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Introducció

Els efectes de les vibracions sobre els éssers humans es coneixen des de fa molt
temps. Ja a principis del segle XVIII B. Reamazzini en el seu llibreExamen
de les malalties dels artistes i artesans va observar les càrregues i tensions en
els domadors de cavalls produïdes per vibracions mecàniques i va descriure els
efectes de la manera següent: “[...] la força de la vibració sacseja les entranyes i
pràcticament les desplaça de la seva posició normal [...]”.

En tots els sectors laborals, industrials, agrícoles, de la construcció, de serveis,
etc. es fan servir, avui en dia, eines de motor portàtils que exposen les mans
dels treballadors que les fan servir a nivells excessius de vibracions. Algunes
d’aquestes eines són serres de cadena, martells trencadors de paviment, trepants
percutors, moladores, claus d’impacte, rebladores, martells d’agulla, etc. El tipus
de vibració que produeixen aquestes màquines eina i que el treballador subjecta
amb les seves mans s’anomenen vibracions mà-braç.

Estudis realitzats en diferents països d’Europa i als Estats Units han demostrat
que hi ha una mitjana del 2% de treballadors en tot el món exposats a vibracions
mà-braç potencialment perilloses.

L’exposició prolongada a elevats nivells de vibracions mà-braç poden ser causa de
trastorns vasculars a les mans, que s’identifica amb pal·lidesa intermitent als dits
i es coneix amb el nom de dit blanc induït per vibracions.

Un altre tipus de vibració és l’anomenada vibració del cos sencer, que té lloc
quan una gran part del pes del cos descansa sobre una superfície vibrant. Està
àmpliament estesa al món laboral i pot ser l’origen de danys per a la salut. La
principal afecció solen ser danys a la zona lumbar, a la columna vertebral i ael
sistema nerviós que connecta amb la columna vertebral.

La Unió Europea, conscient de les conseqüències que es poden derivar d’una
exposició prolongada dels treballadors a nivell de vibració elevats, ha redactat
una directiva marc. Aquesta directiva va ser transposada a l’Estat espanyol i des
de finals de l’any 2005 hi ha un reial decret que reglamenta l’exposició laboral a
vibracions mecàniques. És l’RD 1311/2005.

De manera complementària, també hi ha normativa referent a les vibracions que
emeten les màquines, que es recull en el Reial decret sobre màquines i que és
també una transposició de la Directiva de màquines

elaborada per la Unió Europea i que obliga el fabricant a dissenyar i construir
màquines de manera que els riscos derivats de l’exposició a vibracions siguin els
menors possibles i ho inclou dins la seguretat integral de la màquina.

La Llei de prevenció de riscos laborals també obliga de manera genèrica a una
avaluació dels riscos per agents físics en el lloc de treball.
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En la unitat didàctica “Vibracions mecàniques” hi ha la informació necessària per
portar a terme l’avaluació dels riscos derivats de l’exposició laboral a vibracions
mecàniques. La unitat didàctica està dividida en tres nuclis d’activitat.

En el nucli d’activitat “Introducció a les vibracions mecàniques” es tracten els
conceptes bàsics de vibracions, com la seva definició i la seva caracterització des
del punt de vista físic, ja que una vibració es pot assimilar al moviment sinusoïdal
que du a terme una molla.

En aquest nucli d’activitat també es donen les referències legals, tant d’aplicació
obligatòria com les normes UNE, referents a vibracions mecàniques i s’explica el
contingut del Reial decret 1311/2005, de vibracions, que és la normativa vigent a
l’Estat espanyol.

El nucli d’activitat “Avaluació del risc per exposició a vibracions” està dedicat a
l’avaluació de l’exposició laboral a vibracions mecàniques segons la normativa
vigent. S’hi explica com treure conclusions sobre el nivell de vibració exposat
sense haver de mesurar, i també mesurant, i es descriu l’instrument de mesurament
més habitual. S’hi diferencia l’avaluació per exposició al sistema del cos sencer
del sistema mà-braç, ja que tenen diferències de mesurament i de valors límit.

En el nucli d’activitat, “Control del risc per vibracions”, es tracten les mesures
preventives establertes per llei per als dos tipus de sistemes exposats a vibracions
mecàniques, així com les mesures de control i reducció del risc dels treballadors
exposats a vibracions. En aquest mateix nucli d’activitat, també es descriuen els
efectes que produeixen les vibracions sobre el sistema mà-braç i sobre el sistema
del cos sencer.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat didàctica és necessari disposar de la
Guia Tècnica del Reial decret 1311/2005. Us recomanem anar fent les activitats i
els exercicis d’autoavaluació i llegir els annexos.
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Objectius

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

• Identificar les vibracions mecàniques, presents en els processos de produc-
ció de béns i serveis, segons els tipus de treball i els processos.

• Relacionar les vibracions mecàniques amb les característiques energètiques,
les fonts d’emissió i les formes de transmissió.

• Relacionar els riscos derivats de l’exposició laboral a vibracions amb els
efectes que poden provocar sobre la salut.

• Interpretar les conseqüències fisiològiques, psíquiques i laborals, originades
pels riscos derivats de l’exposició laboral a vibracions, sobre la salut de les
persones.

• Valorar les implicacions econòmiques i socials, a les empreses i a la societat,
dels efectes provocats pels riscos derivats de les vibracions mecàniques, a
partir de dades estadístiques i econòmiques.

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

• Determinar el contingut i el procés de recollida de la informació documental
i personal necessària per identificar els riscos derivats de l’exposició laboral
a vibracions mecàniques.

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

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

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

• Identificar els riscos derivats de l’exposició laboral a vibracions mecàniques,
a partir de la informació dels llocs de treball, el grau d’idoneïtat dels
mètodes i procediments de treball, les desviacions observades entre els
procediments reals i els normalitzats i els instruments i procediments
adequats per identificar-los.
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• Relacionar els factors de risc derivats de les vibracions mecàniques amb els
paràmetres, els procediments, els instruments i els aparells per mesurar-los.

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

• Interpretar el contingut i la funcionalitat de les tècniques, els instruments
i els procediments per mesurar i enregistrar les vibracions mecàniques a
partir de manuals i informació tècnica.

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

• Determinar l’àmbit físic d’influència dels riscos per exposició a vibracions
mecàniques, les persones afectades, els temps d’exposició i les persones de
l’organització implicades en la seva prevenció, a partir de les característi-
ques físiques dels llocs de treball.

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

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

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

• Interpretar les característiques i les condicions d’aplicació de les mesures
de prevenció, protecció i senyalització i les tècniques preventives aplicables
als riscos derivats de l’exposició laboral a vibracions mecàniques, a partir
de documentació i estudis tècnics.

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

• Seleccionar les mesures de prevenció i les proteccions que es poden aplicar
davant els riscos derivats de l’exposició laboral a vibracions mecàniques,
segons els criteris de priorització amb relació a l’eliminació o reducció del
risc.
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• Programar la implantació de mesures preventives dels riscos derivats de
l’exposició laboral a vibracions mecàniques, segons els factors de risc
presents en el lloc de treball, a partir del pla general de prevenció, les
condicions de treball, les característiques de les mesures i els procediments
establerts d’implantació.

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

• Controlar els riscos derivats de l’exposició laboral a vibracions mecàniques
en llocs o processos de treball, a partir d’observacions i mesures del procés
i del lloc de treball, les característiques dels equips de treball i les mesures
preventives implantades.
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Per consultar l’RD
1311/2005, podeu anar a
la secció “Annexos” del
web d’aquest crèdit.

Vibracions mecàniques en
l’entorn laboral

Actualment hi ha molts
treballadors exposats a les
vibracions mecàniques en els
seus llocs de treball, pel fet de
dur a terme processos mecànics
amb màquines eina, o de
transportar vehicles.

1. Introducció a les vibracions mecàniques

Les vibracions mecàniques són un agent físic contaminant que està present en
l’àmbit laboral, per la qual cosa s’avalua dins la higiene industrial. Fins fa pocs
anys no s’havia donat prou importància als riscos per a la salut que comporta estar-
hi exposat de manera prolongada en el temps.

Sistema mà-braç

La física de les vibracions és similar a la del soroll, per la qual cosa els fonaments
d’ones aplicables al soroll són vàlids per a les vibracions.

S’han de distingir dos sistemes corporals per a l’estudi de l’exposició laboral a
vibracions mecàniques:

• El sistema mà-braç, que està exposat quan es fan servir eines manuals.

• El sistema del cos sencer, al qual es transmeten les vibracions quan el
treballador està exposat a l’objecte vibrant per una part important del seu
cos.

En la majoria dels casos, l’exposició a vibració del cos sencer es produeix en
posició asseguda, i es transmet la vibració a través del seient i, en alguns casos,
també, a través del recolzador de l’esquena. En posició dempeus, la vibració es
transmet a través dels peus.

Sistema de cos sencer

A l’Estat espanyol, des de finals de l’any 2005 hi ha una normativa específica que
regula l’exposició laboral a vibracions mecàniques i està recollit en la Guia Tèc-
nica del Reial decret 1311/2005, que és una transposició de la Directiva europea
2002/44/CE. El maig de 2008 s’ha publicat la Guia tècnica per a l’avaluació i
prevenció dels riscos relacionats amb les vibracions mecàniques, que és una eina
no vinculant per facilitar l’aplicació de l’RD 1311/2005.

En general, la vibració és un fenomen físic no desitjable, encara que de vegades es
produeix per fer funcionar un dispositiu que realitza una tasca concreta, com ara un
martell mecànic, cintes transportadores vibratòries, tamisos vibradors, tremuges
de compostos sòlids, vibradors de formigó, trepants de roques, banys de neteja
amb ultrasons, etc., i en aquests casos la vibració resultant no es pot evitar, ja que
és precisament la base de funcionament de l’aparell i l’única mesura preventiva
per evitar el risc d’exposició és portar a terme l’aïllament necessari.

1.1 Conceptes bàsics sobre vibracions

Si un objecte es desplaça de la seva posició d’equilibri per efecte d’una acció
externa, com ara un impacte, se li comunica una energia que és l’origen d’un mo-
viment vibratori de l’objecte. L’objecte vibrarà amb una freqüència que s’anomena
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OIT: Organització
Internacional del Treball.

Les vibracions mecàniques
només fan referència a les

que es transmeten
mitjançant un cos sòlid, per

això reben l’adjectiu de
mecàniques.

Vibracions del cos sencer

En són exemples:

• Vibracions del seient
del conductor d’un
vehicle de transport.

• La vibració d’una
plataforma mòbil.

freqüència natural de vibració. Aquest tipus de moviment s’anomena vibració
lliure i s’anul·la amb el pas del temps per la pèrdua d’energia en els elements
passius del sistema.

Des del punt de vista de la higiene industrial, l’OIT diu que les vibracions
mecàniques són els agents físics generats per una energia mecànica que es transmet
al cos humà mitjançant estructures sòlides capaces de produir un efecte nociu o
qualsevol tipus de molèstia.

La definició de l’OIT no preveu les vibracions transmeses per l’aire, com els
subsònics, sons o ultrasons. La definició tècnica de vibració mecànica considera
que és el moviment oscil·latori d’un cos sòlid respecte a una posició de referència.

Les vibracions es transmeten per l’interior d’un objecte i també a través dels punts
de contacte entre diferents objectes.

En un objecte que vibra lentament també es pot apreciar el moviment que du a
terme en les seves trajectòries o direccions i, en canvi, l’objecte es mou sense
canviar de lloc.

La vibració és el moviment d’un cos sòlid al voltant de la seva posició
d’equilibri, sense que es produeixi un desplaçament net de l’objecte que
vibra. No hi ha transport de matèria, només d’energia.

Les vibracions que ens trobem en l’entorn laboral són la combinació de moltes
vibracions simples.

1.2 Classificació de les vibracions

Hi ha diferents maneres de classificar les vibracions mecàniques, que es resumei-
xen en la figura 1.1. Tot depèn de la característica en què ens fixem. Així tenim:

Figura 1.1. Tipus de vibracions

• Vibracions del cos sencer o globals. Són les que afecten tot l’organisme
del treballador.



Riscos físics ambientals 13 Vibracions mecàniques

Vibracions que afecten el
sistema mà-braç

En són exemples:

• Ús d’eines manuals,
com la màquina de
trepar.

• Ús d’objectes que es
subjecten amb les mans,
com les palanques de
comandament o el
volant d’un vehicle.

Ressonància

Quan se sotmet un sistema
mecànic a una força excitadora
externa que l’obligui a vibrar, es
produeixen les vibracions
forçades del sistema. Aquest
tipus de vibració, quan
coincideix la freqüència
d’excitació amb la freqüència
natural del sistema mecànic,
produeix l’efecte ressonància.

Vibracions no periòdiques

En són exemples:

• Xocs.

• Cops.

• Impactes extemporanis:
són aquells impactes
molt forts en un curt
període de temps.

Màquines que produeixen
vibracions són premses,
trinxadores, martells
pneumàtics i eines manuals.
::note: Algunes peces de
maquinària que produeixen
vibracions són els motors,
els alternadors i els estris
percutors.

• Vibracions locals. Són les que només es transmeten a una part del cos. Les
vibracions locals més importants són les vibracions del sistema mà-braç.

• Vibracions periòdiques. També es poden anomenar lliures. El sistema os-
cil·la lliurement i amb una freqüència ben definida, anomenada freqüència
natural. Si no hi ha forces externes que modifiquin l’amplitud del moviment
o la longitud de les successives ones, els successos que produeix la vibració
es repeteixen durant un cert període de temps. Si se l’obliga a oscil·lar
a una freqüència diferent, imposada externament, el desplaçament variarà
segons que la freqüència imposada estigui més o menys a prop de la natural
del sistema. Quan s’igualen les dues vibracions, l’existent i la imposada,
l’amplitud de la vibració creix i es diu que estem en ressonància.

Les vibracions periòdiques sinusoïdals descriuen una ona sinusoïdal simple
i les vibracions periòdiques complexes es transmeten amb ones no sinusoï-
dals.

• Vibracions no periòdiques. Són fenòmens transitoris. Són vibracions que
tenen lloc a l’instant que entren en contacte el cos vibrant i el cos receptor
i no es tornen a repetir exactament en transcórrer el temps.

• Vibracions aleatòries. Es produeixen quan actuen forces externes sobre
un cos que donen lloc a un moviment irregular, que mai no es repeteix
exactament, de les partícules que el formen.

Aquests tipus de vibracions es presenten en diferents direccions i varien
àmpliament amb el temps, tant en els valors de la seva freqüència com en la
seva acceleració. De fet, estan formades per un conjunt de freqüències. És
el tipus de vibració més habitual en la natura.

• Vibracions generades en processos productius de transformació. Les
interaccions originades entre les peces de la maquinària i els elements que
es conformaran, produeixen xocs repetits que es materialitzen en vibracions
de materials i estructures. La propagació d’aquestes vibracions s’efectua
directament.

• Vibracions originades pel funcionament de la maquinària i equips de
treball o els materials o les màquines eina. Quan les màquines treballen
sobre superfícies irregulars es produeixen en els seus mecanismes forces
alternatives no equilibrades que donen lloc a vibracions mecàniques.

• Vibracions causades pel deteriorament de la maquinària. Tots els casos
poden donar lloc a un desgast de superfícies, excentricitats, desequilibri
d’elements giratoris que, al seu torn, produeixen forces dinàmiques suscep-
tibles de provocar vibracions. El desgast de les màquines es pot produir per
diferents causes:

– Errades de concepció de la màquina

– Errades en la utilització de la màquina
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En la secció “Annexos”
del web trobareu

representacions de les
ones sinusoïdals amb els

seus paràmetres
representatius.

– Errades en el funcionament de la màquina

– Manteniment inadequat de la màquina o manca de manteniment

• Vibracions degudes a fenòmens naturals. Són de tipus aleatori degudes
al vent, tronades o moviments sísmics. Són de difícil valoració respecte a
l’efecte sobre l’organisme humà. Des del punt de vista de la higiene, les
vibracions per fenòmens naturals afecten llocs de treball que tenen lloc a
l’aire lliure.

• Vibracions de molt baixa freqüència. Es consideren les vibracions de
menys d’un hertz.

• Vibracions de baixa freqüència. Són les que vibren a freqüències entre 1
i 20 hertzs.

• Vibracions d’alta freqüència. Són les vibracions entre 20 i 1.000 hertzs.

1.3 Caracterització de les vibracions mecàniques

Per definir el moviment d’un sistema mecànic, s’ha de determinar un nombre
de coordenades independents, que es denominen graus de llibertat. El sistema
mecànic massa-molla, que és el sistema que més s’aproxima a una vibració
mecànica, té un sol grau de llibertat, ja que està obligat per un conjunt de
dispositius mecànics a moure’s en un sol eix.

Els sistemes mecànics reals són sistemes continus i tenen infinits graus de llibertat.
Per estudiar-los se simplifiquen mitjançant models que redueixen els graus de
llibertat un nombre finit.

Per a l’anàlisi matemàtica de les vibracions, es redueixen els sistemes mecànics a
sistemes ideals, que es componen de masses, molles i amortidors. El model que
més s’aproxima a com vibra el cos humà és, per sort, el més senzill: el sistema
lineal amb un grau de llibertat en vibració lliure i forçada. En la figura 1.2 es
mostra un sistema mecànic sinusoïdal simple: el moviment d’una molla.

