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Introducció

Tant les xarxes de gran abast com les d’àrea local es basen a comunicar dades entre
màquines. Per fer-ho, cal generar senyals electromagnètics a partir de les dades i
posar aquests senyals en medis físics que els puguin transmetre. En aquesta unitat
es descriuen els mecanismes que es fan servir per transmetre dades de la manera
més correcta possible.

L’apartat “Transmissió de dades” presenta diferents aspectes físics que condi-
cionen la transmissió de dades per mitjà de senyals electromagnètics, amb un
enfocament més descriptiu que no pas analític i centrant-se en els que provoquen
l’aparició d’errors de transmissió. Es fa igualment un repàs dels medis de
transmissió més emprats actualment i se’n destaquen les aplicacions principals.
Es descriuen els medis més importants emprats en les xarxes: els cables, les fibres
òptiques i els radioenllaços. S’expliquen, entre d’altres, el concepte d’amplada de
banda i el de velocitat de transmissió. També s’explica tot el procés de cablatge
i la verificació d’una xarxa d’àrea local. Es descriuen els diversos dispositius
que componen les xarxes o, segons la grandària, que les uneixen. De fet, a partir
de l’arquitectura de la xarxa, s’ha de considerar la viabilitat de la inserció d’uns
dispositius o d’uns altres.

En l’apartat “Cablatge estructurat” es fa prendre consciència de la importància
de fer un cablatge amb una estructuració adequada, tenint en compte les particu-
laritats de l’edifici on treballarem. Veurem que, per fer un cablatge estructurat
correcte, hem de tenir en compte les estandarditzacions que hi ha actualment i
que ens determinen una manera de fer el cablatge estàndard i homogènia.

En l’apartat “Normes de seguretat i riscos” es descriu com cal identificar els
factors de risc com a accidents elèctrics, la prevenció i protecció contra incendis,
etc. i les mesures que evitin accidents laborals. També s’analitzen les mesures de
protecció d’un entorn de treball i del medi ambient i la manera de reutilitzar els
residus procedents del treball i que poden fer mal al medi ambient.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’estudiant:

1. Desplega el cablatge d’una xarxa local, interpreta especificacions i aplica
tècniques de muntatge.

• Reconeix i munta els diversos tipus de targetes de xarxa.

• Reconeix els detalls del cablatge de la instal·lació i el desplegament
pertinent (categoria del cablatge, espais pels quals discorre, suport per
a les canalitzacions, etc.).

• Selecciona i munta les canalitzacions i els tubs i s’han seleccionat les
eines adequades per fer-ne la instal·lació.

• Munta els armaris de comunicacions i els accessoris corresponents.

• Munta i connecta les preses d’usuari i els panells de connexions.

• Comprova les línies de comunicacions entre les preses d’usuaris i els
panells de connexions.

• Etiqueta els cables i les preses d’usuari.

• Treballa amb la qualitat i la seguretat necessàries.

• Documenta les activitats realitzades.

• Identifica la normativa legal i tècnica que afecta la implantació de les
xarxes locals segons unes especificacions donades.

2. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambien-
tal, i identifica els riscos associats, les mesures i els equips per prevenir-los.

• Identifica els riscos i el grau de perillositat que comporten la manipu-
lació dels materials, eines, útils, màquines i mitjans de transport.

• Utilitza les màquines respectant les normes de seguretat.

• Identifica les causes més freqüents d’accidents en la manipulació de
materials i eines.

• Descriu els equips de protecció individual (calçat, protecció ocular,
indumentària, etc.) que s’han d’emprar en les operacions de muntatge
i manteniment.

• Relaciona la manipulació de materials, eines i màquines amb les
mesures de seguretat i protecció personal necessaris.

• Identifica les possibles fonts de contaminació de l’entorn ambiental.

• Classifica els residus generats per fer-ne la retirada selectiva.

• Valora l’ordre i la netedat de les instal·lacions i els equips com a primer
factor de prevenció de riscos.
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1. Transmissió de dades

El senyal que transporta les dades entre un emissor i un receptor sempre es
propaga a través d’un medi de transmissió.

Els medis de transmissió es poden classificar com a guiats i no guiats. Els medis
guiats són els medis per on els senyals que transporten la informació circulen
confinats dins el medi, per exemple els senyals elèctrics en els cables o els senyals
òptics en la fibra òptica. Contràriament, els medis no guiats són el medis en què els
senyals es propaguen sense estar limitats, per exemple les ones electromagnètiques
de ràdio en la propagació per l’aire o pel buit, en les xarxes sense fils.

