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Introducció

La humanitat ha estat sotmesa des de sempre a radiacions, ja que el Sol i la Terra
mateixa són fonts naturals de radiacions. El desenvolupament de la indústria i de
les comunicacions ha augmentat considerablement el nivell de radiacions a què
estem exposats, tant en la nostra vida quotidiana com a la nostra feina.

Avui dia és impensable la vida sense telèfons mòbils, electrodomèstics, electricitat,
làmpades i multituds d’avenços que fan que la nostra vida sigui més confortable i
segura.

A causa d’aquest augment generalitzat, l’exposició a radiacions no ionitzants ha
generat en els últims anys un ampli debat sobre les possibles repercussions en la
salut de les persones exposades. La percepció del risc ha provocat una preocupació
important en gran part de la població, davant de radiacions presents massivament
en el nostre entorn i que no es veuen i es desconeixen.

Al llarg d’aquest crèdit, heu anat coneixent diferents agents físics (el soroll, les
vibracions i l’ambient tèrmic) que poden suposar un risc per a les persones. Per
finalitzar aquest crèdit, us proposem aprofundir en l’estudi de les radiacions. Dins
dels agents físics, les radiacions constitueixen un factor de risc important. En
aquesta unitat didàctica, ens centrarem en les radiacions no ionitzants, i deixarem
de banda les radiacions ionitzants.

En el nucli d’activitat “Introducció a les radiacions”, ens introduirem en el món
de les radiacions, i veurem què són i com les podem trobar a la naturalesa, a
la nostra vida quotidiana i a l’entorn laboral. S’aprofundirà en les radiacions
electromagnètiques i les seves característiques. Finalment, aprendrem que hi
ha dos tipus de radiacions electromagnètiques, les radiacions no ionitzants i les
radiacions ionitzants.

En el nucli d’activitat “Les radiacions no ionitzants”, s’estudien exhaustivament
les radiacions no ionitzants: els anomenats camps electromagnètics i les radiaci-
ons òptiques. Veurem amb detall les magnituds i unitats de mesura d’aquestes
radiacions i on podem trobar-les especialment al món laboral.

El nucli d’activitat “Efectes, avaluació i mesura de l’exposició a radiacions no
ionitzants” descriu els efectes que produeixen les radiacions no ionitzants sobre
l’organisme humà. A continuació explica els principals criteris de valoració que
s’utilitzen per valorar les exposicions a aquestes radiacions. Finalment, en aquest
nucli, es descriu com s’han d’avaluar i mesurar aquestes exposicions.

En el nucli d’activitat “Control de l’exposició a radiacions no ionitzants” es des-
criuen algunes mesures generals aplicables al control de radiacions no ionitzants.
A banda d’això, es comenten mesures específiques per als diferents tipus de
radiacions.
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Per treballar els continguts d’aquesta unitat didàctica, és convenient anar fent les
activitats i els exercicis d’autoavaluació.
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Objectius

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

• Identificar les radiacions no ionitzants presents en els processos de produc-
ció de béns i serveis, segons els tipus de treball i els processos.

• Relacionar les radiacions no ionitzants amb les característiques energèti-
ques, les fonts d’emissió i les formes de transmissió.

• Relacionar els riscos derivats de les radiacions no ionitzants amb els efectes
que poden provocar sobre la salut.

• Interpretar les conseqüències fisiològiques, psíquiques i laborals, originades
pels riscos derivats de les radiacions no ionitzants, sobre la salut de les
persones.

• Valorar les implicacions econòmiques i socials, a les empreses i a la societat,
dels efectes provocats pels riscos derivats de les radiacions no ionitzants, a
partir de dades estadístiques i econòmiques.

• Interpretar la normativa general, els nivells màxims d’exposició, els criteris
interns d’empresa i els procediments de treball establerts en relació amb les
radiacions no ionitzants, a partir de manuals i documents normatius.

• Determinar el contingut i el procés de recollida de la informació documental
i personal necessària per identificar els riscos derivats de les radiacions no
ionitzants.

• Recollir la informació necessària per avaluar els riscos amb relació a les
radiacions no ionitzants, a partir de les característiques del treball, la
documentació del lloc de treball i l’opinió del personal implicat des dels
diferents àmbits de l’empresa.

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

• Identificar les desviacions en relació amb els riscos de les radiacions no io-
nitzants entre els procediments reals de treball, i els mètodes i procediments
establerts normativament a l’empresa, a partir de manuals de procediment
i normes internes.

• Identificar els riscos derivats de les radiacions no ionitzants presents, a partir
de la informació dels llocs de treball, el grau d’idoneïtat dels mètodes i
procediments de treball, les desviacions observades entre els procediments
reals i els normalitzats, i els instruments i procediments adequats per
identificar-los.
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• Relacionar els factors de risc derivats de les radiacions no ionitzants amb els
paràmetres, els procediments, els instruments i els aparells per mesurar-los.

• Interpretar les característiques tècniques d’ús i de manteniment, les con-
dicions de calibratge i els procediments de posada al punt dels aparells
de mesura i enregistrament de radiacions no ionitzants, a partir de la
documentació tècnica de treball.

• Interpretar el contingut i la funcionalitat de les tècniques, els instruments i
els procediments per mesurar i enregistrar radiacions no ionitzants, a partir
de manuals i informació tècnica.

• Mesurar els nivells de radiacions no ionitzants, segons les normatives sobre
mesura de riscos, les instruccions i els procediments establerts, a partir dels
instruments i aparells adequats.

• Enregistrar dades de radiacions no ionitzants, segons la normativa corres-
ponent i les instruccions i els procediments establerts, a partir de mesures
obtingudes i de sistemes d’enregistrament adients.

• Determinar els riscos de radiacions no ionitzants, la mesura dels quals
requereix de l’assessorament, la col·laboració o la consulta amb altres
especialistes, professionals o entitats, segons la normativa externa, els
criteris interns i les possibilitats de l’empresa.

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

• Identificar els valors dels paràmetres de les radiacions no ionitzants que
configuren nivells acceptables de seguretat i qualitat dels llocs de treball,
segons la normativa establerta i informacions i estudis tècnics de prevenció
i salut laboral.

• Determinar les desviacions dels nivells de risc als llocs de treball, derivats
de les radiacions no ionitzants, a partir de la comparació entre els valors
dels riscos identificats, la normativa vigent i els criteris de referència i
procediments de treball interns.

• Avaluar els riscos derivats de les radiacions no ionitzants, segons les
desviacions observades, la gravetat dels efectes que poden produir sobre la
salut i la probabilitat de concreció del risc, a partir de l’anàlisi dels factors
de risc, les mesures dels paràmetres, els criteris de referència, la normativa
establerta sobre avaluació de riscos i els nivells màxims d’exposició.

• Interpretar les característiques i les condicions d’aplicació de les mesures
de prevenció, protecció i senyalització, i les tècniques preventives aplicables
als riscos derivats de les radiacions no ionitzants, a partir de documentació
i estudis tècnics.

• Relacionar les mesures de prevenció i protecció i les tècniques preventives
amb els riscos derivats de les radiacions no ionitzants i els efectes elimina-
toris o reductors del risc que poden originar.
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• Seleccionar les mesures de prevenció i les proteccions que es poden aplicar
davant els riscos derivats de les radiacions no ionitzants, segons els criteris
de priorització amb relació a l’eliminació o reducció del risc.

• Programar la implantació de mesures preventives dels riscos derivats de les
radiacions no ionitzants, segons els factors de risc presents en el lloc de
treball, a partir del pla general de prevenció, les condicions de treball, les
característiques de les mesures i els procediments establerts d’implantació.

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

• Controlar els riscos derivats de les radiacions no ionitzants en llocs o
processos de treball, a partir d’observacions i mesures del procés i del lloc de
treball, les característiques dels equips de treball i les mesures preventives
implantades.
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La radiació de fons...

... és superior en el pic d’una
muntanya que al nivell del mar,
ja que la radiació còsmica és
majoritàriament retinguda per
l’atmosfera i només arriba a la
terra una petita part.

1. Introducció a les radiacions

El terme radiació produeix moltes vegades alarma social, davant la creença
generalitzada que tota radiació és perillosa per a la salut. El cert és que avui en
dia no es pot prescindir d’aquesta energia, i són molt nombroses i de gran utilitat
les aplicacions que es coneixen de les radiacions.

La forma natural més coneguda
d’energia electromagnètica és la llum
del Sol.

Les radiacions són fenòmens físics consistents en l’emissió, propagació i
absorció de l’energia per part de la matèria, tant en forma d’ones (radiacions
electromagnètiques) com de partícules (radiació corpuscular).

Trobem moltes formes de radiació, unes d’origen natural, com per exemple la
radiació solar, i altres emeses o radiades per fonts artificials sota certes condicions,
com els rajos , els rajos X, les radiacions ultraviolades, les microones, les ones de
ràdio, etc.

Dintre del concepte de radiació s’inclouen tant les radiacions ionitzants (com els
rajos X) com les no ionitzants (com per exemple la llum visible). La diferència
entre els dos tipus de radiacions es deu al seu origen i a la quantitat d’energia, fet
que determina la seva capacitat de penetrar a la matèria i d’arrencar o no els àtoms
que la formen.

1.1 Radiació natural i artificial

L’ésser humà viu en un món amb radiació natural: rep la radiació còsmica,
procedent de l’espai exterior i del sol; rep la radiació del radó emesa per les roques
de l’escorça terrestre, i la radiació de les aigües i l’aire; ingereix cada dia productes
naturals i artificials que contenen petites quantitats de substàncies radioactives, i
té elements radioactius als seus ossos, als seus músculs i als seus pulmons.

Es coneix com a radiació de fons el conjunt de radiacions naturals que rep
un individu.

La radiació de fons depèn de molts factors: el lloc on es viu (materials de
construcció, composició del sòl, ubicació geogràfica), l’època de l’any i fins i tot
de les condicions meteorològiques.

La radiació artificial va aparèixer l’any 1895, quan el físic Roëntgen va inventar
el tub de rajos X.
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Durant els anys següents nombrosos científics estudiaren el fenomen de la radiació:
Becquerel, Marie Curie i el seu marit Pierre, etc.

Un cop es van començar a conèixer les propietats i la potencialitat de la radiació, es
van anar desenvolupant les tècniques per obtenir radiacions artificials i aplicar-les.

El físic alemany Wilhelm C. Roëntgen
va rebre el premi Nobel de Física, el
1901, pel descobriment dels rajos X.

Avui en dia és habitual l’ús de radiacions en processos industrials, en sectors com
el sanitari (radioteràpia, rajos X), en laboratoris, il·luminació, etc.

1.2 Radiacions electromagnètiques

Les radiacions electromagnètiques són fenòmens físics consistents en
l’emissió, propagació i absorció de l’energia per part de la matèria en forma
d’ones.

A la natura hi ha diferents fenòmens naturals i artificials que es comporten i
estudien com a ones. Entre els més freqüents podem destacar el soroll, la llum,
les ones radioelèctriques, etc. Tant la llum com les ones radioelèctriques són
radiacions electromagnètiques.

Una ona es pot definir com tot fenomen físic capaç de permetre la propagació
d’energia sense produir desplaçament de matèria.

La radiació electromagnètica és una forma de propagació d’energia que no
requereix un suport material. Es desplaça en el buit i a la velocitat de la llum
(3 x 108 m/s).

Les radiacions electromagnètiques estan constituïdes per camps elèctrics i camps
magnètics perpendiculars entre si i perpendiculars a la direcció de propagació
(figura 1.1). El conjunt de camp elèctric i magnètic es coneix com a camp
electromagnètic.

Figura 1.1. Esquema d’una radiació electromagnètica
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El terme àtom ve del grec i
significa “no divisible”.

Rutherford

Ernest Rutherford va demostrar
que els àtoms no eren massissos,
com es creia fins aleshores, sinó
que estaven buits en la seva
major part. Va deduir que els
àtoms estaven formats per una
escorça d’electrons girant al
voltant d’un petit nucli amb
càrrega positiva.

1.2.1 Conceptes bàsics

La matèria està formada per àtoms. Els àtoms es poden definir com la unitat més
petita d’un element químic que manté la seva identitat o les seves propietats i que
no és possible dividir mitjançant processos químics. En l’àtom es distingeixen
dues parts:

• El nucli és la part central de l’àtom i conté partícules amb càrrega positiva
(protons) i partícules sense càrrega elèctrica (neutrons). El nucli té, per tant,
càrrega elèctrica positiva. La massa d’un protó és aproximadament igual a
la d’un neutró.

• L’escorça és la part exterior de l’àtom. S’hi troben els electrons amb càrrega
negativa, que giren al voltant del nucli. La massa d’un electró és molt més
petita que la d’un protó (unes 2.000 vegades inferior), això fa que es pugui
dir que la massa de l’àtom està pràcticament concentrada en el seu nucli.

Esquema d’un àtom amb els
neutrons i protons a la part central i
els electrons girant al seu voltant.

Els àtoms tenen el mateix nombre d’electrons que de protons, i per tant són
elèctricament neutres.

Els electrons que formen la matèria tenen facilitat per abandonar els àtoms i,
també, certa facilitat per fixar-se en altres àtoms. Quan succeeix qualsevol
d’aquests fenòmens, es trenca l’equilibri elèctric que existeix normalment entre
protons i electrons.

Si un àtom perd electrons, queda carregat positivament i si els guanya,
queda carregat negativament.

Les càrregues del mateix signe es repel·leixen i les de signe contrari s’atrauen.

Tot el que està al nostre voltant està format per grups d’àtoms units
que formen conjunts anomenats molècules. Els àtoms que es troben en
una molècula es mantenen units pel fet que comparteixen o intercanvien
electrons.

El concepte de camp elèctric va ser
introduït per Michel Faraday

1.2.2 Camp elèctric

Qualsevol càrrega elèctrica, quieta o en moviment, crea al seu voltant un camp
elèctric.
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Camps elèctrics a les
nostres cases

La majoria dels materials de
construcció protegeixen en certa
mesura dels camps elèctrics. Les

parets, els edificis i els arbres
redueixen la intensitat dels

camps elèctrics de les línies de
conducció elèctrica situades a

l’exterior de les cases. Si, a més,
els cables estan soterrats, els

camps elèctrics que es generen
gairebé no es detecten, ni a la

superfície.

La paraula magnetisme
deriva de Magnèsia, regió

d’Àsia, on els grecs van
descobrir que un mineral, la

magnetita, atreia el ferro.

Camps magnètics naturals

La terra es comporta com un
gegantesc imant, i genera un

camp magnètic estàtic amb una
densitat de flux que varia entre
les 30 µT a l’equador fins a les
70 µT als pols (pot arribar a les

300 µT).

Camps magnètics als
nostres edificis

Els materials més comuns, com
les parets dels edificis, no són en

general un obstacle per als
camps magnètics, que els

travessen fàcilment.

El camp elèctric associat a una càrrega aïllada o a un conjunt de càrregues
és aquella regió de l’espai on es deixen sentir els seus efectes.

Així doncs, si es col·loca una càrrega en un camp elèctric, s’observarà l’aparició
de forces elèctriques d’atracció o de repulsió. La força que actua sobre la càrrega
dependrà del valor de la càrrega i del lloc del camp on se situa.

La intensitat del camp elèctric (E) en un punt determinat és la força que
exerceix el camp sobre la unitat de càrrega col·locada en aquell punt.

La intensitat del camp elèctric és una magnitud vectorial que ve definida pel seu
mòdul E i per la seva direcció i sentit. El sentit i direcció de la intensitat del camp
en un punt donat de l’espai es defineixen com el sentit de la força que s’exerciria
sobre una càrrega positiva de prova situada en aquell punt.

Representació d’un camp elèctric.

Els camps elèctrics són més intensos com més petita és la distància a la càrrega
que els genera i menys intensos a mesura que ens allunyem d’aquesta càrrega.

1.2.3 Camp magnètic

El magnetisme és el fenomen mitjançant el qual alguns materials atreuen i
subjecten petites peces de ferro.

Dels objectes que tenen la propietat del magnetisme en diem imants. Un imant
exerceix sobre altres imants forces magnètiques a distància i crea, al seu voltant,
una zona d’influència magnètica que anomenem camp magnètic.

Un camp magnètic és la regió de l’espai on es posen de manifest les forces
magnètiques.

Els camps magnètics són produïts per càrregues en moviment, és a dir, per corrents
elèctrics, o per imants permanents.

Tot aparell connectat a una xarxa elèctrica generarà al voltant seu, si està encès i
hi circula el corrent, un camp magnètic proporcional a la quantitat de corrent que
obté de la font que l’alimenta. Com més gran sigui la intensitat del corrent, més
elevada serà la intensitat del camp magnètic generat.

Quan tenim un aparell elèctric connectat, hi pot haver un camp elèctric, fins i tot
quan l’aparell no està en marxa. En canvi, els camps magnètics s’originaran quan
es posi en funcionament l’aparell elèctric i hi circuli el corrent.

A l’igual que els camps elèctrics, els camps magnètics són més intensos en els
punts més propers al seu origen i la seva intensitat disminueix ràpidament a mesura
que augmenta la distància des de la font.
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Relació entre electricitat i
magnetisme

Fins al 1820 no es va conèixer la
connexió entre electricitat i
magnetisme, quan el físic danès
Hans Christian Ørsted va
observar que l’agulla imantada
d’una brúixola es desviava de la
seva posició inicial si era a prop
d’un corrent elèctric, i tornava a
la seva posició inicial apuntant al
nord quan desconnectava la
bateria. I si invertia el sentit del
corrent elèctric, l’agulla es
desviava en sentit contrari.
D’aquesta observació va deduir
que hi havia una relació directa
entre l’electricitat i el
magnetisme.

Camps naturals i artificials

Els camps elèctrics i magnètics
naturals són sobretot estàtics,
mentre que els artificials són
sobretot alternants, amb
freqüències variables. Per tant,
els camps electromagnètics són
fonamentalment d’origen
artificial.

1.2.4 Camp electromagnètic

Els camps electromagnètics són una combinació de camps de força
elèctrics i magnètics.

Una càrrega elèctrica sempre té associat un camp elèctric, però si aquesta càrrega
es mou, es genera un camp magnètic. Igualment, una càrrega magnètica sempre
té associat un camp magnètic, però si aquesta càrrega magnètica és variable, es
genera també un camp elèctric.

Els camps electromagnètics s’originen per l’existència d’una càrrega
elèctrica o magnètica variable.

Una càrrega elèctrica fixa té associat un camp elèctric estàtic i un imant fix té
associat un camp magnètic estàtic. Però si la càrrega elèctrica o l’imant es mouen,
a més del camp associat a la càrrega o a l’imant, apareix un camp de l’altre tipus,
i es genera així un camp electromagnètic.

És més habitual trobar càrregues en moviment que càrregues estàtiques; per tant,
podem dir que, en general, l’existència d’un camp elèctric implica l’existència
d’un camp magnètic i l’existència d’un camp magnètic implica l’existència d’un
camp elèctric.

1.3 Caracterització de les radiacions electromagnètiques

Les radiacions electromagnètiques es caracteritzen per tres paràmetres
fonamentals: la freqüència, la longitud d’ona i l’energia.

La freqüència (f ) és la quantitat de cicles complets que realitza una ona en un
segon (figura 1.2). Dit d’una altra manera, és la quantitat de cops que un fenomen
físic es repeteix en un període de temps.

Figura 1.2. Representació de la freqüència
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L’equivalència entre les
unitats eV i joule és:

1 eV = 1,6022·10-19 J.

La unitat de mesura de la freqüència és l’hertz (Hz). Així es defineix que 1 Hz =
1 cicle/s.

La freqüència a la vida quotidiana

A la nostra vida quotidiana sovint emprem les unitats de medició de la freqüència de manera
més o menys conscient. Per exemple, quan comprem un electrodomèstic (equip de música,
TV, planxa, rentadora, ordinador, etc.), veiem que entre les seves característiques tècniques
diu 50 Hz. També utilitzem les unitats de freqüència quan sintonitzem una emissora de
ràdio tant si és de FM (freqüència modulada), en què les unitats són MHz (megahertzs),
com d’AM (amplitud modulada), que s’expressa en kHz (kilohertzs).

La longitud d’ona (λ) és la distància, mesurada al llarg de la línia de propagació,
entre les crestes d’ones consecutives. Es mesura en unitats de longitud i pot variar
des de nanòmetres (nm) fins a kilòmetres (km). En la figura 1.3 s’ha representat
la longitud d’ona.

Figura 1.3. Representació de la longitud d’ona

L’energia (E) és l’energia transportada per la radiació electromagnètica expressa-
da en energia per fotó. La seva unitat és l’electrovolt (eV). També es pot mesurar
en joules (J), que és la seva unitat en el sistema internacional.