Figura 1.2. Moviment d’una molla i representació gràfica de l’ona sinusoïdal
que descriu
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En la secció “Annexos”
del web trobareu la
representació gràfica dels
tres paràmetres que
defineixen un
desplaçament.

L’acceleració de les
vibracions mecàniques

Hi ha moltes raons per escollir
l’acceleració com a magnitud per
a l’estudi de les vibracions
mecàniques en el cos humà.

Les normes internacionals ISO,
que tracten sobre els
mesuraments de la vibració en el
cos humà, requereixen que el
paràmetre a mesurar sigui
l’acceleració.

Els aparells més fiables per
mesurar vibracions són els
acceleròmetres piezoelèctrics,
que són transductors
d’acceleració, contràriament a
altres tipus de transductors.

Si es capta l’acceleració, es
poden obtenir de manera
senzilla, mitjançant integradors
electrònics, els valors de la
velocitat i desplaçament.

Les sigles RMS venen de
l’anglès root mean
square,que traduït
literalment és “valor
quadràtic mitjà” i
habitualment en català
s’anomena valor eficaç o
també acceleració
equivalent (aeq).

Quan el cos humà està en contacte amb un dispositiu mecànic que genera
vibracions, es desplaça un cert espai sobre la seva posició abans de rebre la
vibració. És a dir, s’assimila al moviment d’una molla, per la qual cosa es podria
fer servir la magnitud del desplaçament com a paràmetre a utilitzar per descriure
el fenomen vibratori.

Com que la vibració és un moviment, també es podrien fer servir les magnituds
de la velocitat i l’acceleració per descriure la vibració mecànica.

Els estudiosos de les vibracions van dubtar sobre quina magnitud escollir per
estudiar les vibracions en el cos humà: el desplaçament, la velocitat, l’acceleració
o la freqüència d’oscil·lació. Van escollir l’acceleració.

En higiene industrial s’ha consensuat caracteritzar les ones vibracionals
amb el valor de l’acceleració, perquè és el paràmetre que es pot mesurar
amb més fiabilitat amb la instrumentació actual.

1.3.1 Magnituds de les vibracions

La vibració és una forma d’energia mecànica i es pot considerar el moviment
oscil·lant d’una partícula al voltant d’una posició de referència inicial.

La forma més senzilla de descriure el fenomen vibratori és el de tipus sinusoïdal
i es caracteritza per la seva amplitud d’ona i la seva i freqüència.

El moviment vibratori, com que es pot considerar un moviment sinusoïdal,
es caracteritza per les magnituds d’amplitud i freqüència.

Amplitud d’una vibració

L’amplitud de la vibració descriu el contingut d’energia de l’ona que produeix.
Normalment es caracteritza l’amplitud de la vibració mesurant l’acceleració de
l’ona i s’expressa en unitats de m/s2.

Com que el valor de l’acceleració de la vibració varia contínuament en el temps,
el paràmetre més útil per descriure l’acceleració és l’acceleració eficaç (RMS).
En la figura 1.3 es representa el valor RMS per a una ona, així com el seu valor
pic.
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Freqüències d’interès

Des del punt de vista de
prevenció tenen interès les

vibracions de freqüències entre 1
i 1.500 Hz. Són les freqüències

que poden danyar l’organisme
humà.

Figura 1.3. Representació dels paràmetres que defineixen l’amplitud d’una vibració

RMS: valor eficaç d’acceleració; l’amplitud, i per tant el valor de RMS i el pic, estan expressats en m/s; el temps
s’expressa en segons.

Freqüència de la vibració

La freqüència d’una vibració és el nombre d’oscil·lacions completes que fa la
vibració en una unitat de temps. La unitat de temps d’ús més habitual és el segon.
I la freqüència se sol mesurar en cicles per segon i s’anomena hertz (Hz).

A escala industrial, és molt poc freqüent, per no dir impossible, trobar un
treballador exposat a una vibració en una sola direcció i amb una sola freqüència.
En la majoria dels casos, el treballador està exposat simultàniament a vibracions
aleatòries, és a dir, a vibracions en diferents direccions i diferents freqüències.

En els gràfics de la figura 1.4 es representa un senyal de vibració en funció de
l’acceleració i del temps, en què és possible distingir les diferents freqüències
presents en el senyal.

Figura 1.4. Representacions gràfiques d’una vibració/A l’esquerra, l’amplitud de la
vibració en funció del temps i a la dreta, la mateixa vibració desglossada en les freqüències
que la formen.

A l’esquerra, l’amplitud de la vibració en funció del temps i a la dreta, la mateixa vibració desglossada en les
freqüències que la formen.

El decibel

El nivell d’acceleració d’una vibració es pot expressar en decibels, és a dir, com a nivell
d’acceleració.

L’expressió és la següent:

La = 20 · log
at

aref

El valor de at és l’acceleració de la vibració en l’instant de temps t.

El valor de l’acceleració de referència: aref = 10-6 m/s2.
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La manera de quantificar les
vibracions mecàniques és
idèntica per a les que
afecten el sistema mà-braç
com per a les que afecten el
cos sencer.

I el valor del nivell d’acceleració, La, estarà expressat en decibels (dB).

En la taula 1.1 es fa una comparació entre els valors de l’acceleració en decibels i en m/s2.

Taula 1.1.
Comparació
entre els valors
d’acceleració (dB
i m/s2)

dB m/s2

80 0,01

100 0,1

120 1

140 10

Figura 1.5

Escala lineal o escala logarítmica (en decibels).

1.3.2 Quantificació dels valors de vibració

En els ambients industrials, el treballador està exposat simultàniament a diverses
vibracions aleatòries, és a dir, a vibracions que es presenten en diferents direccions
i amb uns valors de freqüència i acceleració que varien àmpliament en el temps.

Per quantificar els nivells d’un senyal de vibració, es defineixen una sèrie de
paràmetres, en certa manera similars als que es fan servir per a la quantificació
del soroll.

Els paràmetres més importants per quantificar les vibracions mecàniques per
exposició laboral són:

• L’espectre de freqüències de la vibració.

• La direcció de la vibració.

• L’acceleració de la vibració.

• Temps en què el treballador està exposat a la vibració.

Hi ha paràmetres secundaris que també intervenen en la quantificació de la
vibració, com la postura del cos i dels braços, els mètodes de treball i la
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En l’actualitat, no hi ha
estudis per conèixer com

afecta la postura del
treballador en la quantitat

de vibració que rep.

Exemple explicatiu dels
rangs de freqüències

Si s’estudia l’exposició d’un
treballador a vibracions del

sistema mà-braç, només
interessa la quantitat d’energia

vibratòria transmesa dins el rang
de freqüències de 8 a 1.000 Hz.
Això vol dir que per sobre del

límit inferior de rang de
freqüències, actualment no es

considera que puguin presentar
efectes perjudicials sobre la salut

del treballador. I per sobre del
límit superior no s’han trobat

exposicions laborals.

La mateixa explicació és vàlida
per al sistema de cos sencer,

tenint en compte que les
freqüències que l’afecten van del

límit inferior 1 Hz al límit
superior, que són 80 Hz.

En els apartats
corresponents a

“Valoració de l’exposició
en el sistema mà-braç” i
“Valoració de l’exposició

en el sistema del cos
sencer” del nucli d’activitat

“Avaluació del risc per
exposició a vibracions

mecàniques” d’aquesta
unitat didàctica, es poden

trobar, en cada cas, la
taula de ponderacions per
a cada sistema del cos.

Sensibilitat del sistema de
cos sencer

El sistema de cos sencer presenta
més sensibilitat en la direcció de
l’eix z en les freqüències entre 4
i 8 Hz i en els altres dos eixos (x,
y), la sensibilitat més elevada se

situa entre 1 i 2 Hz.

temperatura del lloc de treball, però és molt difícil relacionarlos quantitativament
amb la vibració mecànica i, en la pràctica d’avaluació de l’exposició laboral a
vibracions mecàniques, no es tenen en compte.

Espectre de freqüències de la vibració

Per poder conèixer l’espectre de freqüències que està exposat el treballador, és
necessari fer una anàlisi en freqüència, que consisteix a dividir l’espectre en
freqüències, mitjançant filtres normalitzats, en grups de freqüència o bandes d’una
amplada proporcional. Les bandes més utilitzades són les de terç d’octava.

Les vibracions més importants en la prevenció de riscos professionals són les que
coincideixen amb les característiques vibracionals de l’estructura receptora (en
aquest cas, el cos del treballador), ja que són les que produeixen els efectes més
severs sobre la salut.

Quins són els rangs de freqüència d’interès? Estudis realitzats sobre el cos
humà han demostrat que per portar a terme la quantificació de la vibració sobre el
cos del treballador s’ha de tenir en compte la zona que afecta i es va decidir definir
dos sistemes corporals:

• Sistema mà-braç. El rang de freqüències expressat en bandes de terç
d’octava comprèn les freqüències centrals de 6,3 i 1.250 Hz.

• Sistema de cos sencer. Les freqüències centrals en aquest cas són 0,5 i 80
Hz.

Ponderació en freqüència. La percepció de la vibració és un fenomen complex,
que depèn de la freqüència i de la magnitud de l’acceleració i no hi ha linealitat
entre totes dues variables.

En la quantificació de la vibració també s’ha de tenir en compte la direcció
d’entrada de la vibració, ja que el cos humà no és simètric en les tres direccions
de l’espai.

Quan s’han de valorar els riscos derivats de l’exposició a la vibració dels treballa-
dors, s’ha d’aconseguir que el mesurament de l’acceleració sigui, d’alguna manera,
reflex de la forma com el treballador percep la vibració. Per aconseguir-ho, s’ha
de ponderar en freqüència la vibració rebuda pel treballador.

La ponderació en freqüència combina la direcció d’entrada de la vibració i la
diferent sensibilitat que té el cos humà a les diferents components (freqüència i
direcció) incloses en el rang de freqüències perjudicials.

Quan es mesura la vibració en una direcció particular, s’ha de valorar l’acceleració
en totes les bandes de freqüència d’interès, tenint en compte el sistema corporal
d’entrada de la vibració (mà-braç o cos sencer o tots dos).

Per ponderar el senyal de vibració, l’equip de mesurament porta integrats una sèrie
de filtres de ponderació normalitzats que reflecteixen quina quantitat de vibració
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Sensibilitat del sistema
mà-braç

El sistema mà braç presenta més
sensibilitat dins el rang de
freqüències de 8 i 16 Hz, igual
per als tres eixos de coordenades
de l’espai (x, y, z).

Per saber com s’han
definit els eixos de
coordenades en els dos
sistemes corporals,
consulteu els apartats
“Valoració l’exposició en el
sistema mà-braç” i
“Valoració de l’exposició
en el sistema del cos
sencer” del nucli d’activitat
“Avaluació del risc per
exposició a vibracions
mecàniques” d’aquesta
unitat didàctica.

El valor eficaç de
l’acceleració (RMS) és
proporcional a l’energia que
transporta la vibració i,
consegüentment, està
relacionat amb els efectes
que produeixen sobre
l’organisme humà.

El valor de RMS i els
efectes sobre el cos humà

La utilització del valor RMS és
molt adequada per a freqüències
elevades, però no és gaire precisa
per valorar els possibles efectes
per al cos com a conjunt a
freqüències inferiors a 30 Hz. En
aquests casos i, en cas de
vibracions complexes, s’haurien
de tenir en compte les intensitats
individuals que formen les
vibracions complexes i la
interrelació de fases de les
freqüències que la componen,
que són factors que no es
consideren en el concepte
d’acceleració eficaç.

arriba realment al treballador. Aquests filtres de ponderació tenen com a funció
atenuar els valors d’acceleració en funció de la freqüència i són diferents per al
sistema mà-braç i per al sistema del cos sencer.

Un cop ponderat el senyal de vibració, el resultat dels mesuraments
s’expressa com l’acceleració ponderada en freqüència per a un cert temps
d’exposició (aw,eq,t) en les unitats de m/s2.

Direcció de la vibració

La vibració és el moviment d’un objecte des de la seva posició de referència a una
altra posició en les tres direccions de l’espai i pot ser lineal i/o rotacional.

Per simplificar el moviment vibratori, només es considera el moviment lineal en
cadascuna de les tres direccions matemàtiques (x, y, z) d’un sistema ortogonal.

Quan es volen estimar els efectes sobre el cos humà de les vibracions rebudes pel
treballador, els mesuraments s’han de fer en les direccions adequades.

El detector de vibracions amb el qual es mesura l’acceleració s’ha de
posar en la direcció d’entrada de la vibració, definida per un o més eixos
ortogonals.

Acceleració de la vibració

Per caracteritzar una vibració, s’utilitza majoritàriament l’acceleració en valor
eficaç (valor RMS), ja que té una relació directa amb la quantitat d’energia del
senyal de vibració.

L’acceleració eficaç (RMS), o el que és el mateix, l’acceleració contínua equi-
valent per a un temps t, és la integració en un interval de temps dels valors
instantanis d’acceleració en aquest interval. Matemàticament, s’expressa de la
manera següent:

RMS =

√
1

T
·
∫ T

0
a2(t) · dt

On:

RMS= acceleració eficaç en m/s2.

T = temps de mesurament, en segons.

a(t) = acceleració instantània en un temps t, en m/s2.
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L’acceleració eficaç (RMS) és el resultat de la integració dels diferents valors
d’acceleració instantània (a(t)) en un cert temps i és proporcional a l’energia
de la vibració.

Temps d’exposició

S’ha d’estimar el temps d’exposició diari de cada font de vibració, que serà el
temps d’exposició real en la jornada de treball.

Quan la vibració s’ha obtingut amb el valor mitjà durant un cicle complet de treball,
el temps d’exposició diari és simplement la durada del cicle de treball multiplicat
pel nombre de cicles diaris.

Per a alguns tipus de treball, el temps d’exposició varia d’un dia a l’altre, per
exemple, en la construcció o la indústria de fabricació de vaixells i la seva
reparació. En aquests casos, quan l’exposició dels treballadors a les vibracions
mecàniques sigui de forma habitual inferior als valors d’exposició diària però
variï substancialment d’un període de treball al següent i pugui sobrepassar
ocasionalment el valor límit corresponent, la normativa permet fer el càlcul del
valor mitjà d’exposició a les vibracions. Es podrà fer sobre la base d’un període
de referència de 40 hores.

L’avaluació correcta de l’exposició a vibracions depèn de la qualitat del
mesurament i de l’estimació del temps d’exposició.

1.4 Anàlisi de l’estat de les màquines

Encara que no entra directament dins el camp de la higiene industrial, és interes-
sant conèixer una altra aplicació de l’anàlisi de freqüències d’una vibració.

L’estudi de les vibracions pot servir per al control de les màquines dins el
seu pla de manteniment.

Cada component de la màquina genera la seva pròpia “signatura” de vibració. Els
components individuals de la màquina es poden relacionar amb les característi-
ques específiques d’una errada de la màquina.

Així doncs, una manera de fer una anàlisi de l’estat de funcionament de la màquina
és mesurar l’espectre de vibracions que emet i comparar-lo amb l’espectre d’emis-
sions que proporciona el fabricant o l’espectre de l’ultima revisió de la màquina.
Si no coincideixen, vol dir que hi ha algun component en mal estat o que les peces
d’unió entre components estan fluixes.



Riscos físics ambientals 21 Vibracions mecàniques

Per a més informació i
veure un cas pràctic, aneu
a l’apartat “Avaluació a
través d’una estimació”
del nucli d’activitat
“Avaluació del risc per
exposició a vibracions
mecàniques” d’aquesta
unitat didàctica.

Ús d’eines manuals

En l’ús d’eines manuals
s’uneixen diferents
circumstàncies desfavorables:

• Vibracions.

• Moviments repetits.

• Cantons afilats.

• Sobreesforços
articulars.

El Conveni 148 de l’OIT es
va signar el 1977 i l’Estat
espanyol el va ratificar el 24
de novembre de 1980.

Norma ISO 2631-2 (1989)

Aquesta norma té com a títol:
“Avaluació de l’exposició
humana a vibracions del cos
sencer. Part 2: vibracions en
edificis contínues i induïdes per
xocs”.

En la figura 1.6 s’intenta correlacionar cada component de la màquina amb una
ona d’una freqüència vibracional concreta.

Si es fa un mesurament de la vibració en cada freqüència, es pot obtenir una
representació gràfica de l’espectre vibracional complet de la màquina. Aquest
espectre pot servir per fer l’estudi de l’estat de la màquina i portar a terme un
manteniment si cal.

Figura 1.6. Representació de les vibracions que produeix cada component d’una màquina

La normativa permet portar a terme l’avaluació de l’exposició laboral a vibracions
mecàniques utilitzant el valor d’acceleració que el fabricant diu que emet la
màquina com el valor d’acceleració al qual està exposat el treballador que està
en contacte amb la màquina.

1.5 Referències legals

Els precedents a l’Estat espanyol sobre la necessitat de l’avaluació de l’exposició
laboral al soroll, els trobem en la Llei 31/1995, sobre prevenció de riscos laborals,
i en el Conveni número 155 de l’Organització Internacional del Treball.

Hi ha dos tipus de normes: normes ISO internacionals i directiva europea, que
són informatives, i els reials decrets de l’Estat espanyol, que són de compliment
obligat. Les més importants es numeren a continuació:

1) Conveni 148 de l’OIT sobre el medi ambient de treball. El Conveni
de l’Organització Internacional del Treball és una primera recopilació de les
característiques que ha de tenir el lloc de treball amb referència a la contaminació
de l’aire, el soroll i les vibracions.