Un senyal elèctric és una variació de corrent elèctric o tensió elèctrica que
s’utilitza per transmetre informació.

El terme enllaç directe fa referència al camí de transmissió entre dos dispositius, la
transmissió s’efectua directament del transmissor al receptor sense cap dispositiu
intermedi, excepte dispositius amplificadors o repetidors, que són dispositius que
tenen la capacitat de regenerar els senyals que poden arribar malmesos a causa de
la distància o interferències en el canal.

Es diu que un medi de transmissió guiat és punt a punt si proporciona un
enllaç directe entre els dos únics dispositius que comparteixen el medi. Si
el mateix medi guiat és compartit per més d’un dispositiu es diu que és
multipunt.

La majoria de dispositius de xarxa es comporten al mateix temps com a transmis-
sors i com a receptors, per tant, quan es parla de comunicació s’acostuma a parlar
de transmissions de senyals en dos sentits.

Depenent de les característiques dels medis, aquesta transmissió pot ser simultània
o no entre els dos dispositius. Es diu que la transmissió és símplex quan els
senyals només es poden transmetre en un sol sentit simultàniament i es diu que
la transmissió és dúplex quan els senyals poden ser transmesos en tots dos sentits
simultàniament.

El terme senyal de transmissió de dades fa referència a una informació que es
trasllada per un medi de transmissió transformat en un senyal conformat per
polsos elèctrics, lluminosos o electromagnètics o en forma de modulacions,
sobre senyals elèctrics, lluminosos o electromagnètics.

El medi de transmissió...

és el suport físic a través del qual
l’emissor i el receptor es poden
comunicar.

Ona electromagnètica

L’ona electromagnètica és la
forma de propagació de la
radiació electromagnètica a
través de l’espai. Una ona
electromagnètica habitualment
es produeix per un corrent
elèctric altern.

Símplex i duplex

Les definicions UIT-T (Europa) i
ANSI (Estats Units) dels termes
símplex i dúplex són diferents.
El terme símplex correspon al
terme semidúplex (half-duplex) i
el terme dúplex correspon al
terme ANSI full-duplexdfs B



Xarxes d’àrea local 10 Muntatge de xarxes

Modulació

La modulació és una tècnica de
transport de dades que consisteix

a afegir la informació per
transmetre a un senyal anomenat
portador, de naturalesa elèctrica,

lluminosa o electromagnètica, de
tal manera que després pugui ser

recuperada.

Hi ha dos conceptes importants referent als medis de transmissió: els tipus de
senyals i l’amplada de banda.

1.1 Tipus de senyals

Hi ha diferents tipus de senyals que representen informació, els senyals digitals i
els senyals analògics.

Un senyal digital és un senyal en què les magnituds es representen mitjançant
valors discrets en lloc de variables contínues.

Un valor discret és aquell que es pot representar per un conjunt de valors de dos
estats, per exemple, l’interruptor de la llum només pot prendre dos valors o estats:
obert o tancat, o el mateix llum: encès o apagat. Un senyal digital es transmet
habitualment com un senyal per polsos.

Un senyal analògic és qualsevol senyal continu en temps i amplitud, les
variacions dels valors del senyal són les variacions de la informació del
senyal. Un senyal analògic es transmet habitualment en forma de modulació.

Fins fa poc temps, les transmissions de ràdio, televisió i telèfon s’envia ven per
l’aire o els cables utilitzant ones electromagnètiques. Aquestes ones s’anomenen
analògiques perquè tenen la mateixa forma que les ones de llum i so produïdes pels
transmissors, de la mateixa manera que canvia la llum o el so, el senyal elèctric
que transporta la transmissió també canvia proporcionalment. És a dir, els senyals
electromagnètics són anàlegs a les variacions de llum o de so que representen.

1.2 Amplada de banda digital

L’amplada de banda és la quantitat d’informació que circula des d’un emissor
fins a un receptor en un temps determinat.

El terme amplada de banda serveix per descriure tant la capacitat de les LAN com
de les WAN (taula 1.1).