1.3.1 Relacions entre les diferents magnituds

L’energia que transporta una radiació és directament proporcional a la seva
freqüència, segons l’equació:

E = ~ · f

En què:

• E = energia del fotó (J).

• ~ = constant de Planck = 6,63·10-34 (J·s).

• f = freqüència de la radiació (Hz).

La freqüència i la longitud d’ona es relacionen mitjançant l’expressió:

f =
c

λ

En què:
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Una radiació d’1 µm és
equivalent a una radiació de
3·1014 Hz i a una radiació
amb una energia/fotó d’1,25
eV.

• c = velocitat de la llum = 3·108 (m/s).

• λ = longitud d’ona (m).

La freqüència està estretament relacionada amb la longitud d’ona: com més llarga
és la longitud d’ona més petita és la freqüència. Totes dues són inversament
proporcionals. Això implica que si una augmenta el doble, l’altra es redueix a
la meitat.

Substituint la freqüència en l’equació de l’energia, tindrem:

E = ~ · f

L’energia es relaciona amb la longitud d’ona:

E = ~ · c
λ

Segons aquestes equacions, la longitud d’ona d’una radiació és inversament
proporcional a la seva energia i la seva freqüència.

D’aquesta manera, totes les radiacions electromagnètiques es poden descriure
indistintament en funció de la seva energia E, de la seva freqüència o de la seva
longitud d’ona.

Com més gran sigui la freqüència, més curta és la longitud d’ona. La freqüència és
el nombre d’oscil·lacions d’ona per segon, que es mesura en hertzs, Hz (cicles per
segon); la longitud d’ona és la distancia entre una ona i la següent. A les anteriors
s’ha d’afegir l’energia que és capaç de transportar l’ona, i la seva magnitud serà
directament proporcional a la freqüència i inversament proporcional a la longitud
d’ona.

Les relacions entre la freqüència, l’energia i la longitud d’ona es resumeixen en la
figura 1.4.

Figura 1.4. Relació entre longitud d’ona, freqüència i energia

1.4 Dualitat ona-partícula

Segons la física clàssica, hi ha diferències entre ones i partícules. Una partícula
ocupa un lloc en l’espai i té massa, mentre que una ona s’estén en l’espai i es
caracteritza per tenir una velocitat definida i massa nul·la.

Alguns fenòmens electromagnètics es poden descriure més fàcilment si l’energia
no s’associa a ones, sinó a partícules elementals o fotons. Això és el que a la física
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Fotons

Els fotons es poden definir com a
partícules associades a les

radiacions electromagnètiques,
que tenen massa nul·la i es

desplacen a la velocitat de la
llum.

Electrons

Un conjunt de partícules, com un
raig d’electrons movent-se a una

determinada velocitat, es pot
comportar com una ona, és a dir,

es pot reflectir, refractar i
difractar.

Louis de Broglie

Louis de Broglie va rebre el
premi Nobel el 1929 i anys

després, el 1937, el van rebre els
físics que van demostrar el

caràcter ondulatori dels electrons.

quàntica es coneix com a dualitat ona-partícula o ona-corpuscle de la radiació
electromagnètica.

Segons la teoria de la dualitat ona-partícula, la radiació electromagnètica
es comporta com a ona en determinades circumstàncies i com a partícula en
altres.

La llum

La llum, per exemple, es manifesta com una partícula (fotó) o corpuscle en l’efecte
fotoelèctric. Així, en incidir un raig de llum sobre la superfície llisa d’un metall, es desprenen
electrons. L’energia dels electrons arrencats al metall depèn de la freqüència de la llum
incident i de la mateixa naturalesa del metall.

Quan la llum es manifesta com a partícula, està localitzada en un punt i tota la seva energia
es concentra en aquell punt.

En els fenòmens d’interferència i difracció, la llum es manifesta com una ona.

Quan la llum es manifesta com una ona, produeix interferències que s’expliquen com el
resultat de diverses ones que es contraresten i es reforcen.

Les radiacions electromagnètiques no són les úniques que tenen una doble
naturalesa i es manifesten com a ones i com a partícules. La matèria presenta
també aquesta dualitat. En el cas de la matèria, però, les seves propietats
ondulatòries només són apreciables en partícules molt petites, com electrons,
neutrons i protons.

La dualitat ona-partícula va ser postulada pel físic francès Louis de Broglie en la
seva tesi doctoral de 1924. Tres anys després es van fer els experiments que van
confirmar la seva teoria.

Segons la hipòtesi de De Broglie, cada partícula en moviment porta associada
una ona, de manera que la dualitat ona-partícula es pot enunciar així: “una
partícula de massa m que es mogui a una velocitat determinada pot, en condicions
experimentals adients, presentar-se i comportar-se com una ona”.

Actualment es considera que la dualitat ona-partícula és un concepte de la
mecànica quàntica, segons el qual no hi ha diferències fonamentals entre partícules
i ones: les partícules es poden comportar com a ones i a l’inrevés.

1.5 L’espectre electromagnètic

Les ones electromagnètiques es diferencien entre si per la quantitat d’energia que
són capaces de transmetre, i això depèn de la seva freqüència.

L’espectre electromagnètic és la representació esquemàtica del conjunt de
totes les ones electromagnètiques que hi poden haver a l’Univers.
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Les ones electromagnètiques engloben una àmplia gamma de freqüències i
longitud d’ones; per aquesta raó l’espectre electromagnètic se sol dividir en
diferents regions: rajos X, rajos γ, ultraviolats (UV), visibles (Vis), infrarojos
(IR), microones, radiofreqüències, radiacions de freqüència baixa (LF), molt baixa
(VLF) i extremament baixa (ELF), i camps elèctrics i magnètics estàtics (figura
1.5).

Els límits entre aquestes regions no són exactes, ja que hi ha diferents criteris per
establir-los.

Figura 1.5. Representació de l’espectre electromagnètic

Així, les radiacions formen un grup heterogeni d’agents de risc que impliquen
un ampli interval d’energies, amb la possibilitat de produir efectes biològics molt
diferents; per tant, s’han d’estudiar separadament. L’únic punt en comú de totes
les radiacions és la naturalesa física de l’agent causal.

1.6 Tipus de radiacions

Atenent la freqüència de la radiació i la quantitat d’energia que es propaga, les
radiacions es poden classificar en radiacions ionitzants i radiacions no ionitzants.

Radiació ionitzant és tota radiació que té prou energia per produir la
ionització de la matèria en interaccionar-hi, és a dir, origina partícules amb
càrrega elèctrica.
Radiació no ionitzant és tota radiació que no té prou energia per ionitzar la
matèria.

Les radiacions ionitzants es localitzen a la part més alta de l’espectre electromag-
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nètic (freqüències més altes). Les radiacions no ionitzants, de freqüències més
baixes són massa febles per danyar les molècules que formen les nostres cèl·lules
i no són capaces d’ionitzar las cèl·lules del nostre cos. Les radiacions no ionitzants,
per tant, són molt menys perilloses, encara que no per això s’ha de pensar que no
tenen cap efecte.

1.7 Interacció de les radiacions amb la matèria

Quan les radiacions interaccionen amb la matèria es produeixen canvis d’energia
a les molècules. Les molècules es poden trobar en l’estat fonamental o en estats
excitats.

L’estat fonamental és el nivell d’energia més baix que presenta un àtom o
molècula i correspon a una situació estable.

Quan les molècules absorbeixen energia passen a l’estat excitat, més inestable. A
les molècules es poden presentar tres tipus de nivells energètics excitats diferents.

Els estats excitats poden correspondre a nivells rotacionals, nivells vibracionals i
nivells electrònics:

• Nivells rotacionals. Als nivells rotacionals l’energia és baixa i correspon a
moviments de rotació dels àtoms que formen la molècula. Aquesta energia
és la que proporcionen les radiacions microones i l’infraroig llunyà.

• Nivells vibracionals. L’energia dels nivells vibracionals és mes gran que
la corresponent als nivells rotacionals. En una molècula, els àtoms no
ocupen posicions fixes, sinó que vibren dins un determinat espai i originen
deformacions, asimetries, etc. Aquesta energia és la que proporcionen
les radiacions infraroges. L’energia utilitzada en rotacions i vibracions es
transforma en energia tèrmica.

• Canvis en nivells electrònics. L’energia capaç de produir canvis en nivells
electrònics és molt superior i correspon a radiacions visibles i ultraviolades.
L’energia utilitzada per produir canvis en nivells electrònics dóna lloc a
energia tèrmica i a reaccions fotoquímiques.

Les molècules poden rotar al voltant
del seu eix

Representació d’una molècula
vibrant
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Les radiacions
corresponents als camps
electromagnètics es
coneixen també com a
camps i ones.

2. Les radiacions no ionitzants

Les radiacions no ionitzants se situen en una regió de l’espectre electromagnètic
amb un nivell d’energia relativament baix que no es capaç de trencar les unions
atòmiques i, per tant, no generen ions. No obstant això, aquestes radiacions poden
cedir prou energia per interactuar amb els sistemes biològics i les conseqüències
poden ser irrellevants, perjudicials en diferents graus o beneficioses.

Les radiacions no ionitzants són totes de tipus electromagnètic. No hi ha
radiacions no ionitzants de tipus corpuscular.

2.1 Tipus de radiacions no ionitzants

Els diferents tipus de radiacions electromagnètiques no ionitzants són: radiació
ultraviolada, llum visible, radiació infraroja, microones, radiofreqüències, radia-
cions de baixa, molt baixa i extremament baixa freqüència, i els camps elèctrics i
magnètics estàtics.

Les radiacions electromagnètiques no ionitzants se solen agrupar en dos grans
grups:

• Les radiacions CEM o camps electromagnètics.

• Les radiacions òptiques.

2.1.1 Camps electromagnètics o CEM

Es coneixen com a camps electromagnètics les radiacions
electromagnètiques amb una freqüència compresa entre 0 Hz i 300
GHz.

Els camps electromagnètics són radiacions no ionitzants i l’energia que poden
transportar és baixa.

Dintre del grup dels camps electromagnètics s’inclouen els camps elèctrics i
magnètics estàtics, les radiacions de baixa (LF), molt baixa (VLF) o extremament
baixa freqüència (ELF), i les microones i ones de ràdio. Corresponen a la zona de
l’espectre marcada en la figura 2.1.
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Radiacions LF, VLF i ELF

Les radiacions LF, VLF i ELF,
com que tenen freqüències molt

petites, tenen longituds d’ona
molt grans (de 3 km a milers de
km) i energies molt petites (de

l’ordre de 10-10 a 10-13 eV). Per
aquesta raó, a més de ser no

ionitzants, l’energia que tenen és
tan petita que és incapaç de

promoure canvis ni en els nivells
electrònics, ni en els nivells

vibracionals, ni en els
rotacionals.

Radiofreqüències i
microones

Les radiofreqüències i microones
tenen freqüències que no arriben
a ionitzar la matèria, però poden

alterar els estats de rotació i
vibració dels àtoms i molècules i

produir la conversió d’energia
electromagnètica en tèrmica.

Figura 2.1. Els CEM en l’espectre electromagnètic.

Els nivells de radiacions corresponents a aquestes freqüències s’ha incrementat
contínuament els últims 100 anys, sobretot per l’augment de l’ús de l’electricitat
i les noves tecnologies.

• Camps elèctrics i magnètics estàtics. Són radiacions que tenen freqüència
zero i, per tant, un nivell d’energia pràcticament nul.

• Radiacions de baixa (LF), molt baixa (VLF) o extremament baixa fre-
qüència (ELF). Els camps elèctrics i magnètics de freqüència extremament
baixa i de molt baixa freqüència comprenen l’interval per sobre dels camps
estàtics (superior al 0 Hz) fins als 30 kHz. La radiació de baixa freqüència
comprèn la regió de l’espectre situada entre els 30 i els 300 kHz.

• Radiofreqüències i microones. Aquestes radiacions s’estudien juntes
perquè tenen comportaments i efectes molt similars. Les radiofreqüències
i microones se situen a la gamma de freqüència de fins a 300 GHz.

– Radiofreqüències: l’interval de freqüències és de 300 kHz a 1 GHz.

– Microones: l’interval de freqüències és d’1 GHz a 300 GHz.

2.1.2 Radiacions òptiques

S’anomenen radiacions òptiques el conjunt de les radiacions ultraviolades
(UV), la llum visible (VIS) i les radiacions infraroges (IR).
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En la secció “Annexos”
del web, podeu veure la
representació de
l’espectre de les
radiacions òptiques en
color.

Les radiacions òptiques s’identifiquen normalment per la seva longitud d’ona.
Dintre de l’espectre electromagnètic, ocupen la zona compresa entre 100 nm i
1 mm, és a dir, s’ubiquen entre els rajos X i les microones. L’energia que poden
transportar oscil·la entre 12,4 eV (frontera entre l’UV i els rajos X) i 1,24 meV
(frontera entre l’IR i les microones). Per tant, són radiacions no ionitzants.

Es divideixen en tres regions, de més a menys contingut energètic:

• La radiació ultraviolada (UV), situada entre 100 nm i 380/400 nm.

• La llum o radiació visible (VIS), entre 380/400 nm i 760/780 nm.

• La radiació infraroja (IR), que és la zona compresa entre 760/780 nm i 1
mm.

Cal observar que els límits entre aquestes regions no són línies estretes, sinó que
aquestes bandes presenten petits intervals on s’encavalquen entre si. Cadascuna
d’aquestes radiacions se subdivideix també en diverses regions (figura 2.2).

Figura 2.2. Representació de l’espectre de les radiacions òptiques

No existeix una única nomenclatura per a les radiacions òptiques. En la pre-
venció de riscos laborals se segueix el criteri de la Comissió Internacional de
l’Enllumenat, denominada internacionalment per les seves sigles en francès, CIE
(Commission International d’Eclairage).

En la taula 2.1 es pot veure la relació entre la nomenclatura de les regions CIE i
altres denominacions.
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Exemples de UVC

Les làmpades germicides emeten
radiació UVC i són molt eficaces

per matar virus i bacteris.
Emeten la major part de

l’energia a una sola longitud
d’ona (254 nm).

Taula 2.1. Relació entre la nomenclatura de les regions CIE i altres denominacions

Regions CIE Altres denominacions

UVC (100 nm - 280 nm) UV extrem (0,1 nm - 100 nm) Regió germicida

UVB (280 nm - 315 nm) UV llunyà (200 - 300 nm) Regió eritèrmica

UVA (315 nm - 380/400 nm) UV pròxim (300 - 400 nm) Llum negra (315 nm -400 nm)

Llum visible (380/400 a 760/780 nm)

IRA (760/780 nm a 1.400 nm) IR pròxim (760 nm - 4.000 nm)

IRB (1,4 m a 3 m) IR mitjà (4 m a 14 m)

IRC (3 m a 1 mm) IR llunyà (14 m a 100 m)

En la taula 2.2 es pot veure la relació entre freqüència, longitud d’ona i energia
per a les radiacions òptiques.

Taula 2.2. Relació entre freqüència, longitud d’ona i energia a les radiacions òptiques

Freqüència Longitud d’ona Energia per fotó

UV 3.000 a 750 THz 100 a 400 nm 12,4 a 3,10 eV

VIS 750 a 385 THz 400 a 760 nm 3,10 a 1,59 eV

IR 385 THz a 300 GHz 760 nm a 1 mm 1,59 eV a 1,24 meV

Radiació ultraviolada

Les radiacions ultraviolades són les radiacions electromagnètiques que tenen una
longitud d’ona compresa entre 100 i 380/400 nm. A l’espectre electromagnètic,
s’ubiquen per tant entre els rajos X i la llum visible.

Les radiacions ultraviolades són les radiacions no ionitzants de més contingut
energètic (i per tant, més freqüència). La radiació ultraviolada es divideix
generalment en tres regions:

• UVC: de 100 a 280 nm. Tenen una longitud d’ona molt curta. La radiació
UVC de la llum solar és absorbida per l’atmosfera i no arriba a la terra. La
UVC s’obté només de fonts artificials.

• UVB: de 280 a 315 nm. Tenen una longitud d’ona curta. L’arribada d’aquest
rajos a la terra dependrà de la seva trajectòria, l’estació de l’any i l’hora del
dia.

• UVA: de 315 nm a 380/400 nm. D’aquest tipus són més del 90% de les
radiacions UV. Són les menys perilloses, ja que la longitud d’ona és més
gran.

En la taula 2.3 es pot veure la relació entre la longitud d’ona i la freqüència
associada a cadascuna d’aquestes franges.
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Taula 2.3. Relació freqüència, longitud d’ona i energia a les radiacions ultraviolades

Radiació UV Longitud d’ona Freqüència

UVC 100-280 nm 3.000-1.071 THz

UVB 280-315 nm 1.071-952 THz

UVA 315-380/400 nm 952-750 THz

Radiació o llum visible

Les radiacions visibles són les radiacions òptiques electromagnètiques que tenen
una longitud d’ona compresa entre 380/400 nm i 760/780 nm. A l’espectre elec-
tromagnètic, s’ubiquen per tant entre les radiacions ultraviolades i les radiacions
infraroges. La regió corresponent a la llum visible és la més estreta de l’espectre.

La llum visible és la radiació que provoca una resposta visual a la retina, és a dir,
és la que perceben els ulls i ens permet percebre i distingir els colors. La llum
visible es divideix en les franges o colors següents:

• Violeta: 400-424 nm.

• Blau: 424-491 nm.

• Verd: 491-575 nm.

• Groc: 575-585 nm.

• Taronja: 585-647 nm.

• Vermell: 647-750 nm.

En la taula 2.4 podeu veure la relació entre la longitud d’ona i la freqüència
associada a cadascuna d’aquestes franges.

Taula 2.4. Relació freqüència, longitud d’ona i energia a les radiacions visibles

Radiació visible Longitud d’ona Freqüència

Violeta 400-424 nm 750-707 THz

Blau 424-491 nm 707-611 THz

Verd 491-575 611-522 THz

Groc 575-585 522-513 THz

Taronja 585-647 513-464 THz

Vermell 647-750 464-385 THz

Radiació infraroja

Les radiacions infraroges són les radiacions electromagnètiques que tenen una lon-
gitud d’ona compresa entre el 760/780 nm i 1 mm. A l’espectre electromagnètic,
s’ubiquen per tant entre les microones i la llum visible.
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Les radiacions infraroges se solen classificar en tres grups:

• IRA: de 760/780 nm a 1,4 µm.

• IRB: de 1,4 µm a 3 µm.

• IRC: de 3 µm a 1 mm.

En la taula 2.5 podeu veure la relació entre la longitud d’ona i la freqüència
associada a cadascuna d’aquestes franges.

Taula 2.5. Relació freqüència, longitud d’ona i energia a les radiacions infraroges.

Radiació infraroja Longitud d’ona Freqüència

IRA 760/780 nm -1,4 µm 385 -214 THz

IRB 1,4 µm -3 µm 214 -100 THz

IRC 3 µm -1 mm 100 THz -300 GHz

Làser

La paraula làser s’ha format a partir de les inicials de les paraules light ampli-
fication by stimuled emission of radiation (amplificació de la llum per emissió
estimulada de radiació).

El làser és un dispositiu que genera i amplifica un feix de radiació
electromagnètica en una estreta banda de longituds d’ona, corresponent a
les radiacions òptiques de 200 nm a 1 mm, com a resultat d’una emissió
estimulada controlada.

El feix de radiació obtingut pel làser té tres propietats que el diferencien de la
radiació obtinguda de fonts convencionals.

• Monocromaticitat. La radiació làser és monocromàtica, és a dir, presenta
una longitud d’ona única.

• Coherència. Totes les ones electromagnètiques coincideixen en fase i
freqüència.

• Direccionalitat. S’emet en una direcció determinada, amb una divergència
angular molt petita.

La radiació làser consisteix, per tant, en un feix direccional de radiació
visible, ultraviolada o infraroja, amb la diferència que la seva emissió
correspon a una freqüència molt concreta i no a una barreja de diverses, com
passa quan es parla de radiació visible, ultraviolada o infraroja.

En les normes internacionals relatives a la utilització segura dels làsers, s’utilitza
un sistema de classificació que agrupa els productes làser en diferents categories,
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Classe d’un làser

La classe d’un làser és un
indicador directe del grau de
perillositat que implica la seva
utilització i ha figurar en
l’etiqueta del làser i en el manual
d’instruccions.

en funció dels riscos que poden comportar, és a dir, segons la potència o l’energia
de sortida del làser i la seva capacitat per produir dany.

Aquest sistema de classificació és útil perquè es prescriuen mesures de seguretat
per a cada classe de làser, de manera que les classes superiors requereixen mesures
de seguretat més estrictes.