2) Norma ISO 2631-1 (1997), 1997-07-15. Aquesta norma té com a títol
“Vibracions mecàniques i xocs mecànics (Avaluació de l’exposició humana a la
vibració del cos sencer) Part I: requisits generals”. Fa referència a les vibracions
que es transmeten a tot el cos pel contacte amb un cos vibrant. Es poden donar
tres situacions:
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Sistemes de coordenades

La norma aconsella prendre com
a sistema de referència el sistema

de coordenades biodinàmic, ja
que és com entra la vibració al

cos del treballador.

El punt d’origen del sistema
de coordenades sempre és
la interfase entre la mà i la

superfície que vibra.

• Si el treballador està en posició dreta, la superfície de contacte seran els
peus.

• Si la persona està asseguda, la superfície de contacte serà la pelvis.

• Si la persona esta ajaguda, la superfície de contacte serà tota l’esquena.

La norma també especifica els límits d’acceleració per a les vibracions transmeses,
establerts en terços d’octava entre 1 i 80 Hz, que és l’espectre de freqüències en
què s’ha detectat la màxima sensibilitat del cos humà.

En la mateixa norma es defineixen els eixos de coordenades en les tres direccions
de l’espai per als quals es transmeten les vibracions, segons la posició del
treballador.

I en general, defineix mètodes de quantificació en relació amb:

• La comoditat i la salut.

• La probabilitat de percepció de la vibració.

• La incidència del mareig.

3) Norma UNE-EN ISO 5349-1 (2002). El títol d’aquesta norma és “Vibracions
mecàniques. Directrius per al mesurament i l’avaluació de l’exposició humana
a les vibracions transmeses per la mà. Part 1: requisits generals”. És una
modificació de les normes UNE-ENV 25349 (1996) i ISO 5349 (1986). Aquesta
norma defineix, entre altres coses, un mètode de quantificació tenint en compte
els paràmetres següents:

• L’espectre de freqüències de la vibració.

• L’amplitud de la vibració, és a dir, el valor d’acceleració.

• La durada de l’exposició.

• L’exposició acumulativa.

La norma també estableix la direcció dels eixos de transmissió de la vibració en
les tres direccions de l’espai amb els criteris següents:

• Si la mà i els dits envolten l’empunyadura de l’eina vibrant:

– Sistema de coordenades biodinàmic, es pren com a referència la mà
del treballador.

– Sistema de coordenades basiocèntric, es pren com a referència l’objec-
te vibrant que està en contacte amb la mà.

• Si la mà està en posició de palmell pla:
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La norma UNE-EN ISO
5349-1 (2002) fixa les
característiques
específiques dels aparells
de mesurament per al
sistema màbraç.

Norma UNE-ENV 2804:1994

Fixa els requisits relatius de la
instrumentació adequada per
avaluar les vibracions a les quals
estan exposats els treballadors en
els seus llocs de treball.

ISO 2631-2

Es titula “Vibracions i xocs
mecànics. Avaluació de
l’exposició humana a la vibració
del cos sencer. Part 2: Vibració
contínua i xocs en edificis”.

– Sistema de coordenades biodinàmic, es pren com a referència la mà
del treballador.

– Sistema de coordenades basiocèntric, es pren com a referència l’objec-
te vibrant que està en contacte amb la mà.

4) Norma UNE-EN ISO 5349-2 (2002). Té com a títol “Vibracions mecàniques.
Mesurament i avaluació de l’exposició humana a les vibracions transmeses per la
mà. Part II: Guia pràctica per al mesurament en el lloc de treball”. Parla sobre els
aparells de mesurament de les vibracions en el sistema mà-braç.

La normativa espanyola sobre exposició laboral a vibracions mecàniques (RD
1311/2005), la nomena com a referència per les característiques que ha de tenir
un instrument de mesurament del sistema mà-braç perquè sigui vàlid.

5) ISO 8041 (1990). Té com a títol “Resposta humana a la vibració-
Instrumentació de mesurament”. És aplicable a instrumentació per a mesuraments
de mà-braç i cos sencer. En aquesta norma s’especifiquen els tests elèctrics, de
vibració i mediambientals per verificar que es compleixen les característiques
especificades, i es determinen els mètodes per al calibratge per sensibilitat. Es
defineixen les toleràncies i com a conseqüència la classe dels instruments (tipus
1 o tipus 2), i s’asseguren la consistència i compatibilitat dels resultats i la
reproductibilitat dels mesuraments realitzades amb diferents instruments.

6) ISO 10819 (1996). Té com a títol “Vibració mecànica i xoc (Vibració mà-braç)
Mètode per al mesurament i l’avaluació de la transmissió de la vibració a través
dels guants en el palmell de la mà”.

7) ISO 2631-1 (1997). El seu títol és “Vibracions i xocs mecànics. Avaluació
de l’exposició humana a la vibració del cos sencer. Part 1: requisits generals”.
Aquesta norma és de l’any 1985. L’any 1997 s’hi va incloure l’annex E: “Guia
per als efectes de la vibració, acceleració repetida i moviment rotacional en
tripulacions i passatgers de sistemes de transport sobre guies fixes”.

8) Directiva 2002/44/CE. La Directiva tracta sobre les disposicions mínimes de
seguretat i salut relatives a l’exposició dels treballadors als riscos derivats dels
agents físics (vibracions). En la taula 1.2 es veuen el límits que estableix la
Directiva.

Taula 1.2. Valors límit establerts per la Directiva 2002/44/CE

Sistema mà-braç Sistema de cos sencer

Nivell llindar A(8) = 1 m/s2 -

Nivell d’acció A(8) = 2,5 m/s2 A(8) = 0,5 m/s2

Valor límit A(8) = 5 m/s2 A(8) = 1,15 m/s2

Aquests valors es van prendre com a referència per elaborar la normativa estatal.

9) Reial decret 1311/2005 i la seva guia tècnica. L’RD 1311/2005, de 4 de
novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els
riscos derivats o que es poden derivar de l’exposició a vibracions mecàniques, és el
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Per consultar el text
íntegre del Reial decret

1311/2005 i la seva guia
tècnica, aneu a la secció

“Annexos” del web
d’aquest crèdit.

recull de la normativa vigent respecte a l’avaluació del risc higiènic per vibracions
mecàniques en un lloc de treball.

Els aspectes destacables són els següents:

Com surt la necessitat de crear el Reial decret de vibracions? Surt de la Directiva
marc de la Unió Europea sobre prevenció de riscos laborals que es va plasmar en
La Llei de prevenció a l’Estat espanyol.

La Directiva marc obligava a fer normativa específica i una d’elles és la Directiva
2002/44/CE, que es transposa al dret espanyol amb el Reial decret 1311/2005
(figura 1.7).

Figura 1.7. Relació entre les diferents normatives

El Reial decret preveu dues situacions:

• Vibracions transmeses al sistema mà-braç

• Vibracions transmeses al cos sencer

Variables que s’han de mesurar:

1) Valor eficaç de l’acceleració. I s’ha de tenir en compte:

• Que la vibració pugui contenir diferents freqüències alhora i que no totes
són igualment nocives.

• Que la vibració pugui generar moviments en les tres direccions de l’espai.

2) Temps d’exposició a cada tipus de vibració

El Reial decret també estableix un sistema de doble límit per a un temps de
referència de 8 hores per jornada laboral:

• Valor límit d’exposició que no s’ha de superar en cap cas.

• Valor d’exposició que dóna lloc a una acció quan se superi. S’haurà
d’establir i executar un programa de mesures tècniques destinat a reduir al
mínim l’exposició.
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És possible fer una mitjana d’exposició setmanal de 40 hores i avaluar per
comparació amb els valors límit si es donen alhora les següents situacions:

• L’exposició és habitualment inferior als valors d’exposició que donen lloc a
una acció.

• El valor eficaç de l’acceleració varia substancialment d’un període de treball
al següent i pot sobrepassar ocasionalment el valor límit.

• Es pot justificar que l’exposició serà inferior al valor límit, es consulta amb
els treballadors i consta en l’avaluació de riscos.

• Es comunica a l’autoritat laboral.

Una altra cosa a destacar del Reial decret és la possibilitat d’avaluar sense mesurar.
Per saber el nivell d’emissió de vibració, s’haurà de remetre la informació apropi-
ada sobre la magnitud probable de la vibració, inclosa la informació facilitada pel
fabricant. En tal cas, l’empresari haurà de justificar que la naturalesa i l’abast dels
riscos fan innecessària una avaluació més detallada.

Els aspectes particulars a tenir en compte en l’avaluació de riscos són:

• Efectes indirectes per a la seguretat dels treballadors derivats de la interacció
entre les vibracions al lloc de treball o un altre equip de treball.

• Condicions de treball específiques, com pot ser treballar a temperatures
baixes.

• La prolongació de l’exposició a les vibracions transmeses al cos sencer
després de l’horari de treball, sota la responsabilitat de l’empresari.

L’autoritat laboral de cada comunitat autonòmica remetrà cada quatre anys al
Ministeri de Treball de l’Estat la llista de les excepcions que en els seus respectius
territoris s’apliquen.

Els articles que cal remarcar del Reial decret 1311/2005 són els següents:

a )Article 1: Objecte i àmbit d’aplicació. Aquest reial decret estableix les dis-
posicions mínimes en matèria de protecció dels treballadors contra els riscos per
a la seva seguretat i salut originats per la seva exposició a vibracions mecàniques
o que es puguin originar.

Les disposicions d’aquest RD s’apliquen a les activitats en què els treballadors es-
tiguin exposats o puguin estar exposats a riscos derivats de vibracions mecàniques
com a conseqüència del seu treball.

b) Article 2: Definicions. En aquest reial decret es defineixen els aspectes
mes importants sobre la protecció dels treballadors segons el tipus de vibració
transmesa.

• Vibració transmesa al sistema mà-braç: és la vibració mecànica que,
quan es transmet al sistema humà de mà-braç, comporta riscos per a la salut
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Treballadors exposats a
vibracions del cos sencer

Els grups de treballadors
exposats són els conductors de

vehicles d’obres públiques,
conductors de tractors,

conductors de carretons,
elevadores, conductors de

camions i autobusos, pilots
d’helicòpters o d’avions i

tripulants de vaixells.

Treballadors exposats a
vibracions mecàniques

S’estima que entre el 4% i el 7%
dels treballadors d’Europa i els

Estats Units estan exposats
durant la seva activitat a
vibracions de cos sencer

potencialment perjudicials.

i la seguretat dels treballadors, en particular problemes vasculars d’ossos o
d’articulacions, nerviosos o musculars.

• Vibració transmesa al cos sencer: la vibració mecànica que, quan es
transmet a tot el cos, fa que hi hagi riscos per a la salut i la seguretat dels
treballadors, en particular lumbàlgies i lesions de la columna vertebral.

c) Article 3: Valors límit. En aquest article es defineixen els valors límit a partir
dels quals els treballadors poden tenir problemes de salut. En la taula 1.3 es poden
veure els valors establerts per llei. Es defineixen dos tipus de valors límit:

• El valor límit d’exposició s’interpreta com el valor per sobre del qual
és probable l’aparició d’efectes adversos per a la salut dels treballadors
exposats.

• El valor límit d’acció es pot interpretar com un valor segur, és a dir, per sota
d’aquest valor no hi ha evidència que es puguin produir efectes adversos.

Taula 1.3. Valors de referència per a l’avaluació del risc per vibracions.

Mà-braç Cos sencer

Valor límit d’exposició diària normalitzat per
a un període de referència de 8 h

5 m/s2 1,15 m/s2

Valor d’exposició diària normalitzat per a un
període de referència de 8 h que dóna lloc a
una acció

2,5 m/s2 0,5 m/s2

L’exposició del treballador transmesa s’avalua o es mesurarà d’acord amb:

• Apartat A.1 de l’annex en cas de mà-braç. L’avaluació es basa en el càlcul
del valor d’exposició diària, normalitzat per a un període de referència de
8 hores: A(8). Per calcular-lo s’ha de consultar la norma UNE-EN ISO
5349-2(2002).

• Apartat B.1 de l’annex en cas del cos sencer. L’avaluació es basa en
el càlcul del valor d’exposició diària, normalitzat per a un període de
referència de 8 hores, A(8), però definit de manera diferent. Per calcular-
lo s’ha de consultar la norma ISO 2631-1 (1997).

d) Article 4: Determinació de l’avaluació de riscos. L’empresari ha d’avaluar i,
en cas necessari, mesurar els nivells de vibracions mecàniques a què estan exposats
els treballadors.

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

L’avaluació i el mesurament s’han de programar i efectuar a intervals establerts
d’acord amb l’article 6.2 del RSP (Reglament dels serveis de prevenció).
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Les dades de l’avaluació i/o mesurament s’han de guardar de manera que en
permetin la consulta posterior.

L’empresari, en avaluar els riscos, ha de posar atenció en:

• El nivell, el tipus i la durada de l’exposició i ha d’incloure tota exposició a
vibracions intermitents o sacsejades repetides.

• Els valors límit d’exposició i els valors d’acció.

• Tots els efectes relacionats amb la seguretat i salut dels treballadors exposats
a riscos especialment sensibles, incloent-hi les treballadores embarassades.

• Tots els efectes indirectes per a la seguretat dels treballadors derivats de la
interacció de les vibracions i el lloc de treball o qualsevol altre equip de
treball.

• La informació facilitada pels fabricants de l’equip de treball, d’acord amb la
normativa que regula la seguretat en la comercialització d’aquests equips.

• L’existència d’equips substitutius concebuts per reduir els nivells d’exposi-
ció a vibracions.

• La prolongació de l’exposició a vibracions de cos sencer després de l’horari
laboral, sota la responsabilitat de l’empresari.

• Condicions de treball específiques (baixes temperatures).

• Una informació apropiada recollida en el control de la salut, incloent-hi la
informació cientificotècnica publicada, en la mesura que es pugui.

En funció dels resultats de l’avaluació, l’empresari ha de determinar les mesures
que s’hagin adoptat segons els articles 5 i 6, i planificar-ne l’execució d’acord amb
el que estableix el Reglament dels serveis de prevenció.

e) Article 5: Disposicions encaminades a evitar o reduir l’exposició. D’acord
amb el que estableixen els principis generals de prevenció, els riscos derivats de
l’exposició a vibracions s’han d’eliminar des de l’origen o reduir-los al nivell més
baix possible.

Quan se sobrepassen els valors d’acció, l’empresari ha d’establir i executar un
programa de mesures tècniques i/o organitzatives per reduir al mínim l’exposició
i els riscos que se’n deriven. Cal considerar especialment:

• Altres mètodes de treball que redueixin l’exposició.

• Selecció d’equips adequats, ergonòmicament ben dissenyats i que generin
menys vibracions.

• Subministrament d’equips auxiliars que redueixin el risc de lesions (seients,
empunyadures...).

• Programes de manteniment adequats per als equips, llocs i sistemes de
treball.
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• Concepció i disposició dels llocs de treball.

• Informació i formació adequades.

• Limitació de la durada i la intensitat de l’exposició.

• Ordenació adequada del temps de treball.

• Aplicació de les mesures necessàries per protegir del fred i la humitat els
treballadors exposats, incloent-hi el subministrament de roba adequada.

Els treballadors no poden estar exposats en cap cas a valors superiors al valor
límit d’exposició.

Si després de prendre les mesures adequades, es continua superant el valor límit
d’exposició, l’empresari:

• Ha de prendre immediatament mesures per reduir l’exposició per sota del
límit.

• Ha de determinar les causes per les quals s’ha superat.

• Ha de modificar les mesures de protecció i prevenció perquè no es repetei-
xin.

No és aplicable el que preveu l’article 3 en els sectors de la navegació marítima i
les seves àrees pel que fa a les vibracions de cos sencer, quan, atesos l’estat actual
de la tècnica i les característiques específiques del lloc de treball, no es pugui
respectar el valor límit d’exposició.

D’acord amb el que estableix l’article 25 de la LPRL, l’empresari ha d’adaptar les
mesures d’aquest article a les necessitats dels treballadors especialment sensibles
a determinats riscos.

f) Article 6: Informació i formació dels treballadors. L’empresari ha de
vetllar perquè els treballadors exposats a riscos derivats de vibracions i/o els seus
representants rebin informació i formació relatives al resultat de l’avaluació de
riscos, i en particular de:

• Les mesures que s’han decidit per eliminar o reduir el risc.

• Els valors límit i valors d’acció.

• Els resultats de les avaluacions i mesuraments efectuats.

• La conveniència i la forma de detectar i informar dels signes de lesió.

• Les pràctiques de treball segures per reduir l’exposició.

g) Article 7: Consulta i participació dels treballadors. S’ha de fer d’acord amb
el que preveuen l’article 18.2 i el capítol V de la LPRL. L’avaluació dels riscos i
la determinació de les mesures que s’han de portar a terme en els llocs de treball
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on s’ha detectat un risc d’exposició s’han de fer amb la participació activa dels
treballadors implicats i/o amb els seus representants legals.

h) Article 8: Vigilància de la salut. Quan l’avaluació dels riscos posi de manifest
l’existència de risc, l’empresari ha de portar a terme una vigilància de la salut
d’aquests treballadors.

Els resultats del control de la salut s’han de tenir en compte a l’hora d’aplicar
mesures preventives. Tenen dret a un control de la salut apropiat els treballadors
exposats a nivells de vibracions mecàniques superiors als nivells d’acció.