Taula 1.1. Amplada de banda

Unitat d’amplada de banda Unitat de mesura Equivalència

Bit per segon bps 1 bps = unitat d’amplada de banda

Quilobit per segon kbps 1 kbps = 1.000 bps

Megabit per segon Mbps 1 Mbps = 1.000.000 bps
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Taula 1.1 (continuació)

Unitat d’amplada de banda Unitat de mesura Equivalència

Gigabit per segon Gbps 1 Gbps = 1.000.000.000 bps

Un bit és la unitat mínima per mesurar la quantitat d’informació, i un segon és
la unitat mínima per mesurar el temps. Per tant, si volem mesurar la quantitat
d’informació que circula en un període determinat de temps, utilitzarem bits
per segon (bps), que és la unitat d’amplada de banda.

L’amplada de banda és un element molt important a les xarxes, molt semblant a
la importància de l’amplada d’una canonada d’aigua, o a la quantitat de carrils
d’una carretera. En els tres casos, l’amplada és finita: una canonada té l’amplada
del tub i si no canviem el tub, no tenim més amplada. Si una carretera té dos carrils,
només poden passar dos cotxes a la vegada, i si es vol que passin tres cotxes, cal
fer-hi obres i construir-ne un altre. L’amplada de banda també és finita.

Quan es parla de rendiment d’una xarxa ens referim a l’amplada de banda,
calculada en un moment determinat i utilitzant una ruta concreta en baixar un
arxiu específic. El rendiment sempre té un valor més petit que l’amplada de banda
digital, cosa que és deguda als tipus de dispositius de xarxes emprats, als tipus de
dades que es transfereixen, a la topologia de la xarxa, a la quantitat d’usuaris, als
tipus d’ordinadors i servidors i als factors elèctrics i climàtics.

En dissenyar una xarxa, és molt important tenir en compte l’amplada de banda de
cada medi físic (que es detallen en la taula 1.2), ja que la rapidesa màxima d’una
xarxa depèn del mitjà utilitzat.

Taula 1.2. Amplada de banda de diferents medis físics

Medis típics Amplada de banda màxim teòric Distancia màxima teòrica

Cable coaxial de 50 ohms
(Ethernet 10BASE2, Thinnet) 10
Mbps 185 m

10 Mbps 185 m

Cable coaxial de 50 ohms
(Ethernet 10BASE5, Thicknet) 10
Mbps 500 m

10 Mbps 500 m

Cable de parells trenats no
blindats de categoria 5 (UTP)
(Ethernet 10BASE-T) 10 Mbps
100 m

10 Mbps 100 m

Cable de parells trenats no
blindats de categoria 5 (UTP)
(Ethernet 100BASE-TX)

100 Mbps 100 m

Cable de parells trenats no
blindats de categoria 5 (UTP)
(Ethernet 1000BASE-TX
Ethernet)

1000 Mbps 100 m

Fibra òptica multimode (62,5/125
um) (100BASE-FX Ethernet)

100 Mbps 2.000 m

Fibra òptica multimode (62,5/125
um) (1000BASE-SX Ethernet)

1000 Mbps 220 m

Fibra òptica multimode (50/125
um) (1000BASE-SX Ethernet)

1000 Mbps 550 m
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Troncal de la xarxa
Backbone

El troncal és la part del cablatge
que actua com a ruta principal

per al trànsit de la xarxa o
l’encamina a altres xarxes.

Taula 1.2 (continuació)

Medis típics Amplada de banda màxim teòric Distancia màxima teòrica

Fibra òptica monomode (9/125
um) (1000BASE-LX Ethernet)

1000 Mbps 5000 m

1.3 Mitjans físics de transmissió

Una vegada creats els senyals que ens permeten la transmissió de la informació,
cal un mitjà físic perquè els senyals es desplacin des de l’emissor fins al receptor.
Aquest mitjà físic pot ser de diferent naturalesa, i la xarxa resultant es classificarà
d’acord amb aquesta.

Els materials a través dels quals flueix el corrent presenten diferents graus
d’oposició –o resistència– al moviment dels electrons. El grau de resistència
depèn de la composició química dels materials: aquells que presenten molt poca
o cap resistència s’anomenen conductors, mentre que aquells que no deixen que el
corrent flueixi o el restringeix s’anomenen aïllants. Amb la lletra R representem
la resistència. La unitat que mesura la resistència és l’ohm (Ω).