• Làser de classe 1: són productes làser que, per la seva baixa potència o pel
seu disseny, són segurs en totes les condicions d’utilització raonablement
previsibles, incloent-hi l’ús d’instruments òptics en visió directa.

• Làser de classe 1M: són productes làser que emeten en un interval de
longitud d’ones entre els 302,5 i els 400 nm i són segurs en totes les
condicions d’utilització raonablement previsibles, però poden ser perillosos
si s’utilitzen instruments òptics per a visió directa.

• Làser de classe 2: són productes làser de baixa potència que emeten
radiació visible. No són intrínsecament segurs, però els mecanismes
d’autoprotecció de l’ull són suficients per protegir-lo.

• Làser de classe 2M: són productes làser de baixa potència que emeten radia-
ció visible. No són intrínsecament segurs. Els mecanismes d’autoprotecció
de l’ull són normalment suficients per protegir-lo, però la visió del feix pot
ser perillosa si s’utilitzen instruments òptics.

• Làser de classe 3R: són productes làser que emeten en un interval de
longitud d’ones entre els 106 i els 302,5 nm. La visió directa del feix és
potencialment perillosa, però el seu risc és menor que en els làsers de classe
3B i, per tant, necessiten menys requisits de fabricació i mesures de control.

• Làser de classe 3B: són productes làser en què la visió directa del feix és
sempre perillosa. La visió de reflexions difuses és normalment segura.

• Làser de classe 4: són productes làser d’alta potència en què la visió directa
del feix constitueix un risc per a la pell i els ulls, i poden també produir
reflexions difuses perilloses.

2.2 Magnituds i unitats de mesura de les radiacions no ionitzants

La radiometria és el camp de la ciència i de la enginyeria que estudia i
mesura les radiacions electromagnètiques.

Les magnituds i unitats de mesura utilitzades per definir les quantitats radiomètri-
ques adopten diferents termes segons que es tracti de camps electromagnètics o
de radiacions òptiques.



Riscos físics ambientals 28 Radiacions no ionitzants

CEM

Els camps electromagnètics o
CEM engloben els camps

elèctrics i magnètics estàtics, les
radiacions de baixa (LF), molt

baixa (VLF) o extremament
baixa freqüència (ELF), i les
radiofreqüències i microones.

2.2.1 Magnituds i unitats de mesura dels camps electromagnètics o
CEM

Les magnituds que s’utilitzen per mesurar les radiacions electromagnètiques en
l’interval de freqüències de 0 Hz a 300 GHz són la intensitat de camp elèctric
(E), la intensitat del camp magnètic (H), la inducció magnètica o densitat de flux
magnètic (B) i la densitat de potència (S).

A part d’aquestes magnituds s’utilitzen les magnituds dosimètriques, que són les
magnituds usades per determinar el dany biològic produït en el cos humà i establir
límits d’exposició: la densitat de corrent (J), el corrent de contacte (lc), l’índex
d’absorció específica d’energia (SAR) i l’absorció específica d’energia (SA).

Entre totes aquestes magnituds, les que es poden mesurar directament són la
intensitat de camp elèctric (E) i la de camp magnètic (H), la densitat de flux
magnètic (B), el corrent de contacte (Ic) i la densitat de potència (S).

A banda d’aquestes magnituds, sovint es treballa amb el seu valor eficaç o valor
quadràtic mitjà o RMS (en angles root mean square). L’RMS és una mesura
estadística que es calcula com l’arrel quadrada de la mitjana aritmètica dels
quadrats dels valors individuals.

Càlcul de l’RMS

Per a una col·lecció de N valors, ve donat per la fórmula:

xrms =

√√√√ 1

N
·

N∑
i=1

x2i =

√
x21 + x22 + ...+ x2N

N

Per a una funció variable contínua definida sobre l’interval entre T1 i T2, l’RMS
ve donat per l’expressió:

xrms =

√
1

T2 − T1
·
∫ T2

T1

f(t)2 · dt

Intensitat de camp elèctric (E)

La intensitat de camp elèctric (E), o simplement camp elèctric, és una magnitud
que s’utilitza per mesurar l’exposició a un camp elèctric.

Es tracta d’un vector, amb un mòdul, una direcció i un sentit en l’espai. La direcció
i el sentit del vector són les de la força que exerceix el camp i el mòdul es pot
calcular a partir de la força que exerceix el camp sobre una càrrega i el valor
d’aquesta càrrega.
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1 T (tesla) = 104 G (gauss).

La intensitat del camp elèctric (E) en un punt representa la força que
exerceix el camp elèctric sobre la unitat de càrrega col·locada en aquell punt:

E =
F

q

La unitat de la intensitat del camp elèctric és el volt/metre (V/m).

El camp elèctric (E) generat en un punt per un conjunt de càrregues és la suma
vectorial de les intensitats que generen cadascuna de les càrregues en aquell punt.

Intensitat de camp magnètic (H)

La intensitat de camp magnètic (H) és una magnitud vectorial que, juntament
amb la inducció magnètica (B), determina un camp magnètic en qualsevol punt de
l’espai.

El nom de camp magnètic s’ha utilitzat informalment per parlar tant de B com de
H. Durant molt de temps la H s’ha denominat com a camp magnètic i la B com
a inducció magnètica. Modernament es considera que la inducció magnètica és
una entitat més bàsica i fonamental per descriure el camp magnètic, i es tendeix a
parlar de camp magnètic per designar-la.

La intensitat de camp magnètic s’expressa en ampers per metre (A/m).

Inducció magnètica o densitat de flux magnètic (B)

La inducció magnètica (B) és una magnitud vectorial que descriu el camp
magnètic. El seu paper és equivalent al de la intensitat de camp en el camp elèctric.

En l’interval de baixa freqüència, el camp magnètic sol expressar-se en termes de
densitat de flux magnètic. És la magnitud més utilitzada per a l’exposició a camp
magnètic entre 0 Hz i 10 kHz.

La seva unitat en el sistema internacional d’unitats és el tesla (T) i les seves
corresponents submúltiples: mil·litesla (mT) i microtesla (µT). Una altra unitat
utilitzada és el gauss (G), juntament amb el mil·ligauss (mG).

La relació entre B (densitat de flux magnètic) i H (intensitat de camp magnètic)
ve donada per la permeabilitat magnètica (µ): B = µ·H.

La permeabilitat magnètica (µ) es pot definir com la capacitat d’una
substància per atraure i fer passar els camps magnètics.

La permeabilitat magnètica en el buit es representa amb el símbol µ0 i es defineix
com a µ0 = 4π·10-7 N/A2

A l’espai buit i en materials biològics, la densitat de flux o inducció magnètica i la
intensitat de camp magnètic es poden intercanviar utilitzant l’equivalència 1 A/m
= 4π·10-7 T.
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Densitat de potència (S)

La densitat de potència (S) es defineix com la potència radiant que incideix
perpendicularment a una superfície, dividida per l’àrea de la superfície.

La densitat de potència s’expressa en watts per metre quadrat (W/m2) i els seus
submúltiples.

La densitat de potència S s’usa per valorar l’exposició per a freqüències
molt altes, en la gamma de microones. Emprant aquesta magnitud, s’està
efectuant una valoració conjunta dels camps elèctric i magnètic.

La condició d’ona plana es compleix quan ens trobem en la regió de camp llunyà,
és a dir, a una distància prou llunyana de la font (entre 1 i 3 longituds d’ona) perquè
la transmissió es faci en camp lliure, és a dir, sense interferències. Això vol dir que
el camp elèctric i el magnètic estan en fase (es transmeten per l’espai oscil·lant en
plànols perpendiculars entre si), i que la relació entre ells és:

S = E ·H

En aquestes condicions el quocient E/H = 120π Ω = 377 Ω i es pot mesurar la
densitat de potència S en funció de E o de H, ja que:

S =
E2

377
o bé S = H2 · 377

En camp pròxim, aquestes relacions no són aplicables i s’haurien de calcular
separadament la intensitat del camp elèctric i del camp magnètic.

Densitat de corrent (J)

La densitat de corrent (J) es defineix com el corrent que flueix per una
unitat de secció transversal perpendicular a la direcció del corrent, en un
conductor volumètric, com ara el cos humà o part d’aquest.

La densitat de corrent s’expressa en ampers per metre quadrat (A/m2).

Corrent de contacte (Ic)

Un objecte conductor exposat a un camp elèctric pot ser carregat pel camp, i
quan una persona el toca dóna lloc una transferència de càrrega entre la persona i
l’objecte.
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L’RD 1066/2001 recull les
principals magnituds
físiques emprades per
mesurar els CEM.

El corrent de contacte (Ic) és el corrent que passa a través del cos humà
quan està sotmès a una tensió.

El corrent de contacte (Ic) entre una persona i un objecte s’expressa en ampers
(A).

Índex d’absorció específica d’energia (SAR)

L’índex d’absorció específica d’energia (SAR), en anglès specific energy absorpti-
on rate, es defineix com la potència absorbida per unitat de massa de teixit corporal.
Es pot calcular en la totalitat del cos o en parts d’aquest, i s’expressa en watts per
quilogram (W/kg). S’utilitza aquesta magnitud per intervals de freqüència entre
100 kHz i 10 GHz.

El SAR de cos sencer és una mesura àmpliament acceptada per relacionar els
efectes tèrmics adversos amb l’exposició a les radiofreqüències i microones.

Els valors de SAR locals són útils per avaluar i limitar una deposició excessiva
d’energia en petites parts del cos.

Absorció específica d’energia (SA)

L’absorció específica d’energia (SA), en anglès specific energy absorption, es
defineix com l’energia absorbida per unitat de massa de teixit biològic, expressada
en joules per quilogram (J/kg). S’utilitza aquesta magnitud per intervals de
freqüència entre 300 MHz i 10 GHz.

En la taula 2.6 es pot veure un resum de les principals magnituds i unitats
utilitzades per mesurar les radiacions de camps electromagnètics.

Taula 2.6. Magnituds i unitats dels CEM

Magnitud Símbol Unitats i abreviatures

Freqüència f hertz (Hz)

Longitud d’ona λ metre (m)

Energia de l’ona E joule (J)

Intensitat de camp elèctric E volts/m (V/m)

Intensitat de camp magnètic H amper/metre (A/m)

Densitat de flux magnètic B tesla (T)

Densitat de potència S watt/m2 (W/m2)

Densitat de corrent induït J amper/metre2 (A/m2)

Corrent de contacte Ic amper (A)

Absorció específica d’energia SA joule/kilogram (J/kg)

Índex d’absorció específica
d’energia

SAR watt/kilogram (W/kg)
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2.2.2 Magnituds i unitats de mesura de les radiacions òptiques

Per a la quantificació de les radiacions òptiques s’utilitzen dos sistemes d’unitats,
el radiomètric i el fotomètric. La radiometria estudia i mesura totes les radiacions
òptiques electromagnètiques.

La fotometria és la part de la radiometria que estudia i mesura només la
radiació corresponent a la regió de l’espectre a la qual és sensible l’ull humà,
entre 380/400 nm i 760/780 nm.

El sistema radiomètric d’unitats és el més utilitzat per avaluar els riscos per
exposició a les radiacions. El sistema fotomètric s’utilitza per poder establir els
límits o especificacions d’il·luminació i, en alguns casos, per a l’avaluació de
riscos deguts a la radiació visible.

Les magnituds fotomètriques són anàlogues a les radiomètriques, però estan
modificades per a la sensibilitat a la visió de l’ull humà.

La conversió de magnituds entre els dos sistemes només és possible si es coneix
l’espectre de la radiació, ja que per fer-la s’ha de multiplicar el valor radiomètric
en cada freqüència per la sensibilitat de l’ull a la freqüència.

Les magnituds fotomètriques se solen diferenciar de les radiomètriques utilitzant
el subíndex v (de visual).

Les magnituds radiomètriques més usades per les radiacions òptiques són l’e-
nergia radiant (Q), el flux radiant o potència radiant ( o P), la irradiància (E),
l’exposició radiant (H), la intensitat radiant (I), l’excitància o emitància radiant
(M) i la radiància (L).

Les magnituds fotomètriques equivalents són l’energia lluminosa (Qv), el flux
lluminós o potència lluminosa (v o Pv), la il·luminància (Ev), l’exposició llumi-
nosa (Hv), la intensitat lluminosa (Iv), l’excitància o emitància radiant (Mv) i la
luminància o brillantor fotomètrica (Lv).

Energia radiant (Q)

L’energia radiant és l’energia total emesa per una font en forma de radiació.

L’energia radiant s’expressa amb la lletra Q i es mesura en joules (J). La magnitud
equivalent en el sistema fotomètric és l’energia lluminosa (Qv), que també es
mesura en joules.
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Valors típics de flux
lluminós

• Flux lluminós de
làmpada d’il·luminació
en aeroport de 1.200 W:
27.500 lm.

• Flux lluminós total
d’una bombeta
incandescent de tungstè,
de 100 W de potència,
amb 82 W de flux
radiant total: 1.740 lm.

Nivells d’il·luminància
típica

• Dia assolellat: 105 lx.

• Dia ennuvolat: 103 lx.

• Interior: 102 lx.

• Llum de lluna: 10-1 lx.

• Nit estrellada: 10-3 lx.

• Il·luminació de taula:
103 lx.

Comparació E i H

La irradiància E és una mesura
d’exposició que té en compte el
temps en què s’ha rebut l’energia
radiant (1 W/m2 = 1 J/s/m2),
mentre que l’exposició radiant H
representa una exposició que no
té en compte el temps en el qual
s’ha rebut l’energia (J/m2).

Candela

La candela és la unitat
fonamental del sistema
fotomètric, és a dir, es defineix
com un patró primari i la resta
d’unitats es deriven d’aquesta
definició:

1 cd = 1 lm/sr

Flux radiant o potència radiant (ϕ o P)

El flux radiant o potència radiant és la quantitat total d’energia radiant
emesa en un temps determinat.

El flux radiant se simbolitza amb les lletres ϕ o P i es mesura en watts (W). Un
watt és equivalent a 1 J/s.

La magnitud fotomètrica equivalent al flux radiant és el flux lluminós (ϕv o Pv),
i la seva unitat és el lumen (lm). El lumen és la quantitat de potència radiant en la
banda visible ponderada amb la sensibilitat de l’ull humà.

Irradiància (E)

La irradiància (E) és la potència radiant total que incideix sobre una
superfície per unitat d’àrea.

La irradiància s’obté dividint la potència radiant per la superfície del detector. La
irradiància se simbolitza amb la lletra E i es mesura en W/m2.

La irradiància és la magnitud més utilitzada per quantificar el risc associat a una
radiació òptica..

L’equivalent fotomètric s’anomena il·luminància i la seva unitat és el lux (lx). Un
lux és equivalent a un lumen/m2 (lm/m2).

Exposició radiant (H)

L’exposició radiant (H) és l’energia radiant incident sobre una superfície
dividida per l’àrea de la superfície.

L’exposició radiant s’expressa amb la lletra H i es mesura en J/m2. S’usa per a
expressar dosi i ha d’anar acompanyada del temps d’exposició. En fotometria es
correspon amb l’exposició lluminosa i la seva unitat és el lm·s/m2.

Intensitat radiant (I)

La intensitat radiant (I) és el flux radiant emes per una font puntual de
radiació per unitat d’angle sòlid en una direcció determinada.

S’identifica amb el símbol I i la seva unitat és el W/sr (watt/estereoradiant).

L’equivalent fotomètric s’anomena intensitat lluminosa i la seva unitat és la can-
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Comparació entre M i E

La diferencia entre l’excitància
M i la irradiància E és que en el
cas de l’excitància es tracta de la

radiació emesa per una font,
mentre que en el cas de la

irradiància es parla de radiació
rebuda per la superfície sobre la

que incideix la font.

Radiància

La radiància és la que millor
quantifica el risc que pot causar
una radiació òptica a l’ull humà,
en particular a la retina, ja que a

causa de l’angle sòlid de visió de
l’ull, que és relativament petit, la

quantitat d’energia que pot
arribar a la retina dependrà

principalment de la direcció
d’incidència.

dela (cd), que equival a un flux d’un lumen en un angle sòlid d’un estereoradiant
(lm/sr).

Excitància o emitància radiant (M)

L’excitància o emitància radiant (M) és el flux radiant que emet una font
per unitat de superfície.

El símbol de l’excitància o emitància radiant és Mi la seva unitat és el W/m2. En
el sistema fotomètric aquesta magnitud rep el mateix nom i la seva unitat és el
lm/m2.

Radiància (L)

La radiància (L) és el flux radiant que s’emet per unitat de superfície de la
font en la unitat d’angle sòlid en una certa direcció.

La radiància se simbolitza amb la lletra L i la seva unitat és el W/(m2·sr). S’aplica
a fonts d’energia radiant òptiques extenses. Per avaluar el risc de les radiacions
que puguin arribar a la retina, s’utilitza la radiància com a magnitud significativa.

La magnitud fotomètrica equivalent a la radiància s’anomena luminància o
brillantor fotomètrica i la seva unitat és cd/m2 o lm/(m2·sr). En la taula 2.7 es
poden veure alguns exemples de valors habituals de luminància.

Taula 2.7. Valors típics de luminància

Luminància Valor (cd/m2)

Luminància mitjana del Sol a la seva superfície amb radiància = 2,3·107

W/m2·sr
2,3 x 109

Luminància aparent mitjana del Sol des de la superfície de la Terra, amb
radiància =1,4·107 W/m2·sr

1,6 x 109

Luminància lunar, des de la superfície de la Terra, en un punt brillant 2,5 x 103

Luminància d’un cel clar 8.000

Luminància d’un cel ennuvolat 2.000

Luminància d’una espelma 10.000

Luminància d’un filament de tungstè dins d’una bombeta de 100 W 1,2 x 107

L’equivalència entre les magnituds bàsiques en radiometria i fotometria es resu-
meix en la taula 2.8.
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Taula 2.8. Magnituds radiomètriques i fotomètriques

Magnituds
radiomètriques

Unitat Símbol Magnituds
fotomètriques

Unitat Símbol

Energia radiant J Q Energia lluminosa J Qv

Flux radiant o
potència radiant

W ϕ o P Flux lluminós o
potència lluminosa

lm ϕv o Pv

Irradiància W/m2 E Il·luminància lm/m2 Ev

Exposició radiant J/m2 H Exposició lluminosa lm s/m2 Hv

Intensitat radiant W/sr I Intensitat lluminosa cd Iv

Excitància o
emitància radiant

W/m2 M Excitància o
emitància lluminosa

lm/m2 Mv

Radiància W/(m2 x sr) L Luminància o
brillantor fotomètrica

cd/m2 Lv

2.3 Fonts d’exposició professional a radiacions electromagnètiques

L’exposició a radiacions electromagnètiques no ionitzants, tant a CEM com a
radiacions òptiques, és freqüent tant en l’àmbit laboral com en la vida domèstica
(figura 2.3).

Figura 2.3. Fonts d’exposició a radiacions electromagnètiques

El desenvolupament de la indústria i de les comunicacions ha estat determinant en
l’augment del nivell de radiacions al qual estem exposats. Avui dia és impensable
la vida sense telèfons mòbils, electrodomèstics, electricitat, làmpades i multituds
d’avenços que fan que la nostra vida sigui més confortable i segura.
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2.3.1 Fonts d’exposició professional a camps electromagnètics o
CEM

La utilització generalitzada i indispensable de l’energia elèctrica i les telecomu-
nicacions comporta necessàriament la generació de CEM. Els equips de corrent
continu, la ressonància magnètica nuclear, les línies aèries d’alta tensió, les
subestacions elèctriques, els electrodomèstics, les antenes de ràdio i televisió, i
els telèfons mòbils, són exemples de fonts de CEM, que podem trobar en la nostra
vida quotidiana.

Camps elèctrics i magnètics estàtics

Normalment els camps elèctrics estàtics (camps electrostàtics) es generen al
voltant d’equips d’alta tensió, com televisors i pantalles de visualització de dades,
o per fregament. Els camps electrostàtics són molt utilitzats en indústries com les
de productes químics, tèxtils, aviació, paper i cautxú, i en transports.

En la taula 2.9 es poden veure alguns exemples de valors habituals de camp elèctric
estàtic.

Taula 2.9. Valors habituals de camp elèctric estàtic

Lloc Camp elèctric E (V/m)

Al costat del vídeo o TV 20.000

Sota línies de transport de corrent continu 30.000

Trens elèctrics i tramvies 300

Camp atmosfèric 100 - 400

Entre les fonts artificials de camps magnètics estàtics (CME) es troben tots els
dispositius de corrent contínua, entre els que s’inclouen nombrosos aparells i
equips industrials, com per exemple els que s’utilitzen per a processos electrolítics,
els de ressonància magnètica per a diagnosi mèdica, etc.

