertesa del dosímetre: U2 = 1,0 dB(A).

Incertesa del micròfon: U3 = 1,5 dB(A).

Incertesa global: U =
√

02 + 1, 02 + 1, 52 = 1, 8 dB(A).

Si hi apliquem les fórmules corresponents i substituim els valors donats a l’enunciat i el
valor d’incertesa global calculat, obtenim:

LAeq,d = 88 + 10 · log
(
7, 5

8

)
= 87, 7 ≈ 88 dB(A)

L∗
Aeq,d = 88± 1, 8

D’aquí:

L∗
Aeq,dsuperior

= 88 + 1, 8 = 89, 8 ≈ 90 dB(A)

L∗
Aeq,dinferior

= 88− 1, 8 = 86, 2 = 86 dB(A)

Si hi apliquem la taula,on està resumit com portar a terme la valoració dels resultats tenint
en compte la incertesa global (U), veiem que ens trobem en la situació:

Si LAeq,d - U ≤ 87 dB(A) ≤ LAeq,d + U;

86 dB(A) ≥ 87 dB(A) ≥ 90, per la qual cosa podem decidir:

• Avaluació no concloent, o

• suposar que se supera els 87 dB(A), o

• augmentar el nombre de mesuraments i/o la durada.

2.2.4 Avaluació del pic màxim

El nivell de pic màxim es mesura directament amb un aparell de mesurament
del soroll, sonòmetre o dosímetre. L’instrument de mesurament obté el nivell
de pic màxim a partir del valor de pressió acústica màxima detectada durant el
mesurament i aplicant a aquest valor l’expressió matemàtica del càlcul de decibels:

Lpic = 10 · log
(
ppic
po

)2

On:

Ppic: valor de la pressió sonora eficaç màxima (prms), expressada en pascals.
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po: pressió de referència = 2 x 10-5 Pa.

Lpic: nivell de pressió sonora pic expressada en decibels.

La normativa requereix que es determini el valor màxim existent durant la jornada
laboral. Com que mesurar durant tot el temps d’exposició poques vegades és
viable, el tècnic que porti a terme l’avaluació haurà de detectar prèviament les
fases de treball en què es pot preveure que hi haurà màxims de nivell sonor i
mesurar en aquests períodes de nivell sonor ambiental més elevats.

El valor de nivell pic ha d’estar ponderat en l’escala de ponderació C, per la qual
cosa, l’aparell per mesurar els valors pic haurà de disposar d’aquesta escala de
ponderació.

El nivell pic (Lpic) és el valor màxim de pressió acústica instantània, en
pascals, a què està exposat el treballador, determinat amb el filtre de
ponderació freqüencial C.

Exemple d’avaluació del pic màxim

Suposem que es disposen de les dades següents respecte al nivell sonor en cert lloc de
treball:

LAeq,d = 78 dB(A)

Lpic = 138 dB(C)

Us demanen avaluar l’exposició laboral d’aquest lloc de treball.

Resolució del problema

Per avaluar l’exposició laboral al soroll s’han de comparar els valors de LAeq,d i Lpic ,amb els
valors que estableix l’RD 286/2006.

Veiem que el nivell diari equivalent és acceptable perquè és inferior a 80 dB(A), però el
nivell pic, com que és superior a 137 dB(C), és dins els valors superiors que donen lloc a
una acció, per la qual cosa l’empresari haurà de prendre les accions següents:

• Establir i executar un programa de mesures tècniques i/o organitzatives que s’han d’integrar
en la planificació de l’activitat preventiva de l’empresa.

• Els entorns laborals implicats han de tenir la senyalització apropiada.

• Quan sigui viable, s’han de delimitar aquests entorns laborals i limitar-ne l’accés.

• Proporcionar protectors auditius individuals adequats a cada treballador exposat i aquests
tenen l’obligació d’utilitzar-los durant el període d’execució del programa de mesures
tècniques i/o organitzatives.

• Portar a terme el mesurament i l’avaluació dels llocs de treball afectats, com a mínim cada
any.

• Informar i formar els treballadors sobre el risc que comporta una exposició laboral a sorolls
elevats, i sobre l’ús i manteniment adequats dels protectors auditius.

• Portar a terme vigilància de la salut específica (control de la funció auditiva) dels treballadors
exposats, com a mínim cada tres anys.
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Baixes temperatures

Si el treballador exposat a soroll
es troba en un entorn a
temperatures molt baixes i no té
les orelles ben protegides,
augmenta el risc de patir lesions
auditives degudes a la
potenciació dels dos riscos
presents: soroll-fred.

En l’apèndix 6 de la guia
tècnica del Reial decret
286/2006 hi ha una llista
d’agents ototòxics, ens
parla dels mecanismes
d’ototoxicitat, de les
mesures preventives i de la
vigilància de la salut quan hi
ha coexposició
soroll-ototòxic

Per conèixer més a fons
tot el que fa referència a
vibracions, consulteu la
unitat didàctica
“Vibracions mecàniques”.

Fàrmacs ototòxics

• Antibiòtics

• Diürètics

• Citostàtics

Agents químics ototòxics

• Dissolvents orgànics

• Metalls

• Gasos

• Sals

2.3 Interacció d’altres riscos amb el soroll

És molt habitual que en un lloc de treball amb soroll elevat també estiguin presents
altres riscos higiènics que poden fer que el risc d’exposició a soroll sigui més gran
que el que es pot esperar si només hi estigués present ell sol.

Els dos riscos higiènics que potencien els danys deguts al soroll són:

• Les vibracions.

• Els agents químics ototòxics.

En el Reial decret sobre soroll (RD 286/2006), en l’apartat 5.d de l’article 6
(“Avaluació dels riscos”) diu que l’empresari ha de prestar particular atenció,
en la mesura que sigui viable des del punt de vista tècnic, a tots els efectes per
a la salut dels treballadors derivats de la interacció entre el soroll i substàncies
ototòxiques relacionades amb el treball i entre el soroll i les vibracions. A més
a més, la guia tècnica del mateix Reial decret dedica un apèndix sencer a ampliar
la informació sobre l’exposició combinada a soroll i agents ototòxics.

1) Les vibracions. És molt habitual que una font de soroll també produeixi
vibracions. Si el treballador està en contacte amb la font productora de soroll i
vibracions, com que té el cos en estrès perquè vibra, l’efecte del soroll sobre la
seva oïda es potencia.

No hi ha prou estudis que ens demostrin el factor multiplicador de les vibracions.
A més, depèn de molts altres factors personals i ambientals.

Exposició laboral a soroll i vibracionsL’exposició laboral a vibracions, la regula el Reial decret 1311/2005, que estableix
que, si hi ha exposició simultània a vibracions i soroll, les mesures preventives i
de protecció han de ser més severes que si només hi hagués vibracions.

L’RD 1311/2005 permet portar a terme l’avaluació de l’exposició a vibracions,
o bé a través d’una estimació, amb l’observació dels mètodes de treball i amb
la informació del manual de l’equip de treball que produeix les vibracions (i el
soroll); o bé mitjançant mesuraments amb un analitzador de vibracions.

2) Agents químics ototòxics. En la Comunicació de la Comissió del Parlament
Europeu 2007/0062 al Consell, al Comitè Econòmic i Social i al Comitè de les
Regions, es planteja una estratègia comunitària de salut i seguretat en el treball per
al període 2007-2012. En aquesta estratègia es planteja com una de les prioritats
en matèria de recerca els riscos derivats dels factors creuats agents físics - agents
químics.

En la taula 2.5 es pot veure la llista del Ministeri de Sanitat i Consum amb els
principals tòxics industrials que lesionen el nervi acústic.
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Si es vol consultar la font
de la taula “Principals

tòxics del nervi acústic”,
aneu a la secció “Adreces

d’interès” del web.

Taula 2.5. Tòxics lesius del nervi acùstic i ototòxics industrials

Tòxics industrials lesius del nervi acústic Ototòxics industrials

Anhídrid carbònic Anhídrid carbònic

Cianurs Cianurs

Dimetilamina Dimetilamina

Dinitrobenzè Dinitrobenzè

Hidrocarburs hal·logenats Hidrocarburs hal·logenats

Mercuri Mercuri

Derivats alquílics del mercuri Derivats alquílics del mercuri

Òxid de carboni Piridina

Piridina Sulfur de carboni

Sulfur de carboni Tali

Tali Tricloroetilè

Tricloroetilè Toluè

Xilè

Etilbenzè

Monòxid de carboni

Àcid cianhídric

Plom

Manganès

Arsènic

Disulfur de carboni

Font: Ministeri de Sanitat i Consum

Els ototòxics industrials no lesionen, en principi, el nervi acústic, però sí que
sensibilitzen el sistema auditiu, per la qual cosa, potencien l’efecte del soroll
ambiental.

Els principals sectors on hi ha exposició conjunta a soroll i ototòxics industrials
són:

• Tallers de mecanització.

• Impremtes.

• Tallers de pintura.

• Tallers d’automoció.

• Fàbriques de pintures i altres agents químics.

• Drassanes.

• Indústries o tallers de fabricació de mobles.

• Indústries de fabricació de plàstics.

• Sector de la construcció.

Sector amb exposició conjunta a
ototòxics i soroll

Senyals de recepció i emissió de
senyal acústic
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Podeu trobar el Manual
per a la identificació i
avaluació de riscos
laborals en la secció
“Annexos” del web
d’aquest crèdit.