Els tipus principals de medis físics són:

• El cablatge de coure.

• El cablatge de fibra òptica.

• La mateixa atmosfera, usada en transmissions sense cable, mitjançant
radiofreqüències, satèl·lits, etc.

A la figura 1.1 podem veure el significat de cada part del nom del cable.

Generalment, en xarxes XAL, s’usa cablatge de coure, en les seves diferents
modalitats, per a la unió d’elements de xarxa, i es reserva l’ús de cablatge de
fibra òptica per a la unió de nodes principals (backbone).

Figura 1.1. Codi comercialització del cable
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1.3.1 Cablatge de coure

El cablatge de coure és el mitjà més comú d’unió entre dispositius en xarxes locals.
S’usen dos tipus de cable de coure: el cable coaxial i el cable de parells trenats.
Dins d’aquests dos tipus, tenim la divisió següent:

• Cable coaxial

• Cable de parells trenats blindats STP.

• Cable de parells trenats blindats ScTP.

• Cable de parells trenats no blindats UTP.

Cable coaxial

Podem trobar dues varietats de cable coaxial en el mercat: prim i gruixut. Els
connectors per al cable coaxial s’anomenen BNC, que són els que apareixen a la
figura 1.3.

Figura 1.2. Esquema d’un cable coaxial

L’estructura del cable coaxial, tal i com apareix a la figura 1.2, consta d’un fil
de coure central embolcallat per un aïllament de plàstic. L’aïllant està voltat
per una malla trenada, i aquesta coberta per un revestiment exterior aïllant.
Les característiques generals del cable coaxial són:

• Velocitat i taxa de transferència 10-100 Mbps.

• Cost: econòmic.

• Mida dels medis i dels connectors: mitjà.

• Longitud màxima del cable: 500 metres

Especificacions de cable

Els cables tenen diferents
especificacions relacionades amb
el tipus de cable. En les xarxes
Ethernet tenim:

• 10 BASE-T

• 10 BASE5

• 10 BASE2
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Impedància

L’electrònica defineix la
impedància com la quantitat total

d’oposició al flux del corrent
elèctric. La impedància de 50

ohms d’un cable coaxial influeix
en la velocitat amb què poden
viatjar els paquets a través del

material conductor en
condicions òptimes.

Figura 1.3. Connector d’un cable coaxial

Per a les XAL, el cable coaxial ofereix diversos avantatges: es poden realitzar
esteses entre nodes de xarxa a distàncies més grans que amb altres tipus de
cables (uns cinc-cents metres), sense que calgui utilitzar tants repetidors; és més
econòmic que el cable de fibra òptica; i la tecnologia és summament coneguda.
Malgrat que s’ha usat durant molts anys per a tota mena de comunicacions de
dades, avui en dia ha deixat pas a la fibra òptica.

El cable de diàmetre més gran cable coaxial gruixut o RG-8 es denomina 10
BASE5 i es va especificar per usar-lo com a cable de backbone d’Ethernet perquè
les característiques de longitud de transmissió i limitació del soroll són millors.

A causa del seu diàmetre, aquest tipus de cable pot ser massa rígid per poder-se
instal·lar amb facilitat en algunes situacions. La regla pràctica és: com més difícil
és instal·lar els mitjans de xarxa, més cara resulta la instal·lació.

El cable coaxial està marcat amb les característiques tècniques del cable cada 2,5
metres: per tant, si els dispositius es connecten a una distància més petita que la
indicada es poden produir errors. La impedància d’aquest cable és de 50 ohms,
per la qual cosa els segments del cable han de tenir una càrrega de 50 ohms als
extrems.

El cable coaxial prim o RG-58A/U anomenat 10BASE2 té una impedància de
50 ohms, pot suportar una velocitat de xarxa de 10 Mbps i pot tenir una llargada
de 200 metres.

Cable de parell trenat

Podem trobar diferents models de cable de parells de fils trenats en el mercat.
Els connectors s’anomenen RJ-45. Va ser aprovat per l’IEEE el 1990 per
interconnectar ordinadors, i avui és el mitjà de transmissió més emprat.
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L’estructura d’un cable de parell trenat és la d’un cable de comunicacions
flexible, que conté parells de fils de coure aïllats per un embolcall plàstic
i enrotllats entre ells per evitar les interferències electromagnètiques i
recoberts per un plàstic aïllant.