En la taula 2.10 es poden veure alguns exemples de valors habituals de camps
magnètics estàtics.

Taula 2.10. Valors habituals de camps magnètics estàtics

Lloc Inducció magnètica (mT)

Camp geomagnètic 0,03 - 0,07

Sota línies de transport de corrent continu 0,02

Trens elèctrics i tramvies 0,2

Petits imants (a 1 cm) 1 - 10

Trens d’alta velocitat (levitació magnètica) 10 - 100

Ressonància magnètica nuclear 150 - 2.000

Equips industrials de corrent continu 50
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Comparació RMN

La RMN proporciona una visió
més clara de l’interior del cos
humà que la que proporcionen
molts altres exàmens de
diagnòstic.

A la indústria la màxima exposició a camps estàtics es produeix en els treballadors
involucrats en processos electrolítics i en els dedicats a la fabricació d’imants i
materials magnètics.

1) Ressonància magnètica nuclear. La ressonància magnètica nuclear (RMN)
és un procediment de diagnòstic que utilitza una combinació d’imants grans,
radiofreqüències i un ordinador per produir imatges detallades dels òrgans, teixits
tous, ossos i pràcticament la resta d’estructures internes del cos humà. S’utilitza
generalment per diagnosticar lesions traumàtiques, trastorns del cervell i del
sistema nerviós, càncer, problemes musculars o ossis.

En un procediment de RMN, el pacient se situa en un CME intens i és irradiat amb
radiofreqüències des d’un transmissor. Les ones de ràdio són dirigides als protons
en l’àrea del cos que s’està estudiant. Aquests protons, en el camp magnètic
canvien de posició i produeixen senyals que detectarà el transmissor. L’ordinador
processa els senyals i genera una sèrie d’imatges.

La unitat de RMN tradicional és un
gran tub de forma cilíndrica envoltat
per un imant circular.

L’exposició a camps magnètics estàtics és un dels riscos associats a la RMN. En els
sistemes clínics que s’utilitzen habitualment, els pacients i els tècnics poden estar
exposats a CME amb una intensitat entre 0,2 T i 3 T. En les aplicacions de recerca
s’utilitzen camps mèdics d’intensitats superiors (fins a 10 T, aproximadament).

2) Processos electrolítics. L’electròlisi o procés electrolític consisteix en la
separació mitjançant un corrent elèctric de substàncies ionitzades anomenades
electròlits.

En els processos electrolítics s’utilitza corrent continu de gran intensitat, cosa que
produeix un camp magnètic estàtic que pot ser intens.

Alguns exemples d’exposicions laborals a CME, derivades de processos electro-
lítics, els trobem a les plantes de producció de clor i a les plantes de producció
d’alumini.

• Plantes de producció de clor. En aquestes plantes se sotmet una dissolució
de clorur sòdic o potàssic a electròlisi, utilitzant corrent continu, per produir
clor.

• Plantes de producció d’alumini. En aquestes plantes, se sotmet l’alúmina,
fosa en un bany de criolita, a electròlisi, per obtenir alumini metàl·lic.

3) Altres fonts de CME. Es poden produir també exposicions a CME en la
fabricació de materials magnètics i imants, en ferrocarrils i sistemes de transport
basats en la levitació magnètica, en separació d’isòtops, acceleradors de partícules,
reactors termonuclears, en alguns treballs de soldadura i en aplicacions mèdiques
diverses (procediments quirúrgics, rehabilitació, etc.).
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La xarxa elèctrica

El cas més típic d’exposició a
radiacions de baixa freqüència és
la xarxa elèctrica, a 50 Hz. En la
freqüència de la xarxa elèctrica,

la longitud d’ona és de 6.000 km.

Radiacions de baixa (LF), molt baixa (VLF) o extremament baixa freqüència
(ELF)

Les fonts artificials més importants d’aquests tipus de radiació són les que
intervenen en la generació i distribució d’energia elèctrica. Les línies aèries d’alta
tensió i les subestacions elèctriques produeixen els camps més intensos a què
poden estar exposats els treballadors de forma habitual.

Qualsevol equip que utilitzi corrent elèctric genera camps elèctrics i magnètics,
però la principal exposició a camps electromagnètics es produeix a prop d’equips
industrials que utilitzen corrents elevats. Entre aquests cal destacar els equips que
s’utilitzen per a la soldadura, els forns elèctrics, els electrodomèstics etc.

1) Línies aèries d’alta tensió i substacions elèctriques. L’energia elèctrica de
les estacions generadores és normalment de baixa tensió. Aquesta tensió s’eleva,
utilitzant transformadors, per transportar-la, i així es minimitzen els costos i les
pèrdues d’energia.

L’energia elèctrica és transportada cap a les poblacions a través de les línies
aèries de transport i distribució d’alta tensió. Aquestes línies poden ser aèries
o subterrànies.

Quan l’energia arriba finalment a les subestacions, és transformada a tensions
inferiors i distribuïda als usuaris (per a ús domèstic, industrial, etc.).

En la figura 2.4 s’observa com els valors de la inducció magnètica (B) es redueixen
significativament en augmentar la distància a la línia. Així, en la vertical de la línia,
el valor de B podria assolir valors de 6 µT i per a distàncies superiors a 30 m, B
seria de l’ordre de dècimes de microtesles.

Figura 2.4. Valors d’inducció magnètica (T) mesurats a 1 metre sobre el terra en les
proximitats d’una línia de transport elèctric

2) Electrodomèstics. En les proximitats d’electrodomèstics d’ús habitual hi
ha exposició a radiacions electromagnètiques de baixa freqüència. A pocs
centímetres d’aquests aparells és freqüent trobar valors de camp elèctric de 10
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Radiacions de baixa
freqüència en nuclis urbans

En els nuclis urbans
industrialitzats hi ha una
presència de radiacions de baixa
freqüència que provenen
majoritàriament del transport i la
utilització de l’energia elèctrica.
Els nivells d’exposició a aquests
camp depenen de molts factors,
com ara la distància a les línies
elèctriques, el nombre i tipus
d‚electrodomèstics utilitzats a
l’habitatge, el cablatge de
l’habitatge, el tipus d’habitatge,
etc.

Exemples quotidians de RF
i MO

Alguns exemples quotidians de
radiacions corresponents a
aquesta regió de l’espectre els
trobem en les emissions de ràdio
i televisió, telèfons mòbils, forns
microones, etc.

A Europa els sistemes
mòbils de comunicació
personal utilitzen
freqüències d’entre 900 i
1.800 MHz.

V/m i d’inducció magnètica de 3 µT. Els nivells disminueixen quan ens allunyem
de l’electrodomèstic en qüestió (taula 2.11).

Taula 2.11. Intensitats del camp magnètic típiques d’alguns electrodomèstics a diverses distàncies

Aparell elèctric Distància 3 cm (µT) Distància 30 cm (µT) Distància 1 m (µT)

Assecador de cabell 6-2.000 0,01-7 0,01-0,03

Afaitadora elèctrica 15-1.500 0,08-9 0,01-0,03

Aspiradora 200-800 2-20 0,13-2

Rentadora 0,8-50 0,15-3 0,01-0,15

Ordinador 0,5-30 < 0,01

Frigorífic 0,5-1,7 0,01-0,25 < 0,01

La intensitat del camp magnètic que envolta tots els aparells disminueix ràpi-
dament a mesura que ens n’allunyem. A la majoria dels electrodomèstics, la
intensitat del camp magnètic a una distància de 30 cm és considerablement inferior
al límit recomanat per al conjunt de la població.

Radiofreqüències i microones

Les radiofreqüències (RF) i microones (MO) s’han utilitzat tradicionalment en
l’àmbit de les telecomunicacions. En l’actualitat les seves aplicacions són
nombroses i s’han ampliat a processos industrials, activitats mèdiques, científiques
i fins i tot domèstiques.

Algunes aplicacions de les radiofreqüències són les antenes de radiodifusió,
freqüència modulada, radiodifusió AM, antenes de radioaficionats, antenes d’es-
tacions de televisió, els sistemes antirobatori, etc.

Les aplicacions fonamentals de les microones es poden englobar en els grups
següents:

• Com a font de calor: és el cas dels forns microones, aparells per diatèrmia
quirúrgica, els assecadors de patates fregides, l’assecatge de paper i de xapes
de fusta, la pasteurització, la cocció de ceràmica, etc.

• Com a font de transport d’informació: és el cas dels telèfons mòbils, les
antenes d’estacions base de telefonia mòbil, els sistemes antirobatori, les
antenes de comunicació via satèl·lit, els radars, etc.

Les radiacions de telefonia mòbil
Les característiques de la irradiació que rep un individu són diferents segons que
la font de radiació és una antena fixa d’una estació base o un telèfon mòbil.

• Antenes d’estació base de telefonia mòbil. Les estacions base estan cons-
tituïdes pel conjunt format per l’antena, el cablatge i els equips accessoris.

Les antenes de telefonia mòbil són necessàries per a l’establiment de la
comunicació entre els usuaris dels telèfons mòbils, i entre aquests i els
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Criteri UE

Respecte a la radiació de les
antenes de telefonia mòbil, el

Consell de la UE recomana
evitar exposicions a densitats de

potència superiors a 0,45 mW/
cm2 (per a freqüències de 900

MHz). En condicions estàndard,
aquests nivells màxims

recomanats només es podrien
sobrepassar en distàncies a les

antenes inferiors als 6 m.

Telefonia mòbil i salut

Els telèfons mòbils constitueixen
les fonts portàtils de RF més

nombroses i les que preocupen
més pels seus possibles efectes

sobre la salut.

En la secció “Adreces
d’interès del web”, podeu

consultar el projecte
SMRF.

Exemples d’exposició
laboral a radiacions UV els

podem trobar en els
monitors d’esquí i en els

socorristes.

usuaris de telèfons fixos. Aquestes antenes es troben en parts altes d’edificis
(a zones urbanes) o en torres sobre el terra (en zones rurals).

La distància a la qual les persones es troben habitualment de l’antena és molt
més gran que la longitud d’ona del senyal. Aquesta situació correspon a una
exposició en camp llunyà i, per tant, el CEM queda caracteritzat mesurant
la densitat de potència.

La radiació cap a l’interior dels edificis on estan situades les antenes és
molt feble. La radiació en espais propers depèn de la potència radiada per
l’antena i de la distància a l’antena.

• Telèfons mòbils. Els telèfons mòbils emeten i reben senyals de les mateixes
freqüències que les corresponents a les antenes (900-1.800 MHz), però la
potència de les radiacions dels telèfons és molt inferior a la de les antenes.

No obstant això, l’usuari del telèfon mòbil rep molta més radiació procedent
del seu telèfon mòbil, a causa de la proximitat del seu cos a la font de
radiació: el seu telèfon.

Les estacions base de telefonia mòbil
són la font de RF més nombrosa a

les ciutats.

Emissions de telefonia mòbil

La Generalitat de Catalunya està portant a terme el projecte SMRF (Sistema de
Monitorització de Radiofreqüència) que mesura les radiacions de les antenes de telefonia
mòbil per població i per comarca. En la pàgina web es poden consultar mitjançant una
base de dades i un mapa interactiu i es poden obtenir els nivells de radiació a qualsevol
hora, tots els dies de l’any. Aquesta iniciativa es va posar en marxa al 2004 i en l’actualitat
té 84 equips de control (sondes), distribuits en 73 municipis arreu de totes les comarques
catalanes.

2.3.2 Fonts d’exposició professional a radiacions òptiques

El Sol, la soldadura per arc, les làmpades de vapor de mercuri i les làmpades
de filament de tungstè són alguns exemples de fonts de radiacions òptiques que
podem trobar en el lloc de treball.

1) Radiació UV. La principal font de radiacions UV és el Sol. No obstant això, la
capa d’ozó fa que només arribin a la superfície de la Terra les radiacions menys
danyoses i en petites quantitats. La màxima exposició professional a la radiació
UV correspon, per tant, a la dels treballadors que duen a terme la seva activitat a
l’aire lliure.

L’exposició humana en les hores de màxima irradiació solar, quan no es protegei-
xen la pell o els ulls, és el risc conegut més antic d’exposició laboral a radiació
UV. L’exposició és més gran quan es treballa en llocs on la reflexió solar és molt
elevada: sobre superfícies nevades, grans superfícies arenoses, aigua, etc.

La radiació UV és emesa, a més de pel Sol, per un gran nombre de fonts
ultraviolades utilitzades a la indústria, a la ciència i a la medicina. Això fa que els
treballadors puguin estar exposats a radiacions UV en nombrosos llocs de treball.

Algunes de les principals fonts artificials de radiacions UV són:



Riscos físics ambientals 41 Radiacions no ionitzants

Exposició laboral a
infrarojos

Alguns exemples de
professionals amb risc
d’exposició a radiació infraroja
són els forners, els bufadors de
vidre, els operaris de forns de
cocció, els treballadors de foses,
els treballadors metal·lúrgics i
els bombers.

• Soldadura per arc. L’energia radiant emesa pels equips de soldadura per
arc constitueix la principal font artificial d’exposició a radiacions UV. El
nivell de radiació UV és molt alt i varia segons els materials soldats, el
tipus d’elèctrodes, la intensitat del corrent, els gasos de protecció utilitzats
a la soldadura i el seu cabal.

• Làmpades de llum negra o làmpades UVA. Es tracta de làmpades especi-
alitzades que emeten fonamentalment en la regió UV. S’utilitzen en assajos
no destructius amb pols fluorescents, per a la detecció d’esquerdes.

• Làmpades de vapor de mercuri. Poden ser d’alta o baixa pressió. Les de
baixa pressió s’utilitzen com a germicides per a l’esterilització i desinfecció
de material quirúrgic, de zones estèrils, conductes d’aire condicionat, i fins i
tot per potabilitzar l’aigua. Les d’alta pressió s’utilitzen per a la identificació
de minerals, diagnòstics en dermatologia, etc.

• Bronzejat cosmètic. Els llits solars utilitzats per al bronzejament de les
persones utilitzen llums especials que emeten els denominats rajos UVA,
encara que també poden emetre en la regió de l’UVB.

• Fotocopiadores.També generen radiacions ultraviolades. S’utilitzen tant
en oficines com en empreses d’arts gràfiques.

• Enllumenat general. Els llums fluorescents són d’ús habitual en el lloc de
treball. No obstant això, la quantitat de radiació UV que emeten aquests
llums és molt petita.

Llum visible

A més de la llum visible procedent del sol, en l’ambient laboral es poden trobar
gran varietat de fonts lluminoses: arcs elèctrics, làmpades incandescents (de
tungstè i halògenes), tubs fluorescents, tubs de neó, etc.

Radiació IR

La radiació infraroja s’anomena també radiació tèrmica o calor radiant i és
emesa per cossos incandescents i superfícies molt calentes (motors calents, llums
elèctrics incandescents, sistemes de calefacció radiants, etc.). Per tant, és habitual
en l’entorn humà i, en les nostres activitats quotidianes, amb freqüència hi estem
exposats en petites quantitats. Per exemple quan s’està exposat al sol.

A banda d’aquesta exposició natural i moderada a radiacions infraroges, en
determinats llocs de treball es pot produir una exposició molt intensa. En
nombrosos processos industrials, s’emeten alts nivells de radiació infraroja, i per
tant un gran nombre de treballadors hi estan exposats.

En la taula 2.12 es recullen diverses fonts de radiació infraroja i les activitats en
què s’utilitzen.
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Taula 2.12. Fonts de radiació infraroja

Font On s’utilitza? Treballadors exposats

Llum solar A l’aire lliure Agricultors, treballadors de la construcció,
mariners i tots els treballadors a l’aire lliure

Làmpades de filament de tungstè Enllumenat general, assecatge de pintures i
tints

Població i treballadors en general

Làmpades de filament de tungstè halogenat Sistemes de còpia, processos generals
d’assecatge, cocció, reblaniment, etc.

Treballadors en general, treballadors de
determinades indústries

Ferro fos Forns d’acer Treballadors d’acereries

Làmpades d’infrarojos Incubadores d’hospitals Treballadors d’hospitals

Bateries de làmpades d’infrarojos Escalfaments i assecatges industrials Treballadors de determinades indústries

Díodes fotoemissors Joguines i aparells electrònics Població i treballadors en general

Làmpades d’arc de xenó Projectors, simuladors solars, etc. Treballadors de laboratoris òptics, d’impremtes,
artistes, etc.

Làser

La utilització del làser està cada cop més estesa. Les principals aplicacions es
troben en l’àmbit de la comunicació i de la informació (escàners, impressores), de
la medicina (tractaments, cirurgia), de la indústria metal·lúrgica (tall, soldadura),
de la recerca, aplicacions militars, etc.
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3. Efectes, avaluació i mesurament de l’exposició a radiacions no
ionitzants

L’exposició a radiacions no ionitzants produeix en l’organisme humà efectes
biològics més o menys intensos, com per exemple cremades, càncers de pell,
cataractes, fotoconjuntivitis, etc. Per aquesta raó, és important conèixer els valors
de referència per als diferents tipus de radiacions no ionitzants, que garanteixen
que l’exposició dels treballadors és segura.

També cal conèixer com s’ha de fer la comparació d’aquests valors de referència
amb els obtinguts en els diferents llocs de treball, per tal de poder avaluar
l’exposició dels treballadors i establir si aquesta és o no acceptable.

Per obtenir els valors d’exposició dels treballadors en els llocs de treball, en alguns
casos serà necessari efectuar mesures, però en altres n’hi haurà prou de conèixer
les característiques dels equips amb els quals es treballa.

3.1 Efectes biològics de les radiacions no ionitzants

Es produeix un efecte biològic quan l’exposició a radiacions electromagnètiques
provoca una resposta fisiològica detectable en l’organisme viu. A vegades, els
efectes biològics poden ser perjudicials per a la salut. Això succeeix quan se
sobrepassen les possibilitats de compensació natural de l’organisme, és a dir, quan
s’origina algun procés patològic.

Els efectes de les radiacions sobre l’organisme humà són diferents segons
quina sigui la freqüència de la radiació.

Les radiacions electromagnètiques es poden agrupar, segons els efectes biològics
que poden provocar, en tres grans grups:

1. El primer grup correspon al conjunt de radiacions amb una longitud d’ona
molt superior a la del cos i que produeixen escalfament per corrents induïts
en rares ocasions: ones de ràdio de baixa freqüència, radiacions de baixa
(LF), molt baixa (VLF) o extremament baixa freqüència (ELF), i camps
elèctrics i magnètics estàtics.

2. El segon grup correspon a les radiacions amb una longitud d’ona més petita
que el cos, que poden produir escalfaments a través de corrents in- duïts:
infrarojos, microones i ones de ràdio d’alta freqüència.

3. L’últim grup correspon a les radiacions òptiques, que poden provocar
l’excitació de l’electró: ultraviolat i llum visible.
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Estudis sobre CEM

En els últims anys s’han publicat
nombrosos articles en revistes

internacionals i nombroses
recopilacions i revisions
realitzades per experts i
recollides en documents

monogràfics, llibres i premsa
especialitzada sobre els efectes
dels CEM en la salut humana.

Percepció de camps
electrostàtics

Quan un camp elèctric fort
indueix una càrrega elèctrica a la

superfície del cos exposada, es
pot percebre pel moviment dels

pèls de la pell.

3.1.1 Efectes biològics dels camps electromagnètics o CEM

Les evidències científiques disponibles sobre els efectes dels CEM sobre la salut
són molt nombroses.

Els estudis de laboratori han proporcionat indicis que els CEM no ionitzants d’in-
tensitats relativament baixes podrien induir determinades respostes biològiques.
No obstant això, no s’ha pogut comprovar que en condicions d’exposició a CEM
que respectin les recomanacions de la Unió Europea els efectes biològics observats
experimentalment impliquin un risc per a la salut.

Camps elèctrics i magnètics estàtics

L’efecte principal exercit pels camps estàtics en els sistemes biològics és la
inducció de càrregues i corrents elèctrics.

Els camps elèctrics estàtics no penetren en l’organisme humà, però indueixen una
càrrega elèctrica a la superfície del cos exposada. Si es toca un cos metàl·lic en
aquestes condicions, hi ha el risc de patir una descàrrega elèctrica. A banda dels
esmentats, no es coneix cap altre efecte dels camps electrostàtics sobre l’organisme
humà.

El camps magnètics estàtics sí que penetren a l’interior de l’organisme humà. De
fet, la intensitat dels camps magnètics és pràcticament la mateixa dins i fora del
cos.