2.3.1 Interacció del soroll i els senyals acústics

L’apartat 5.e de l’article 6 (“Avaluació dels riscos”) del Reial secret sobre soroll
(RD 286/2006) estableix que l’empresari ha de prestar particular atenció a
tots els efectes indirectes per a la salut i la seguretat dels treblldors derivats de la
interacció amb el soroll i els senyals acústics d’alarma o altres sons que s’hagin
d’atendre per reduir el risc d’accidents.

La norma UNE-EN ISO 7731:2006 estableix una metodologia per calcular el
llindar d’emmascarament del soroll ambiental respecte dels senyals acústics
d’alarma.

El senyal acústic ha de ser 10 decibels superior al nivell sonor ambiental
en com a mínim una de les octaves i 15 decibels ponderats en A superior al
nivell acústic global perquè l’oïda humana el pugui distingir.

2.4 Informe de l’avaluació

Una eina per portar a terme la identificació i avaluació del risc per exposició laboral
al soroll (o a qualsevol altre risc) és fer servir les fitxes elaborades per la Generalitat
de Catalunya i que es poden trobar en format digital i en paper en el llibre Manual
per a la identificació i avaluació de riscos laborals.

Les fitxes estan pensades per portar a terme l’avaluació de tots els riscos presents
en un lloc de treball; per tant, s’han d’omplir les fitxes i numerar-les per llocs de
treball. Hem de tenir present que són una eina i per elles mateixes no són suficients.

Per fer la identificació dels riscos d’exposició al soroll es pot fer servir el
qüestionari Q-H2 (“Identificació dels llocs de treball amb risc d’exposició al
soroll”) i la fitxa H4 (“Relació d’agents físics presents al lloc de treball”).

I a partir del qüestionari i de la fitxa H4 s’omple la fitxa H7 (“Avaluació del risc
higiènic per exposició al soroll”), que, com es pot deduir, facilita obtenir les dades
dels mesuraments en forma de taula i valorar l’exposició.

Amb les dades de les fitxes d’avaluació de tots els riscos avaluats en el lloc de
treball, s’omplen les fitxes D3 i D4. A partir de les fitxes D3 i D4 es pot portar
a terme l’informe de l’avaluació de riscos. Un informe d’avaluació de riscos per
exposició al soroll hauria de contenir:

• Dades inicials:

– Empresa i centre de treball.

– Data i referència identificativa del lloc de treball.
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– Objectiu de l’avaluació i sol·licitant.

• Cos de l’informe:

– Descripció de l’estratègia de mesurament.

– Indicadors de producció.

– Instruments de mesurament utilitzats.

– Quadres de resultats.

– Conclusions.

– Mesures preventives.

– Annexos.

L’informe també pot incloure el programa de mesures tècniques que s’han d’adop-
tar en cas que se superi el valor superior que dóna lloc a una acció.

D’altra banda, l’informe pot ser una part del pla de prevenció davant el soroll i/o
una eina per al seu desenvolupament. Els informes d’avaluació de riscos per soroll
i el pla de prevenció davant el soroll es retroalimenten.
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3. Control del soroll. Protecció auditiva

Les mesures de control del soroll que cal adoptar depenen de cada situació. De
vegades, la solució és tan fàcil com tancar una porta o obertures innecessàries
o fer el manteniment adequat de les màquines. D’altres vegades, cal dissenyar
tancaments complexos o fins i tot tornar a dissenyar parts de les màquines perquè
siguin menys sorolloses.

Des del punt de vista de la prevenció, la prioritat és que el treballador estigui
exposat al menor nivell sonor possible, o com a mínim que hi estigui dins els
límits legals.

L’ús de protecció individual s’ha de fer servir com a últim recurs, un cop esgotats
tots els esforços per eliminar o reduir del soroll en el seu origen, o durant el temps
en què s’implanten les mesures previstes en el programa de reducció del soroll, o
en casos especials, com l’accés esporàdic a recintes amb un nivell sonor elevat.

3.1 Control del soroll

L’RD 286/2006, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra
els riscos relacionats amb l’exposició al soroll, en l’article 4, fa referència a les
disposicions encaminades a evitar o a reduir l’exposició al soroll i, en resum,
estableix el següent:

• S’ha d’eliminar el soroll des de l’origen, mitjançant:

– Altres mètodes de treball que redueixin la necessitat d’exposar-se al
soroll.

– L’ús d’equips de treball que generin la menor quantitat de soroll.

– La concepció i disposició dels llocs de treball.

– La informació i formació adequades per utilitzar correctament els
equips de treball.

– La reducció tècnica del soroll.

– La reducció del soroll aeri, amb pantalles, tancaments, recobriments
amb material acústicament absorbent.

– La reducció del soroll que es transmet pels cossos sòlids, per exemple,
mitjançant amortiment o aïllament.

– Programes de manteniment dels equips.

– L’organització del treball.
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• Quan se sobrepassin els valors superiors que donen lloc a una acció, s’ha
de portar a terme un programa de mesures tècniques i d’organització, en
què s’especifiqui qui és el responsable d’aquest programa, les mesures
previstes, els terminis per portar-lo a terme i els recursos de què disposa.
Aquest programa estarà dins la planificació de l’activitat preventiva per
reduir l’exposició al soroll.

• Els llocs de treball en què se sobrepassin els valors superiors que donen lloc
a una acció s’han de senyalitzar i, quan sigui viable, se n’ha de delimitar i
limitar l’accés.

• Hi ha d’haver una zona de descans on el nivell de soroll sigui compatible
amb la seva finalitat, en què es puguin establir converses.

• S’ha de parar esment als treballadors especialment sensibles al soroll, per
exemple, les dones embarassades.

Apèndix 2 de la guia tècnica del Reial decret 286/2006: Control de l’exposició a soroll

Amplia l’article 4 del mateix Reial decret.

Enumera els aspectes que s’haurien d’incloure en la planificació de l’activitat preventiva.

Redacta breument com portar a terme el control tècnic de l’exposició al soroll i descriu el
procediment que s’ha de seguir per determinar la millor solució en el control de l’exposició
al soroll i que es poden enunciar així:

• Elaborar una llista de totes les possibles fonts individuals de soroll dins de cada màquina o
procés.

• Ordenar les fonts que apareixen en la llista en funció de la seva importància.

• Proposar mesures de control per a les fonts de soroll més importants.

Si ampliem una mica més la informació sobre les mesures tècniques, podem dir
que aquestes es poden agrupar en tres classes:

1. Mesures tècniques de control en la font d’emissió.

2. Mesures de control del medi de transmissió.

3. Mesures de control en el receptor o treballador.

És prioritari, i així ho especifica l’RD 286/2006, que es controli el soroll
en el seu origen, perquè així s’elimina el problema en la seva totalitat. Si
això no és possible o és insuficient, s’ha de controlar el soroll en el seu camí
de transmissió de la font al receptor. I com a últim recurs, si les mesures
anteriors no han donat el resultat necessari, ens hem de concentrar a reduir
el soroll que arriba al receptor.
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Exemples de sorolls pel
moviment d’un fluid

• Aspiració i/o impulsió
d’aire o gasos per
ventiladors, bufadors,
bombes.

• Aspiració i
escapaments de
turbines de gas.

• Descàrregues a
l’atmosfera de fluids a
pressió.

• Circulació d’aire per
conductes.

3.1.1 Mesures tècniques de control en la font d’emissió

Per portar a terme el control del soroll, les primeres mesures s’han d’aplicar sobre
la font del soroll. Poden destacar les accions següents a aplicar per ordre de
prioritat:

• Disseny i compra de màquines amb un nivell baix de soroll. Per
normativa (Reial decret 1435/1992 i Directiva 2002/44/CE) les màquines
s’han de dissenyar tan poc sorolloses com els avenços tècnics permetin.

• Manteniment adequat de les màquines. Les màquines velles fan més
soroll que les noves, però de vegades, es pot corregir fent servir una
lubricació adequada, substituint peces gastades o defectuoses, eliminant els
sorolls innecessaris, fent una neteja adequada, etc., actuacions que al mateix
temps allarguen la vida de la màquina.

• Substitució de materials. Sempre que es pugui, es poden substituir materi-
als radiants de soroll per altres que no ho siguin, per exemple, engranatges
de metall per altres de plàstic.

• Eliminació de vibracions. En molts casos és la font més important de
soroll, sobretot quan es transmeten a superfícies radiants de soroll. Per
eliminar-les es poden fer servir elements antivibratoris que esmorteeixin
la vibració.

• Tancaments totals o parcials amb materials aïllants. Si no és possible
eliminar el soroll que produeix la màquina, es pot tancar perquè no es
transmeti el soroll que emet. Però aquest mesurament té inconvenients, que
són que la màquina es pot escalfar i, per tant, s’ha de posar un sistema
addicional de ventilació i l’altre inconvenient és que les obertures del
tancament, per petites que siguin, poden disminuir molt la seva efectivitat i,
a més a més, el treballador ha d’entrar amb protectors auditius adequats.

El fabricant d’una màquina té l’obligació de declarar el soroll que emet la
màquina si supera els 80 decibels.

En l’àmbit laboral les fonts de soroll que poden ser causa d’un risc o molèstia es
poden agrupar en dues categories:

• Els sorolls que s’originen com a conseqüència directa del moviment d’un
fluid, líquid o gas.

• Els sorolls que s’originen a conseqüència de vibracions mecàniques.

Des del punt de vista del control acústic, és important saber si el soroll es deu
al moviment de fluids o a vibracions mecàniques, ja que condiciona totalment el
tipus de solució aplicable per reduir l’emissió sonora.
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Exemples de sorolls per
vibracions mecàniques

• Motors i màquines
elèctriques.