3) Altres disposicions relacionades. A més a més de la normativa específica per
a l’exposició laboral a vibracions mecàniques, és necessari conèixer la normativa
sobre els instruments que produeixen les vibracions. Es poden distingir dos grans
disposicions legals:

Màquina que produeix vibracions de
cos sencer

Evolució de les màquines eina

• Màquines. La normativa sobre màquines està redactada en el Reial decret
1644/2008, pel qual es transposa al dret espanyol la Directiva 2006/42/CE,
relativa les màquines.

Aquest reial decret diu, en l’annex I, què si les vibracions mecàniques
que produeix una màquina portàtil o guiada són superiors a un valor
d’acceleració de 2,5 m/s2, s’ha d’indicar el valor d’acceleració vibrant que
produeixen i, si el valor de la vibració és menor o igual a 2,5 m/s2, s’ha de
mencionar que l’acceleració vibrant de la màquina no supera aquest valor.
Respecte als equips que afecten el cos sencer del treballador per on està en
contacte amb l’equip (els peus o bé el seient), en el manual de la màquina
s’ha d’indicar el valor d’acceleració vibrant si el valor de la vibració és
superior a 0,5 m/s2 i, si és menor o igual a 0,5 m/s2, només cal esmentar-ho.

L’annex I del Reial decret 1435/1992 (apartat 3 del punt 3.6, “Indicacions”,
Manual d’instruccions) es poden resumir en la taula 1.4.

Els valors de vibració que s’han d’indicar i declarar al manual d’instruccions
de la màquina coincideixen amb els valor d’acció i valor límit establerts en el
Reial decret d’exposició laboral a vibracions mecàniques (RD 1311/2005).

En el mateix annex I, apartat 3 del punt 3.6 (“Indicacions: Manual d’ins-
truccions del Reial decret de màquines”, apartat a) es recull que quan no
s’apliquin les normes harmonitzades, les dades relatives a les vibracions
hauran mesurar-se utilitzant el codi de mesura més apropiat que s’adapti a
la màquina.

El fabricant indicarà les condicions de funcionament de la màquina durant
les mesures i els mètodes utilitzats per a aquestes mesures.

Apartat b) En el cas de màquines que permetin diferents usos en funció
de l’equip que se’ls incorpori, el fabricant de la màquina de base, a
la qual puguin fixar-se equips intercanviables i el fabricant dels equips
intercanviables, hauran de donar informació necessària per permetre que
el muntatge i la utilització es facin amb seguretat.

La Norma EN 12096 diu que en el Manual d’instruccions ha de recollir
el valor mitjà de l’acceleració mesurada (a) i el valor de la incertesa en la
mesura de a (k).
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Codi d’assaig de vibracions. Norma UNE EN ISO 20643:2005. Vibracions
de mà-braç. Màquines portàtils i guiades a mà. Principis per a l’avaluació
de l’emissió de les vibracions. Exemples:

1. La vibració no es mesura en la posició on es produeix la major emissió.

2. La vibració es mesura en una direcció.

3. La direcció especificada de la mesura no és l’eix de magnitud més
elevada.

4. La manera d’operació (simulada o real) especificada genera nivells
d’emissió menors que als llocs de treball.

Per a les màquines fabricades abans de 2005 es van fer servir els valors
reproduïbles i són condicions artificials i no coincideixen amb la posició. A
partir del 2005 amb la UNE 20643 s’intenten corregir aquests errors.

Per portar a terme l’evolució per estimació s’ha de mirar amb el codi
d’assaig que sigui posterior al 2005.

Les modificacions incloses en la Directiva 2006/42/CE que no estaven en
l’RD de màquines i que afecten les vibracions es troben en els requisits
essencials de seguretat i salut dins l’annex I de la Directiva i es poden
resumir de la manera següent:

S’estableix el fonament per a la comparació de valors d’emissió de soroll
i vibracions. S’estableixende manera més precisa les condicions per a
la informació sobre les vibracions emeses, tant per a màquines portàtils
i màquines guiades a mà, com per a maquinària mòbil. Els valors de
vibracions que emet la màquina han d’anar acompanyats per la incertesa
associada al valor.

Taula 1.4. Indicacions de nivells de emissió a declarar al manual d’instrucció

Màquines sostingudes i guiades a mà Cos (a peu o assegut)

< 2,5 m/s2 > 2,5 m/s2 < 5 m/s2 >5 m/s2

Fabricant: S’ha d’indicar Fabricant: S’ha de
declarar el valor real

Fabricant: S’ha d’indicar Fabricant: S’ha de
declarar el valor real

• Utilització d’equips de treball. El Reial decret 1215/1997 porta com a títol
“Normes d’ús d’equips de treball i requisits mínims de seguretat”. També
hi ha la seva guia tècnica, que ens dóna pautes per seguir la normativa.
Respecte a les vibracions mecàniques, especifica que han de produir la
mínima vibració possible.
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2. Avaluació del risc per exposició a vibracions mecàniques

L’empresari té l’obligació de portar a terme l’avaluació de l’exposició laboral a
vibracions mecàniques dels treballadors que hi estiguin exposats.

L’avaluació de l’exposició laboral a vibracions mecàniques consisteix a determinar
l’exposició diària A(8), que es defineix de diferent manera si es tracta de vibracions
transmeses al cos sencer o al sistema mà-braç.

L’avaluació del nivell d’exposició es pot fer mitjançant l’estimació basada en
les informacions relatives al nivell d’emissió dels equips de treball utilitzats,
proporcionades pels fabricants d’aquests materials, i mitjançant l’observació de
les pràctiques de treball. Però la forma més fiable i la que estableix la llei és
prendre mesuraments sobre el cos del treballador afectat.

L’instrument de mesurament de vibracions mecàniques més habitual és el vibrò-
metre, també anomenat acceleròmetre, que mesura les vibracions del cos que està
en contacte.

Per portar a terme l’avaluació de l’exposició laboral a vibracions mecàniques, en
primer lloc s’han de recopilar dades sobre l’equip que produeix les vibracions,
les tasques que porta a terme el treballador en la seva jornada laboral, la durada
de cadascuna d’aquestes tasques, els comentaris, les opinions i les queixes dels
mateixos treballadors i altres factors indirectes que poden afectar els efectes de les
vibracions, com ara treballar a temperatures baixes, estar exposats a nivells sonors
elevats o ser un treballador considerat com a sensible.

Un cop s’han obtingut les dades generals sobre l’exposició a les vibracions, es
planteja una estratègia de mesura, es porten a terme els mesuraments i, si es
coneixen els temps d’exposició, es calcula el nivell d’exposició i es compara amb
els valors que estableix la llei.

Si no es pot portar a terme cap mesura, es planifiquen mesures preventives
generals.

L’empresari pot portar a terme l’avaluació de dues maneres, segons les
dades de què es disposi i la disponibilitat d’instruments de mesurament:

• A través d’una estimació.

• Amb els valors obtinguts en un mesurament.
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Per consultar bases de
dades sobre valors de

vibracions d’equips,
consulteu la secció

“Adreces d’interès” del
web d’aquest crèdit.

2.1 Avaluació a través d’una estimació

L’article 4 del Reial decret 1311/2005 (“Determinació i avaluació de riscos”) diu
el següent:

1. L’empresari haurà de realitzar, en cas necessari, la mesura dels nivells de
vibracions mecàniques a què estiguin exposats els treballadors.

2. Per avaluar, es podrà recórrer a l’observació dels mètodes de treball concrets,
i s’ha de remetre a la informació apropiada sobre la magnitud probable de la
vibració de l’equip o del tipus d’equip utilitzat en les condi- cions concretes
d’utilització, inclosa la informació facilitada pel fabricant.

Requisits per avaluar per estimació:

• Es disposa dels valors d’emissió de l’eina o equip i del codi d’assaig que
s’ha aplicat per trobar els valors d’acceleració.

• Les condicions d’operació reals de la màquina són similars a aquelles per
les quals es proporcionen els valors d’emissió declarats.

• Bon estat de la màquina.

• Les eines inserides/accessoris són similars a les utilitzades per a la determi-
nació dels valors declarats.

Els passos que cal seguir per portar a terme una avaluació de l’exposició laboral
a vibracions mecàniques a través d’una estimació són conèixer el nivell d’emissió
de l’equip que produeix les vibracions i estimar la durada d’exposició que el
treballador està en contacte amb l’equip vibrant. Els criteris de valoració són els
que assenyalen les normes següents:

• Reial decret 1644/2008, sobre màquines.

• Reial decret 1215/1997, sobre equips de treball i la seva guia tècnica.

Hi ha la possibilitat de fer una avaluació a partir de mesuraments portats a
terme amb anterioritat, mesuraments en instal·lacions o en processos de treball
comparables i càlculs fiables basats en dades quantitatives fiables.

Hi ha pàgines web, algunes referenciades a l’Agència Europea per a la Seguretat
i Salut en el Treball, que contenen bases de dades amb valors de vibracions
de diferents marques i models de màquines eina i de vehicles que produeixen
vibracions.

Quan no es disposi de dades de vibració de l’equip vibrant amb marcatge de
declaració CE, es pot utilitzar:
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• El valor de declaració CE d’un equip homòleg.

• La dada obtinguda en una base de dades sobre valors de declaració CE
d’emissió de vibracions.

L’avaluació s’ha de portar a terme calculant el nivell d’exposició a vibracions
relatiu a vuit hores d’exposició a partir de les dades d’acceleració proporcionades
pel fabricant de l’equip i el temps d’exposició del treballador. En la taula 2.1
hi ha un exemple de fullet informatiu d’una màquina eina, en què es pot veure
l’acceleració vibracional que produeix.

Taula 2.1. Característiques tècniques de diferents models d’una marca de percutor

TEX tipus Pes kg Longitud
mm

Freqüència
de

percussió
(e) Hz 5 br

Consum
d’aire l/s

Culta
hexàgons

mm

Soroll Vibracions

Nivell de
precisió

db(A)

Nivell de
potència

db(A)

Nivell m/s2 Gamma en
mètode de
producció

BBD120 9,6-10,7 560-565 42,0-43,0 22,0-24 1 - 108,22 x
108

98 109 23,0 11,0

BBD12T 11,1-12,1 505 42,0 22,0-24,0 1 - 108,22 x
108

98 111 17,5 8,5

BBO15E 15,5 575 42,0 22,0 1 - 108,22 x
108

97 110 3,5 2,5

BBD44L 23,5 537 50,0 78,0 1 - 108,22 x
108

100 113 25,0 12,0

RH571 17,8-18,9 510 33,0-35,0 39,0 1 - 108,22 x
108

99 112 17,0 8,5

RH572E 22,8 583 34,0 37,0 1 - 108,22 x
108

100 113 3,0 2,3

RH658 22,8 561 34,0 58,0 1 - 108,22 x
108

98 112 22,0 10,5

Amb els valors d’acceleració de la columna corresponent en la taula 2.1, que seria
l’acceleració contínua equivalent global per al sistema mà-braç i si es conegués el
temps d’ús diari de la màquina-eina per part del treballador, ja es podria portar a
terme l’avaluació de l’exposició laboral a vibracions mecàniques.

Exemple d’utilització del valor d’acceleració del fabricant per a l’avaluació de
l’exposició laboral a vibracions

Imagina que necessites saber si existeix risc per exposició laboral en un lloc de treball on
es fa servir un percutor TEX tipus RH572E i no disposes d’instrument de mesurament.

Solució

Per tenir una idea de l’ordre de valor de vibració a què està exposat el treballador, busques
el fullet de les indicacions tècniques de la màquina eina proporcionades pel fabricant (en el
nostre cas és el de la taula 2.1 i veiem que el nivell de vibració és de 3 m/s2.

El mètode d’obtenció de l’acceleració que rep el treballador sense portar a terme
mesuraments directes té les limitacions següents:

• Té una precisió limitada.



Riscos físics ambientals 34 Vibracions mecàniques

Les eines manuals vibrants
poden ser guiades o

sostingudes.

Per consultar íntegrament
l’article 4 del Reial decret
1311/2005 i el seu annex,

aneu a la secció
“Annexos” del web
d’aquest crèdit, on

trobareu la guia tècnica
que conté el Reial decret.

El temps total del
mesurament ha de ser, com

a mínim d’un minut.

Per a cada operació s’han
de prendre com a mínim

tres mostres.

• Està restringit a equips que tenen un manteniment correcte.

• No es pot fer servir per a plataformes vibrants.

• Només es pot fer servir en equips nous o en equips comparables a d’altres
dels quals es disposi d’informació.

2.2 Avaluació a través de mesuraments

El mesurament de les vibracions permet determinar les vibracions transmeses als
treballadors per l’ús d’eines manuals vibrants que poden ser guiades o sostingudes,
per la conducció de vehicles industrials, etc. que poden ocasionar danys per a la
salut.

L’article 4 del Reial decret sobre vibracions mecàniques diu que l’empresari
ha de fer una avaluació i, en cas necessari, el mesurament dels nivells de
vibracions mecàniques a què estiguin exposats els treballadors. El mesurament
s’ha d’efectuar de conformitat amb el que especifica l’apartat corresponent per al
sistema mà-braç o l’apartat corresponent per al sistema del cos sencer de l’annex.

Per portar a terme adequadament els mesuraments de les vibracions, s’ha de tenir
l’instrument adequat; en aquest cas, un vibròmetre.

A més a més, s’ha de decidir el temps de mesurament, és a dir, el temps que
l’instrument estarà prenent dades sobre la vibració que rep el treballador. El
mesurament ideal és la que cobreix tot el període d’exposició, és a dir, des que
el treballador es posa en contacte amb la superfície vibrant fins que ja no hi ha
contacte. Com que això pocs cops és viable i en alguns casos innecessari, la durada
del mesurament ha de cobrir un període de temps representatiu del cicle de treball
que s’està portant a terme, de manera que sigui possible obtenir un valor mitjà
adequat per avaluar l’exposició d’una jornada.

S’han de repetir els mesuraments en cicles de treball equivalents per confirmar els
resultats.

2.2.1 Instruments de mesurament de la intensitat d’una vibració

La normativa espanyola, en el Reial decret 1311/2005, respecte als aparells de
mesurament de les vibracions mecàniques, només estableix, en l’annex, apartat
A.2.a, que han de complir el que diuen les normes internacionals sobre això; en
concret, la norma UNE-EN ISO 5349-2 (2002).

L’aparell de mesurament més utilitzat per determinar les vibracions mecàniques
és el vibròmetre.
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Un cop amplificat el senyal,
el vibròmetre, mitjançant
una sortida AC, pot enviar
les dades a un registrador
gràfic.

Analitzadors de freqüències

L’anàlisi de freqüència es
recomana per comprovar la
validesa dels mesuraments i per
subministrar informació per a la
millora dels dissenys de les
màquines o de les eines. Són
més cars i més complexos que els
vibròmetres integradors simples.

Un vibròmetre és un equip integrador de vibracions que està dissenyat per
donar resposta davant una vibració de manera aproximada a com ho faria el
cos humà.
En els vibròmetres s’introdueixen els filtres de ponderació específics per al
sistema mà-braç i per al sistema del cos sencer.

Les parts principals d’un vibròmetre es poden veure en la figura 2.1.

Figura 2.1. Esquema general d’un mesurador de vibracions

L’equip bàsic per portar a terme el mesurament de vibracions sobre el treballador
està compost per:

Acceleròmetre

Per mesurar la intensitat d’una vibració que es determina amb el valor eficaç de
l’acceleració, s’utilitza un transductor anomenat acceleròmetre.

L’acceleròmetre es fixa a l’objecte vibrant i transforma l’acceleració del moviment
en un senyal elèctric que es condueix amb un cable fins a una unitat de mesurament,
en què es troba l’integrador del senyal i el circuit de presentació del valor eficaç o
de qualsevol altre paràmetre anomenats més amunt.

Hi ha diversos tipus d’acceleròmetres i els més utilitzats en higiene industrial són
els acceleròmetres piezoelèctrics, que estan constituïts per una làmina de ceràmica
polaritzada artificialment.

En general, els acceleròmetres piezoelèctrics (figura 2.2) presenten una sèrie de
propietats, són robustos, són fiables, sense parts mòbils que es desgastin i disposen
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Elecció de l’acceleròmetre

Al mercat hi ha una àmplia
gamma d’acceleròmetres. Per
escollir els adequats, s’ha de

tenir en compte:

• La sensibilitat.

• El pes.

• El rang de treball.

• La resposta en
freqüència.

• El preu.

En la norma UNE EN
30326-1:1994 es mostra un

disseny de disc semirígid
per al muntatge de

l’acceleròmetre en els
mesuraments del cos

sencer.

d’una àmplia gamma de freqüències, cosa que els fa ser els transductors més
adequats per mesurar les vibracions mecàniques.

Figura 2.2. Acceleròmetre piezoelèctric

S’ha de tenir en compte que un acceleròmetre simple només és sensible al
moviment en una direcció de l’espai i el moviment vibratori es produeix en les
tres direccions espaials, per la qual cosa serà necessari fer diversos mesuraments
canviant la posició de l’acceleròmetre per poder obte-nir el valor de cadascuna de
les tres components espaials, o bé utilitzar un acceleròmetre triaxial.

Un acceleròmetre triaxial no és més que tres acceleròmetres muntats en una
càpsula amb tres cables de sortida separats, que donaran simultàniament tres
mesuraments en les tres direccions de l’espai.