Dins del cos, i per diferents mecanismes físics, els camps magnètics interaccionen
amb les càrregues en moviment (ions, proteïnes) i amb el material magnètic que es
troba als teixits. Amb els nivells de camp habituals, l’únic efecte que es produeix
és la inducció de camps elèctrics i corrents als teixits.

Resumint, els camps elèctrics estàtics (camps electroestàtics) no poden penetrar
dins l’organisme, però els camps magnètics sí que poden, i produeixen camps
elèctrics a l’interior (figura 3.1).

Per investigar els efectes dels camps estàtics s’han fet molts tipus d’estudis.

Respecte als camps electrostàtics, els estudis coincideixen que no
produeixen efectes perjudicials sobre la salut de les persones als nivells
existents en l’entorn i en l’ambient laboral.

Respecte als camps magnètics estàtics (camps magnetostàtics), s’han fet diversos
estudis de laboratori sobre la seva genotoxicitat, el creixement tumoral, el creixe-
ment cel·lular, els efectes sobre el sistema immunològic, els efectes hormonals, etc.
També s’han fet nombrosos estudis sobre treballadors de fàbriques amb processos
electrolítics, de fàbriques d’imants permanents, etc.
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Ordinadors i CEM

En molts dels estudis realitzats
sobre grups d’usuaris
d’ordinadors, s’han descrit
diversos efectes que inclouen
mals de cap, fatiga, afeccions
cutànies, cataractes, i fins i tot
risc d’avortament precoç i altres
problemes en l’embaràs.
Aquests estudis coincideixen que
probablement no són els CEM
els causants dels problemes
esmentats, sinó més aviat altres
factors ergonòmics (posició
inadequada, alta concentració de
pols o altres materials suspesos
en l’aire i atrets per l’electricitat
estàtica) i d’ambient de treball
(sedentarisme, ansietat).

Figura 3.1. Penetració dels camps elèctrics i els camps magnètics en l’organisme

Dels estudis realitzats es conclou que, amb les coneixements actuals, no hi
ha evidència d’efectes per a la salut en l’exposició a camps magnetostàtics
d’intensitat menor a 2 T.

S’ha suggerit, però, que quan interaccionen camps molt intensos (que no es donen
en ambients residencials o laborals normals), amb teixits elèctricament excitables,
com el nerviós o el muscular, es poden produir efectes nocius a curt termini.

Radiacions de baixa (LF), molt baixa (VLF) o extremament baixa freqüència
(ELF)

Les proves existents indiquen que la majoria dels efectes comprovats de l’exposi-
ció a camps elèctrics i magnètics en la gamma de freqüències de 0 a 30 kHz es
deuen a respostes degudes a la càrrega superficial i a la densitat de corrent induït.

Les persones poden percebre els efectes de la càrrega superficial oscil·lant induïda
en els seus cossos pels camps elèctrics d’ELF (però no pels camps magnètics);
aquests efectes es tornen molestos si són prou intensos.

Els ordinadors es troben entre els equips elèctrics que han estat objecte de major
quantitat d’estudis. Això es deu a la seva utilització generalitzada, a la proximitat
de maneig i a les exposicions contínues i repetitives. El monitor d’aquests
ordinadors és la principal font de camps electromagnètics de freqüències baixes.
Els nivells d’aquests camps registrats en la posició que ocupa l’usuari són massa
febles per provocar efectes nocius coneguts.

En els últims vint anys s’han fet nombrosos estudis sobre camps electromagnètics
de baixa, molt baixa o extremament baixa freqüència i la seva relació amb diferents
malalties (leucèmia, càncer de cervell, càncer de mama, malalties neurològiques,
càncer de testicles, etc.), en diferents poblacions (nens i adults), en diferents
ambients d’exposició (residencials i laborals) i amb diferents metodologies.

S’han analitzat moltes dades sobre mortalitat i incidència de malalties en treba-
lladors en ocupacions amb exposició alta a camps electromagnètics de baixes
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A freqüències superiors a
10 GHz...

... la profunditat a la qual penetra
la radiació és molt petita, atès
que resulta absorbida en gran

mesura per la superfície corporal,
i per tant l’energia dipositada en
els teixits subjacents és mínima.

freqüència (soldadors, alguns treballadors de companyies elèctriques, etc.) i s’han
publicat molts estudis.

Els resultats dels estudis sobre els efectes de radiacions LF, VLF i ELF en la
salut són poc consistents, però en general reflecteixen un petit augment del
risc de patir leucèmia. Alguns d’aquests estudis associen també l’exposició
a un augment del risc de patir alguns càncers de cervell i càncer de mama.

Les evidències més clares sobre un possible efecte i els estudis més elaborats
es refereixen a la leucèmia en nens. La majoria dels estudis van trobar riscos
incrementats de patir leucèmia en nens altament exposats.

La lipoatròfia semicircular

La lipoatròfia semicircular és una malaltia benigna, reversible, que altera la distribució del
greix subcutani, especialment el de la part anterior a les cuixes, i que sobretot afecta
les dones. Aquesta malaltia es presenta sobretot en edificis d’oficines nous i moderns.
La causa que genera aquesta alteració és fins ara desconeguda. Probablement, tant la
causa com la solució són multifactorials. No obstant això, s’han formulat diverses hipòtesis
que atribueixen el problema a un excés d’electricitat estàtica i de camps electromagnètics
(originats per cables i ordinadors), juntament amb una baixa humitat ambiental.

Radiofreqüències i microones

Les microones i radiofreqüències tenen un poder energètic molt baix, però la
seva capacitat de penetració és gran. L’exposició a microones i radiofreqüències
produeix a l’interior dels sistemes biològics camps elèctrics i magnètics. Els seus
efectes es poden classificar en efectes tèrmics i efectes no tèrmics.

1) Efectes tèrmics. Els efectes tèrmics són els més estudiats. Resulten de la
conversió de l’energia electromagnètica en energia tèrmica. En aquest interval de
freqüències, les radiacions emeses no són capaces d’ionitzar la matèria, però sí
de transformar l’energia radiant incident en energia rotacional, i augmentar així
l’energia cinètica molecular i originar l’escalfament.

Les radiofreqüències i algunes microones (fins a 10 GHz) són capaces de penetrar
en els teixits vius i de generar calor a causa de l’absorció de l’energia per part
d’aquests teixits. És el que es coneix com a efecte tèrmic, en què l’energia es
diposita sobre els teixits segons la potència de la radiació incident, el tipus de
teixit i la profunditat de penetració d’aquests camps electromagnètics, que serà
més elevada com més petita sigui la seva freqüència.

Aquest increment de la temperatura corporal no es distribueix uniformement a
l’interior de l’organisme i afecta en major grau els òrgans amb poca circulació
sanguínia, ja que tenen menys capacitat per evacuar la calor.

Els òrgans més sensibles a la radiació, per tant, són els que tenen una vascularit-
zació més petita, com els ulls i els testicles.
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Alguns efectes vinculats a l’increment tèrmic, produït per radiofreqüències i
microones, són respostes fisiològiques com reducció en l’habilitat per dur a
terme algunes tasques intel·lectuals o físiques, pèrdua de fertilitat en homes,
dany fetal o inducció de cataractes. A més es poden presentar cremades
per RF o per contacte amb superfícies calentes, entumiment de mans i dits,
pertorbació o alteració de la sensibilitat tàctil, irritació ocular, i escalfament
i malestar significatius a les cames, etc.

2) Efectes no tèrmics. Els efectes no tèrmics, relacionats amb les exposicions
a microones i radiofreqüències, han estat menys estudiats, però s’han observat
lesions en òrgans interns sense que es produís un increment de la temperatura
corporal.

Hi ha nombrosos estudis basats tant en experiments amb animals com amb
investigacions efectuades sobre la població laboral exposada. Malgrat que els
estudis no són concloents, es poden extreure una sèrie de símptomes, trastorns
i alteracions, entre els quals cal destacar:

• Trastorns digestius.

• Efectes sobre el sistema nerviós: cefàlies, fatiga, nàusees, insomni, etc.

• Efectes sobre el sistema cardiovascular, com per exemple alteracions de la
tensió arterial o del ritme cardíac.

• Efectes oculars, com per exemple cataractes i lesions a la còrnia.

• Efectes hematopoètics (sobre les cèl·lules sanguínies): modificacions en el
nombre de leucocits i eritròcits, alteracions en els leucocits, etc.

• Efectes sobre l’audició.

• Efectes genètics i cel·lulars.

• Efectes sobre la reproducció i el desenvolupament.

3.1.2 Efectes biològics de les radiacions òptiques

Les radiacions òptiques es caracteritzen perquè tenen un poder energètic gran, en
comparació amb les microones i radiofreqüències, mentre que la seva capacitat de
penetració en l’organisme és petita.

El cos humà no respon de la mateixa manera a les radiacions de les diferents
regions de l’espectre òptic. Així doncs, les radiacions UV i les visibles transporten
prou energia per produir efectes fotoquímics i tèrmics, mentre que l’energia
aportada per les radiacions IR només produeix efectes tèrmics.
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Exemples de
fotosensibilitzants

Algunes substàncies químiques,
com pigments, compostos de
quitrà, alguns medicaments i

algunes substàncies utilitzades
en cosmètics, són

fotosensibilitzants.

Radiació ultraviolada

Els efectes de la radiació ultraviolada es concentren en la pell i en els ulls. La
gravetat de les conseqüències de l’exposició a radiacions UV ve determinada per
la longitud d’ona i la intensitat de la radiació i pel temps d’exposició. A banda
d’això, hi altres factors que hi influeixen, especialment en el cas de la radiació
solar:

• Factors personals. Quan la pell té més facilitat per bronzejar-se i està més
pigmentada el risc és menor.

• Fotosensibilitzants. Algunes substàncies poden augmentar la sensibilitat
a la radiació UV d’algunes persones i incrementar per tant els efectes
perjudicials.

• Moment de l’exposició. La intensitat de la radiació solar és màxima cap
al migdia. A més, les exposicions són més intenses a l’estiu que a l’hivern.
L’absència de núvols augmenta també la radiació solar que arriba.

• Lloc de l’exposició. Com més altura sobre el nivell del mar i com més a
prop de l’equador, més intensa és la radiació solar rebuda. A més, s’ha de
tenir en compte si l’exposició té lloc sobre superfícies que reflecteixen la
radiació solar (neu, sorra, grans superfícies metàl·liques, ciment, etc.), ja
que l’exposició indirecta per reflexió de les radiacions pot arribar a ser molt
important.

• Capa d’ozó. La capa d’ozó actua com a filtre i disminueix la radiació solar.

1) Efectes de les radiacions UV sobre la pell. El grau de penetració de les
radiacions ultraviolades a la pell depèn de la longitud d’ona de la radiació i
de la pigmentació de la pell. Les radiacions UVB i UVC només arriben a
l’epidermis. Les radiacions UVA arriben fins a la dermis i poden produir lesions
a les terminacions nervioses i als capil·lars sanguinis. Els principals efectes de les
radiacions ultraviolades sobre la pell són:

• Enfosquiment de la pell (bronzejat). Es produeix com a conseqüència de
l’exposició, sobretot en pells més pigmentades. Es tracta d’un efecte agut i
reversible.

• Eritemes i cremades solars. A curt termini, l’exposició a radiació UV
intensa produeix eritemes o cremades solars, que es caracteritzen per un
envermelliment i inflamació de la pell, acompanyat a vegades d’ampolles i
aixecament de la pell. Es tracta d’un efecte agut i reversible.

• Acceleració de l’envelliment de la pell i aparició de taques solars.
Aquests efectes es produeixen per exposicions repetides a radiacions UV
intensa al llarg de la vida. Es produeixen sempre que hi ha una exposició
excessiva i són efectes crònics i irreversibles.

• Càncer de pell. És un efecte aleatori, és a dir, no sempre es produeix.
La probabilitat que aparegui algun tipus de càncer de pell augmenta com
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més freqüent és l’exposició. Es tracta d’un efecte crònic i irreversible.
Els treballadors que poden resultar afectats són els d’obres públiques,
agricultura, pesca, etc.

2) Efectes de les radiacions UV sobre els ulls. Les radiacions UVB i UVC
són absorbides per la còrnia i la conjuntiva. Les radiacions UVA arriben fins al
cristal·lí. Una exposició excessiva a radiacions ultraviolades pot ocasionar efectes
a curt i a llarg termini en la salut.

El principal efecte, a curt termini, de les radiacions ultraviolades sobre els ulls
és la fotoqueratitis i la fotoconjuntivitis, que és molt dolorosa, i es caracteritza pel
parpelleig freqüent i el llagrimeig, la intolerància a la llum forta i la visió borrosa.

Aquestes alteracions apareixen poques hores després de l’exposició i normalment
desapareixen del tot al cap de pocs dies. Són per tant efectes aguts i reversibles.

El principal efecte, a llarg termini, de les radiacions ultraviolades sobre els ulls
és l’aparició de cataractes.

Les cataractes són una malaltia dels ulls que es caracteritzen per la pèrdua de
transparència del cristal·lí, la qual cosa produeix visió borrosa. Són una de les
principals causes de ceguesa a tot el món.

Altres malalties oculars que s’atribueixen amb més o menys grau de certesa a
l’exposició a llarg termini als rajos ultraviolats són les cremades a la còrnia, els
creixements en la superfície externa de l’ull, les lesions a la retina, etc.

Radiació visible

L’exposició a radiacions visibles de fonts artificials molts intenses, que produeixen
temperatures molt altes, poden produir cremades a la pell per efecte tèrmic.

Mirar directament fonts lluminoses intenses pot produir lesions tèrmiques o
fotoquímiques a la retina, amb pèrdua de visió parcial o total. Aquests efectes
són aguts i poden ser reversibles o irreversibles.

Radiació IR

Les radiacions IR se situen a l’espectre electromagnètic entre les microones i la
llum visible. Són les radiacions òptiques amb una longitud d’ona més gran i
per tant menys contingut energètic. Per aquesta raó la radiació IR no reacciona
fotoquímicament amb la matèria. Les lesions que origina són de naturalesa
tèrmica.

1) Efectes de les radiacions IR sobre la pell. Les radiacions IRA tenen més
capacitat de penetració i poden arribar a produir danys en capil·lars sanguinis i
terminacions nervioses. L’exposició a radiacions IRB i IRC produeix escalfament
superficial, amb el risc de superar la capacitat termoreguladora de l’organisme.
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L’ull es protegeix de les
radiacions IR amb el

parpelleig i el reflex de la
pupil·la.

L’exposició a radiacions IR de fonts artificials molts intenses, que produeixen
temperatures molt altes, poden produir cremades a la pell per efecte tèrmic.

2) Efectes de les radiacions IR sobre els ulls. Les radiacions IRA poden arribar
a la retina i generar cataractes i lesions tèrmiques. Les radiacions IRB i IRC, en
canvi, són absorbides per la còrnia, on poden produir lesions, eritemes i cremades.

L’exposició repetida a radiacions IR intenses que produeixen temperatures eleva-
des pot produir cataractes d’origen tèrmic. Es tracta d’efectes crònics i irreversi-
bles.

Làser

Els òrgans que poden resultar danyats en una exposició a radiació làser són els ulls
i la pell. La gravetat de les lesions dependrà de la longitud d’ona del làser, de la
seva potència i del temps d’exposició.

Els efectes que es produeixen, per tant, són els corresponents a les radiacions UV,
a les visibles, o a les IR, segons quina sigui la longitud d’ona del làser.

No obstant això, com que es tracta d’una radiació no dispersa, l’energia del feix
disminueix molt poc amb la distància. Per aquesta raó, la perillositat del làser és
superior a la d’una altra font de la mateixa potència, ja que pot concentrar l’energia
en una superfície molt petita.

3.2 Criteris de valoració

L’avaluació de riscos es basa a comparar els nivells de radiacions a què està exposat
un treballador, amb uns criteris de valoració o valors de límits definits prèviament.
Aquests valors s’estableixen de forma que nivells d’exposició inferiors no genera-
ran efectes sobre la salut dels treballadors.

Els criteris de valoració estableixen els nivells d’exposició a radiacions que
es consideren acceptables.

3.2.1 Criteris de valoració per a camps elèctrics i magnètics estàtics

Diverses organitzacions professionals i governamentals de diferents països han
desenvolupat normes d’exposició a camps elèctrics i magnètics estàtics, tant en
ambients laborals com en residencials.

Els principals criteris utilitzats actualment per valorar l’exposició a camps elèc-
trics i magnètics estàtics són els següents:



Riscos físics ambientals 51 Radiacions no ionitzants

• Criteris del Consell Nacional de Protecció Radiològica del Regne Unit
(NRPB).

• Criteris de la Conferència Americana d’Higienistes Industrials Governa-
mentals (ACGIH).

• Criteris de la Comissió Internacional contra la Radiació no Ionitzant (IC-
NIRP).

• RD 1066/2001.

• Criteris de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

En la taula 3.1 es pot veure un resum dels valors límit per a camps elèctrics i
magnètics estàtics.

Taula 3.1. Resum dels valors límit per a camps elèctrics i magnètics estàtics

OMS NRPB ACGIH ICNIRP

Camps electrostàtics (valor sostre) - 25 kV/m 25 kV/m -

Camps electrostàtics portadors
marcapassos

- - 1 kV/m -

CME laboral Ponderat - 200 mT (24 h) 60 mT (8h, cos
sencer)

600 mT (8h,
extremitats)

200 mT (8h)

Sostre - 2 T cos sencer
5 T extremitats

2 T cos sencer
5 T extremitats

2 T cos sencer
5 T extremitats

CME població
general

Ponderat - - - 40 mT

Sostre 2 T - - -

CME portadors marcapassos - 0,5 mT 0,5 mT

Criteris del NRPB o Consell Nacional de Protecció Radiologica del Regne
Unit

L’NRPB (National Radiological Protection Board), organisme del Regne Unit, va
publicar el 1993 unes recomanacions basades en l’avaluació dels possibles efectes
en la salut derivats de l’exposició a camps elèctrics i magnètics estàtics.

Aquestes recomanacions són tant per a la població laboral com per al públic en
general, excepte en alguns casos concrets, com per exemple l’exposició derivada
de la ressonància magnètica nuclear, que disposa de criteris específics.

• Camps elèctrics estàtics. Els valors límit recomanats per l’NRPB per a
l’exposició a camps elèctrics estàtics és de 25 kV/m, ja que es considera
que la majoria de la població no experimenta cap molèstia a una exposició
camps elèctrics d’intensitat inferior.

• Camps magnètics estàtics. En el cas de camps magnètics estàtics (CME),
l’NRPB defineix dos tipus de valors límit:
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ICNIRP

L’ICNIRP és una comissió
internacional d’experts creada

l’any 1992, procedent de l’IRPA
(International Protection

Association) que publica i
recomana guies o criteris que

estableixen restriccions bàsiques
i nivells de referència per limitar

l’exposició laboral i del públic
general a camps

electromagnètics.

– Un valor límit ponderat mitjà durant 24 hores, que és de 200 mT.

– Un valor límit sostre que és de 2 T per a exposicions de cos sencer i
de 5 T per a exposicions que només afectin les extremitats.

Criteris de la Conferència Americana d’Higienistes Industrials
Governamentals (ACGIH)

L’ACGIH (Americam Conference of Governmental Industrial Hygienist) publica
anualment els valors límit d’exposició (TLV) per contaminants químics i físics,
aplicables en ambients laborals.

En el cas de camps elèctrics i magnètics estàtics, es publiquen dos tipus de TLV:
el TLV-TWA (valor mitjà ponderat en el temps per a un període de 8 hores) i el
TLV-C (valor pic o sostre).

• Camps elèctrics estàtics. Per camps electrostàtics l’ACGIH defineix un
valor límit TLV-C de 25 kV/m, tant per l’exposició de cos sencer com per
la d’una part del cos.

Aquest valor correspon a les condicions a les quals es creu que la majoria
dels treballadors poden estar exposats repetidament sense efectes nocius en
la seva salut. Es basa a mantenir els corrents superficials i els corrents
induïts en l’interior del cos a nivells inferiors als que es creu que poden
produir efectes negatius en la salut.

Per a portadors de marcapassos i altres aparells electrònics, es fixa un límit
d’1kV/m, si no es disposa d‚informació específica del fabricant.

• Camps magnètics estàtics. En el cas de camps magnètics estàtics (CME),
l’ACGIH defineix dos tipus de valors límit:

– El TLV-TWA o valor límit ponderat en el temps per a un període de
8 hores s’estableix en 60 mT per al cos sencer i en 600 mT per a les
extremitats.

– El TLV-C o valor límit sostre s’estableix en 2 T per a exposicions de
cos sencer i en 5 T per a exposicions que només afectin les extremitats,
ja que en aquestes no hi ha òrgans vitals ni grans vasos sanguinis.