• Premses, martells i
operacions de
percussió.

• Esmoladores,
trossejadores, serres.

• Radiació acústica dels
elements de tancament
de màquines.

A banda del disseny, un bon
manteniment és una part
fonamental del control de

soroll dels equips de treball.

La solució als problemes generats per fonts turbulentes imposa l’aplicació de
silenciadors, que han de ser adequats per suportar les exigències fluidodinàmiques
a què estaran sotmesos, a més a més, és clar, de reduir l’emissió sonora cap a
l’ambient.

Per solucionar les vibracions mecàniques s’ha d’abordar des de la perspectiva de
l’aïllament o esmorteïment de vibracions.

1) Reducció de l’emissió sonora en el disseny. En els últims temps l’emissió
sonora de qualsevol màquina s’ha convertit en un criteri de qualitat que és apreciat
pels usuaris i que porta que les màquines més silencioses tinguin un plus de
mercat. Els electrodomèstics i els vehicles són els exemples típics; una rentadora,
una campana d’una cuina o un cotxe que ofereixin una manera de funcionar més
silenciosa tenen més probabilitat de ser venuts, encara que siguin més cars.

En l’àmbit industrial potser no és tan evident la valoració de màquines menys
sorolloses, sembla que sempre s’està més disposat a tolerar un nivell més alt de
soroll si és a canvi d’un preu inferior o d’unes prestacions més elevades, però no
sempre és així, en major o menor mesura tots els fabricants de maquinària han
ofert millores, cosa que vol dir que hi ha demanda pel que fa al cas. Potser l’avenç
no és tan ràpid com en l’àmbit social, però seria incorrecte dir que en l’àmbit
industrial no s’està fent res.

Hi ha regles i tecnologies que es poden aplicar al disseny de les màquines amb
l’objectiu d’aconseguir màquines amb poca emissió de soroll. Per exemple:

• Per evitar el soroll aerodinàmic generat per la circulació de fluids, el criteri
clau sempre és evitar l’aparició de turbulències, cosa que s’aconsegueix fent
que el fluid discorri a la menor velocitat possible i que no hi hagi disconti-
nuïtats en les parets. La pressió sonora generada per causes aerodinàmiques
és proporcional al cub de la velocitat del flux de fluid; per tant, una reducció
a la meitat de la velocitat implica una reducció de l’emissió sonora de 18
decibels.

• La generació de soroll produït per vibracions també admet solucions de
disseny, que consisteixen bàsicament en sistemes motrius ben equilibrats i
alineats amb parts mòbils robustes, en l’ús de materials resistents a l’erosió
i en muntatges que impedeixin o dificultin la propagació de les vibracions.

Amb independència de les tècniques que ha fet servir el fabricant d’una màquina
per reduir l’emissió sonora del seu producte, la legislació estableix que els equips
comercialitzats han d’indicar el nivell de soroll produït, o encara millor, el nivell
de potència sonora emesa per la màquina.

Potència sonora i pressió sonora

No s’han de confondre els conceptes potència sonorai pressió sonoraencara que tinguin la
mateixa unitat.

El nivell de pressió sonora és el valor de pressió sonora eficaç existent en un punt de
l’espai i és una manifestació de les ones sonores que passen per aquest punt. Aquestes
ones poden ser generades per una o més d’una font de soroll i la pressió sonora produïda
dependrà de la distància del punt a cadascuna d’elles, de l’entorn, etc.
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Per a més informació
sobre la potència sonora i
la legislació de màquines,
consulteu en la unitat
didàctica “Introducció al
soroll” els nuclis d’activitat:
“Conceptes bàsics
d’acústica” i “ Marc
normatiu sobre el soroll”.

El nivell de potència sonora es refereix a la quantitat d’energia mecànica radiada per una
font en forma d’ones sonores, i es tracta, per tant, d’una característica intrínseca de la font
sonora, independentment de l’entorn on es produeixi la radiació.

En la taula 3.1 es mostren alguns exemples de valors típics de potència sonora i els seus
corresponents valors de nivell de potència sonora i es nivells sonors que hi poden produir
en dos entorns diferents.

És important remarcar que la relació entre el nivell de potència sonora d’una màquina i
la seva incidència en el nivell sonor és directa, és a dir, una màquina amb una potència
sonora inferior en 5 dB(A) a una altra, generarà un nivell sonor 5 dB(A) inferior si tots els
altres paràmetres, distància de la màquina, recinte, etc. són els mateixos.

Taula 3.1. Potències sonores, nivells de potència sonora i nivells sonors

Exemple Potència sonora (W) Nivell de potència sonora
(dB(A))

Nivell sonor a l’aire lliure
a 10 m (dB(A))

Nivell sonor en habitació
tancada de 100 m3

(dB(A))

Motor d’aviació 104 160 130 150

Premsa per a forjat 103 150 120 140

Martell pneumàtic 102 140 110 130

Orquestra de rock 10 130 100 120

Orquestra simfònica 1 120 90 110

Carrer molt sorollós 10-1 110 80 100

Veu cridant 10-2 100 70 90

Màquina d’escriure 10-3 90 60 80

Veu alta 10-4 80 50 70

Veu normal 10-5 70 40 60

2) Silenciadors. Els silenciadors són dispositius que es munten en els conductes
de fluids, o en les entrades i sortides d’aire atmosfèric als circuits, que tenen la
propietat de dissipar l’energia sonora i reduir així la radiació de soroll a l’ambient.

Si ens fixem en el funcionament dels silenciadors, els podem classificar en quatre
tipus:

• Silenciadors d’absorció. Es posen al voltant dels conductes i agafen la
seva forma, normalment de secció circular o rectangular. Són un tapis o
recobriments de plaques o anells de material fibrós disposades en sentit del
flux del fluid. L’energia sonora que viatja amb el fluid es transforma en calor
per fregament de l’aire amb el material fibrós o per inducció de vibracions
en les plaques del material.

El comportament dels silenciadors d’absorció és bo per reduir freqüències
mitjanes o altes.

• Silenciadors reactius. Tenen externament forma d’un cilindre, encara que
estan constituïts per un conjunt de cavitats interconnectades que donen lloc
a eixamplaments bruscos, orificis i desviacions laterals. Aquesta disposició
crea discontinuïtats en la propagació de les ones sonores i part de l’energia
que transporten es perd per reflexions en les discontinuïtats o per interacció
amb elles mateixes.
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Tipus de silenciadors
reactius

• De capacitat o volum
intercalat en el
conducte per on circula
el fluid.

• Cambres en sèrie,
interconnectades per
orificis o tubs.

• Ressonadors laterals.
Són cambres buides
connectades al
conducte, però el fluid
no hi circula per ell.

En qualsevol disseny de silenciador reactiu, en variar-ne les dimensions i
combinant diferents disposicions, es poden obtenir atenuacions en bandes
de freqüència concretes. Els silenciadors reactius són vertaders filtres
acústics que es fan servir bàsicament per reduir emissions sonores a baixes
i mitjanes freqüències.

• Difusors. Quan es produeix la descàrrega a l’atmosfera d’un gas o vapor
comprimit, el salt brusc de pressió que experimenta el fluid fa que la
descàrrega es produeixi a la velocitat de propagació del so. En aquestes
condicions de flux, les ones sonores generades són d’elevada intensitat.

Per reduir el nivell sonor es poden utilitzar dispositius difusors que permeten
una expansió progressiva i controlada. Solen estar formats per diferents
etapes d’elements perforadors que al seu torn redueixen la velocitat del flux.

• Silenciadors mixtos. En la majoria d’aplicacions s’aprofiten els efectes
combinats dels silenciadors reactius o difusors amb els silenciadors d’ab-
sorció. L’efecte és ampliar la banda d’eficàcia d’un silenciador reactiu pur.

• Reducció de vibracions. Sempre s’ha dit que la reducció del nivell de
vibracions és una bona tècnica per reduir el nivell sonor. En el mecanisme
que fa que una vibració d’un cos sòlid generi una ona sonora aèria intervenen
de forma decisiva aspectes com la mida de la superfície vibrant, la seva
rigidesa i les seves propietats elàstiques.

Hi ha dues maneres bàsiques de reduir l’emissió sonora degut a vibracions:
aïllant les vibracions i esmorteint-les.

– Aïllament de les vibracions. És molt habitual que el soroll es generi
per un element o peça, en teoria immòbil, però al qual arriba la
vibració a través de l’estructura de la màquina des del punt on s’origina
la vibració. La separació o aïllament de vibracions d’aquests elements
pot donar bons resultats quant a l’emissió de soroll.

– Esmorteïment de vibracions. El tractament amb materials viscoelàs-
tics de les superfícies susceptibles de vibrar, i per tant de radiar soroll,
també és una altra alternativa per reduir l’emissió sonora per vibraci-
ons. Aquest tractament consisteix a adherir a la superfície làmines de
materials tipus cautxú o pintar-los amb pintures insonoritzants que, de
fet, són un material viscoelàstic que s’aplica amb un esprai o amb una
brotxa.

Elecció de silenciadors

El projecte d’elecció d’un silenciador no és fàcil, els fabricants disposen de fórmules
empíriques basades tant en les anàlisis teòriques com en mesuraments realitzades sobre
prototips o equips instal·lats.

Les fitxes tècniques publicades pels fabricants de silenciadors donen informació rellevant
sobre la reducció que pot proporcionar un cert model, encara que sempre és aconsellable
consultar prèviament el servei tècnic del mateix fabricant de la màquina a la qual es vol
instal·lar el silenciador per obtenir una informació completa sobre la possible aplicació
correcta del silenciador.
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3.1.2 Mesures de control del mitjà de transmissió

Quan una ona sonora xoca contra un objecte, una part de la seva energia
l’absorbeix l’objecte amb el qual xoca; una altra part es transmet a través d’ell,
i una tercera part la reflecteix.