Si s’incorpora al circuit de mesurament un filtre de terços d’octava, els resultats
que es llegiran seran els valors corresponents a les freqüències que estan incloses
en la banda seleccionada en el filtre.

Les vibracions no tenen normalment una freqüència determinada de vibració, sinó
que són un conjunt d’oscil·lacions de diferents freqüències i l’agressivitat de la
vibració depèn de la seva freqüència. Per aquesta raó, en els criteris d’avaluació
es proposen escales de ponderació que modifiquen el senyal en funció de la
perillositat de cada freqüència.

Hi ha una escala de ponderació per a les vibracions que afecten el sistema mà-braç
i una altra per a les vibracions que afecten tot el cos. En aquest segon cas, a més
a més hi ha una escala per a l’eix de mesurament longitudinal respecte a l’eix de
cap-peu i una altra escala de mesurament per a l’eix transversal i longitudinal.

En les últimes edicions de les normes d’avaluació també es proposen escales de
ponderació diferents en funció que l’objectiu del mesurament sigui avaluar el risc
per a la salut, el confort o la percepció de les vibracions.

Per als mesuraments del sistema mà-braç i del cos sencer es fan servir
acceleròmetres diferents perquè necessiten diferents requisits tècnics i es
posen en diferents situacions espaials.
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Un mesurament en banda
ampla és un únic valor
d’una magnitud mesurada
per a tot el rang de
freqüències d’interès.

L’acceleròmetre piezoelèctric detecta l’ona vibracional i la transforma en un senyal
elèctric, i dóna un voltatge (figura 2.3).

Figura 2.3. Funcionament d’un acceleròmetre piezoelèc-
tric

Entre les magnituds, l’acceleració i el senyal elèctric hi ha una relació de propor-
cionalitat. En el rang de freqüències en què opera l’acceleròmetre piezoelèctric,
un sistema sísmic, que no és més que una massa lligada per un element flexible a la
base de referència, experimenta pràcticament la mateixa acceleració que tot el cos
de l’acceleròmetre i exerceix sobre el ressort una força directament proporcional
a l’amplitud de l’acceleració.

L’element piezoelèctric està situat en l’acceleròmetre, de manera que, quan el
sistema vibra, la massa aplicada sobre l’element exerceix una força proporcional
a l’acceleració de la vibració de tot el conjunt. Quan l’element piezoelèctric té
una tensió mecànica, genera una càrrega elèctrica entre les seves cares que és
proporcional a la tensió que ha patit.

Un conductor elèctric transporta la càrrega elèctrica fins al preamplificador i
condicionador del senyal.

Amplificador

L’amplificador està dissenyat per rebre el senyal elèctric procedent de l’accelerò-
metre i convertir-lo en un voltatge proporcional a l’acceleració i que el fa adequat
per al seu tractament posterior.

Poden contenir filtres de pas baix i pas alt que es fan servir per limitar la
gamma de freqüència de l’equip a la d’interès, i així disminueixen les possibles
interferències.

Filtres

El vibròmetre incorpora, d’acord amb les normes, un sistema que limita bandes i
filtres, que permet la ponderació de les diferents bandes de freqüència i restringeix
l’interval de freqüències des de 5,6 Hz fins a 1.400 Hz i la selecció dels temps de
mesurament.
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Per saber la relació entre
decibels i m/s2, consulteu

l’apartat “Magnituds de les
vibracions” del nucli

d’activitat “Introducció a
les vibracions

mecàniques”.

Les dades de freqüència i els temps de mesurament permeten conèixer el senyal
en banda ampla i determinar l’acceleració eficaç (RMS) a la qual està exposat el
treballador.

Segons els tipus de filtres i les xarxes de ponderació que hi contingui, es podrà
saber, a més a més, el valor d’acceleració en cada banda d’octava, per exemple, en
terços d’octava.

Analitzadors

Els analitzadors estan constituïts per un amplificador i un detector capaços de
mesurar senyals mitjançant circuits elèctrics. Estan formats per:

• Circuits que fan mitjanes en temps.

• Circuits per valors pic.

• Rectificador.

• Circuit RMS.

Amb aquests circuits podem obtenir el valor d’acceleració eficaç (RMS), el valor
mitjà en el temps i la conversió del senyal lineal en logarítmica.

De vegades es fan servir analitzadors en temps real, que són sistemes de mesura-
ment que permeten emmagatzemar la informació en el temps i obtenir l’anàlisi en
freqüència.

Registrador

El registrador o indicador del senyal presenta el valor numèric del mesurament
analitzat en unitats vibracionals, generalment m/s2 i de vegades amb altres unitats,
com els decibels (dB).

El valor d’acceleració s’expressa com a valor eficaç (RMS) i de vegades el
vibròmetre incorpora en el display el valor pic del senyal i el temps d’integració
del senyal.

El registre numèric es pot desar a la memòria; es pot baixar a un ordinador i permet
de treballar-hi.

Accessoris

Els accessoris són una part imprescindible per portar a terme el mesurament de
vibracions i són específics per a cada fabricant. Els accessoris bàsics són:

Accessoris bàsics de la marca
Larson Davis

• Cable de connexió. És el fil elèctric que uneix l’acceleròmetre amb el
mòdul de mesurament que porta el programari. S’ha de procurar que
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Per ampliar la informació
sobre els accessoris per
mesurar les vibracions i
com es col·loquen
correctament, aneu a la
secció “Annexos” del web
d’aquest crèdit.

Les condicions ambientals
i el mesurament

Avui dia hi ha acceleròmetres
especials que poden suportar
temperatures molt elevades, però
els d’ús general poden tolerar
fins a 250 C. No obstant això,
tots els materials piezoelèctrics
són sensibles a la temperatura i
és recomanable conèixer la corba
de dependència entre
temperatura i la sensibilitat de
l’instrument, aspectes que ha
d’indicar el fabricant.

La radiació nuclear pot afectar
els acceleròmetres, i també els
afecten els camps
electromagnètics, la humitat, els
ambients corrosius i un nivell
sonor elevat.

quedi subjecte a la superfície que vibra a prop de l’acceleròmetre i que
estigui lliure en el trajecte que va des de l’instrument vibrant fins a l’aparell
de mesurament. Una connexió defectuosa pot produir una variació de la
capacitància del cable i, com a conseqüència, un error de mesurament. A
més a més, si es corba de forma aguda, es flexiona o se sotmet a un esforç
significatiu, les seves prestacions poden resultar afectades.

• Adaptador per al muntatge triaxial. També se l’anomena adaptador de
punta de sonda. És una peça confeccionada de material aïllant i en forma
de cub que conté tres orificis en les tres direccions dels eixos ortogonals, on
s’introdueixen els tres acceleròmetres per a la presa de la mostra triaxial.

A més a més, cada fabricant d’analitzador de vibracions ofereix accessoris
específics per adaptar l’acceleròmetre a la part del cos que es vol posar en contacte.
Així, tenim:

• Per al cos sencer, pad de seient. És un disc pla de goma on s’insereix
l’acceleròmetre simple o l’adaptador per al muntatge triaxial, amb els tres
acceleròmetres seguint els tres eixos ortogonals.

• Adaptador per a acceleròmetre de mà. La seva forma varia segons el
fabricant. Es tracta d’una peça que conté l’acceleròmetre i que es pot
subjectar, o bé al dit del treballador, o bé al seu canell.

• Adaptador per acceleròmetre de nansa. És una peça en forma de T amb
un forat per inserir-hi l’acceleròmetre. El treballador l’ha de subjectar al
mateix temps que la màquina vibrant.

• Adaptador per acceleròmetre de palmell. És necessari si s’han de prendre
mesures quan la part del treballador en contacte amb la màquina vibrant és
el palmell.

Calibrador

En general, es pot considerar que els acceleròmetres tenen un calibratge absolut
i no cal que es calibri abans ni després de la seva utilització per portar a terme
el mesurament de vibracions. Això és cert sempre que es faci un bon ús de
l’instrument i no se sotmeti a xocs transversals, a temperatures i/o a humitats
elevades, grans dosis de radiacions, etc. No obstant això, convé cada cert temps
calibrar amb un calibrador extern.

Els equips de mesurament s’han de calibrar periòdicament en un laboratori
acreditat que tingui un patró reconegut.

Les instruccions sobre el calibratge dels transductors s’indiquen en la norma ISO
5347-0:1987.
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Per saber amb quina periodicitat s’ha de calibrar el vibròmetre, s’han de seguir les
instruccions donades pel fabricant.

Cada acceleròmetre té la seva sensibilitat i ha de tenir una carta de calibratge,
que és un certificat emès per una empresa especialitzada i homologada que porta
a terme assajos metrològics de laboratori per comprovar que el mesurament que
dóna està dins el rang d’exactitud acceptat.

La norma UNE-ENV 28041 indica que el fabricant ha d’especificar el rang de
temperatura en què el calibratge de tot l’instrument de mesurament, i sobretot
l’acceleròmetre, no es veu afectada en més d’un ±6% respecte de les indicacions
corresponents a 20 ºC.

El fabricant també ha d’especificar el rang d’humitat per al qual l’instrument pot
funcionar de manera contínua. Si es pren com a referència la humitat relativa del
65%, els mesuraments realitzades entre el 30% i el 90% no han de variar més d’un
±6%.

Calibrador portàtil

El calibratge dels equips ha d’incloure tant el de l’acceleròmetre com el del
sistema amplificador i de lectura.

Algunes cases comercials també ofereixen calibradors portàtils, que es fan servir
de la mateixa manera que els calibradors per a analitzadors de soroll.

2.2.2 Col·locació de l’acceleròmetre

La fixació de l’acceleròmetre en el punt de mesurament és un factor crític per
obtenir dades fiables. La manera concreta de fixar el sensor dependrà en cada
cas de les possibilitats que ofereixi l’operació, i acceptant que no hi ha cap
mètode perfecte i que qualsevol procediment que s’adopti oferirà avantatges i
inconvenients.

En qualsevol cas, s’ha de procurar que la fixació sigui forta, que estigui el més
pròxima possible a la superfície de contacte per on es transmet el moviment,
que no interfereixi amb el funcionament de l’eina vibrant i que no afecti les
característiques de les vibracions de la superfície vibrant.

S’ha de tenir molt en compte que els acceleròmetres piezoelèctrics són
sensibles a les direccions de les vibracions i que la normativa diu que s’han
de prendre com a referència els eixos ortogonals, per la qual cosa s’ha
d’assegurar que l’acceleròmetre està col·locat en la direcció correcta.

Es poden donar instruccions específiques per mesurar les vibracions del cos sencer
i del sistema mà-braç.
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Normativa espanyola

Les normes espanyoles UNE-EN
ISO 5349-1 i 5349-2 fan
referència al mesurament i
avaluació de l’exposició humana
a les vibracions transmeses per
la mà amb el funcionament
normal de l’eina mecànica i
mesurades in situ.

Situació de l’acceleròmetre en les vibracions de mà-braç

Situació de l’acceleròmetre en el
sistema mà-braç

L’acceleròmetre s’ha de col·locar a les zones de la superfície de la mà per on
penetra l’energia. Si hi ha contacte amb la superfície vibrant en les dues mans,
s’ha de fer el procediment de mesurament en cada mà.

Des del punt de vista pràctic, quan l’acceleròmetre es fixa a l’eina, s’ha de situar
el més pròxim possible al punt per on les vibracions penetren a la mà, procurant
que no es modifiqui la forma habitual d’agafar l’eina per part de l’operari. Quan
s’observin variacions significatives en l’amplitud de la vibració en el recorregut
de l’empunyadura, s’ha de prendre el mesurament en el punt en què el valor de
vibració sigui màxim.

En qualsevol tipus de muntatge s’ha de tenir en compte que les seves caracte-
rístiques no poden influir en la transmissió de la vibració a la mà en el rang
de freqüències de mesurament. S’han de prendre mesuraments en els tres eixos
definits per al sistema mà-braç. Si només es disposa d’un acceleròmetre simple,
s’han de prendre tres mesuraments, i posar el sensor cada cop en una de les
direccions d’entrada de l’energia.

Si l’acceleròmetre és triaxial, s’han de col·locar correctament els tres sensors, en
les direccions dels tres eixos d’entrada d’energia.

Els sistemes ortogonals representats en la figura 2.4 estandarditzats per la norma
ISO 5349 per al sistema de transmissió de mà-braç són:

• Eix x: línia dors-palmell.

• Eix y: línia dels nusets.

• Eix z: línia mà-interior del braç.

Figura 2.4. Sistemes de coordenades basiocèntric i biodinàmic per al mesura-
ment de vibracions mà-braç per a la mà tancada.

El sistema de coordenades biodinàmic pren com a referència la mà del treballador,
concretament la part superior del tercer metacarpià, i es defineix l’eix Z com l’eix
longitudinal d’aquest os. L’eix X és perpendicular a l’àrea del palmell de la mà i
l’eixY és perpendicular a l’eix X (figura 2.5).
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Per veure accessoris del
vibròmetre, podeu
consultar l’apartat

“Instruments de
mesurament de la

intensitat d’una vibració”
d’aquest nucli d’activitat.

En la Norma ISO
2631-1-:1997 es descriuen
els procediments generals

per al mesurament i
l’avaluació de l’exposició

humana a les vibracions i
xocs del cos sencer.

Figura 2.5. Eixos biodinàmics per al
palmell.

I el sistema basiocèntric situa l’origen de coordenades en la superfície de l’eina.

Es poden escollir qualsevol dels dos sistemes per portar a terme els mesuraments
vibracionals, però es recomana intentar escollir el biodinàmic, perquè simula
millor la direcció d’entrada de les vibracions a la mà del treballador.

Quan no es pot fixar l’acceleròmetre a sobre de l’eina, per raons de la seva forma
o del tipus de treball que es du a terme, es pot buscar un sistema de fixació sobre
la mà del treballador mitjançant un adaptador.

Situació de l’acceleròmetre en les vibracions de cos sencer

La vibració que es transmet al cos s’ha de mesurar entre el cos del treballador i
la superfície que vibra, per la qual cosa els acceleròmetres s’han de col·locar a
la interfase del cos i la font de vibració. La font de vibració variarà en funció de
l’objecte vibrant, i en general són:

• La superfície del seient.

• El recolzador de l’esquena.

• Els peus.

Els discos per al mesurament del cos sencer ja contenen tres acceleròmetres
en les tres direccions dels eixos ortogonals, per la qual cosa només s’ha de
tenir la precaució d’assegurar-se que el treballador estarà durant tot el temps de
mesurament prement el disc amb la part del cos que està en contacte amb l’objecte
que li transmet la vibració.

El mesurament s’ha de fer d’acord amb el sistema de coordenades biodinàmic
indicat en la figura 2.6.

El sistema d’eixos ortogonals del cos sencer, com es pot veure en la figura 2.6, és:

• Eix ics: pit-esquena.

• Eix i grega: dreta-esquerra.

• Eix zeta: cap-peus o pelvis.



Riscos físics ambientals 43 Vibracions mecàniques

S’ha de prendre l’origen de coordenades en la superfície de contacte el més pròxim
possible al punt a través del qual es transmet la vibració al cos humà.

La posició relativa dels eixos respecte del cos ha de romandre invariable, com
indica la figura 2.6, independentment de la posició que el treballador adopti.

Figura 2.6. Eixos biodinàmics del cos humà

2.2.3 Estratègies de mostreig

L’estratègia de mostreig a seguir dependrà de si el treballador està contínuament
en contacte amb un cos vibrant durant la seva jornada laboral, o bé només està
sotmès a vibracions mecàniques de manera intermitent.

Hi ha diferents tipus d’operacions que donen lloc a exposició de vibracions me-
càniques, a cadascuna de les quals els corresponen certes estratègies de mostreig.
Es poden definir els tipus bàsics d’operacions següents:

• Operació contínua de llarga durada. Es refereix a la situació laboral
en la qual hi ha un funcionament llarg i continuat durant el qual hi ha
contacte mà-eina o superfície que produeix vibració. Poden haver canvis
en la magnitud de la vibració. Es recomana fer un mesurament continu. El
temps d’exposició serà el temps d’utilització de l’eina vibrant.

• Operació intermitent de llarga durada. Es refereix a quan el treballador
té la màquina vibrant en funcionament durant un període llarg, però amb
pauses en les quals no hi ha exposició a la vibració ni hi ha pèrdua de
contacte amb l’eina o la màquina. En aquest cas s’han de fer mesuraments
sobre períodes de temps representatius de l’exposició. Com a temps
d’exposició es prendrà el temps d’utilització de l’eina.

• Operació intermitent de curta durada. Aquests tipus d’operacions es
produeixen quan hi ha canvis de posició de la mà i/o canvi d’eina. S’han
de fer mesuraments de curta durada sobre un període d’operació contínua.
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Exemples d’operacions que
donen lloc a impulsos són

grapadores, claus d’impacte.

Errors associats al procés
d’avaluació/mesurament

Es poden classificar en:

• Errors que depenen del
tipus d’exposició al
risc.

• Errors que es deuen a
l’ús de l’instrument de
mesurament.

• Errors que es deuen a la
imprecisió de
l’instrument de
mesurament.

Per consultar el text
íntegre de l’RD1311/2005

i la seva guia tècnica,
aneu a la secció

“Annexos” del web
d’aquest crèdit.

Acceleracions del sistema
mà-braç

Els símbols per representar les
acceleracions del sistema

mà-bràç són:

ahwx, ahwy, ahwz

Els subíndexs signifiquen:

• h: hand, ‘mà’ en
anglès.