Per a portadors de marcapassos i altres aparells electrònics, es fixa un límit de 0,5
mT.

Criteris de la ICNIRP o Comissió Internacional contra la Radiació No
Ionitzant

L’ICNIRP (International Comission on Non-ionizing Radiation Protection) va pu-
blicar l’any 1994 uns criteris d’exposició a camps magnètics estàtics (Guidelines
on limits of exposure to static magnetic fields).



Riscos físics ambientals 53 Radiacions no ionitzants

Podeu consultar l’RD
299/2016 en la secció
“Annexos” del web.

Aquests criteris no s’apliquen en alguns casos concrets, com per exemple l’expo-
sició derivada de la ressonància magnètica nuclear, que també disposa de límits
específics.

Els límits d’exposició que proposa l’ICNIRP són diferents per als treballadors i
per a la resta de la població.

• Exposició laboral a CME. En el cas de l’exposició laboral a CME,
l’ICNIRP defineix dos tipus de valors límit:

– Un valor límit ponderat de CME en el temps, corresponent a l’exposi-
ció del cos sencer durant tota la jornada de treball, que s’estableix en
200 mT.

– Un valor límit sostre, que s’estableix en 2 T per a exposicions de cos
sencer i en 5 T per a exposicions que només afectin les extremitats.

• Exposició de la població a CME. La població general es compon de
persones de totes les edats i estat de salut possibles, i també inclou les
persones especialment sensibles (dones embarassades, lactants, vells, etc.).
A més, en alguns casos, l’exposició pot arribar a ser de durada molt superior
a les vuit hores d’una jornada laboral i es pot allargar al llarg de molts anys.

Per aquests motius, l’ICNIRP proposa uns límits més restrictius per a l’exposició
de la població general que els proposats per a l’exposició laboral i hi afegeix un
factor de seguretat de 5.

El valor límit proposat per l’ICNIRP és de 40 mT per a l’exposició general
a CME.

S’admet l’accés ocasional a instal·lacions amb valors de camp magnètic superior
a 40 mT, sempre que aquests no superin els valors límit establerts per a l’exposició
laboral.

Per a portadors de marcapassos i altres aparells electrònics, es fixa un límit de 0,5
mT.

Reial decret 299/2016

El Reial Decret 299/2016 transposa al dret espanyol la Directiva 2013/35/UE, de
26 de juny de 2013, sobre les disposicions mínimes de salut i seguretat relatives
a l’exposició a camps electromagnètics. Aquest Reial decret específica els
valors límit d’exposició, alhora que estableix l’obligació de l’empresari d’elaborar
i aplicar un pla d’acció que inclogui mesures tècniques i organitzatives que
impedeixin que es superin aquests valors.
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Criteris de l’Organització Mundial de la Salut (OMS)

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha desenvolupat diferents estudis sobre
criteris de salut ambiental per exposició a camps estàtics, en què s’examinaven
els efectes de l’exposició a CME, basant-se en publicacions científiques ben
argumentades. La principal conclusió de les avaluacions de l’OMS és que les
exposicions a nivells de CEM inferiors als límits recomanats en les directrius
internacionals de l’ICNIRP no produeixen cap conseqüència coneguda sobre la
salut.

L’OMS estableix específicament que, amb les dades disponibles, no es pot
deduir que l’exposició a curta durada per sota de 2 T impliqui un risc per a
la salut.

3.2.2 Criteris de valoració per a camps elèctrics, magnètics i
electromagnètics variables amb el temps

Els camps elèctrics, magnètics i electromagnètics variables amb el temps com-
prenen tant les radiacions de baixa (LF), molt baixa (VLF) o extremament baixa
freqüència (ELF) com les radiofreqüències i microones.

A Espanya, el Reial Decret 299/2016, de 22 de juliol, sobre la protecció de la
salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a
camps electromagnètics té per objecte, en el marc de la Llei de Prevenció de riscos
Laborals, establir les disposicions mínimes per a la protecció dels treballadors
contra els riscos per a la salut i la seva seguretat derivats o que puguin derivar-se
de l’exposició a camps electromagnètics durant el seu treball.

Les disposicions d’aquest Reial Decret s’apliquen a les activitats en què els
treballadors estiguin o puguin estar exposats a riscos derivats dels camps electro-
magnètics com a conseqüència del seu treball. Aquesta norma es refereix al risc
per a la salut i la seguretat dels treballadors a causa dels efectes biofísics directes
coneguts i als efectes indirectes causats pels camps electromagnètics.

No contempla els possibles efectes a llarg termini, ja que actualment no existeixen
dades científiques que estableixin una relació causal, ni els riscos derivats del
contacte amb conductors en tensió.

Regula les disposicions encaminades a evitar o reduir els riscos i inclou l’obligació
empresarial d’elaborar i aplicar un pla d’acció que ha de tenir les mesures
tècniques i / o d’organització destinades a evitar que l’exposició superi determinats
valors límit. També determina els valors límit d’exposició i els nivells d’ac-
ció,estableix l’obligació que l’empresari efectuï una avaluació i, en cas necessari,
mesuraments o càlculs dels nivells dels camps electromagnètics a què estiguin
exposats els treballadors i inclou una relació dels aspectes a què l’empresari haurà
de prestar especial atenció a l’avaluar els riscos.
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Especifica que els treballadors no han d’estar exposats en cap cas a valors superiors
als valors límit d’exposició. Recull la necessitat de formació dels treballadors i la
informació a aquests. S’estableixen, també, disposicions relatives a la vigilància
de la salut dels treballadors en relació amb els riscos per exposició a camps
electromagnètics.

Finalment, el Reial Decret estableix un seguit de possibles excepcions a les seves
disposicions, contemplades també a la Directiva, i inclou el règim sancionador per
incompliment del que estableix aquest Reial Decret.

Criteris de l’ICNIRP o Comissió Internacional contra la Radiació No
Ionitzant

El principal objectiu dels límits establerts en les guies de l’ICNIRP és protegir els
treballadors i la població en general dels efectes adversos per a la salut produïts
per l’exposició a camps electromagnètics.

De la mateixa manera que en l’exposició a camps estàtics, en el cas dels camps
elèctrics, magnètics i electromagnètics variables amb el temps, l’ICNIRP proposa
uns límits més restrictius per a l’exposició de la població general que els proposats
per a l’exposició laboral.

Les restriccions establertes en les guies es basen en les dades i en el coneixement
científic disponible en el moment de la publicació. Les guies estableixen dos tipus
de restriccions: les restriccions bàsiques i els nivells de referència.

1) Restriccions bàsiques. Les restriccions bàsiques són les restriccions a l’-
exposició a camps electromagnètics variables amb el temps, que estan basades
directament en els efectes coneguts sobre la salut.

Segons la freqüència, les magnituds físiques utilitzades per expressar aquestes
restriccions són: la densitat de corrent (J), la taxa d’absorció específica d’energia
(SAR) i la densitat de potència (S). D’aquestes tres magnituds, només la densitat
de potència a l’aire (fora del cos) es pot mesurar ràpidament en individus exposats.

Les unitats en què s’expressen les restriccions bàsiques són diferents segons la
freqüència.

Entre 1 Hz i 10 MHz les restriccions s’expressen com a densitat de corrent, per
prevenir els efectes sobre el sistema nerviós. Entre 100 kHz i 10 GHz, s’expressen
com a SAR, per prevenir l’estrés tèrmic de tot el cos i un escalfament local
excessiu dels teixits. En l’interval coincident, entre els 100 kHz fins a 10 MHz,
s’estableixen restriccions per a les dues magnituds: SAR i densitat de corrent
(vegeu la taula 3.2).
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Obtenció dels nivells de
referència

Alguns nivells de referència
s’obtenen a partir de les

restriccions bàsiques, mitjançant
models matemàtics i per

extrapolació dels resultats de les
investigacions de laboratori amb

tècniques de medició i/o
computacionals; d’altres es

basen en percepcions i en efectes
indirectes adversos.

Taula 3.2. Restriccions bàsiques per a exposicions a camps elèctrics i magnètics alterns (per a freqüències de fins a 10 GHz)

Tipus d’exposició Interval de
freqüència

Densitat de corrent
induït per a cap i
tronc (valor RMS)

ma/m2

SAR mesurat per a
tot el cos W/kg

SAR localitzat per a
cap i tronc W/kg

SAR localitzat per a
extremitats W/kg

Exposició laboral Fins a 1 Hz 40 - - -

1 - 4 Hz 40/ f - - -

4 Hz - 1 kHz 10 - - -

1 - 100 kHz f /100 - - -

100 kHz - 10 MHz f /100 0,4 10 20

10 MHz - 10 GHz - 0,4 10 20

Exposició del públic
en general

Fins a 1 Hz 8 - - -

1 - 4 Hz 8/ f - - -

4 Hz - 1 kHz 2 - - -

1 - 100 kHz f /500 - - -

100 kHz - 10 MHz f /500 0,08 2 4

10 MHz - 10 GHz - 0,08 2 4

f representa la freqüència de la radiació expressada en Hz

Entre 10 GHz i 300 GHz, les restriccions bàsiques afecten la densitat de potència,
per tal de prevenir l’escalfament excessiu dels teixits (taula 3.3).

Taula 3.3. Restriccions bàsi-
ques per a la densitat de potència
(freqüències entre 10 i 300 GHz)

Tipus d’exposició Densitat de potència S (W/m2)

Exposició laboral 50

Exposició del públic en general 10

Les restriccions bàsiques exposades s’han establert tenint en compte les variacions
que poden introduir les diferents sensibilitats individuals, les variacions en l’estat
de salut i l’edat de les persones exposades, i les condicions de l’entorn.

2) Nivells de referència. Els nivells de referència són nivells proporcionats per
avaluar de forma pràctica les exposicions i determinar si és probable que no es
respectin les restriccions bàsiques.

Les magnituds en què s’expressen els nivells de referència són: la intensitat de
camp elèctric (E), la intensitat de camp magnètic (H), la densitat de flux magnètic
(B), la densitat de potència (S), els corrents que flueixen a través de les extremitats
(IL), el corrent de contacte (Ic) i l’absorció d’energia específica (SA).

Els nivells de referència de l’exposició es proporcionen per poder-los
comparar amb els valors mesurats o calculats de les magnituds físiques.

Els nivells de referència s’obtenen pressuposant un acoblament màxim del camp
amb l’individu exposat, cosa que no sempre succeeix. D’aquesta manera s’obté
una protecció màxima.
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S’estableixen nivells de referència tant per a l’exposició laboral com per a
l’exposició del públic en general (taules 16 i 17).

Taula 3.4. Nivells de referència per a l’exposició laboral a camps elèctrics i magnètics (valors RMS)

Interval de freqüències Intensitat de camp
elèctric E (V/m)

Intensitat de camp
magnètic H (A/m)

Densitat de flux magnètic
B (µT)

Densitat de potència S
(W/m2)

Fins a 1 Hz - 1,63 x 105 2 x 105 -

1 - 8 Hz 20.000 1,63 x 105 / f 2 2 x 105 / f 2 -

8 - 25 Hz 20.000 2 x 104 / f 2,5 x 104 / f
-

0,025 - 0,82 kHz 500 / f 20 / f 25/f -

0,82 - 65 kHz 610 24,4 30,7 -

0,065 - 1 MHz 610 1,6/ f 2/f -

1 - 10 MHz 610 / f 1,6/ f 2/f -

10 - 400 MHz 61 0,16 0,2 10

400 - 2.000 MHz 3 f 0,5 0,008 f 0,5 0,01 f 0,5 f / 40

2 - 300 GHz 137 0.36 0.45 50

f és la freqüència de la radiació expressada en les unitats indicades a la columna d’interval de freqüències.

Taula 3.5. Nivells de referència per al public en general a camps elèctrics i magnètics (valors RMS)

Interval de freqüències Intensitat de camp
elèctric E (V/m)

Intensitat de camp
magnètic H (A/m)

Densitat de flux magnètic
B (µT)

Densitat de potència S
(W/m2)

Fins a 1 Hz -
3,2 x 104 4 x 104 -

1 - 8 Hz 10.000 3,2 x 104 / f 2 4 x 104 / f 2 -

8 - 25 Hz 10.000 4000/ f 5000/ f -

0,025 - 0,8 kHz 250 / f 4/f 5 / f -

0,8 - 3 kHz 250 / f 5 6,25 -

3 - 150 kHz 87 5 6,25 -

0,15 - 1 MHz 87 0,73 / f 0,92 / f -

1 - 10 MHz 87 / f 0,5 0,73 / f 0,92 / f -

10 - 400 MHz 28 0,073 0,092 2

400 - 2.000 MHz 1,375 f 0,5 0,0037 f 0,5 0,0046 f 0,5 f / 200

2 - 300 GHz 61 0.16 0,20 10

f és la freqüència de la radiació expressada en les unitats indicades a la columna d’interval de freqüències.

Els nivells mesurats o calculats de qualsevol d’aquestes magnituds es poden
comparar amb el valor de referència adient.

Si es respecten els nivells de referència, podem garantir que s’estan
respectant les restriccions bàsiques.

Si els valors mesurats o calculats superen els nivells de referència, això no implica
que no s’estiguin respectant les restriccions bàsiques. En aquest cas, cal una anàlisi
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més detallada per comprovar el compliment de la restricció bàsica i determinar si
cal implantar mesures de protecció addicionals.

En general, els valors de referència estan pensats com a valors mitjans, calculats
espacialment sobre tota l’extensió del cos de l’individu exposat, però tenint molt
en compte que no s’han de sobrepassar les restriccions bàsiques d’exposició
localitzades.

En determinats casos, en què l’exposició està molt localitzada, no és adient
utilitzar els nivells de referència i s’ha d’avaluar directament si es respecta la
restricció bàsica localitzada. És el cas, per exemple, dels telèfons mòbils, en què
l’exposició es localitza fonamentalment al cap.

3.2.3 Projecte CEM de l’OMS

Diferents organismes nacionals i internacionals han formulat directrius que esta-
bleixen límits per a l’exposició a camps electromagnètics (CEM) en el treball i en
els llocs de residència. Els criteris es basen fonamentalment en avaluacions dels
efectes biològics que produeixen conseqüències per a la salut.

El Projecte Internacional de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha compi-
lat una base de dades de normes de tot el món que limiten l’exposició a CEM.

Les normes sobre CEM que hi ha arreu del món són molt dispars. Per
aquest motiu l’OMS ha iniciat un procés d’harmonització en tot el món de
les normes sobre camps electromagnètics.

En el Projecte Internacional CEM, hi participen 54 països i 8 organitzacions
internacionals, fet que implica fomentar l’establiment de límits d’exposició i altres
mesures de control que proporcionin el mateix grau de protecció de la salut a totes
les persones.

3.2.4 Criteris de valoració per a radiacions òptiques

El RD 486/2010 regula l’exposició dels treballadors a radiacions òptiques arti-
ficials. La seva interpretació i aplicació està recollida a la Guía técnica para la
evaluación y prevención de los riesgos relacionados con las radiaciones ópticas
artificiales publicada l’any 2015 per l’INSHT.

La capacitat de les diferents radiacions òptiques per produir danys a la salut s’ha
determinat amb nombrosos estudis epidemiològics i d’experimentació. Els nivells
màxims s’han establert per sota dels nivells perillosos derivats d’aquestes dades.

La perillositat de les radiacions òptiques no és homogènia en tot l’espectre, per
això els criteris d’avaluació s’estableixen en funció de la longitud d’ona de la

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TEXTOS%20LEGALES/Guias%20%20legislacion%20%20disposiciones%20normativas/GuiasTecnicas/2015%20radiaciones%20opticas%20artificiales/guia%20radiaciones%20opticas.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TEXTOS%20LEGALES/Guias%20%20legislacion%20%20disposiciones%20normativas/GuiasTecnicas/2015%20radiaciones%20opticas%20artificiales/guia%20radiaciones%20opticas.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TEXTOS%20LEGALES/Guias%20%20legislacion%20%20disposiciones%20normativas/GuiasTecnicas/2015%20radiaciones%20opticas%20artificiales/guia%20radiaciones%20opticas.pdf
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radiació. Els valors límit recomanats són valors complexos que s’han de calcular
per a cada cas concret. Els paràmetres que s’han de conèixer són:

• La longitud d’ona de la radiació, ja que es proporcionen valors de referència
diferents per a cada regió de l’espectre òptic.

• L’òrgan exposat (ulls o pell), ja que aquests criteris estan definits de forma
diferent per a ulls i pell.

• El temps d’exposició, ja que s’estableixen factors de correcció segons el
temps d’exposició.

• La geometria de l’exposició ocular, ja que el valor límit s’expressa en
diferents magnituds, segons quina sigui aquesta geometria. La geometria
de l’exposició ocular ve donada per l’angle subtendit (α).

L’angle subestès (α) es pot definir com l’angle visual format per la font i l’ull
d’un observador o el punt de mesura. Es determina a partir del quocient entre la
dimensió de la font i la distància de visió. La dimensió de la font es determina
segons les seves característiques. Així per exemple, per a una font circular, la
dimensió de la font és el diàmetre (figura 3.2).

Figura 3.2. Representació de l’angle subestès

L’angle subestès determina les condicions de visió i permet distingir entre fonts
que formen una imatge “puntual” a la retina i fonts que formen una imatge
“extensa”, per comparació amb l’angle subestès mínim (mín), que ve donat pels
criteris de valoració (figura 3.3).

Figura 3.3. Exposició dels ulls a la radiació visible: font extensa i font puntual
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Els valors límits per a les radiacions òptiques estan recollits al RD 486/2010.
A l’annex I d’aquest RD es poden consultar els referits a radiacions òptiques
incoherents i a l’annex II estan els referits a radiacions làser.

Criteris de l’ACGIH per a radiacions òptiques

Entre els criteris d’avaluació més utilitzats per a les radiacions òptiques figuren els
TLV de l’ACGIH. Aquests valors límit es defineixen separadament per a radiacions
UV i per a radiacions IR i visibles.

1) Criteris de l’ACGIH per a radiacions UV. La radiació UV és, dintre de les
radiacions no ionitzants, la que té un contingut energètic més gran, però a la vegada
té un poder de penetració petit, i per tant els seus efectes es limiten a la pell i als
ulls.

Els TLV definits per l’ACGIH estableixen, per a cada longitud d’ona, l’exposició
radiant diària màxima que pot incidir sobre la pell o l’ull sense que apareguin
efectes perjudicials (taula 3.6 i taula 3.7).

Taula 3.6. Valors límit d’exposició radiant per a radiacions UVB i UBC

Longitud d’ona (nm) Exposició radiant
diària (J/m2 )

Longitud d’ona (nm) Exposició radiant
diària (J/m2)

180 2500 265 37

190 1600 270 30

200 1000 275 31

205 590 280 34

210 400 285 39

215 320 290 47

220 250 295 56

225 200 297 65

230 160 300 100

235 130 303 250

240 100 305 500

245 83 308 1.200

250 70 310 2.000

254 60 313 5.000

255 58 315 10.000

260 46

Taula 3.7. Valors límit d’exposició radiant per radiacions UVA

Longitud d’ona (nm) Exposició radiant
diària (J/m2)

Longitud d’ona (nm) Exposició radiant
diària (J/m2)

315 1 340 11

316 1,3 345 13

317 1,5 350 15

318 1,9 355 19
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Taula 3.7 (continuació)

Longitud d’ona (nm) Exposició radiant
diària (J/m2)

Longitud d’ona (nm) Exposició radiant
diària (J/m2)

319 2,5 360 23

320 2,9 365 27

322 4,5 370 32

323 5,6 375 39

325 6 380 47

328 6,8 385 57

330 7,3 390 68

333 8,1 395 83

335 8,8 400 100

Per calcular l’exposició radiant diària i poder-la comparar amb els valors límits
definits, s’ha de multiplicar la irradiància (en W/m2) pel temps diari d’exposició
(en segons).

Aquests límits no s’apliquen a la radiació làser, ni a individus sensibles a la llum
UV o exposats a agents fotosensibilitzadors. A més, els nivells d’exposició per a
la pell són recomanacions, atès que la sensibilitat i per tant la possibilitat que les
diferents pells pateixin dany és molt variable.

Si la font emet a diferents longituds d’ona, s’ha de considerar que els efectes són
additius i s’ha de calcular la suma dels quocients entre les exposicions radiants i
els valors límit en cadascuna de les longituds d’ona que emet la font. Aquest valor
ha de ser inferior a la unitat perquè l’exposició es consideri acceptable.