Per tant, des del punt de vista de disminució de la transmissió del soroll, sabem que
hi ha tres camins: l’aire o els objectes que trobi l’ona en el seu camí, l’estructura
de la màquina i fer que no li arribi al receptor. Per a cada cas es poden prendre
una sèrie de mesures.

Soroll aeri

El soroll aeri és el soroll que es transmet per l’aire o els objectes que hi ha entre
la font d’emissió i el treballador més les que rep el treballador a causa de les
reflexions a les parets, al sòl, al sostre o als objectes que trobi al seu pas. Per
disminuir aquest tipus de soroll es pot:

• Col·locar pantalles acústiques. Així es disminueix el soroll directe que
arriba al treballador. Són força eficaces per als sorolls de freqüències
elevades, però són menys eficaces per a baixes freqüències.

• Distribució adequada de màquines. D’aquesta manera es pot limitar la
quantitat de soroll que rep el treballador.

• És convenient allunyar les màquines de parets i objectes reflectors, perquè
així disminuiran les reflexions i, per tant, també disminuirà el nivell de
soroll.

• Col·locació de materials absorbents en sostres i parets.

Els tractaments d’insonorització són una manera de reduir la transmissió del
soroll actuant sobre el medi aeri. Quan una ona sonora incideix en una superfície,
una part de l’energia sonora és absorbida pel material i l’ona reflectida té menys
energia que la incident. La relació entre la quantitat d’energia absorbida i la
incident es denomina coeficient d’absorció del material.

Coeficient d’absorció (α)

És la relació entre l’energia acústica absorbida per un material i l’energia acústica incident
sobre aquest material, per unitat de superfície. Com que és un coeficient, no té unitats.

L’absorció acústica és una característica de cada material. Els materials de construcció
usuals (totxo, ciment, vidre, metalls...) tenen coeficients d’absorció molt baixos ( i, d’altra
banda, els materials porosos o tous, com els tèxtils o els aglomerats de fibres, presenten
valors de coeficient d’absorció de 0,5 aproximadament i els materials especialment
fabricats, com absorbents acústics, plafons, lloses per a les teulades, etc., poden tenir
prop de la unitat.

Però la capacitat d’absorció d’un material també depèn de la freqüència del so que li arriba
i, en general, com més alta és la freqüència, més absorció hi a, excepte en el cas de plafons
dissenyats amb la finalitat d’absorbir freqüències mitjanes.
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Reverberació

La reverberació és el fenomen de
persistència del so en un punt de

l’interior d’un recinte tancat,
degut a reflexions successives en

els tancaments del recinte.

Absorció acústica (A)

És la magnitud que quantifica l’energia que s’ha extret del camp acústic quan l’ona sonora
travessa un cert medi o en el xoc de l’energia amb les superfícies límit del recinte.Es pot
calcular amb la fórmula:

A = α · S

On:

A: absorció acústica mitjana mesurada en m2.

α: coeficient d’absorció del material.

S: superfície del material en m2.

Quan una font sonora actua en un local tancat, les ones reflectides en els límits
del local retornen; l’efecte és que en qualsevol punt del local a l’ona que li arriba
des de cadascuna de les fonts s’hi afegeixen les ones reflectides en els límits, amb
el consegüent augment del nivell sonor observat en un punt. Aquest fenomen es
coneix com a reverberació.

Temps de reverberació

Temps de reverberació és el temps en què la pressió acústica es redueix a la mil·lèsima
part del seu valor inicial, o dit d’una altra manera, és el temps que tarda a reduir-se el nivell
de pressió acústica en 60 dB un cop ha parat d’emetre la font sonora. En general, és funció
de la freqüència del so. Es pot calcular amb certa exactitud, amb la fórmula següent:

T = 0, 163 ·
V

A

En què:

T : temps de reverberació.

V : volum del local en m3.

A: absorció del local en m2.

El tractament d’insonorització d’un local consisteix a introduir en el local ma-
terials amb un coeficient d’absorció acústica elevat, amb l’objectiu de reduir la
intensitat de les ones reflectides i evitar que contribueixin a l’augment del nivell
sonor.

Els materials porosos absorbents són d’estructura alveolar, granular, fibrosa, etc.,
que actuen per degradació de l’energia mecànica en calor, deguda al fregament
de l’aire amb les superfícies del material. El seu coeficient d’absorció creix amb
la freqüència. En la figura 3.1 es representen una corba típica d’absorció dels
materials porosos i un esquema simplificat del seu efecte.

El límit de la tècnica d’insonorització és aconseguir que el nivell sonor a
l’interior del local sigui igual al que hi hauria en el camp lliure i els seus
límits.
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Camp lliure és l’entorn
sense reverberacions.

Figura 3.1. Corba i esquema de l’efecte acústic d’un material porós

La predicció de la reducció del nivell sonor que s’aconseguirà en un local a
conseqüència d’un tractament d’insonorització requereix l’aplicació de tècniques
de càlcul laborioses en què s’impliquen programes de càlcul. En general, els
consultors acústics disposen d’aquest tipus de programes i és possible portar a
terme prediccions amb una exactitud raonable.

La metodologia del càlcul d’insonorització consisteix a portar a terme un mapa
sonor inicial del local que es vol insonoritzar que permeti ajustar els paràmetres
del recinte, i sobre l’ordinador es poden fer simulacions del resultat que tindria
l’aplicació d’un tractament del qual es coneixen les propietats d’absorció acústica.
El resultat són mapes sonors previstos que permeten prendre decisions sobre la
millor solució aplicable al cas.

Els beneficis del tractament d’insonorització són la reducció del nivell sonor
ambiental i la millora de la intel·ligibilitat dels sons, en particular les paraules.

Soroll que es transmet per les estructures que formen la màquina

S’han d’aïllar les estructures sòlides i s’han d’aïllar les estructures entre si o
aconseguir un aïllament de les màquines al terra, mitjançant connexions flexibles
(apantallament).

S’entén per aïllament la disminució del nivell sonor que s’aprecia quan un so
“travessa” un plafó sòlid. És una característica del material i de la forma del plafó,
encara que també depèn de la freqüència del so.

L’aïllament que proporciona un plafó depèn bàsicament de la seva massa per
unitat de superfície.

Els plafons simples presenten una zona d’aïllament pobre, que té lloc a freqüències
més baixes com més s’augmenta el gruix del plafó. De manera que l’ús de plafons
més gruixuts pot comportar un aïllament més gran. Tenen l’inconvenient de patir
freqüències de coincidència.
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Freqüència de coincidència

En una zona de freqüències determinada al voltant del que s’anomena freqüència de
coincidència f c , l’energia acústica incident es transmet a través dels paràmetres en forma
d’ones de flexió, que se acoblen amb les ones del camp acústic i produeixen una notable
disminució de l’aïllament.

Figura 3.2

Esquema simplificat de l’efecte de coincidència

Els plafons compostos són diferents plafons simples superposats. Són més aïllants
perquè absorbeixen més freqüències i disminueixen l’efecte de la freqüència de
coincidència.

L’apantallament és posar entre la font emissora del soroll, la màquina i el receptor,
en el nostre cas el treballador, un material que reflecteixi el so, de manera que no
el pugui travessar i així no arribi a l’oïda del treballador.

Les maneres de portar a terme l’aïllament i/o apantallament són:

• Cabines insonoritzades. Les cabines insonoritzades són uns recintes
prefabricats amb material aïllant de soroll, que estan destinades a servir de
lloc de permanència habitual dels treballadors en una zona sorollosa. Per
construir-les el més habitual és fer servir plafons aïllants d’uns 20 kg/m2 de
gruix.

Les cabines insonoritzades poden arribar a aïllaments de 25 dB(A), però
per aconseguir un bon aïllament s’han de tenir les precaucions següents:

– Tenir una construcció de forma molt curosa per evitar les obertures en
els passos de porta, unions de plafons, etc.

– Equipar els passos d’aire amb silenciadors.

– Evitar la transmissió de vibracions cap a l’interior.

– La insonorització interna de la cabina és imprescindible per evitar els
efectes de reverberació.

– Evitar tenir la porta oberta.

• Tancaments d’equips. La idea per al tancament d’equips o màquines
sorollosos és la mateixa que la de les cabines insonoritzades, però la seva
funció en aquest cas és confinar el generador de soroll i així evitar la radiació
cap al seu entorn. Les precaucions de disseny en els tancaments d’equips
són:
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És obligatori que l’empresari
posi a disposició dels
treballadors els protectors
auditius més adequats, i els
informi i els formi pel que fa
al seu ús.

– L’aïllament de vibracions que de segur també emet l’equip.

– La insonorització interna és prioritària, ja que les parets de la cabina
es troben necessàriament pròximes al focus generador.

• Apantallament del focus de soroll. La combinació de pantalles separado-
res de zones sorolloses i el tractament acústic del local és una solució que
pot ser útil en algunes circumstàncies.

L’apantallament pot ser tan simple com posar objectes entre la font sonora
i el treballador. Aquests objectes poden ser de material aïllant acústic i es
poden col·locar de manera que siguin mòbils segons les necessitats puntuals.

Cabina insonoritzada

Control del soroll en el receptor

El control del soroll en el receptor és la solució última que s’hi ha d’aplicar. Les
possibilitats a aplicar més habituals són:

• Ús de cabines insonoritzades on el treballador passi la major part de
la seva jornada laboral. Aquesta solució no és vàlida quan es tracten
de processos no automatitzats en què l’operari ha d’estar controlant les
màquines constantment.