• w: ponderat en
freqüències.

• x, y, z: cadascun dels
eixos ortogonals.

El temps d’exposició serà la suma dels temps que té el treballador en
funcionament l’eina vibrant durant tota la jornada de treball.

• Operacions que donen lloc a impactes. Les vibracions d’impactes són
característiques de certs tipus d’eines que produeixen xocs senzills o múlti-
ples, o certes màquines que passen per superfícies amb grans irregularitats.
L’estratègia de mostreig en aquest tipus d’exposició consisteix a fer mesura-
ments de l’acceleració amb una durada fixa que inclogui un nombre sencer
d’impactes.

2.3 Valoració de l’exposició a vibracions mecàniques

Per a la valoració de l’exposició laboral a vibracions és necessari fer els mesura-
ments en les condicions habituals en què es desenvolupa el treball durant el període
operatiu. En el procés complet d’avaluació es poden considerar diferents etapes:

• Estudi dels cicles de treball que es desenvolupen durant la jornada laboral,
identificant les operacions concretes que impliquen exposició a vibracions.

• Mesurament de la magnitud de la vibració en les operacions seleccionades,
o bé obtenir el valor de l’acceleració a través d’un mètode aproximat.

• Determinació, a partir de les exposicions parcials, de l’exposició equivalent
a un temps de referència, que és de vuit hores.

• Comparació dels valors obtinguts amb els valors límit adoptats.

La normativa vigent especifica com portar a terme la valoració de l’exposició
laboral expressada per a vuit hores, A(8), segons si es tracta del sistema mà-braç
o el sistema del cos sencer.

2.3.1 Valoració de l’exposició en el sistema mà-braç

L’avaluació de l’exposició laboral a vibracions en el sistema mà-braç es basa en
el càlcul del valor de l’exposició diària, normalitzat per a un període de referència
de vuit hores A(8), expressat com l’arrel quadrada de la suma dels quadrats dels
valors eficaços de l’acceleració ponderada en freqüència, determinats segons els
eixos ortogonals ahwx, ahwy i ahwz, tal com es defineix en la norma ISO 5349-2
(2002) i s’estableix en el Reial decret 1311/2005.

Per avaluar la vibració del sistema mà-braç es fa servir el valor de l’acceleració
eficaç ponderada en freqüències per a cada eix.

Les normes internacionals estableixen uns factors de ponderació per a cada banda
de freqüències de terços d’octava i per a cada eix ortogonal.
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Els vibròmetres més
moderns ja donen els valors
d’acceleració amb els
factors de ponderació ja
aplicats.

Els factors de ponderació aplicables es troben en la taula 2.2 i s’han extret de la
norma UNE-EN ISO 5349-1 (2001).

Per al sistema mà-braç es considera que la resposta humana a les vibracions
de diferent freqüència és la mateixa en les tres direccions ortogonals, per la
qual cosa només apareix en la taula un valor de ponderació per a cada terç
d’octava, que és vàlid per als tres eixos, X, Y i Z.

Taula 2.2. Factors de ponderació de freqüències en bandes de terços d’octava.

Freqüència central (Hz) Factor ponderació w Freqüència central (Hz) Factor ponderació w

6,3 0,72700 100 0,16000

8 0,87300 125 0,12700

10 0,95100 160 0,10100

12,5 0,95800 200 0,07990

16 0,89600 250 0,06340

20 0,78200 315 0,05030

25 0,64700 400 0,03980

31,5 0,51900 500 0,03140

40 0,41100 630 0,02450

50 0,32400 800 0,01860

63 0,25600 1000 0,01350

80 0,20200 1250 0,00894

L’acceleració eficaç ponderada en freqüències i en unitats de m/s2 s’expressa
segons les fórmules 1.

Fórmules 1:

ahwx =
√

(ahwx1 · ω1)2 + (ahwx2 · ω2)2 + (ahwx3 · ω3)2 + ...

ahwy =
√

(ahwy1 · ω1)2 + (ahwy2 · ω2)2 + (ahwy3 · ω3)2 + ...

ahwz =
√

(ahwz1 · ω1)2 + (ahwz2 · ω2)2 + (ahwz3 · ω3)2 + ...

On:

El contingut de cada un dels parèntesis es correspon amb cada una de les
freqüències d’octava.

ahwx, ahwy i ahwz: les acceleracions eficaces ponderades en freqüència en cada eix
del sistema mà-braç, en m/s2.

ahwi: acceleració eficaç en cada banda de terç d’octava en cada eix, en m/s2.

wi: factor de ponderació obtingut de la taula 2.2.

Exemple d’aplicació de la taula de ponderació

Un treballador fa servir un trepant manual durant dues hores al dia. Prenent mesuraments
amb un vibròmetre que mesura les acceleracions eficaces en terços d’octava es van
detectar vibracions amb els valors d’acceleració eficaç que apareixen en la taula 2.3.
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Taula 2.3. Vibracions amb els valors d’acceleració eficaç.

Freqüència (Hz) ahwx (m/s2) ahwy (m/s2) ahwz (m/s2)

16 3,5 6 7

20 5,5 7 9

25 7 8 13

31,5 10 15 20

Es demana calcular les acceleracions ponderades en freqüència en cada eix.

Resolució del problema

Aplicarem les fórmules 1 i la taula 2.2 per a les freqüències de què hi ha dades.

ahwx =
√

(3, 5 · 0, 89)2 + (5, 5 · 0, 782)2 + (7 · 0, 647)2 + (10 · 0, 519)2

ahwy =
√

(6 · 0, 89)2 + (7 · 0, 782)2 + (8 · 0, 647)2 + (15 · 0, 519)2

ahwz =
√

(7 · 0, 89)2 + (9 · 0, 782)2 + (13 · 0, 647)2 + (20 · 0, 519)2

Resolent aquestes equacions, obtenim els resultats d’acceleracions ponderades següents
en freqüència per a cada eix:

ahwx = 8, 7 m/s2

ahwy = 12, 1 m/s2

ahwz = 16, 3 m/s2

El valor d’acceleració eficaç total utilitzat com a índex de risc es calcula a partir
de la suma vectorial de la mitjana quadràtica ponderada de les acceleracions en
els tres eixos i l’expressió que s’hi ha d’aplicar és la fórmula 2.

Fórmula 2:

ahw =
√

(ahwx)2 + (ahwy)2 + (ahwz)2

On:

ahwx, ahwy i ahwz són les acceleracions eficaces ponderades en freqüència en cada
eix, en m/s2.

ahw és l’acceleració eficaç total en m/s2.

Exemple d’aplicació de la fórmula 2

Es demana calcular el valor de l’acceleració eficaç total en el cas següent:

Un treballador fa servir un trepant manual durant dues hores al dia. Es van prendre
mesuraments amb un vibròmetre que mesura les acceleracions eficaces en terços d’octava
i es van detectar vibracions amb els valors d’acceleració eficaç que apareixen en la taula
2.3.

Resolució del problema:

Per resoldre el problema s’han de substituir en la fórmula 2 els valors d’acceleracions
ponderades en freqüència per a cada eix calculats en l’exemple 1, i que són:

ahwx = 8, 7 m/s2

ahwy = 12, 1 m/s2

ahwz = 16, 3 m/s2
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L’aparell de mesurament
també ens pot indicar
directament els valors de
a hwx, ahwy i ahwz.

ahw =
√

(8, 7)2 + (12, 1)2 + (16, 3)2

I si fem els càlculs, s’obté un valor d’acceleració eficaç total de:

ahw = 22, 1 m/s2

En cas que el treballador estigui exposat a més d’un tipus de vibració en una
mateixa jornada laboral, els valors d’acceleració eficaç ponderades en freqüència
per a cada eix es calculen amb les fórmules 3.

Fórmules 3:

ahwx =

√
1

T
·
(
(ahwx,vibr1)

2 · texp1 + (ahwx,vibr2)
2 · texp2 + ...

)
ahwy =

√
1

T
·
(
(ahwy,vib1)

2 · texp1 + (ahwy,vibr2)
2 · texp2 + ...

)
ahwz =

√
1

T
·
(
(ahwz,vibr1)

2 · texp1 + (ahwz,vibr2)
2 · texp2 + ...

)
On:

El contingut de cada un dels parèntesis es correspon amb cadascuna de les tasques
que donen lloc a exposició laboral en una mateixa jornada. ahwx, ahwy i ahwz són
les acceleracions eficaces ponderades en freqüència en cada eix.

texpi són els temps d’exposició a cadascuna de les tasques.

Amb els valors obtinguts mitjançant les fórmules 3, es calcula el valor d’accelera-
ció eficaç total aplicant-hi la fórmula 2.

Exemple de càlcul de l’acceleració eficaç total quan hi ha més d’un tipus d’exposició
a vibracions en una jornada laboral

En un lloc de treball durant una mateixa jornada laboral es fan servir tres eines manuals
diferents que produeixen vibracions.

Les tres eines només s’agafen amb la mà dreta i els resultats de les acceleracions eficaces
ponderades en freqüència per a cada eina i el temps de la seva utilització estan resumits
en la taula 2.4.

Taula 2.4. Dades obtingudes per cada eina

Eina Durada/dia (h) ahwx (m/s2) ahwy (m/s2) ahwz (m/s2)

1 4 3 2 7

2 1 12 11 9

3 2 10 13 8

Calculeu el valor de l’acceleració eficaç total.

Resolució del problema

Per resoldre el problema s’ha de calcular el temps total d’exposició a vibracions mecàniques
durant la jornada laboral i s’han de substituir en la fórmula 3 els valors d’acceleracions
ponderades en freqüència per a cada eix donats en l’enunciat del problema.

El temps total d’exposició: T = 4 + 1 + 2 = 7 hores

Els valors d’acceleracions ponderades en freqüència per a cada eix:
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ahwx =

√
1

7
·
(
(3)2 · 4 + (12)2 · 1 + (10)2 · 2

)
ahwy =

√
1

7
·
(
(2)2 · 4 + (11)2 · 1 + (13)2 · 2

)
ahwz =

√
1

7
·
(
(7)2 · 4 + (9)2 · 1 + (8)2 · 2

)
En portar a terme les tres operacions s’obtenen els següents valors d’acceleracions
eficaces totals en cada eix:

ahwx = 7, 37 m/s2

ahwy = 8, 23 m/s2

ahwz = 7, 61 m/s2

I el valor de l’acceleració eficaç total s’obté de posar els valors anteriors en la fórmula 2:

ahw =
√

(7, 37)2 + (8, 23)2 + (7, 61)2

I si fem els càlculs, s’obté un valor d’acceleració eficaç total de:

ahw = 13, 41 m/s2

Càlcul de l’acceleració diària A(8)

Un cop obtingut el valor d’acceleració eficaç total, bé a través d’un mètode
aproximat, bé a través del mostreig i càlculs posteriors, bé prenent el valor eficaç
que apareix en la pantalla de l’instrument de mesurament, s’ha de portar a terme
el càlcul de l’acceleració diària. El càlcul que cal fer s’expressa en la fórmula 4.

Fórmula 4:

A(8) =

√
T

8
· (ahw)2

On:

ahw és l’acceleració eficaç total en m/s2.

T és el temps d’exposició total a vibracions en una mateixa jornada laboral,
expressat en hores.

El resultat de A(8) s’ha de comparar amb el valor límit i amb el valor que
donaria lloc a una acció establerts en el Reial decret 1311/2005, que està
resumit en la taula 2.5 i que per al sistema mà-braç són:

• Valor que dóna lloc a acció: A(8): 2,5 m/s2.

• Valor límit: 5 m/s2.

Taula 2.5. Valors límit establerts per la Directiva 2002/44/CE

Sistema mà-braç Sistema de cos sencer

Nivell llindar A(8) = 1 m/s2 -

Nivell d’acció A(8) = 2,5 m/s2 A(8) = 0,5 m/s2

Valor límit A(8) = 5 m/s2 A(8) = 1,15 m/s2
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En el nucli d’activitat
“Control del risc per
exposició a vibracions
mecàniques” es descriuen
les accions que marca la
llei per als diversos valors
de A(8).

Per consultar l’RD
1311/2005 i la seva guia
tècnica, que és la
normativa vigent,
consulteu el nucli
d’activitat “Introducció a
les vibracions
mecàniques”, apartat
“Referències legals”,
d’aquesta mateixa unitat
didàctica.

Podeu veure els tres eixos
ortogonals en la figura 2.6.

Els vibròmetres més
moderns ja donen els valors
d’acceleració amb els
factors de ponderació ja
aplicats.

Exemple de càlcul del valor d’acceleració diària i valoració de l’exposició

Calculeu el valor d’acceleració diària en el cas de l’exemple de càlcul de l’acceleració eficaç
total quan hi ha més d’un tipus d’exposició i traieu conclusions sobre l’exposició laboral a
vibracions mecàniques segons l’RD 1311/2005.

Resolució del problema

Per resoldre el problema s’han de substituir les dades de l’exemple citat en la fórmula 4.

Les dades de l’exemple anterior que necessitem són:

T = 4 + 1 + 2 = 7 hores

ahw = 13, 41 m/s2

Ara els substituïm en la fórmula 4:

A(8) =

√
7

8
· (13, 41)2

I s’obté un valor d’acceleració diària A(8) = 12,54 m/s2.

Si comparem el valor d’A(8) amb els valors establerts per llei, veiem que:

A(8) = 12, 54 m/s2 > V alor limit = 5 m/s2

Podem concloure que el treballador supera el valor d’exposició diària límit establert per llei.

2.3.2 Valoració de l’exposició en el sistema del cos sencer

El Reial decret 1311/2005, en l’annex, apartat B, diu que l’avaluació de
l’exposició a vibracions mecàniques en el sistema del cos sencer es basa
en el càlcul del valor de l’exposició diària A(8) expressat com l’acceleració
contínua equivalent per a un període de 8 hores, calculada com el més alt dels
valors eficaços de les acceleracions ponderades en freqüència determinades
segons els eixos ortogonals.

El que diu l’RD 1311/2005 és que s’ha de prendre mesuraments amb l’aparell
adequat en la zona de contacte del treballador amb el cos que produeix la vibració
en els tres eixos ortogonals.

Els aparells de mesurament indiquen els valors de l’acceleració eficaç per a cada
freqüència de terç d’octava en cadascun dels tres eixos ortogonals si s’ha fet servir
un acceleròmetre triaxial.

Als valors d’acceleració eficaç per a cada freqüència i en cada eix se’ls han
d’aplicar, en primer lloc, els factors de ponderació de freqüència.

Els factors de ponderació freqüencial del cos sencer es troben en la taula 2.6 i
s’han extret de la norma ISO 2631-1 (1997).
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Factors de ponderació
freqüencial

Quan es calculen els factors de
ponderació freqüencial s’ha de

tenir en compte quin eix
ortogonal estem calculant, ja que

els factors de ponderació
freqüencial són diferents per als

eixos X i Y que per a l’eix Z.

Taula 2.6. Factors de ponderació freqüencial per al sistema de cos sencer segons la ISO 2631-1 (1997)

Freqüència central (Hz) Factor de ponderació eixos x, y Factor de ponderació eix z

0,5 0,8530 0,4180

0,63 0,9440 0,4590

0,8 0,9920 0,4770

1 1,0110 0,4820

1,25 1,0080 0,4840

1,6 0,9680 0,4940

2 0,8900 0,5310

2,5 0,7760 0,6310

3,15 0,6420 0,8040

4 0,5120 0,9670

5 0,4090 1,0390

6,3 0,3230 1,0540

8 0,2530 1,0360

10 0,2120 0,9880

12,5 0,1610 0,9020

16 0,1250 0,7680

20 0,1000 0,6360

25 0,0800 0,5130

31,5 0,0632 0,4050

40 0,0494 0,3140

50 0,0388 0,2460

63 0,0295 0,1860

80 0,0211 0,1320

En cas que l’aparell de mesurament ens doni les acceleracions en bandes de
freqüència per a cada eix, s’han d’aplicar les fórmules 5 per calcular els valors
eficaços ponderats en freqüència per a cada eix ortogonal.

On:

El contingut de cada un dels parèntesis es corresponen amb cadascuna de les
freqüències d’octava.

awx, awy i awz: són les acceleracions eficaces ponderades en freqüència en cada eix
del cos sencer, en m/s2.

ahwi: acceleració eficaç en cada banda de terç d’octava en cada eix, en m/s2.

wxi, wyi i wzi: factor de ponderació per a cada freqüència i cada eix obtingut de la
taula 2.6.

Fórmules 5:

awx =
√

(awx1 · wx1)2 + (awx2 · wx2)2 + (awx3 · wx3)2 + ...

awy =
√

(awy1 · wy1)2 + (awy2 · wy2)2 + (awy3 · wy3)2 + ...
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awz =
√

(awz1 · wz1)2 + (awz2 · wz2)2 + (awz3 · wz3)2 + ...

Exemple d’aplicació de les fórmules 5

Es va portar a terme l’anàlisi corresponent a la vibració, mesurada en bandes de terç
d’octava, d’un conductor de camió. Els valors de les acceleracions eficaces per a cada eix
que va indicar el vibròmetre estan recollides en la taula 2.7.

Calculeu els valors eficaços ponderats en freqüència per a cada eix ortogonal.