Font que emet diferents longituds d’ona

En una font que emeti a dues longituds d’ona diferents, 1 = 250 nm i 2 = 285 nm, i amb
una exposició radiant de 50 J/m2 a 250 nm i de 28 J/m2 a 285 nm, s’haurien de cercar els
valors límit a cada longitud d’ona i calcular la suma:

• Exposició radiant a 250 nm/valor límit d’exposició radiant a 250 nm = 50/70 = 0,71.

• Exposició radiant a 285 nm/valor límit d’exposició radiant a 285 nm = 28/39 = 0,72.

• Suma = 1,43, per tant l’exposició no es considera aceptable.

2) Criteris de l’ACGIH per a radiacions IR i visible. Els TLV per a la
radiació visible i infraroja estan definits per l’ACGIH amb tres objectius diferents:
protecció de la retina davant lesions tèrmiques, protecció de la retina davant lesions
fotoquímiques produïdes per la llum blava i protecció davant efectes retardats
sobre el cristal·lí.

Per fer una avaluació de l’exposició cal conèixer la radiància espectral de la font
lluminosa i la irradiància espectral mesurada als ulls del treballador.

A partir de la radiància espectral a diferents longituds d’ona, mesurada per la font
lluminosa o obtinguda del fabricant de la làmpada, es pot calcular la radiància
espectral integrada ponderada:
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• El factor de ponderació serà la funció Rλ,si es vol protegir la retina contra
efectes tèrmics.

• El factor de ponderació serà la funció Bλ, si es vol protegir la retina contra
lesions fotoquímiques produïdes per la llum blava.

El valor límit que s’estableix per a la radiància espectral integrada
ponderada amb la funció Rλ, i expressada en W/cm2·sr, és de 5/α·t1/4, en
què t és la durada de l’exposició en segons i α l’angle subestès.
El valor límit que s’estableix per a la radiància espectral integrada
ponderada amb la funció Bλ, i expressada en W/cm2·sr, és de 0,01 W/cm2·sr,
si el temps de visió és superior als 10.000 segons.

Si el temps de visió és inferior, s’estableix com a valor límit que el producte
de la radiància pel temps de visió ha de ser inferior a 100 J/cm2·sr.

Si el que es vol és protegir la còrnia i el cristal·lí de lesions tèrmiques, el paràmetre
que es té en compte és la irradiància total.

El valor límit que s’estableix per a la irradiància total corresponent a una
exposició a radiacions infraroges de longitud d’ona entre 770 i 3.000 nm és
de 10 mW/cm2, per a temps d’exposició superiors a 1.000 segons.
Si el temps d’exposició (t) és inferior als 1.000 segons, s’estableix com a
valor límit 1,8·t3/4 W/cm2.

Criteris de la norma UNE-EN 60825 per a radiacions làser

La norma UNE-EN 60825, que és el document bàsic sobre seguretat dels equips
que utilitzen radiacions làser, estableix els valors de l’exposició màxima permis-
sible (EMP) com a valor de referència per a aquestes radiacions.

L’exposició màxima permissible (EMP) és el nivell de radiació al qual,
en circumstàncies normals, es poden exposar les persones sense efectes
adversos. Representen el nivell màxim al qual és possible exposar la pell o
els ulls sense que es produeixin lesions immediates ni després d’un període
de temps prolongat.

El nivell d’EMP no és un valor fix, sinó que depèn de molts factors, com la
longitud d’ona d’emissió, el possible efecte additiu, el temps d’exposició, el tipus
d’emissió (contínua, a impulsos...), el tipus d’exposició ocular (fonts extenses o
fonts puntuals), exposició de la pell, etc. Els valors d’EMP es defineixen tenint en
compte:

• La forma d’exposició, que pot ser visió directa del raig, visió d’una font
extensa o exposició de la pell.
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Podeu consultar la
informació sobre les guies
de l’ICNIRP en la secció
“Bibliografia” del web.

• La longitud d’ona de la radiació.

• El temps d’exposició.

Els valors d’EMP són valors d’irradiància, de radiància o d’exposició radiant,
que es poden mesurar amb radiòmetres específicament adaptats per a la mesura
d’aquestes radiacions.

La instrumentació i els protocols detallats per mesurar radiacions làser es poden
trobar en manuals especialitzats. No obstant això, a causa dels riscos per al
personal que fa les mesures i de les dificultats tècniques per a obtenir dades fiables,
algunes institucions, com l’AIHA, fins i tot desaconsellen fer-les. En lloc de les
mesures, es recomana calcular de forma teòrica, a partir de les característiques de
la font i de l’exposició, els valors d’exposició.

Criteris de l’ICNIRP per a radiacions òptiques

L’INSHT utilitza com a valors de referència per a les radiacions òptiques els
criteris de l’ICNIRP. Els criteris de l’ICNIRP es recullen en unes guies o
recomanacions, entre els quals cal destacar:

• La guia sobre límits d’exposició a radiació UV entre 180 i 400 nm.

• La guia sobre límits d’exposició a les radiacions làser de longituds d’ona
entre 180 nm i 1 nm i la seva revisió.

Les guies de l’ICNIRP s’han elaborat tenint en compte els criteris publicats sobre
radiacions òptiques, com els TLV definits per l’ACGIH i els valors definits per
l’HCN (Health Council of Netherlands).

Respecte a aquests valors definits per l’ACGIH i l’HCN, les guies ICNIRP
introdueixen petites modificacions.

3.3 Avaluació i mesurament

L’avaluació de l’exposició a radiacions no ionitzants consisteix a determinar els
valors de l’exposició per comparar-los amb els criteris de valoració corresponents.

La determinació d’aquests valors d’exposició es pot fer mitjançant càlculs, a partir
de les dades corresponents a la font d’emissió, o mesurant l’exposició amb els
instruments adients.
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La regió de camp llunyà
correspon a una distància

prou llunyana de la font
(entre 1 i 3 longituds d’ona).

3.3.1 Avaluació i mesurament de CEM

Per avaluar el risc d’exposició a camps electromagnètics, cal conèixer les magni-
tuds H, E o S dels camps existents en la proximitat de l’individu.

Aquestes magnituds es poden estimar a partir de les característiques de la font, però
els càlculs són complexos i sovint poc fiables. Per aquesta raó, cal fer mesures de
la radiació amb els equips adients.

L’avaluació i mesura de CEM és diferent segons la distància entre la font i
l’observador. Aquesta distància, en funció de la longitud d’ona de la font, permet
distingir dues regions: la regió del camp llunyà i la regió del camp pròxim.

En la regió del camp llunyà el camp elèctric i el magnètic estan en fase, i
només cal una mesura per caracteritzar el camp. En aquest cas, s’utilitza la
densitat de potència S per valorar l’exposició.

Emprant la magnitud S, en la regió de camp llunyà, s’està efectuant una valoració
conjunta dels camps elèctric i magnètic, atès que en aquesta regió es compleix
que:

S = E ·H; S =
E2

377
i S = H2 · 377

En el camp pròxim, la relació entre el camp elèctric i el magnètic és
complexa, i s’han de mesurar separadament la intensitat del camp elèctric
i del camp magnètic.

La valoració de l’exposició a CEM per a freqüències molt altes, en la gamma de
microones, implica la mesura en la regió del camp llunyà i per tant, la determinació
de la densitat de potència S. En les proximitats de fonts de microones i en
radiofreqüències amb longituds d’ona més grans, així com en ELF, les mesures
sempre es fan en camp pròxim, i s’han de mesurar sempre E i H, ja que la densitat
de potència S no és una magnitud apropiada.

Els equips per mesurar aquestes magnituds consten d’un aparell amb diferents
sondes intercanviables, segons la freqüència i la magnitud del camp que s’hagi de
mesurar.

Equip mesurador de radiacions no
ionitzants per a mesures de camps

magnètics o elèctrics

Resumint, per fer un mesurament correcte i apropiat de radiacions electromagnè-
tiques, s’han de tenir en compte els aspectes següents:

• S’ha de conèixer a fons la radiació que s’ha de mesurar: freqüència,
potència, etc.

• S’han d’estudiar els punts de mesura: si està en camp pròxim o llunyà, si
rep radiacions d’altres equips, etc.
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Accessibilitat de les fonts

Les fonts de radiació que estan
encapsulades o treballen en
procés tancat (tant la font com el
punt d’aplicació estan dintre
d’un recinte o carcassa de
seguretat) utilitzades en
condicions normals no
representen un perill, ja que la
radiació no és accessible per al
treballador i, per tant, no són
origen de risc potencial.

Temps d’exposició

El paràmetre més difícil de
determinar és el temps
d’exposició, ja que depèn
generalment de l’observació del
lloc de treball i la seva magnitud
influeix de manera decisiva
sobre el resultat de la valoració.
La millor opció és determinar-lo
en col·laboració amb el
treballador i l’empresa, o amb
els seus respectius representants.

• S’han de seleccionar les unitats i l’equip de mesura adients per a la radiació
a mesurar: que serveixi per a tot l’interval de freqüències, que la sonda sigui
la idònia, etc.

3.3.2 Avaluació i mesurament de radiacions òptiques

Perquè hi hagi risc per radiacions òptiques, s’han de donar dues condicions: que hi
hagi una font d’emissió i que aquesta estigui accessible per al treballador o impacti
sobre ell o sobre les instal·lacions.

Les dades que s’han de conèixer per determinar si hi ha risc per radiacions òptiques
es poden agrupar en dos blocs:

• Característiques físiques de la font emissora de radiacions òptiques:
interval de longituds d’ona d’emissió, potència emesa per la font i la seva
variació en el temps (font contínua o d’impulsos), etc.

• Característiques del lloc de treball: la distància del treballador a la font,
el temps d’exposició, l’angle de visió, el material processat, la possibilitat
de reflexos, etc.

Per tant, per poder determinar si hi ha un risc, és molt important obtenir les
especificacions de la font emissora, a partir del manual d’instruccions o de
l’etiqueta de l’equip, i recollir informació sobre el lloc de treball.

Si en un lloc de treball coincideixen una font de radiacions òptiques d’alta
intensitat radiant i la possibilitat que entri en contacte amb el treballador,
s’estimarà que hi ha un risc potencial per radiacions òptiques i, en
conseqüència, caldrà avaluar-lo per comprovar si és o no superior al risc
tolerable.

Quan se suposa, per les característiques de la font i del lloc de treball, que hi ha
exposició a radiació òptica es pot actuar de dues maneres:

• Mesurar l’exposició en el lloc de treball, per a cada regió de l’espectre.

• Estimar l’exposició en el cas més desfavorable, mitjançant càlculs.

Òbviament, els resultats quan es facin els mesuraments, seran més fiables que
quan es facin els càlculs teòrics; per tant, en principi, l’opció de mesurar és més
recomanable.

No obstant això, no es recomana fer mesures de l’exposició a radiacions òptiques
sense cap experiència en radiometria, ja que en les mesures radiomètriques hi
moltes fonts de possibles errors.



Riscos físics ambientals 66 Radiacions no ionitzants

Resposta cosinus

La resposta cosinus és un
accessori que corregeix la

variació de la irradiància sobre
una superfície amb l’angle

d’incidència.

Per mesurar l’exposició a radiacions òptiques cal un equip capaç de mesurar
la irradiància o la radiància totals, en la posició del treballador. Per això
s’utilitzen els radiòmetres i espectroradiòmetres com a instruments de
mesura, o en el cas de les mesures fotomètriques, els fotòmetres.

Normalment els radiòmetres i espectroradiòmetres sensibles a les radiacions
òptiques estan equipats amb els elements següents: sistema òptic d’entrada, filtres
de ponderació, detector, amplificador i sortida de dades.

1. El sistema òptic d’entrada que defineix l’angle de visió del detector. El
sistema òptic d’entrada integra el flux radiant que arriba al radiòmetre des
de totes les direccions de l’espai. Les seves característiques són diferents
segons el paràmetre que s’hagi de mesurar:

• Per mesurar la irradiància, l’òptica d’entrada ha de tenir resposta
cosinus, per captar la màxima radiació possible.

• Per mesurar la radiància, l’òptica d’entrada ha de ser telescòpica, per
reproduir el camp de visió de l’ull humà.

2. Els filtres de ponderació seleccionen l’interval de longituds d’ona adient
per fer les mesures. Hi ha filtres que inclouen les corbes de ponderació
espectral per a UV, per al risc blau, etc. No tots els radiòmetres disposen de
filtres.

En els espectroradiòmetres, en comptes de filtres tenim un monocromador,
que permet mesurar la distribució de la radiació incident en funció de la
longitud d’ona.

3. Els detectors converteixen l’energia radiant incident en corrent elèctric, i
produeixen un senyal elèctric proporcional a la potència absorbida.

4. L’amplificador amplifica el senyal produït pel detector.

5. La sortida de dades és un valor numèric, que correspondrà a la mitjana
d’un conjunt de mesures.

En fer qualsevol mesura, de qualsevol radiació, és molt important seguir un
protocol, en què s’especifiquin les condicions de mesura (situació del sensor
respecte a la font de radiació i la superfície irradiada, duració de la mesura, etc.),
perquè els resultats obtinguts tinguin un significat concret i puguin ser comparats
amb els valors límit o amb especificacions.

Els valors d’exposició laboral obtinguts per a cada interval espectral (mesures i/o
càlculs teòrics) es comparen amb els corresponents criteris de valoració. Quan els
nivells de referència no se sobrepassen, el risc és tolerable (però caldrà comprovar
periòdicament que les condicions segures es mantenen). En els casos en què se
sobrepassi el nivell de referència, s’ha de calcular el temps d’exposició permès per
a aquests nivells d’irradiació i a continuació aplicar-hi mesures de control.

Respecte als làsers en general, no és necessari fer mesures per a la vigilància de
nivells perillosos de radiació làser en els llocs de treball. Les dimensions de la
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majoria de làsers són tals, que és poc probable alterar les trajectòries dels feixos.
A més, el cost dels radiòmetres per a radiacions làser és elevat. Per aquest motiu,
les normes actuals recomanen mesures de control basades en la classe de risc i no
en el mesurament en el lloc de treball.

El fabricant haurà de fer mesures per classificar adequadament l’equip i garantir
el compliment de les normes de seguretat.
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4. Control de l’exposició a radiacions no ionitzants

En l’actualitat, les investigacions i els estudis epidemiològics sobre els efectes
en les persones, derivats de l’exposició a radiacions no ionitzants, no són en
molts casos concloents. Per aquesta raó, en matèria de protecció dels treballadors
i del públic en general, es recomana aplicar la precaució i evitar l’exposició
innecessària mentre hi hagi incertesa científica sobre els efectes de les radiacions
sobre la salut.

El coneixement disponible justifica l’adopció de mesures de control, per reduir la
intensitat i la durada d’aquestes exposicions.

El control de l’exposició a radiacions no ionitzants significa implantar o
executar accions eficaces per prevenir els riscos i mantenir les condicions
de treball sense risc de forma permanent i sota qualsevol circumstància.

Les mesures de protecció davant les radiacions no ionitzants s’han d’escollir en
funció d’alguns paràmetres, com el tipus de font, les característiques de la radiació,
l’activitat de la font, etc.

No obstant això, hi ha algunes mesures preventives comunes que s’han d’aplicar
a l’hora de treballar amb qualsevol tipus de radiació no ionitzant.

4.1 Mesures generals per al control de radiacions no ionitzants

Si a partir de la informació obtinguda en l’avaluació de riscos es constata que
l’exposició dels treballadors a radiacions no ionitzants supera els valors límit
de referència, l’empresari haurà d’elaborar i aplicar un pla d’actuació en què
s’incloguin les mesures de control destinades a evitar que se superin aquests valors.

Les mesures de control que s’apliquen generalment a les radiacions no ionitzants
es poden classificar, atenent l’element sobre el qual actuen, en quatre grans grups:
accions sobre la font, accions sobre l’ambient, accions sobre l’organització del
treball i accions sobre les persones.

En la figura 4.1, podeu veure un resum dels mètodes generals per al control dels
riscos derivats de les radiacions no ionitzants.
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Figura 4.1. Mesures generals per al control de radiacions no ionitzants

4.1.1 Accions sobre la font

L’objectiu de les accions sobre la font és evitar la presència de radiacions no ionit-
zants en l’ambient o, en cas que aquestes es produeixin, evitar-ne la propagació.
Algunes d’aquestes accions són:

• Elecció adient dels equips. S’han de seleccionar equips que generin les
mínimes radiacions possibles, tenint en compte el treball que han de dur a
terme. És a dir, s’han de seleccionar equips que hagin integrat la prevenció
anticipadament, en el mateix disseny de l’equip.

Per això s’han d’adquirir equips que compleixin el que disposa el RD
1435/1997, de seguretat en màquines, i portin el marcatge CE.

D’aquesta manera, ens assegurem que l’emissió de radiacions es redueix
a l’estrictament necessari i disposem d’un manual d’instruccions amb
informació sobre les condicions d’utilització previstes pel fabricant, la
instal·lació i manteniment adients, el marcatge i etiquetatge de seguretat
i, en cas necessari, la protecció individual específica per a aquest lloc de
treball.

La limitació de l’emissió té com a objecte assegurar que no se sobrepassin
els nivells de referència per a exposició laboral.

La primera mesura de control que s’hi ha d’aplicar és la prevenció
integrada,que consisteix a reduir els riscos en el mateix disseny dels equips.

• Tancaments amb cabines. Quan la prevenció no està integrada en el mateix
disseny de la font de radiació, s’hauran d’adoptar mesures tècniques per
reduir l’emissió de radiacions no ionitzants, com per exemple la construcció
de tancaments que aïllin totalment l’equip i evitin que les radiacions arribin
a les persones.
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Senyalització

La senyalització de les zones
d’exposició és molt convenient
per a les persones portadores de
marcapassos pel perill
d’interferència en el seu
funcionament amb algunes
radiacions no ionitzants.

• Apantallament i atenuació. Quan les dimensions o altres característiques
fan que no sigui possible el tancament total de la font de radiació, es poden
interposar pantalles, barreres, etc., que atenuïn els nivells de radiació.

• Utilització d’enclavaments. Es poden utilitzar dispositius de seguretat,
com enclavaments, que desconnectin la font en retirar la protecció. D’aques-
ta manera la radiació es deixarà d’emetre quan s’obri el tancament protector.

• Mesures periòdiques dels paràmetres de la radiació. És convenient fer
mesures dels nivells de radiació existents i valorar les exposicions utilitzant
els valors de referència contrastats.

• Manteniment dels equips. L’elaboració i aplicació de programes adients
de mantenimient dels equips de treball és imprescindible per evitar el
deteriorament dels equips i aconseguir que continuïn sent segurs.

4.1.2 Accions sobre l’ambient

L’objectiu de les accions sobre l’ambient és evitar o disminuir, en la mesura que
es pugui, la propagació de les radiacions emeses en l’ambient de treball. Algunes
d’aquestes mesures són:

• Recobriment antireflectant. La utilització de recobriments antireflectants a
les parets evita la reflexió de les radiacions sobre les parets.

• Control de la temperatura, la humitat i la ventilació.

• La redistribució de les fonts radiants, quan es pugui, evitant la concentració
de més d’una font en un mateix ambient i allunyant-les del lloc de treball.

• Delimitació i senyalització de les zones de perill. Es tracta de delimitar
àrees de treball, senyalitzar el risc i limitar l’accés a l’àrea de risc a totes les
persones no relacionades amb el lloc de treball.

L’RD 485/1997, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de
seguretat i salut en el treball, recull els senyals que s’han d’utilitzar en el cas de
radiacions no ionitzants (figura 4.2).

Figura 4.2. Senyals per radiacions no ionitzants
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Llei de la inversa del
quadrat

La radiació electromagnètica
compleix la llei de la inversa del

quadrat, és a dir, en doblar la
distància a la font d’emissió, la

intensitat de la radiació
disminueix no a la meitat, sinó a

la quarta part.

4.1.3 Accions sobre l’organització del treball

Quan el risc no està controlat perquè les radiacions s’han d’utilitzar en àrea oberta
o per altres motius, s’hi ha d’aplicar un programa de mesures organitzatives sobre
el lloc de treball per reduir l’exposició. Entre aquestes mesures podem esmentar:

• Reduir el temps d’exposició i establir mecanismes per evitar exposicions
innecessàries a radiacions no ionitzants.

• Augmentar la distància del treballador a la font. Com a norma general,
cal tenir en compte que l’exposició a radiacions disminueix ràpidament a
mesura que augmenta la distància entre la font d’emissió i el treballador.

• Permetre l’accés només a persones autoritzades. L’accés als camps potents
ha d’estar restringit i les zones afectades, senyalitzades.

• Avaluar els riscos de qualsevol projecte o activitat que impliqui treballar
amb radiacions no ionitzants.