• Utilització de protectors auditius: aquesta alternativa, des del punt de vista
preventiu, ha de tenir caràcter provisional i complementari. Un protector
auditiu és un element de protecció individual que es fa servir per disminuir
el nivell de soroll que percep un treballador que està situat en un ambient
sorollós.

3.1.3 Mesures de control en el receptor

Amb les mesures de control en el treballador no es pretén disminuir el soroll
físicament, sinó disminuir l’exposició del treballador al soroll.

El nivell sonor diari equivalent que rep el treballador no depèn només del nivell de
soroll a què està exposat, sinó també del temps que hi està exposat. Entre algunes
mesures organitzatives es poden mencionar:

• Reubicació local dels treballadors: allunyar de les zones més sorolloses els
treballadors que no sigui imprescindible que hi estiguin, restringint el pas a
aquestes zones.

• Reubicar temporalment els treballadors. Consisteix a fer les feines de
manteniment, neteja i altres de similars quan les màquines estiguin parades,
quan es pugui.

• Rotació dels llocs de treball.
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• Programar pauses en zones sense soroll.

• Formació dels treballadors quant als riscos existents, i informar-los sobre
aquests riscos, per aconseguir que les mesures de control posades en marxa
siguin eficaces.

3.2 Protecció auditiva

Per llei la utilització d’EPI està subordinada a la impossibilitat de control del risc
per mitjans col·lectius. L’obligatorietat d’aplicar mesures tècniques i/o organitza-
tives queda establerta en funció de la superació del nivell superior d’exposició que
dóna lloc a una acció, amb independència de la utilització o no del protector auditiu
individual per part del treballador. En conseqüència, els protectors auditius només
es consideren per estimar el risc, però no per a la superació dels nivells d’acció
i la obligatorietat d’actuar tècnicament i/o organitzativament, ni per determinar
l’obligatorietat o conveniència de l’ús de protectors auditius.

La utilització dels protectors auditius és optativa per part del treballador quan se
superi el nivell inferior d’exposició que dóna lloc a una acció. Quan se superi el
nivell superior, aquesta utilització serà obligatòria durant el temps que s’executa
el programa de mesures tècniques per reduir el nivell sonor i si no és suficient per
garantir un nivell de risc inferior.

Els protectors auditius individuals s’han de seleccionar perquè suprimeixin o
redueixin al mínim el risc. No es pretén reduir al mínim el nivell sonor, sinó
el nivell de risc. Per aconseguir-ho, l’empresari ha de valorar l’eficàcia de l’EPI
escollit en el lloc de treball considerat.

L’empresari, en escollir el protector auditiu per a un lloc de treball no només
ha d’establir si és adequat respecte a l’atenuació auditiva, sinó que ha de tenir
en compte aspectes com la comoditat, la inocuïtat o condicions específiques del
treballador al qual va destinat.

L’atenuació real que produirà el protector auditiu individual dependrà de circums-
tàncies com un bon manteniment i una bona neteja, la col·locació correcta per part
del treballador o l’ús durant tot el temps d’exposició. La millor manera d’evitar
un mal ús és la formació dels treballadors i proporcionar-los informació.

Els protectors auditius s’han de fer servir no per reduir el nivell de soroll
si no per reduir el nivell de risc.

Amb independència que les mesures de protecció individual han de ser les últimes
mesures de control que cal adoptar, no podem oblidar que, en determinades
circumstàncies, es converteixen en un element de control indispensable i que, per
tant, han d’estar subjecte a unes determinades condicions de comercialització i ús.

Senyal d’obligació de l’ús de
protectors auditius

La normativa que regula la comercialització dels equips de protecció individual
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El títol de la norma UNE EN
458:2005 és: “Protectors
auditius. Recomanacions
relatives a la selecció, ús,
precaucions d’ús i
manteniment-document
guia”.

contra el soroll es troba en l’RD 1407/1992 i l’RD 159/1995, que és la transpo-
sició de la Directiva 89/686/CEE, sobre comercialització d’equips de protecció
individual, que disposa que, per poder comercialitzar els equips, a més a més del
fet que han de portar el marcatge CE, el fabricant ha de fer una declaració en què
acrediti que compleix els requisits essencials fixats en el Reial decret, els assajos
de tipus a què han estat sotmesos i que han estat realitzats per laboratoris acreditats
per fer-ho.

Abans d’establir la necessitat d’ús d’equips de protecció individual, hem de tenir
en compte els criteris per fer ús d’aquests equips. En l’RD 773/ 1997, sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per part dels
treballadors dels equips de protecció individual, estableix el següent:

RD 773/1997. Ús dels EPI

“Els equips de protecció individual s’han de fer servir quan hi hagi riscos per a la seguretat
i la salut dels treballadors que no s’hagin pogut evitar o limitar suficientment per mitjans
tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mitjans, mètodes o procediments d’organització
del treball.”

En el cas particular del soroll, els criteris específics d’utilització d’equips de
protecció auditiva estan clarament definits en l’RD 286/2006, que estableix que,
si no hi ha cap altra manera de prevenir el risc de l’exposició al soroll, l’empresari
ha de posar a disposició dels treballadors protectors auditius, tenint en compte la
consulta i participació dels treballadors en la seva elecció.

Treballador amb protector auditiu

Aquesta norma és molt restrictiva i estableix haver de considerar la protecció que
produeixen els EPI utilitzats a l’hora d’avaluar l’exposició laboral al soroll.

Quan el nivell sonor supera el valor límit ambiental, és a dir, LAeq,d > 87 dB(A)
i/o Lpic > 140 dB(C), se n’ha de fer l’avaluació tenint en compte l’atenuació dels
protectors.

Els valors que cal tenir en compte a l’hora de fer servir protectors auditius són:

Valor superior d’exposició que dóna lloc a una acció:

LAeq,d = 85 dB(A) o Lpic = 137 dB(C)

Exigeix l’ús de les proteccions auditives.

Valor inferior d’exposició que dóna lloc a una acció:

LAeq,d = 80 dB(A) o Lpic = 135 dB(C)

Obliga l’empresari a subministrar protectors auditius a tots els treballadors.

La norma UNE EN 458:2005 proposa un conjunt de procediments per calcular
el nivell sonor que percep un treballador que utilitzi una protecció individual.
Disposa que s’ha de tenir en compte que, en general, com més gran sigui el valor
d’atenuació proporcionada per l’equip, més importants seran les molèsties que
ocasioni, per la qual cosa es recomana escollir equips amb els quals el nivell sonor
que es percep es redueixi fins a un valor segur, però sense excessos, normalment
n’hi ha prou amb un valor entre 65 i 80 dB(A).
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3.2.1 Tipus de protectors auditius

Per poder fer una selecció adequada de la protecció auditiva, és necessari conèixer
quins són els tipus de protectors que hi ha al mercat, les seves característiques i la
seva capacitat d’atenuació.

Podem agrupar els diferents tipus de protectors auditius bàsicament en protectors
d’ús extern o intern.

• Orelleres (ús extern). Les orelleres estan formades per dos auriculars o
casquets que envolten completament l’orella, que estan units per una banda
amb cap elàstic o arnès.

Els auriculars són peces de plàstic dur de forma semblant a una semiesfera i
de la mida necessària per cobrir les orelles. A l’interior porten un material
absorbent del soroll. Els anells de segellament estan formats per unes
espongetes plenes d’escuma per facilitar un ajustament hermètic a la cara,
al mateix temps que fan aquest contacte més còmode.

La banda del cap és una peça elàstica que subjecta els auriculars en la
seva posició i exerceix una pressió sobre ells que garanteix que s’ajustin
correctament a les orelles.

Segons els models, la banda es pot col·locar sobre el cap o sobre el clatell.

Els requeriments de seguretat que han de complir els fabricants, així com
els procediments per fer els assajos, estan recollits en la norma europea EN-
352-1.

Diferents models de protectors
auditius

• Taps(ús intern). Els taps són unes peces petites que s’introdueixen en el
conducte auditiu i n’obturen l’entrada.

Els taps poden ser de material modelable, com l’escuma de poliuretà, que es
comprimeixen abans de ser introduïts en el conducte auditiu i s’expandeixen
a l’interior, de manera què s’acoblen completament al forat de l’orella.
També n’hi ha de llana mineral recoberts per una fina pel·lícula de plàstic.

Els taps de material modelable són generalment d’un sol ús. Encara
que les seves característiques permetrien utilitzar-los més d’un cop, quan
s’embruten no es poden rentar correctament i és per això que, com que no
es poden garantir unes condicions higièniques, és convenient agafar-ne uns
de nous en cada ús.

Hi ha taps premodelats fabricats en silicona o goma i la seva forma permet
una fàcil adaptació al conducte auditiu. Aquests taps es poden utilitzar més
d’un cop, ja que es netegen amb facilitat. S’han de canviar quan es deformin
i no permetin un ajustament correcte.

Si es comparen els taps amb les orelleres, aquestes tenen l’avantatge que es
col·loquen fàcilment i el seu inconvenient és que pressionen la cara, la qual
cosa pot arribar a ser molesta; a més provoquen més transpiració. El seu
inconvenient és que poden no ajustar tan bé i el seu preu és més elevat.
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En la secció “Anexos” del
web, teniu fullets de la
casa Gaes, en què podeu
veure més tipus de
protectors auditius
individuals.