Resolució del problema

Per trobar el que ens demanen, s’hi han d’aplicar les fórmules 5 i consultar la taula 2.1.

awx =
√

(0, 3 · 1, 008)2 + (0, 5 · 0, 968)2 + (0, 2 · 0, 89)2 + (0, 3 · 0, 776)2

awy =
√

(0, 6 · 1, 008)2 + (0, 3 · 0, 968)2 + (0, 5 · 0, 89)2 + (0, 4 · 0, 776)2

awz =
√

(1, 5 · 0, 484)2 + (1 · 0, 494)2 + (0, 5 · 0, 531)2 + (1, 5 · 0, 631)2

I els valors que s’obtenen són:

awx = 0, 64 m/s2

awy = 0, 86 m/s2

awz = 1, 32 m/s2

Taula 2.7. Valors de les acceleracions eficaces per a cada eix

Freqüència central (Hz) awx (m/s2) awy (m/s2) awz (m/s2)

1,25 0,3 0,6 1,5

1,6 0,5 0,3 1

2 0,2 0,5 0,5

2,5 0,3 0,4 1,5

En alguns llocs de treball, el treballador manté diferents postures i/o contactes
amb diferents cossos vibrants en una mateixa jornada laboral. En aquests casos,
les acceleracions eficaces ponderades en freqüència per a cada eix es calculen amb
les fórmules que són idèntiques a les fórmules per al sistema mà-braç recollides
en les fórmules 3.

Les fórmules a aplicar per al cos sencer són les fórmules 6.

Fórmules 6:

awx =

√
1

T
·
(
(awx,vibr1)

2 · texp1 + (awx,vibr2)
2 · texp2 + ...

)
awy =

√
1

T
·
(
(awy,vibr1)

2 · texp1 + (awy,vibr2)
2 · texp2 + ...

)
awz =

√
1

T
·
(
(awz,vibr1)

2 · texp1 + (awz,vibr2)
2 · texp2 + ...

)
On:

El contingut de cada un dels parèntesis es correspon amb cadascuna de les tasques
que donen lloc a exposició laboral en una mateixa jornada.
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awx, awy i awz són les acceleracions eficaces ponderades en freqüència en cada eix.

texpi és els temps d’exposició a cadascuna de les tasques.

Exemple de càlcul de l’acceleració eficaç per al cos sencer quan hi ha més d’un tipus
d’exposició a vibracions en una jornada laboral

Un treballador fa servir dues màquines excavadores diferents durant la seva jornada laboral.
Es van prendre mesuraments de l’acceleració en els dos seients del vehicle i els resultats
de les acceleracions eficaces ponderades en freqüència per a cada eina i el temps de la
seva utilització estan resumits en la taula 2.8.

Volem saber el valor de l’acceleració eficaç total.

Resolució del problema

Hem de saber el temps total d’exposició a vibracions mecàniques durant la jornada laboral:

T = 3 + 2 = 5hores

I s’han de substituir els valors d’acceleracions donats per l’enunciat del problema i el temps
T en les fórmules 6.

awx =

√
1

5
·
(
(1, 08)2 · 3 + (1, 06)2 · 2

)
awy =

√
1

5
·
(
(1, 02)2 · 3 + (1, 01)2 · 2

)
awz =

√
1

5
·
(
(0, 71)2 · 3 + (0, 91)2 · 2

)
En portar a terme les tres operacions s’obtenen els següents valors d’acceleracions
eficaces totals en cada eix:

awx = 1, 07 m/s2

awy = 1, 02 m/s2

awz = 0, 80 m/s2

Taula 2.8. Acceleracions eficaces ponderades

Màquina Ús/dia (h) awx (m/s2) awy (m/s2) awz (m/s2)

1 3 1,08 1,02 0,71

2 2 1,06 1,01 0,91

Als valors de awx, awy i awz obtinguts per les fórmules anteriors o perquè l’aparell
de mesurament ens els ha calculat, se’ls han d’aplicar els factors de ponderació
deguts a l’eix ortogonal que els corresponen.
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No s’han de confondre els
factors de ponderació
deguts a les freqüències de
vibració dels factors de
ponderació per a cada eix.

Un cop obtingudes les acceleracions eficaces ponderades en els tres eixos,
se’ls han d’aplicar els factors de ponderació deguts als eixos ortogonals que
indica la norma ISO 2631-1 (1997) per a un treballador assegut o dempeus:

• Factor per a l’eix X: 1,4·awx

• Factor per a l’eix Y : 1,4·awy

• Factor per a l’eix Z: 1·awz

Exemple d’aplicació dels factors de ponderació deguts als eixos

Un treballador està exposat a vibracions del cos sencer durant la seva jornada laboral. En
fer els càlculs corresponents es van obtenir els següents valors d’acceleracions eficaces
totals en cada eix:

awx = 1, 07 m/s2

awy = 1, 02 m/s2

awz = 0, 80 m/s2

Apliqueu als valors de les acceleracions eficaces per cada eix els factors de ponderació
que els corresponen.

Resolució del problema

Plantegem els càlculs i els resultats:

Per a l’eix X : 1,4 x 1,07 m/s2 = 1,5 m/s2

Per a l’eix Y : 1,4 x 1,02 m/s2 = 1,43 m/s2

Per a l’eix Z : 1 x 0,80 m/s2 = 0,80 m/s2

Un cop aplicats tots els factors de ponderació (per freqüències i per a eix), es fa
servir el valor numèric més alt dels tres per calcular l’exposició diària A(8).

Per resoldre el problema s’ha d’utilitzar el valor numèric més alt dels valors de les
acceleracions eficaces dels tres eixos. El valor més alt correspon a l’eix X i serà el
valor d’acceleració eficaç que s’haurà d’utilitzar: aw = 1,5 m/s2. El càlcul d’A(8)
serà:

A(8) =

√
5

8
· (1, 5)2

obtenint un valor A(8) = 1,19 m/s2. Aquest valor supera el valor límit de 1,15 m/s2.
Per la qual cosa s’han de prendre mesures immediates per a reduir l’exposició així
com determinar les raons d’aquesta situació i la revisió de les mesures preventives
i de control.

Càlcul de l’acceleració diària A(8)

Un cop obtingut el valor d’acceleració eficaç total, bé a través d’un mètode
aproximat, bé a través del mostreig i càlculs posteriors i identificant l’eix amb
una acceleració superior, bé agafant el valor eficaç amb valor numèric més alt
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En el nucli d’activitat
“Control del risc per

exposició a vibracions
mecàniques”, es

descriuen les accions que
marca la llei per als

diversos valor de A(8).

que apareix en la pantalla de l’instrument de mesurament, s’ha de portar a terme
el càlcul de l’acceleració diària. El càlcul que cal dur a terme s’expressa en la
fórmula 7.

Fórmula 7

A(8) =

√
T

8
· (aw)2

On:

aw és l’acceleració eficaç total en m/s2 de l’eix amb valor numèric més alt.

T és el temps d’exposició total a vibracions en una mateixa jornada laboral,
expressat en hores.

El valor A(8) s’ha de comparar amb els valors establerts per la normativa
vigent (RD 1311/2005), que per al cas del sistema del cos sencer són:

• Valor que dóna lloc a acció: A(8): 0,5 m/s2.

• Valor límit: 1,15 m/s2.

Exemple de càlcul del valor d’acceleració diària i valoració de l’exposició

Calculeu el valor d’acceleració diària en el cas d’un treballador que està exposat a
vibracions del cos sencer durant set hores de la seva jornada laboral. En fer els càlculs
corresponents, es van obtenir els següents valors d’acceleracions eficaces totals en cada
eix:

awx = 1, 03 m/s2

awy = 1, 02 m/s2

awz = 0, 80 m/s2

Traieu conclusions sobre l’exposició laboral a vibracions d’aquest lloc de treball.

Resolució del problema

Per resoldre el problema s’ha d’utilitzar el valor numèric més alt dels valors de les
acceleracions eficaces dels tres eixos. El valor més alt és el de l’eix X i serà el valor
d’acceleració eficaç que s’haurà d’utilitzar (a w ):

aw = 1, 03 m/s2

Ara els substituïm en la fórmula 7:

A(8) =

√
7

8
· (1, 03)2

I s’obté un valor d’acceleració diària A(8) = 0,96 m/s2. Si comparem aquest valor amb els
establerts per llei:

Valor que dóna lloc a acció: 0,5 < A(8) = 0,96 m/s2 < Valor límit: 1,15 m/s2

Per la qual cosa, podem concloure que el treballador està exposat a una vibració dins els
valors que donen lloc a acció.
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L’apèndix 2 de la Guia
tècnica sobre vibracions
deixa la porta oberta a
valorar l’exposició per a
períodes genèrics de més
d’un dia.

2.3.3 Avaluació de l’exposició a vibracions per a períodes superiors
a un dia

El Reial decret de vibracions, en l’article 3, parla de la possibilitat d’avaluar
l’exposició a vibracions setmanalment. La fórmula que s’haurà d’utilitzar és la
fórmula 7.

At́ipica(8) =

√√√√1

5
·

5∑
d=1

A2
d(8)

On:

Atipica és l’exposició típica diària estimada sobre un període de cinc dies.

Ad(8) és l’exposició a vibracions en el dia d.
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Per consultar íntegrament
l’article 5 del Reial decret
1311/2005, aneu a la
secció “Annexos” del web
d’aquest crèdit, on
trobareu la guia tècnica
que conté el Reial decret.

3. Control del risc per exposició a vibracions mecàniques

En funció dels resultats obtinguts en l’avaluació, s’han de planificar i implantar
les actuacions preventives necessàries. Aquestes actuacions en prevenció sempre
consisteixen a tractar d’eliminar el perill i, si això no és possible, s’han de posar
en marxa mesuraments preventius per reduir l’exposició.

La normativa vigent, expressada en l’RD 1311/2005, estableix les accions que
s’han de portar a terme si se supera el valor límit d’exposició i si se supera el
nivell d’acció, però no especifica accions concretes per al sistema mà-braç o per
al sistema del cos sencer. Els aspectes que cal considerar amb finalitat preventiva
són:

• Canvi de mètode de treball.

• Selecció d’equips que no produeixin vibracions.

• Política de compres.

• Disseny de tasques.

• Manteniment.

• Formació i informació.

A més a més, la normativa també estableix l’obligatorietat de portar a terme
accions informatives-formatives als treballadors que estan exposats a vibracions
mecàniques que superen el nivell d’acció, així com la vigilància de la seva salut.

Se sap que l’exposició a vibracions mecàniques de manera regular i prolongada
en el temps pot induir diferents molèsties i trastorns de la salut en els treballadors,
i fins i tot pot arribar a produir malalties professionals.

3.1 Efectes de les vibracions sobre l’organisme

El cos humà és un sistema extraordinàriament complex. Per comprendre i predir
els efectes biodinàmics de la vibració sobre el cos, es dissenyen en el laboratori
els models matemàtics, que permeten simular la resposta del cos a les vibracions.
En la figura 3.1 s’indica un d’aquests models, cada part del cos es representa amb
una massa, una molla i un amortidor.

Quan el cos humà està en contacte amb un dispositiu mecànic que genera
vibracions, es transmet energia mecànica a l’organisme i es desplaça una certa
quantitat de massa muscular, ossos, etc. sobre la seva posició estacionària de
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La norma UNE CR
12349:1996

La norma UNE CR 12349:1996
“Vibracions mecàniques. Guia

relativa als efectes de les
vibracions sobre la salut del cos
humà” proporciona informació

sobre els possibles efectes
adversos sobre la salut que

causen les vibracions
mecàniques sobre el cos vèncer i

sobre el sistema mà-braç.

La major part d’informació que
proporciona se centra en els

efectes sobre la salut i no cobreix
efectes potencials de les

vibracions mecàniques sobre el
rendiment o percepció de la

sensació vibrant.

referència. Aquesta transferència d’energia mecànica produeix una sèrie d’efectes
sobre el cos humà, ja que aquest actua com a receptor.

Figura 3.1. Model matemàtic del cos humà com a un sistema de molles

Actualment, es reconeix que l’exposició a vibracions nocives de forma regular i
prolongada pot induir diferents molèsties i trastorns de la salut en els treballadors.
Principalment, en els membres superiors en exposició mà braç i en la part inferior
de l’esquena en exposició cos sencer.

En general, la gravetat dels efectes de les vibracions sobre l’organisme depèn de
les característiques de la vibració:

• Acceleració i freqüència.

• Durada de l’exposició.

• Part del cos afectada.

• Direcció del moviment vibratori respecte el cos.

El tipus d’efecte que poden ocasionar les vibracions en l’organisme d’una persona
exposada depenen de la seva freqüència i de si actuen sobre tot el cos o sobre el
sistema mà-braç.

Agrupant les vibracions sobre la part del cos que afecten i les freqüències de les
vibracions mecàniques podem agrupar els efectes en:

• Vibracions que afecten el cos sencer: inclouen les freqüències de 0,5 a 80
Hz.



Riscos físics ambientals 59 Vibracions mecàniques

Segons les estimacions que
s’han dut a terme, entre un
4% i un 7% dels treballadors
estan exposats a vibracions
del cos sencer.

Conductors de vehicles

En aquest col·lectiu laboral s’ha
de tenir en compte que estan
exposats, a més de vibracions, a
altres factors que incrementen la
tensió de l’esquena, com ara:

• Estar molt temps en
posició d’assegut.

• Males postures.

• Aixecament i maneig
manual de càrregues.

• Condicions ambientals
desfavorables.

• Moviments inesperats.

• Vibracions que afecten el sistema mà-braç: inclouen les vibracions de 6,3 a
1.250 Hz.

3.1.1 Efectes de les vibracions en el cos sencer

Els estudis epidemiològics han demostrat l’evidència d’un elevat risc de dany per
la salut a causa d’una exposició prolongada a vibracions del cos sencer. Es poden
presentar amb més o menys probabilitat una sèrie de trastorns, però sobretot, es
destaquen els que afecten la part inferior o lumbar de la columna vertebral.

Una exposició prolongada a vibracions en tot el cos pot donar lloc a dolors lumbars,
hèrnies discals i degeneració precoç de la columna vertebral. Un augment de la
intensitat de la vibració i del temps d’exposició implica un augment del risc.

Sovint l’exposició a vibracions està acompanyada de postures inadequades en el
seient, dins un espai limitat, i a l’aixecament i manipulació freqüent de materials
i condicions climàtiques desfavorables, com és el cas dels camioners.

Les vibracions de molt baixa freqüència, inferiors a 1 Hz, que afecten tot el cos,
poden originar pèrdues d’equilibri, marejos i vòmits, com els marejos produïts pel
balanceig dels vaixells.

Les vibracions de freqüències entre 1 i 80 Hz, que afecten tot el cos, poden
produir lumbàlgies, hèrnies, pinçaments discals i lesions raquídies i símptomes
neurològics, com la dificultat per mantenir l’equilibri. Aquestes lesions i les
associades es donen en els llocs de treball de conductor de vehicles de tot tipus i en
llocs de permanència, assegut o dempeus sobre plataformes sotmeses a vibració.

Treballador amb exposició laboral a
vibracions mecàniques i a postures
forçades

3.1.2 Efectes de les vibracions en el sistema mà-braç

Les vibracions de freqüència superior a 20 Hz i fins a 15.000 Hz són les típiques
de les eines manuals rotatives o alternatives i els seus efectes es concentren en
el sistema mà-braç. Són molt comunes les lesions òssies de canells i colze i les
alteracions angioneuròtiques de la mà com rampells o trastorns en la sensibilitat.
La manifestació més freqüent és el síndrome de Raynaud o del dit blanc induït per
vibració.

Els trastorns sobre el sistema mà-braç es poden classificar en quatre tipus:

1) Trastorns vasculars. Són els més freqüents i els més àmpliament estudiats.

En general, els treballadors poden presentar episodis de dits pàl·lids o blancs. Això
es déu a una interrupció temporal de la circulació sanguínia en els dits. Aquest
trastorn rep el nom de dits morts o blancs, fenomen de Raynaud i, actualment, dit
blanc induït per vibracions (DBV).
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Raynaud

Maurice Auguste Gabriel
Raynauld (1834-1881) va ser el

primer metge que va descriure el
trastorn en els dits de la mà

degut a l’exposició a vibracions
mecàniques. Ho va publicar

l’any 1862.

En la secció “Annexos”
del web trobareu un

article on s’explica la
malaltia de la síndrome de

Raynaud, com li afecta la
temperatura i com

diagnosticar-la.

S’ha observat que alguns
dentistes han perdut

sensibilitat tàctil per l’ús de
trepants.

Mans amb DBV

Al començament de patir el síndrome, els atacs de pal·lidesa només afecten les
puntes d’un o més dits, però, amb una exposició continuada a la vibració, la
pal·lidesa es pot estendre fins a la base dels dits.

Durant la crisi, el treballador afectat pot experimentar una pèrdua completa
del sentit del tacte i de la destresa manual, cosa que interfereix en l’activitat
professional i incrementa el risc de lesions greus per causa d’un accident.

Els atacs de pal·lidesa són més comuns a l’hivern que a l’estiu. La durada de
l’atac varia des d’uns minuts fins a més d’una hora i la crisi acaba, normalment,
quan s’escalfa el cos amb calor o un massatge local. En la fase de recuperació pot
aparèixer vermellor i dolor degut a la reactivació de la circulació.

En casos severs, els atacs de pal·lidesa poden aparèixer sense estar exposats a la
vibració, quan es fan servir les mans.

En les primeres fases, la millora d’aquests trastorns vasculars en els treballadors
afectats es pot donar quan s’elimina l’exposició a les vibracions o es redueixen els
nivells de l’exposició.