• Establir procediments escrits amb mètodes de treball que impliquin una
exposició menor a radiacions no ionitzants i revisar-ne el compliment
periòdicament.

• Considerar la possibilitat d’automatitzar el procés.

4.1.4 Accions sobre les persones

Les accions sobre les persones, especialment la formació i la informació, són me-
sures complementàries imprescindibles per aconseguir l’eficàcia de les mesures
sobre la font i sobre l’ambient, i de les mesures organitzatives. Algunes d’aquestes
accions són:

• Informar els treballadorssobre els riscos per a la salut de l’exposició a la
radiació emesa per l’equip que utilitzen, sobre el nivell d’exposició en el seu
lloc de treball, i sobre les mesures de prevenció i protecció recomanades.

• Formar específicament els treballadors, quan calgui, sobre la utilització
segura de l’equip i la utilització de les mesures tècniques adoptades per
prevenir el risc. La formació no s’hauria de limitar només a la fase inicial
del treball, ja que està demostrada l’eficàcia de les accions formatives
periòdiques adaptades al lloc de treball.

La Directiva 2004/40/CE, sobre les disposicions mínimes de seguretat i
salut relatives a l’exposició dels treballadors als riscos derivats dels agents
físics (camps electromagnètics), estableix que l’empresari té l’obligació de
formar i informar els treballadors dels riscos laborals existents a l’empresa,
en general i en cada lloc de treball en particular, i vetllar perquè els



Riscos físics ambientals 73 Radiacions no ionitzants

treballadors exposats a riscos derivats dels camps electromagnètics i/o
els seus representants rebin la informació i formació necessàries sobre el
resultat de l’avaluació de riscos.

Informació als treballadors

L’empresari, segons l’article 6 de la Directiva 2004/40/CE, ha d’informar el treballador en
particular sobre:

“a) Las medidas adoptadas para evitar o reducir los riesgos de exposición a campos
electromagnéticos.

b) Los valores y conceptos de los valores límite de exposición y de los valores que dan
lugar a una acción y los riesgos potenciales asociados.

c) Los resultados de las evaluaciones, mediciones y/o cálculos de los niveles de
exposición a campos electromagnéticos.

d) La forma de detectar los efectos adversos para la salud debidos a la exposición y la
forma de informar sobre ellos.

e) Las circunstancias en las que los trabajadores tienen derecho a una vigilancia de la
salud.

f) Las prácticas de trabajo seguras para reducir al mínimo los riesgos derivados de la
exposición.”

• Utilització dels equips de protecció individual (EPI) adients, quan sigui
necessari, en funció del tipus de radiació i la part del cos exposada. Els
EPI han de ser específics per a cada cas concret i s’han d’ajustar a les
normes UNE. Tant en el cas d’exposició a radiacions òptiques com en el
cas d’exposició a CEM, algunes de les proteccions individuals que es poden
utilitzar són les pantalles facials, les ulleres, la roba de treball, etc.

• Fer la vigilància de la salut del personal exposat. És necessari fer exàmens
de salut específics, en funció dels riscos, al personal exposat a radiacions.
Aquests reconeixements mèdics se centren generalment en la funció visual
i de la pell, i s’han de fer periòdicament.

L’empresari ha d’adoptar les mesures oportunes per garantir que el metge
encarregat de la vigilància de la salut tingui accés als resultats de l’avaluació
de riscos.

4.2 Control de l’exposició a CEM

L’empresari ha d’eliminar o reduir al mínim els riscos derivats de l’exposició a
camps electromagnètics, de manera que l’exposició no superi mai els valors límits
de referència (article 5 de la Directiva 40/2004/CE).

Els riscos s’hauran de reduir al mínim, tenint en compte el progrés tècnic i la
disponibilitat de mesures de control. A més s’hauran d’adoptar les mesures
preventives col·lectives que siguin adients i s’haurà d’informar els representats
dels treballadors d’aquestes mesures.
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Gàbia de Faraday

L’efecte de la gàbia de Faraday es
posa de manifest en nombroses
situacions quotidianes, com per

exemple en el funcionament
incorrecte dels mòbils dins dels
ascensors. La gàbia de Faraday
pot ser una capsa metàl·lica, un

vestit metàl·lic com els dels
electricistes, el xassís d’un

aparell elèctric, etc.

4.2.1 Control de l’exposició a CME, LF, VLF i ELF

Quan es tracta d’exposició a camps estàtics i a radiacions de baixa (LF), molt
baixa (VLF) o extremament baixa freqüència (ELF), la major part de les vegades
és difícil actuar sobre la font emissora.

Per controlar aquest tipus de radiacions, són aplicables totes les mesures generals
per al control de radiacions no ionitzants.

Entre aquestes mesures, cal destacar com un dels sistemes més utilitzats
l’apantallament, basat en el principi de la gàbia de Faraday. Una gàbia de
Faraday és qualsevol recobriment metàl·lic, connectat a terra, que impedeix en
l’interior la influència dels camps elèctrics exteriors.

Aquest mètode d’aïllar la font només es pot aplicar quan les dimensions de la font
ho permetin, com per exemple en el cas dels transformadors. No és aplicable per
exemple en les línies de transport de corrent.

El mètode d’apantallament pot ser eficaç en alguns casos pel camp elèctric, però
no permet aïllar el camp magnètic. Per aïllar el camp magnètic es poden fer servir
materials ferromagnètics, que poden reduir les línies externes de flux, però és un
mètode car i poc utilitzat.

Exemple d’una gàbia de Faraday

A la pràctica, les mesures recomanades se centren a allunyar les persones de les
fonts i reduir al màxim l’exposició laboral. L’augment de la distància és una
mesura preventiva efectiva per disminuir l’exposició.

4.2.2 Control de l’exposició a radiofreqüències i microones

Per controlar l’exposició a radiofreqüències i microones són aplicables totes les
mesures generals per al control de les radiacions no ionitzants.

Entre aquestes mesures generals, les més habituals per controlar l’exposició
a radiofreqüències i microones són l’aplicació de distàncies de seguretat, els
tancaments, els apantallaments i la utilització d’equips de protecció individual.

• Distància de seguretat. En condicions de camp llunyà, l’exposició en un
punt determinat és inversament proporcional al quadrat de la distància entre
el punt i la font d’emissió. Per tant, una mesura de protecció fàcil i barata
és augmentar la distància entre l’emissor i el receptor sempre que es pugui.
Això s’aconsegueix establint distàncies de seguretat.

• Tancaments. Quan no és possible allunyar-se de la font, es poden construir
tancaments per protegir les persones de la radiació. Aquests tancaments es-
tan constituïts per fusta entre làmines de metall, per absorbir les radiacions.
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• Apantallaments. Si no és possible el tancament total, es pot recórrer
a l’apantallament per atenuar els nivells de radiació, utilitzant planxes o
malles metàl·liques, finestres de vidre, revestiments de fusta, formigó, etc.

El nivell d’atenuació ve donat pel material de la pantalla, el gruix, la
seva permeabilitat magnètica, la conductivitat elèctrica, la distància de la
pantalla a la font i la freqüència.

En la figura 4.3 es pot veure el comportament de les ones electromagnèti-
ques davant una barrera metàl·lica. Es pot observar com l’ona, quan travessa
la barrera, disminueix la seva energia, a causa de les absorcions, reflexions
etc.

Figura 4.3. Comportament de les ones electromagnètiques davant una barrera
metàl·lica

• Equips de protecció individual. Es poden utilitzar equips de protecció in-
dividual com vestits absorbents i ulleres protectores. Els vestits absorbents
redueixen els camps electromagnètics i a l’hora protegeixen de voltatges alts.
Respecte a les ulleres, fan servir una malla molt fina embotida al cristall
i materials absorbents als costats. Amb aquestes ulleres s’aconsegueixen
atenuacions importants. Tenen l’inconvenient de ser pesants i voluminoses.

A banda de les mesures esmentades, és important aplicar-hi les mesures generals
següents: disminuir els temps d’exposició, utilitzar sistemes d’enclavament que
impedeixin el pas a personal no autoritzat, senyalitzar les zones per evitar l’accés
i orientar les antenes perquè els nivells de radiació siguin mínims a l’alçada del
terra.
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Cascos per soldadura

Els cascos per soldadura, a més
de protegir contra la radiació UV

protegeixen contra la radiació
intensa visible i infraroja i

protegeixen la cara.

Protecció ocular

Les ulleres dissenyades per a la
protecció ocular davant la

radiació infraroja solen ser
lleugerament verdoses. Si a més,

es vol proporcionar confort
davant la radiació visible, són

més fosques.

4.3 Control de l’exposició a radiacions òptiques

La protecció normal més eficaç davant l’exposició a la radiació òptica és el
confinament total de la font i de totes les vies de radiació. En molts casos, aquestes
mesures permeten complir fàcilment els límits d’exposició. Si això no és així,
s’haurà de recórrer a la protecció individual. Cal protegir els ulls i la pell de
les radiacions òptiques, per això s’utilitzaran protectors oculars o facials, roba
protectora, guants i cremes barrera segons els casos.

Si les condicions de treball no permeten adoptar aquestes mesures o són insufi-
cients, pot ser necessari exercir un control administratiu i restringir l’accés a les
fonts molt intenses. En alguns casos, una forma de protegir els treballadors pot
ser reduir la potència de la font o bé el temps de treball i assegurar-se que els
treballadors són conscients dels riscos que es deriven de l’exposició a fonts de
radiació òptica.

4.3.1 Control de l’exposició a radiacions ultraviolades

En el cas de l’exposició a radiacions ultraviolades, és recomanable l’aplicació de
les mesures generals de control de radiacions no ionitzants.

Entre aquestes mesures, la utilització de pantalles i els tancaments són la
mesura de control més habitual i més eficaç en el cas d’exposició a radiacions
ultraviolades, ja que aquest tipus de radiació és absorbit ràpidament per qualsevol
material.

Per la mateixa raó, la protecció individual davant les radiacions també és fàcil
d’assolir. La protecció de la pell, per exemple, s’aconsegueix pràcticament amb
qualsevol roba de treball.

Els treballadors que fan la seva activitat laboral a l’aire lliure, com és el cas dels
treballadors de la construcció, els pescadors, els agricultors, etc., poden reduir al
mínim l’exposició a les radiacions UV provinents del Sol, utilitzant roba de treball
amb teixit espès i barrets d’ales amples, per protegir la cara i el coll. A més, es
poden aplicar filtres solars a la pell exposada.

La protecció dels ulls implica la utilització d’ulleres amb oculars absorbents a la
radiació UV. Al mercat hi ha protectors oculars amb diferents graus de protecció,
entre quals es troben els cascos per soldadura, les caretes, les ulleres de seguretat
i les ulleres amb absorció UV.

Els protectors oculars s’han d’ajustar perfectament a la cara, de manera que no hi
hagi intersticis pels quals la radiació UV pugui arribar directament a l’ull.
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Norma UNE-EN 60825

En el cas de la tecnologia làser,
el procediment per controlar el
risc està establert a la norma
UNE EN 60825, que defineix el
risc mitjançant nivells
d’exposició màxima permesa
(EMP) i classifica els làsers en
categories de risc (de classe 1
(no perillós) a classe 4 -molt
perillós-), i posteriorment
especifica les accions i
responsabilitats de fabricants i
usuaris en funció de les diferents
classes de risc.

4.3.2 Control de l’exposició a radiacions infraroges i visibles

Les radiacions visible i infraroja són moderadament perilloses, i per tant no és
habitual trobar els llocs de treball en què les exposicions a aquestes radiacions
suposin un risc per a la salut. Generalment la utilització d’apantallaments de
les fonts de llum i la utilització de protecció ocular són els procediments més
eficaços per reduir les exposicions fins a límits segurs.

4.3.3 Control de l’exposició a làser

Quan es treballa amb làsers són aplicables totes les mesures generals de protecció
contra radiacions no ionitzants. Les mesures de control varien segons la classe a
la qual pertany el làser i s’adrecen a reduir el nivell d’exposició de l’usuari fins a
l’exposició màxima permesa (EMP) aplicable a cada cas, i a protegir-lo dels altres
riscos inherents a la seva utilització.

Els nivells d’EMP s’utilitzen com a guia en el control d’exposicions, però es
recomana que, en qualsevol cas, l’exposició a radiació làser sigui la mínima
possible.

Les normes de seguretat sobre làsers requereixen per sistema l’adopció de mesures
de control més restrictives com més alta és la classificació del làser. Si només
s’utilitzen làsers de classe 1, la seguretat d’ús està garantida. En moltes ocasions
això no és possible i es fa necessària la formació dels treballadors en la utilització
segura del producte i en les mesures de control del risc.

Per als làsers de classes 3 i 4, es requereixen mesures específiques de seguretat, que
poden actuar sobre la font, sobre l’entorn, sobre les persones o sobre l’organització.
Algunes d’aquestes mesures també s’han d’aplicar als làsers de classes inferiors.

Accions sobre la font d’emissió

Entre les mesures que actuen directament sobre la font d’emissió, en el cas del
làser, algunes de les que s’apliquen són el confinament del làser, la utilització
d’una carcassa protectora, la utilització d’enclavaments que impedeixin l’ús o
l’obertura no autoritzats, l’ús de claus d’operació, indicadors d’emissió i de
potència visibles o audibles, etc.

• Confinament del làser. El confinament del làser consisteix a ubicar el
làser en un habitacle on no es faci cap operació no relacionada amb ell. És
desitjable que les portes d’accés a aquests habitacles disposin de clau i que
només hi tingui accés el personal autoritzat. També es recomana que les
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portes es bloquegin quan el làser està funcionant, de manera que no pugui
entrar-hi ningú, però si sortir-ne.

• Carcasses protectores. Els làsers (excepte els de classe 1) han de disposar
d’una carcassa protectora incombustible, que contingui el feix emès i la font
d’excitació.

• Enclavament. Els làsers han de disposar d’un dispositiu d’enclavament, de
manera que quan la carcassa protectora s’obre, es desconnecta el làser i el
deixa fora de funcionament.

• Clau d’operació. Tot làser de classe 3B i 4 ha de disposar d’una clau
d’accionament, de manera que no es pugui connectar el làser sense aquesta
clau i només ha de ser accessible al personal autoritzat. En principi, tots els
productes làser fabricats comercialment porten aquesta clau.

• Indicadors d’emissió. Tot làser de les classes 3R, 3B i 4 ha de disposar d’un
indicador d’emissió, que s’activi quan el làser es posa en funcionament, i
que sigui clarament visible o audible per les persones que operen amb el
dispositiu.

• Indicadors de potència. Tot làser de les classes 3 i 4 ha de disposar
d’un indicador de potència emesa en temps real, fàcilment visible per les
persones que operen amb el dispositiu.

En la taula 4.1 es recullen alguns dels requisits de fabricació establerts per la norma
UNE EN 60825-1 /A2-2002, amb la seva obligatorietat, segons la classe de làser.

Taula 4.1. Requisits de fabricació dels làsers

Requisits 1 1M 2 2M 3R 3B 4

Carcassa
protectora

- O O O O O O

Clau
d’operació

- - - - - O O

Avís d’emissió - - - - O O O

Control remot - - - - - O O

Accions sobre l’ambient

Cal destacar, entre les mesures que incideixen sobre el medi ambient en què
s’utilitza el làser, la senyalització. La senyalització relativa a un dispositiu làser
comprèn:

• Una etiqueta clarament visible i col·locada sobre el dispositiu làser, en què
s’indica la classe del làser i les frases d’advertència perquè l’usuari conegui
el risc al qual està exposat. El text està normalitzat (figura 4.4).
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Figura 4.4. Text normalitzat de les etiquetes explicatives

• Un senyal d’advertència sobre les portes dels locals on s’ubiquin làsers de
classe 2, 2M, 3R, 3B i 4. El senyal consisteix en un símbol triangular de
perill amb el pictograma de radiació làser en negre sobre fons groc (figura
4.5).

• Els senyals corresponents a l’obligatorietat d’utilitzar els equips de protec-
ció individual que corresponguin (figura 4.5).

• Finalment, es recomana un senyal d’“accés restringit exclusivament al
personal autoritzat” (figura 4.5).

Figura 4.5. Senyalització preceptiva en els llocs de treball amb làser

Accions sobre l’organització de treball

Respecte a les accions que es poden aplicar en l’organització de treball per
disminuir el risc per exposició a radiacions làser, es poden esmentar: la limitació
en l’ús dels làsers, la limitació d’entrada a persones autoritzades, la designació
d’un responsable de seguretat del làser, la utilització de procediments escrits de
treball, etc.

Respecte als procediments escrits de treball, han de deixar constància escrita
dels aspectes crítics de les operacions que puguin incidir en els resultats, en la
seguretat dels operadors o en el deteriorament dels equips. Els procediments han
de ser coneguts per tot el personal que estigui involucrat en les tasques. Això és
espe cialment important en les operacions d’alineació i posada al punt del làser,
ja que la probabilitat de patir lesions oculars greus és més elevada.
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Manual d’instruccions

La norma UNE 60825 descriu
amb detall quins han de ser els
continguts mínims del manual

d’instruccions quant a seguretat
del làser.

Accions sobre les persones

Sobre les persones, les accions que cal destacar en el cas del làser són la formació,
la informació als usuaris, mitjançant per exemple el manual d’instruccions, i la
utilització de mesures de protecció personal.

• Formació. La formació sobre seguretat dels làsers ha de ser adient i sufici-
ent per a les operacions amb làser en què ha d’intervenir cada treballador.
Ha de ser específica segons el tipus de làser i la tasca que el treballador
tingui encomanada. Entre altres aspectes, cal destacar que els operaris que
treballin amb làsers han d’estar formats en els mètodes de seguretat abans
de fer l’alineació i posada al punt del làser.

• Informació. Tota persona que participi directament en activitats amb làsers
o que es pugui veure afectada, ha de ser informada sobre els riscos derivats
als quals està exposada, les mesures preventives i els mitjans de protecció.

• Manual d’instruccions. El fabricant ha de subministrar juntament amb el
làser un manual d’instruccions amb informació detallada per al muntatge,
la utilització i el manteniment de l’equip amb seguretat.

• Equips de protecció individual (EPI). Les persones exposades a radia-
cions làsers potencialment perilloses han d’utilitzar la protecció personal
adient, és a dir, ulleres i roba protectora. La selecció dels EPI ha de tenir en
compte el tipus de radiació làser. Aquesta protecció és, per tant, variable:
en els làsers de classe 1, en què no és necessària, és mínima, i en els làsers
de classe 4 es requereix una protecció dèrmica i ocular.


	Introducció
	Objectius
	Introducció a les radiacions
	Radiació natural i artificial
	Radiacions electromagnètiques
	Conceptes bàsics
	Camp elèctric
	Camp magnètic
	Camp electromagnètic

	Caracterització de les radiacions electromagnètiques
	Relacions entre les diferents magnituds

	Dualitat ona-partícula
	L'espectre electromagnètic
	Tipus de radiacions
	Interacció de les radiacions amb la matèria

	Les radiacions no ionitzants
	Tipus de radiacions no ionitzants
	Camps electromagnètics o CEM
	Radiacions òptiques

	Magnituds i unitats de mesura de les radiacions no ionitzants
	Magnituds i unitats de mesura dels camps electromagnètics o CEM
	Magnituds i unitats de mesura de les radiacions òptiques

	Fonts d'exposició professional a radiacions electromagnètiques
	Fonts d'exposició professional a camps electromagnètics o CEM
	Fonts d'exposició professional a radiacions òptiques


	Efectes, avaluació i mesurament de l'exposició a radiacions no ionitzants
	Efectes biològics de les radiacions no ionitzants
	Efectes biològics dels camps electromagnètics o CEM
	Efectes biològics de les radiacions òptiques

	Criteris de valoració
	Criteris de valoració per a camps elèctrics i magnètics estàtics
	Criteris de valoració per a camps elèctrics, magnètics i electromagnètics variables amb el temps
	Projecte CEM de l'OMS
	Criteris de valoració per a radiacions òptiques

	Avaluació i mesurament
	Avaluació i mesurament de CEM
	Avaluació i mesurament de radiacions òptiques


	Control de l'exposició a radiacions no ionitzants
	Mesures generals per al control de radiacions no ionitzants
	Accions sobre la font
	Accions sobre l'ambient
	Accions sobre l'organització del treball
	Accions sobre les persones

	Control de l'exposició a CEM
	Control de l'exposició a CME, LF, VLF i ELF
	Control de l'exposició a radiofreqüències i microones

	Control de l'exposició a radiacions òptiques
	Control de l'exposició a radiacions ultraviolades
	Control de l'exposició a radiacions infraroges i visibles
	Control de l'exposició a làser