En l’apèndix 4 de la guia
tècnica del Reial decret
286/2006, que trobareu en
la secció “Annexos” del
web, es parla de la
selecció de protectors
auditius (secció 4) i de la
seva utilització i
manteniment (secció 5).

Models de taps

Dos models de taps amb banda

• Taps amb banda(ús intern). Els taps amb banda són peces premodelades
que presenten formes arrodonides o còniques.

Estan units per un arnès o una banda elàstica per afavorir-ne la col·locació
sobre els canals auditius.

La banda exerceix una pressió sobre els taps i assegura el tancament
adequat del canal auditiu i es pot col·locar sobre el cap o sota la barbeta
indiferentment.

Els taps amb banda es poden fer servir repetidament gràcies al fet que es
poden rentar fàcilment. Només és necessari substituir-los en cas que hi hagi
una deformació dels taps, un trencament o una pèrdua de l’elasticitat de la
banda.

Són els preferits pels treballadors que alternen períodes d’exposició al soroll
amb altres períodes de no-exposició, per la facilitat amb què es poden posar
i treure i guardar al voltant del coll.

• Altres tipus de protectors auditius. Per exemple, cascs antisoroll, que
són els protectors auditius que cobreixen part del cap, incloent-hi el pavelló
auditiu extern. Aquests equips no solament eviten la transmissió aèria, sinó
també el soroll que arriba a l’oïda interna per transmissió òssia. L’ ús de
casc antisoroll en la indústria és menor i es troba bàsicament en l’aviació.

Altres protectors auditius són els que són capaços de seleccionar les
freqüències d’atenuació i/o l’amplitud del nivell sonor que es vol que arribi
a l’oïda interna del treballador. Per exemple, hi ha orelleres que incorporen
tecnologia Bluetooth®, que sense necessitats de cables selecciona les ones
sonores que deixa passar.

També hi ha en el mercat protectors auditius amb sistema de comunicació
que tenen incorporat un sistema de cable o sense fil pel qual es poden rebre
senyals com ara d’alarma o missatges de veu.

Orelleres amb tecnologia Bluetooth®

3.2.2 Factors que s’han de considerar en la selecció, ús i
manteniment de la protecció auditiva

El millor procediment per a la selecció d’un protector auditiu és seguir les
instruccions que marca el Reial decret 286/2006, que es poden resumir en:

• Els protectors auditius s’han de seleccionar de manera que suprimeixin o
redueixin al mínim el risc.

• Els treballadors han de ser consultats i han de participan en l’elecció dels
protectors auditius.
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Per tant, per a una elecció adequada del protector auditiu és necessari començar
analitzant i valorant el nivell de soroll, determinant els valors deLAeq,d i Lpic i els
temps d’exposició, atès que el protector auditiu ha de proporcionar una reducció
dels valors de nivell sonor de manera que es pugui controlar el risc per soroll que
no s’ha pogut eliminar i, en especial, les freqüències amb un valor sonor més gran.

L’ús dels protectors auditius ha de ser durant tot el temps d’exposició. A l’hora de
fer servir protectors auditius, s’han de tenir en compte els punts següents:

• Assegurar-se que els EPI escollits són adequats per al tipus i la durada del
soroll; a més a més, han de ser compatibles amb altres equips de protecció.

• Els treballadors han de poder escollir una protecció auditiva adequada, de
manera que puguin trobar la solució més còmoda.

• Molts treballadors, com els conductors, agents de policia, pilots i operadors
de càmeres, necessiten orelleres o auriculars de comunicació, proveïts de
cancel·lació activa de soroll per garantir una comunicació clara i reduir els
riscos d’accident.

• Els EPI han de ser objecte d’un emmagatzematge i manteniment adequats.

• S’ha d’impartir formació sobre la necessitat d’aquests equips, la forma com
s’han de fer servir, i la forma d’emmagatzematge i manteniment.

Per aconseguir l’objectiu de conservar l’audició dels treballadors, els hem de
convèncer de la conveniència de fer servir la protecció auditiva, a fi d’evitar el
possible rebuig a utilitzar aquest equip que sorgeix sobretot al principi, com a
conseqüència de la sensació d’aïllament que s’experimenta. Per facilitar-ne l’ús
hem de considerar els factors següents:

• Temps d’utilització. Els protectors auditius s’han de fer servir durant tot
el temps que la persona estigui exposada a nivells elevats de soroll. Si es
deixen de fer servir, encara que només sigui durant períodes de temps breus,
l’eficàcia de la protecció es veu seriosament disminuïda.

• Compatibilitat amb altres equips de protecció individual. És freqüent
que les persones que treballen en ambients sorollosos hagin d’utilitzar altres
equips de protecció personal perquè estan exposades a altres riscos.

Per exemple, si es fan servir ulleres de seguretat, hem de considerar la
interferència de les varetes amb les orelleres. Les pantalles facials també
poden interferir amb les orelleres.

Quan es fan servir mascaretes de protecció respiratòria, el seu arnès pot difi-
cultar el bon segellament de les orelleres. En tots tres casos és aconsellable
utilitzar taps.

• Col·locació correcta. Perquè els protectors auditius ofereixin una protecció
eficaç és molt important que es col·loquin correctament. En tots els casos
s’han de seguir les instruccions del fabricant.
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Es recomana consultar la
Guia orientativa de
protectors auditius,
editada per l’INSHT, que
trobareu en la secció
“Annexos” del web
d’aquest crèdit.

Les orelleres són senzilles de col·locar, només s’ha de prestar atenció a
la posició de la banda elàstica i situar-la al cap o al clatell, segons les
instruccions del fabricant, i que els auriculars cobreixin adequadament les
orelles.

Els taps s’han d’introduir suficientment dins el conducte auditiu per assegu-
rar un bon tancament.

• Manteniment. Respecte al manteniment de la protecció auditiva, s’ha de
tenir en compte que els equips de protecció auditiva són personals, és a dir,
cada treballador ha de tenir el seu, personal i intransferible.

Els protectors auditius que s’han de fer servir més d’un cop han de tenir un
manteniment acurat i una bona neteja per garantir que conserven l’atenuació
original i no produeixen problemes de salut per falta d’higiene.

Els protectors auditius es poden embrutar com a conseqüència de la seva
manipulació i utilització en ambients contaminats per diversos elements,
com pols, líquids, greixos, partícules... Aquesta brutícia entra en contacte
amb l’orella i pot ocasionar irritació de la pell i altres problemes, com ara
infeccions del conducte auditiu.

Les orelleres s’han de netejar seguint les instruccions del fabricant i s’ha de
posar una cura especial a les zones que estaran en contacte amb la pell.

Abans d’inserir els taps a les orelles, cal rentar-se les mans. I s’han de
netejar un cop trets de l’orella seguint les instruccions del fabricant, i desar
i conservar convenientment.

Les orelleres s’han d’inspeccionar regularment per descobrir possibles
errades, com ara deformacions o pèrdua de força de la banda elàstica,
deteriorament de les espongetes o de l’aïllant interior dels casquets.

Els taps s’han de canviar d’acord amb les instruccions del fabricant. No
s’han de fer servir si han perdut la forma original o estan esquerdats.

3.2.3 Criteris d’atenuació del protector auditiu

El nivell de soroll al qual està sotmès el treballador ha de ser menor que el valor
que se sap que pot generar dany i que, per la norma UNE EN 458, se sap que és
80 dB(A) de dosi de vuit hores diàries.

El criteri tècnic i no legal de valors d’atenuació d’un protector s’indica en la taula
3.2.

El nivell de pressió sonora efectiu ponderat en A (L’p,A) és el nivell acústic
que rep el treballador si porta un cert protector auditiu individual i en un
entorn laboral concret.
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Si voleu consultar l’NTP
638, aneu a la secció

“Annexos” del web
d’aquest crèdit.

Ús dels protectors auditius
individuals

Els protectors auditius s’han de
fer servir durant tot el temps

d’exposició, ja que la seva
eficàcia disminueix de manera

exponencial en disminuir el
temps d’ús del protector.

Taula 3.2. Classificació de protectors auditius individuals segons la norma UNE EN 458

Nivell sonor que rep l’oïda ( L’aeq) Estimació de la protecció

> 80 dB(A) Insuficient

Entre 75 i 80 dB(A) Acceptable

Entre 70 i 75 dB(A) Satisfactori

Entre 65 i 70 dB(A) Acceptable

< 65 dB(A) Excessiva (hi ha sobreprotecció)

La sobreprotecció s’ha d’eludir sempre, ja que produeix aïllament del treballador,
amb les conseqüències que pot comportar per a la seva seguretat i salut.

Algunes conseqüències de la sobreprotecció poden ser que el treballador no senti
un senyal acústic d’alarma, la dificultat de la comunicació verbal i la insatisfacció
laboral a causa del sentiment d’estar treballant sol, per exemple.

3.2.4 Càlcul de l’atenuació dels protectors auditius. NTP 638

L’NTP 638 té com a títol “Estimació de la protecció efectiva dels protectors
auditius”. Un cop tenim totes les dades que caracteritzen el soroll al qual està
exposat el treballador, es pot simplificar el càlcul de l’atenuació que produeix un
protector auditiu individual en l’entorn que estem estudiant.

Els tres mètodes normalitzats per estimar la reducció de soroll que es pot
aconseguir amb l’ús d’un cert protector auditiu individual, en funció del tipus de
soroll que es vol protegir, es descriuen en la norma UNE-EN-ISO 4869 (Acústica.
Protectors auditius contra el soroll) i són, en ordre de més a menys precisos:

1) Mètode APV o mètode de bandes d’octava. La dada d’inici del procés de
càlcul és el nivell sonor de cada banda d’octava amb la correcció de l’escala de
ponderació A (nivell sonor ponderat en A en cada banda d’octava).