En el quadre de malalties professionals establert en el Reial decret
1299/2006, el dit blanc induït per vibracions es considera una malaltia
professional, exactament ho defineix com a malaltia angioneuròtica deguda
a afectació vascular.

2) Trastorns neurològics. Els treballadors poden patir formigueig i que se’ls
adormin els dits i les mans. Si l’exposició a la vibració continua, aquests
símptomes tendeixen a empitjorar i poden interferir amb la capacitat de treball
i d’activitats de la vida normal.

També poden presentar una reducció en la sensació normal del tacte i de la
temperatura, així com una reducció de la destresa manual en un examen clínic.
També es pot trobar una reducció de la sensibilitat de la pell de les puntes dels
dits.

Sembla que aquest tipus de trastorn es pot desenvolupar de manera independent
d’altres trastorns induïts per les vibracions.

Els estudis epidemiològics dels treballadors exposats a vibracions mostren que la
pèrdua sensorial afecta usuaris d’una àmplia gamma de tipus d’eina. Alguns cops,
l’exposició a vibracions mà-braç pot venir acompanyada de postures inadequades
de la ma i el canell, moviments repetitius i forçats, com és el cas dels perforadors,
xapistes i treballadors forestals, que donen lloc a neuropaties per compressió, com
la síndrome del túnel carpià (STC).

3) Trastorns musculoesquelètics. Els treballadors manifesten dolor local, in-
flamació i rigidesa en diferents zones dels membres superiors, que poden estar
associats amb degeneració dels ossos i les articulacions.

Amb relació als trastorns esquelètics, s’ha observat un alt índex d’artrosi al canell
i al colze en miners, treballadors d’obres públiques i del metall exposats a xocs i
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vibracions de baixa freqüència i de gran amplitud per l’ús d’eines pneumàtiques
de percussió.

Treballador amb risc d’exposició a
vibracions mecàniques i trastorns
musculoesquelètics

Respecte a trastorns musculars, els treballadors poden manifestar debilitat muscu-
lar i dolors als braços i a les mans. També s’ha associat amb una reducció de la
força per agafar eines.

En l’RD 1299/2006, pel qual s’aprova el quadre de malalties professionals en
el sistema de la Seguretat Social, s’hi inclouen les malalties osteomusculars
provocades per les vibracions mecàniques.

4) Altres trastorns. Hi pot haver una important transmissió de les vibracions a
altres parts del cos i, per tant, els efectes adversos motivats per les vibracions no
es queden només en la petita àrea en contacte amb la font de vibració.

Les mànegues d’aire que es fan
servir en alguns sistemes de
producció produeixen refredaments
que són contraproduents per a les
vibracions mà-braç.

Alguns estudis indiquen que, entre els treballadors afectats, la pèrdua auditiva és
més gran que la que caldria esperar per l’edat i l’exposició al soroll a causa de l’ús
d’eines vibratòries. Es creu que aquesta pèrdua auditiva addicional es déu a la
vasoconstricció induïda per les vibracions dels vasos sanguinis que hi ha a l’orella
interna.

A més dels trastorns perifèrics, s’han observat altres signes i símptomes, com
fatiga persistent, mal de cap, irritabilitat, trastorns del son.

3.2 Accions que estableix l’RD 1311/2005 per reduir el risc

El Reial decret 1311/2005, sobre l’exposició a vibracions mecàniques, en l’article
5, estableix una sèrie de disposicions encaminades a evitar o reduir l’exposició.

Cal ressaltar que la normativa no diferencia les accions que s’han de portar a terme
en el cas d’exposició a vibracions en el sistema mà-braç i en el sistema del cos
sencer.

Les disposicions establertes es diferencien segons els resultats obtinguts en
l’avaluació de l’exposició, és a dir, segons el valor de A(8) per al sistema mà-
braç o per al sistema del cos sencer, segons el cas, i es classifiquen en funció de si
se supera el valor límit d’exposició o se supera el nivell d’acció.

Les disposicions que dictamina la normativa es poden resumir de la manera
següent:

1. Si se supera el valor límit d’exposició

• S’han d’adoptar immediatament mesures per reduir l’exposició per
sota del valor límit.

• S’han d’analitzar les causes de l’exposició elevada.
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Per consultar íntegrament
els articles 6 i 7 del Reial

decret 1311/ 2005, aneu a
la secció “Annexos” del
web d’aquest crèdit on

trobareu la guia tècnica
que conté el Reial decret.

Per consultar íntegrament
l’article 8 del Reial decret

1311/2005, aneu a la
secció “Annexos” del web

d’aquest crèdit, on
trobareu la guia tècnica

que conté el Reial decret.

• S’han d’adoptar mesures de prevenció i protecció immediates fins que
es redueixi el valor de l’exposició per sota del valor límit.

2. Si se supera el nivell d’acció

Quan se supera el valor d’acceleració que dóna lloc a una acció, l’empresari
ha de portar a terme un programa de mesures tècniques i/o d’organització
perquè el valor d’exposició laboral a vibracions mecàniques dels seus
treballadors es redueixi al mínim. Aquest programa per reduir el nivell
d’exposició ha de tenir en consideració el següent:

• S’han d’adoptar altres mètodes que redueixin el risc.

• S’han d’escollir equips de treball adequats, ergonòmics.

• S’ha de subministrar un equip auxiliar per reduir el risc, seient, nansa.

• S’ha de fer el manteniment dels equips i el lloc de treball.

• S’ha de fer la concepció del lloc de treball adequadament.

• S’ha de portar a terme informació i formació dels treballadors sobre
l’ús correcte i segur dels equips de treball.

• S’ha de limitar la durada i intensitat de l’exposició.

• S’han de fixar períodes de descans.

• S’ha de subministrar als treballadors roba per protegir del fred i la
humitat.

A més a més, estableix que s’ha de portar a terme informació-formació dels
treballadors exposats, i la seva vigilància de la salut.

3.2.1 Formació i informació dels treballadors

Quan un treballador s’ha d’incorporar a un nou lloc de treball, o es canvia alguna
de les eines o màquines, se l’ha d’informar i formar respecte al funcionament i els
riscos que comporta el seu ús, i també dels símptomes que pot tenir per la seva
exposició a vibracions i, si apareixen, on ho ha d’anar a comunicar.

El treballador també ha de rebre informació i formació sobre la forma correcta
d’utilització dels mitjans de control; per exemple, la utilització correcta dels
seients amb suspensió i les postures de treball perquè es minimitzin els riscos
per a la salut derivats de l’exposició a les vibracions.

3.2.2 Vigilància de la salut dels treballadors

La vigilància de la salut dels treballadors exposats a vibracions té l’objectiu de
prevenir i de diagnosticar de forma precoç.
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Exemple de reducció de
vibracions

Dues serres de cadena de
característiques similars poden
arribar a tenir diferències de més
del 100% en els valors de
vibració emesa només afegint
sistemes antivibratoris.

Abans de començar en un lloc de treball amb exposició a vibracions, el treballador
s’ha de fer un reconeixement mèdic i se li ha de preparar un calendari de
reconeixements mèdics periòdics.

També s’ha d’establir un procediment perquè els treballadors exposats a vibracions
puguin informar sobre els possibles símptomes i danys.

3.3 Mesures preventives generals per reduir l’exposició laboral a
vibracions mecàniques

Per portar a terme la reducció de l’exposició laboral a vibracions mecàniques,
tal com indica la normativa en primer lloc, quan s’examina una tasca en un
lloc de treball, s’ha de mirar si aquesta tasca es pot eliminar o millorar; per
exemple, canviar per maquinària que produeixi menys vibracions o fins i tot no
utilitzar màquines o eines vibratòries i canviar-ho per processos automatitzats o
mecanitzats.

Quan no es pugui evitar l’ús de eines vibratòries i vehicles industrials, l’exposició
a vibracions es pot reduir mitjançant una sèrie de mesures tècniques, que poden
anar acompanyades de mesures organitzatives, aplicades en l’ordre següent:

1) Mesures tècniques de control en la font d’emissió. Per reduir les vibracions
de la font d’emissió s’han d’adoptar una o més d’una de les mesures següents:

a) Selecció d’eines o vehicles amb el nivell de vibracions més baix possible.
Quan no es pugui evitar l’ús de màquines portàtils o guiades manualment, l’exposi-
ció a vibracions es pot minimitzar mitjançant una curosa selecció de les màquines
i les eines que s’han d’utilitzar. Així, molts fabricants de màquines portàtils o
guiades manualment comercialitzen un o més dissenys de baixa vibració.

En l’RD 1435/1992, de màquines, s’estableixen uns requisits essencials de segure-
tat que tenen caràcter obligatori i que obliga a fabricar eines i màquines com menys
vibrants millor. El fabricant també té l’obligació d’informar del valor d’emissió
de vibracions. En el manual d’instruccions s’ha de donar la informació següent
sobre les vibracions emeses:

• Per a màquines portàtils i/o guiades a mà: el valor quadràtic mitjà ponderat
en freqüència de l’acceleració a la qual estan exposades les extremitats
superiors, quan excedeixi els 2,5 m/s2 definit per les normes de prova
aplicables. Quan l’acceleració no excedeixi aquest valor, s’ha d’indicar.

• Per a màquines mòbils: el valor quadràtic mitjà ponderat en freqüència
de l’acceleració a què estigui exposat el cos (dempeus o assegut) quan
excedeixi els 0,5 m/s2. Quan l’acceleració no excedeixi aquest valor, s’ha
d’indicar: la vibració produïda per la màquina és inferior a 0,5 m/s2. El
seient s’ha de dissenyar de manera què transmeti el menys possible les
vibracions al conductor.
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• Quan es fan servir màquines portàtils i/o guiades a mà o màquines mòbils,
quan no s’hi apliquin les normes harmonitzades, les dades relatives a
les vibracions s’han de mesurar utilitzant el codi de mesurament més
apropiat pel tipus de màquina. El fabricant ha d’indicar les condicions de
funcionament de la màquina durant els mesuraments i els mètodes utilitzats
per fer els mesuraments de vibracions.

• En el manual d’instruccions s’han d’oferir, si és necessari, les prescripcions
relatives a la instal·lació i el muntatge, dirigides a reduir les vibracions
produïdes; per exemple, utilització d’amortidors, funda...

S’ha de tenir en compte que els valors declarats de vibracions són característiques
intrínseques d’una màquina i només s’han d’utilitzar com a tals, és a dir, no hi
ha una correlació directa i única entre els valors declarats de vibracions d’una
màquina i els valors que es trobaran quan la màquina estigui en funcionament en
el centre de treball.

Quan s’ha de comprar una màquina, no solament s’ha de tenir en compte la
declaració de vibracions, sinó que també s’han de considerar criteris ergonòmics,
com per exemple el pes, la forma, el material de l’empunyadura de l’eina, la
capacitat de regulació del seient, etc.

L’eina ha de ser lleugera per eliminar la càrrega muscular del treballador i facilitar
el control i el guiatge de la màquina, i disminuir la força d’agafada i transport que
causen una transmissió més elevada de les vibracions.

El material de l’empunyadura ha de tenir certa rugositat perquè no rellisqui. La
forma de l’empunyadura ha de permetre una posició neutra del canell, que el
palmell de la mà agafi tota o gairebé tota l’empunyadura i que el disseny del gatell
sigui adequat.

La força aplicada pel treballador per manejar l’eina ha de ser la menor possible.

La zona d’escapament de l’aire de la màquina no ha d’anar directament a la mà.

b) Manteniment adequat de les eines i els vehicles. Les eines i els vehicles han
de tenir un programa de manteniment que haurien de proporcionar els mateixos
fabricants i que l’empresa hauria de completar tenint un pla de manteniment
preventiu periòdic per components i accessoris i altres dispositius destinats a
allargar la vida de la màquina i, per tant, per reduir el nivell de vibracions emès.

c) Substitució per processos menys vibrants. Quan els treballadors estan
exposats a vibracions, s’hauria de fer una reavaluació completa del procés de
producció de la tasca i, quan es pugui, s’haurien de substituir els processos que
originen el perill per altres d’alternatius de baixa vibració.

Molt sovint la millora del procés no solament redueix les vibracions perilloses,
sinó que també millora la productivitat i la qualitat del producte evitant treballs
posteriors innecessaris, reduint així el temps d’exposició dels treballadors.

Una altra alternativa és eliminar les operacions manuals i perilloses, i mecanitzar
el procés i/o el control remot.
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En general, els materials
elàstics no eviten la
transmissió de les
vibracions que produeixen
la malaltia del dit blanc.

2) Mesures tècniques de control del mitjà. Si després de prendre totes les
mesures pràctiques per minimitzar el contacte entre les mans i les superfícies
vibrants i per reduir les emissions, els treballadors continuen exposats a vibracions
elevades, s’han d’adoptar mesures per impedir la transmissió de les vibracions de
la font origen al treballador. Algunes maneres de fer-ho són:

• Empunyadures antivibratòries. Els fabricants d’algunes eines mecàni-
ques portàtils equipen els seus productes amb empunyadures antivibratòries.
Moltes de les eines que no en porten permeten que adaptar aquestes
empunyadures, sempre comprovant que no es perdi capacitat de control de
l’eina.

• Utilització de materials elàstics. Si es posa sobre les superfícies vibrants
cautxú o altres materials elàstics especials, es poden reduir les transmissions
de les vibracions d’alta freqüència.

• Dispositius de suspensió entre el conductor i la font. La transmissió de les
vibracions al conductor es pot reduir col·locant elements aïllants en diversos
punts.

3) Mesures tècniques de control en els treballadors. Hi ha dues maneres
d’actuar sobre el treballador per disminuir el risc, que s’han d’aplicar per ordre:
de primer, cal portar a terme formació postural i, després, subministrar equips de
protecció individual i obligar a usar-los.

a) Millora de la postura de treball. En aquest cas sí que podem diferenciar les
possibles mesures que cal portar a terme en el cas de vibracions en el sistema
mà-braç o en el sistema del cos sencer.

• Mesures per a les vibracions del sistema mà-braç. El pes d’una eina por-
tàtil, la posició del braç del treballador, les forces requerides per controlar-la
o guiar-la i qualsevol altra força que s’hagi de fer poden afectar la transmissió
de la vibració cap a la mà del treballador i, en conseqüència, el risc que els
treballadors desenvolupin danys causats per la vibració.

Les màquines s’haurien de dissenyar de manera que es minimitzessin les
forces exercides per la mà. Per la qual cosa, quan se selecciona una eina,
se n’han de comprovar les dimensions, la textura de la superfície, la forma,
el pes, la forma de l’empunyadura i altres superfícies que s’hagin d’agafar.
Per exemple, quan sigui possible, les empunyadures i altres superfícies en
contacte amb les mans haurien de tenir una forma i presentar un angle que
fes que els canells no s’hagin de flexionar per aguantar l’eina.
Una altra mesura preventiva per reduir la força que ha de fer el treballador
és millorar el disseny del lloc de treball. Per exemple, posant equilibradors
que suportin l’eina.
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Mesures per al cos sencer

El conductor ha de disposar de
prou espai per fer estiraments i
reincorporar-se per millorar la

postura. Ha de poder posar
fàcilment les cames entre el

volant i el seient, i no tocar el
sostre amb el cap. S’han de posar
tots els retrovisors necessaris per
evitar el màxim nombre possible
de girs o de postures incòmodes,

per exemple, en fer marxa enrere.

• Mesures per a les vibracions del sistema del cos sencer. L’origen del mal
d’esquena és probablement una combinació d’exposició a vibracions i de
postures incorrectes. Una persona suportarà millor l’entorn vibratori com
més adequada sigui la seva postura de treball.

El seient ha de ser prou gran per permetre que el conductor es mogui i ha
d’estar recobert de material rugós per impedir el lliscament cap endavant a
causa de les sacsejades.
El recolzador d’esquena ha d’estar lleugerament inclinat cap enrere. Ha de
ser regulable en alçada i, si és possible, regulable a la zona lumbar. També
s’ha de poder regular la distància del seient al volant i la seva alçada respecte
al terra de la cabina, per respectar els angles de confort.

b) Guants antivibratoris. En l’actualitat els guants són l’únic equip de protecció
individual per exposició a vibracions i, a més, els estudis han demostrat que
només proporcionen una petita atenuació de la vibració en les freqüències més
perjudicials.

Hi ha guants que atenuen vibracions fins a freqüències d’uns 200 Hz.

Guants antivibratoris

Per atenuar freqüències petites, el gruix del guant ha de ser molt gran i, per tant, el
control que es té de la màquina és menor i pot provocar que el treballador agafi més
fort l’empunyadura, i això fa que la transmissió de la vibració sigui més elevada.

A l’hora de comprar guants antivibratoris, s’ha de sol·licitar al subministrador
les dades sobre la transmissibilitat de vibracions obtingudes a partir dels assajos,
com informa la norma UNE-EN ISO 10819:1996, “Vibracions mecàniques i xoc.
Vibracions mà-braç Mètode per al mesurament i l’avaluació de la transmissibilitat
de la vibració pels guants al palmell de la mà”.

4) Mesures organitzatives. Si en un lloc de treball, després d’aplicar-hi totes
les mesures preventives i de protecció possibles, l’exposició del treballador a
vibracions encara és massa elevada, es pot fer un pla de rotació dels treballadors
en aquest lloc de treball. Per exemple, en alguns països l’ús de serres de cadena
s’ha limitat a un màxim de dues hores al dia.
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