D’altra banda, es necessiten les dades següents sobre el protector auditiu d’estudi
i que hi ha de constar en el fullet que adjunta el fabricant de l’EPI:

• El valor mitjà de l’atenuació que produeix el protector auditiu en cadascuna
de les bandes d’octava (mf ).

• La desviació típica obtinguda pel fabricant en els diferents assajos de
laboratori als quals s’ha sotmès el protector auditiu (σ).

A més a més, la persona que porta a terme l’estudi de la idoneïtat del protector
auditiu ha de decidir quina probabilitat d’eficàcia de protecció vol assumir, és a
dir, de cada cent persones, quantes probablement tindran la protecció calculada
pel mètode. En funció de la protecció que es vol assumir, el valor de protecció
assumida en cadascuna de les bandes d’octava (APV f ) es calcularà mitjançant
una de les fórmules de la taula 3.3.
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De vegades, el fabricant
proporciona els valors
d’APVf i no especifica quina
eficàcia de protecció
s’assumeix, llavors sempre
sr suposa que és del 84%.

Taula 3.3. Protecció assumida del protector auditiu individual i el percentatge de protecció corresponent.

Protecció assumida (APVf) en dB Eficàcia de protecció en %

APVf = mf - 0,67·σ 75

APVf = mf - 0,84·σ 80

APVf = mf - 1,00·σ 84

APVf = mf - 1,04·σ 85

APVf = mf - 1,28·σ 90

APVf = mf - 1,64·σ 95

APVf = mf - 2,58·σ 99,5

La probabilitat que més s’assumeix i que, si no es diu una altra cosa, és la que
se suposa, és la de 84% d’eficàcia de protecció; la fórmula habitual que s’hi ha
d’aplicar és, doncs:

APVf = mf − 1, 00 · σ

Que es pot simplificar i queda l’expressió:

APVf = mf − σ

Amb els valors de nivells sonors ponderats en A (Lpf,A) i els valors de protecció
assumida en cada banda d’octava (APV f ) es van restant d’un en un per banda
d’octava. Els valors obtinguts són els nivells de pressió sonora efectiu ponderat
en A per cada banda d’octava (L’pf,A). L’expressió matemàtica de les operacions
que cal fer es troba en la fórmula següent, que no és més que la resta simple entre
el nivell sonor ambiental i la protecció assumida pel protector auditiu per a cada
banda de freqüències (f ):

L′
pf,A = Lpf,A −APVf

Els passos que s’han de seguir per conèixer el nivell de pressió sonora efectiu
ponderat en A són:

1. Obtenir (Lpf,A).

2. Obtenir APV f .

3. Restar Lpf,A i APV f en cada banda d’octava i s’obtindran els valors de
L’p,f,A.

4. Sumar tots els L’pf,A i així es tindrà L’p„A.

5. Valorar si el protector auditiu és vàlid en funció de la taula de protecció
assumida del protector auditiu individual i el percentatge de protecció
que li correspon.

Una manera molt pràctica de portar a terme els càlculs és posar totes les dades
en una taula, de manera que es vagin restant els valors que coincideixen en una
mateixa columna.
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Al final, s’han de sumar de forma logarítmica els valors individuals de nivells de
pressió sonora per octava i així es coneixerà el nivell sonor que rep el treballador
si fa servir el protector auditiu d’estudi, de manera correcta i durant tot el temps
d’exposició (L’p,A).

El valor de L’p,A està expressat en dB(A) i s’ha d’arrodonir al nombre sencer més
pròxim, ja que no té cap sentit, atesa la imprecisió del mètode, donar valors de
decibels fins a les dècimes d’unitat.

El mètode de bandes d’octava té en consideració la diferència d’atenuació que
proporciona l’EPI en cada freqüència, i això fa que sigui el més exacte i el més
recomanat. Presenta el desavantatge que es necessita conèixer l’espectre del soroll,
i per tant disposar d’un sonòmetre integrador en bandes d’octava, i a més a més
s’ha de fer una certa quantitat de càlculs.

Exemple d’aplicació del mètode de bandes d’octava

En una sala de màquines s’han mesurat el soroll ambiental amb un sonòmetre integrador
en bandes d’octava i els valors que s’han obtingut són els que apareixen en la taula 3.4 un
cop aplicada la ponderació A.

Taula 3.4. Mesuraments del soroll
ambiental Freqüència (Hz) Lpf,A (dB(A))

63 70

125 81

250 91

500 94

1.000 88

2.000 87

4.000 85

8.000 84

En la taula 3.5 trobem les dades del protector auditiu escollit.

Taula 3.5. Dades del protecto auditiu

Freqüència (Hz) Mf (dB) Sf (dB) APVf (dB)

63 20,8 5,4 15,4

125 24,8 5,3 19,5

250 29,7 6,0 23,7

500 32,9 5,5 27,4

1.000 31,4 6,0 25,4

2.000 32,9 2,6 30,3

4.000 40,6 2,8 37,8

8.000 42,5 4,4 38,1

Índex SNR:31. Valors HML: H:31; M:27; L:25

Es demana calcular el nivell sonor atenuat que rebrà el treballador si utilitza aquest
protector durant tot el temps d’exposició pel mètode de bandes d’octava, i determinar si
aquest protector és vàlid segons la norma UNE-EN 458.

Resolució del problema:
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A diferència del mètode de
bandes d’octava, en el
mètode HML no es
necessita conèixer
l’espectre de soroll.

Si seguim els passos del mètode:

• En primer lloc, el valor de Lp,f,A ja el tenim.

• En segon lloc, hem de calcular APV f a partir de les dades que apareixen en la taula 3.5.

• Ara restarem Lp,f,A de APV f i obtenim la taula 3.6.

Taula 3.6. Càlcul per l’aplicació de bandes d’octava.

Freqüència (Hz) Lp,f,A (dB(A)) APVf L’p,f,A = Lp,f,A - APVf

63 70 15,4 54,6

125 81 19,5 61,5

250 91 23,7 67,3

500 94 27,4 66,6

1.000 88 25,4 62,6

2.000 87 30,3 56,7

4.000 85 37,8 47,2

8.000 84 38,1 45,9

• Ara s’han de sumar els valors de nivell acústic atenuat en cada freqüència per conèixer el
valor global de pressió sonora efectiu ponderat en A (L’p,f,A). Per portar-ho a terme s’hi ha
d’aplicar la suma logarítmica expressada en la fórmula:

L′
p,A = 10 · log (100,1·54,6 + 100,1·61,5 + 100,1·67,3 + 100,1·66,6+

+100,1·62,6 + 100,1·56,7 + 100,1·61,5 + 100,1·47,2 + 100,1·45,9)

L’p,f,A = 71,5 dB(A); arrodonint al valor sencer, tenim que L’p,f,A = 72 dB(A).

I segons la norma UNE-EN 458 podem dir que l’estimació del protector és satisfactòria.

Per conèixer quina és la protecció que ofereix el protector auditiu, es pot calcular el
valor de la reducció predita del nivell de soroll, PNR (predicted noise reduction),
que per definició és la diferència del nivell de pressió acústica ponderat en A
i el valor del nivell de pressió sonora efectiu ponderat en A quan es fa servir
adequadament el protector auditiu d’estudi.

PNR = Lp,A − L′
p,A

El valor de PNR s’expressa com a nombre sencer de decibels A (dB(A)).

2) Mètode HML

Els valors H, M i L que es determinen a partir de les atenuacions en cada octava,
segons un procediment descrit en la norma UNE-EN-ISO 4869-2, expressen d’una
manera aproximada les atenuacions alta (high en anglès), mitjana (middle) i baixa
(low) freqüències i són valors que ha d’aportar el fabricant del protector auditiu.

La informació que es necessita conèixer sobre el soroll ambiental és el nivell de
pressió acústica total ponderat en A (Lp„A) i ponderat en C (Lp„C).

Amb les dades del protector auditiu i del soroll ambiental s’ha de calcular el valor
de PNR, que és la reducció del nivell sonor que es pot preveure per la protecció
de l’EPI auditiu.
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Si Lp„C - Lp„A = 2 dB, es pot
fer servir indistintament

qualsevol de les dues
fórmules, ja que s’arribarà al

mateix resultat.

Mètode de comprovació
HML

És una manera ràpida de calcular
l’atenuació que proporcionarà un

protector auditiu utilitzant els
valors HML donats pel fabricant.

Es decideix escoltant: si en el
soroll ambiental predominen les

freqüències baixes, mitjanes o
altes, es mesura el nivell sonor

ponderat a A (LA).

Es resta directament a LA el valor
B, M o L, segons quin sigui el

tipus de soroll predominant i el
valor obtingut és L’A.

Hi ha dues equacions a aplicar pel mètode HML per calcular PNR les expressions
de les quals es troben en les dues fórmules que es descriuen a continuació. Se
n’utilitzarà una o una altra en funció dels valors de Lp„A iLp„C .

Si Lp„C - Lp„A ≤ 2 dB, la fórmula que s’hi ha d’aplicar és:

PNR = M − H −M

4
· (Lp,,C − Lp,,A − 2)

Si Lp„C - Lp„A ≥ 2 dB, la fórmula que s’hi ha d’aplicar és:

PNR = M − M − L

8
· (Lp,,C − Lp,,A − 2)

El nivell de pressió sonora efectiu ponderat en A (L’p,A) es troba restant el valor
del nivell de pressió sonora ambiental i el valor de PNR calculat:

L′
p,A = Lp,A − PNR

El valor resultant de L’p,A s’ha d’arrodonir al nombre sencer més proper, ja que
el valor decimal que es pugui donar tindria una gran improbabilitat de ser real a
causa la poca exactitud del mètode HML.

Per fer servir el mètode HML, els passos que s’han de seguir són:

1. Anotar els valors H, M i L donats pel fabricant del protector auditiu
d’estudi.

2. Mesurar els valors Lp„A i Lp„C de l’ambient on s’ha de fer servir el
protector auditiu.

3. Fer la resta: Lp,C - Lp„A

4. Calcular PNR mitjançant la fórmula que correspongui en funció del
valor de Lp„C - Lp„A.

5. Calcular el valor de L’p,A.

6. Valorar si el protector auditiu és vàlid en funció de la taula de protecció
assumida del protector auditiu individual i el percentatge de protecció
que li correspon.

Exemple d’aplicació del mètode HML

En una sala de màquines s’ha mesurat el soroll ambiental amb un sonòmetre integrador
en bandes d’octava i els valors que s’han obtingut són les dades de la taula 3.7 un cop
aplicades les ponderacions A i C:

Taula 3.7. Valors obtinguts de soroll ambiental

Freqüència (Hz) Lp,f (dB) Lp,f,A (dB(A)) Lp,f,C (dB(C))

63 96 70 95

125 97 81 97

250 99,6 91 99,6

2.000 86 87 86
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Les sigles SNR signifiquen
en anglès simplified noise
reduction, és a dir, reducció
simplificada del nivell de
soroll.

Si es treballa amb el
mètode SNR, s’han de tenir
uns marges de seguretat i
no donar per bo un resultat
de 79 dB(A) de valor de L’p,A,
per exemple.

4.000 84 85 83

8.000 82 84 82

Lp 94 dB(A) 103,7 dB(C)

S’ha decidit comprar un protector auditiu i el fullet que anava adjunt indicava els següents
valors HML:

H:31 dB

M:27 dB

L:25 dB

Es demana calcular el nivell sonor atenuat que rebrà el treballador si utilitza aquest
protector durant tot el temps d’exposició pel mètode HML.

Resolució del problema:

Si seguim els passos del mètode:

En primer lloc, els valors de Lp,f,A i Lp,f,C ja els tenim.

En segon lloc, restem Lp,C - Lp,A = 103,7 - 94 = 9,7 dB, que és un valor ≥ 2 dB, per la qual
cosa fem servir la fórmula següent per calcular PNR:

PNR = 27−
27− 25

8
· (103, 7− 94− 2)

PNR = 25 dB

I el nivell de pressió sonora que aproximadament rebrà l’usuari del protector auditiu és:

L′
p,f,A = 94− 25 = 69 dB(A)

3) Mètode SNR

L’SNR és un mètode d’aproximació simple que no necessita conèixer l’espectre
de soroll i que ens permet, amb una sola resta, saber el valor de nivell de pressió
sonora efectiu ponderat en A amb una exactitud acceptable.

El valor de SNR l’ha de proporcionar el fabricant de l’EPI i es determina basant-
se en les atenuacions en cada octava segons un procediment detallat en la norma
UNE-EN-ISO 4869-2.

A més a més, hem de mesurar el nivell de pressió acústica i ponderar-lo en C o
també es permet fer servir el nivell de pressió acústica sense cap ponderació.

La diferència del nivell de pressió acústica ponderat en C (o sense ponderació) i
el valor de SNR és aproximadament el nivell de pressió acústica efectiu ponderat
en A (L’p,A).

L′
p,A = Lp,C − SNR

El mètode SNR és el procediment més simple, però més imprecís (de l’ordre de 2 a
3 decibels d’error), per conèixer l’atenuació que proporciona un protector auditiu
concret en un cert entorn sorollós.

El valor de PNR, és a dir, la protecció que es pot preveure, es calcula mitjançant
la resta:

PNR = Lp,A − L′
p,A
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Atenuació dels protectors
auditius davant el soroll

d’impacte

Per conèixer l’atenuació que es
tindrà davant els pics de nivell
sonor, es pot aplicar el mètode
de comprovació HML, és a dir,

restar el valor H o M o L (segons
la freqüència predominant en el

soroll d’impacte) al valor del
nivell de pic (Lpic).

El procediment del mètode SNR és:

1. Anotar el valor SNR proporcionat pel fabricant del protector auditiu
d’estudi.

2. Mesurar el valor Lp„C de l’ambient on s’ha de fer servir el protector
auditiu.

3. Fer la resta: L’p,A = Lp,C - SNR.

4. Valorar si el protector auditiu és vàlid en funció de la taula de protecció
assumida del protector auditiu individual i el percentatge de protecció
que li correspon.

Exemple d’aplicació del mètode SNR

En una sala de màquines s’ha mesurat el soroll ambiental amb un sonòmetre integrador
en bandes d’octava i els valors que s’han obtingut són els que apareixen en la taula 3.8 un
cop aplicada la ponderació C:

Taula 3.8. Mesuraments d’una sala de màquines

Freqüència(Hz) Lp,f(dB) Lp,f,C(dB(C))

63 96 95

125 97 97

250 99,6 99,6

500 97 97

1.000 88 88

2.000 86 86

4.000 84 83

8.000 85 83

Lp 103,7 dB(C)

S’ha decidit comprar un protector auditiu on al seu fulletó indica que el valor de SNR és de
31 dB.

Es demana calcular el nivell sonor atenuat que rebrà el treballador si utilitza aquest
protector durant tot el temps d’exposició mitjançant el mètode SNR.

Resolució del problema:

Si seguim els passos del mètode:

• En primer lloc, el valor de Lp,f,C ja el tenim.

• En segon lloc, restem: L’p,A = 103,7 - 31 = 72,7 ≈ 73 dB(A).

3.2.5 Temps d’ús del protector auditiu

Els protectors auditius s’han de fer servir durant tot el temps que la persona estigui
exposada a nivells elevats de soroll. Si es deixa de fer servir, encara que només
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sigui durant períodes de temps breus, l’eficàcia de la protecció es veu seriosament
disminuïda.

Si el treballador es treu de tant en tant el protector auditiu, es pot considerar que
està exposat, durant el període que hauria de portar els protectors, a dos nivells
sonors i amb un temps d’exposició per a cadascun:

• El primer nivell sonor és el nivell sonor atenuat pel protector auditiu, i el
temps d’exposició és el temps que porta posat de manera adequada l’EPI.

• L’altre nivell sonor és l’ambiental, sense l’atenuació del protector i el temps
que hi està exposat és la suma de minuts en què es va traient l’EPI.

En la fórmula que apareix a continuació es troba l’expressió matemàtica que s’ha
d’aplicar per calcular el nivell sonor equivalent durant el temps d’exposició T si
no es porta posat tot el temps el protector auditiu.

LAeq,T = 10 · log
(
1

T
·
(
(T − T ′) · 100,1·LAeq,(T−T ′) + T ′ · 100,1·L

′
Aeq,T ′

))
On:

LAeq,T : nivell sonor equivalent durant el temps d’exposició en dB(A).

T : temps d’exposició, en hores.

T’: temps que el treballador utilitza l’EPI, en hores.

(T-T’): temps que el treballador es treu l’EPI, en hores.

L’Aeq,T’: nivell sonor efectiu equivalent, en dB(A).

LAeq,(T-T’): nivell sonor ambiental, en dB(A).

Exemple de càlcul del temps d’ús d’EPI

En un entorn laboral hi ha un nivell sonor de 93 dB(A). El treballador implicat treballa en
aquest lloc durant 7 hores diàries i fa servir un protector auditiu amb un PNR de 22 dB. El
tècnic de prevenció de l’empresa s’ha adonat que el treballador es treu l’EPI durant mitja
hora al dia, en períodes breus, perquè diu que té molèsties a l’orella.

El tècnic de prevenció es disposa a fer els càlculs per saber el nivell sonor diari que rep el
treballador.

Càlculs que porta a terme el tècnic de prevenció:

Per saber les conseqüències de treure l’EPI es fa servir la fórmula:

LAeq,T = 10 · log
(

1

T
·
(
(T − T ′) · 100,1·LAeq,(T−T ′) + T ′ · 100,1·L

′
Aeq,T ′

))
i primer identificarem cada dada:

T : 7 hores.

T’ : 6,5 hores.

(T -T’): 0,5 hores.

LAeq,(T-T’): 93 dB(A).
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L’Aeq,T’ = LAeq,(T-T’) - PNR; L’Aeq,T’ = 93 - 22 = 71 dB(A).

Substituïm les dades en la fórmula

LAeq,T = 10 · log
(
1

7
·
(
0, 5 · 100,1·93 + 6, 5 · 100,1·71

))
= 81, 9 dB(A)

Així doncs, podem veure que, si el treballador es treu el protector auditiu només mitja hora
durant la seva jornada, la dosi de soroll que rep està per sobre del que es considera que
no suposa risc (80 dB(A)).

En aquest exemple, el que s’hauria de fer és dur a terme mesures organitzatives per evitar
que el treballador estigui durant set hores en un entorn laboral que exigeix l’ús de protectors
auditius individuals.

Figura 3.3

Temps d’ús dels EPI.

És molt important conscienciar empresaris i treballadors de la necessitat, els uns,
d’intentar crear entorns laborals sense soroll i, els altres, si no hi ha un altre
remei, d’utilitzar els protectors durant tot el temps d’exposició a ambients laborals
sorollosos.
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