Els models comercials més utilitzats i normalitzats són els següents:

Figura 1.4. Esquema de cable trenat blindat STP

1. Cable de parells trenats blindats STP. Com es mostra a la figura 1.4, està
format per una capa exterior plàstica aïllant que recobreix una malla metàl·lica, la
malla recobreix les capes interiors de paper metàl·lic, dins de les quals se situen
normalment quatre parells de cables, trenats per parells, amb revestiments plàstics
de diferents colors per a la seva identificació. Combina les tècniques de blindatge,
cancel·lació i trenat de cables. Segons les especificacions d’ús de les instal·lacions
de xarxa Ethernet, STP proporciona resistència contra la interferència electromag-
nètica i de la radiofreqüència sense augmentar significativament el pes o mida del
cable. És un cable de 150 ohms.

A diferència del cable coaxial, el blindatge en l’STP no forma part del circuit de
dades i, per tant, el cable ha d’estar connectat al terra pels dos extrems.

Normalment, els instal·ladors connecten STP a terra a l’armari per al cablatge i
el concentrador, encara que això no sempre és fàcil de fer, especialment si els
instal·ladors intenten usar plafons de connexió antics que no es van dissenyar per a
cable STP. Si la connexió al terra no està ben realitzada, l’STP es pot transformar
en una font de problemes, ja que permet que el blindatge actuï com si fos una
antena, absorbint els senyals elèctrics dels altres fils del cable i de les fonts de
soroll elèctric que provenen de l’exterior del cable.

No és possible realitzar esteses de cable STP tan llargues com amb altres mitjans de
networking (com, per exemple, cable coaxial) sense repetir el senyal: la longitud
màxima de cable recomanada és d’uns 100 metres, i el seu rendiment sol ser de
10-100 Mbps.
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UTP: Unschielded Twisted
Pair

Figura 1.5. Esquema de cable blindat ScTP

2. Cable de parells trenats blindats ScTP. Com es mostra a la figura 1.5 el
cable ScTP consisteix bàsicament en cable UTP embolcallat en un blindatge de
paper metàl·lic. També se l’anomena UTP apantallat. És un cable de 100 ohms.
Al igual que el cable STP, ha d’estar connectat al terra pels dos extrems per tal
d’evitar problemes de soroll, ja que el blindatge podria actuar com a antena i
recollir senyals no volguts.

El blindatge evita que les ones electromagnètiques externes produeixin soroll als
cables de dades i minimitza la irradiació de les ones electromagnètiques internes,
que podrien fer soroll en altres dispositius.

3. Cable de parells trenats no blindats UTP. Com es mostra a la figura 1.6 està
format per quatre parells de fils, trenats per parells, i revestits d’un aïllant plàstic
de colors per identificar-los. És el cable més emprat, pel seu baix cost i facilitat
d’instal·lació. Es coneix com a 10 BASE-T.

Figura 1.6. Esquema de cable blindat UTP

El cable UTP categoria 5 té una velocitat de transmissió de 100 Mgbs. Quan
s’usa com a mitjà de networking, el cable UTP té quatre parells de fils de coure de
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calibre 22 o 24. L’UTP i té una impedància de 100 ohms. Quan s’instal·la el cable
UTP amb un connector RJ, les fonts potencials de soroll de la xarxa es redueixen
enormement i pràcticament es garanteix una connexió sòlida i de bona qualitat.

No obstant això, el cable de parells trenats no blindats UTP és més sensible al
soroll elèctric i la interferència que altres tipus de medis de networking. A més,
tot i que abans el cable UTP es considerava més lent per transmetre dades que
altres tipus de cables, avui dia ja no és així. De fet, en l’actualitat, es considera
que el cable UTP és el més ràpid entre els medis basats en coure. La distància
màxima recomanada entre repetidors és de 100 m, i el seu rendiment és de 10-100
Mbps.

Connectors per cable de parells trenats

Per connectar el cable UTP als diferents dispositius de xarxa, s’usen uns con-
nectors especials, denominats RJ-45 (registered jack - 45), molt semblants als
connectors típics del cablatge telefònic casolà.

RJ-45 femella

Aquest connector redueix el soroll, la reflexió i els problemes d’estabilitat mecà-
nica i s’assembla a l’endoll telefònic, amb la diferència que té vuit conductors en
lloc de quatre. Es considera un component de networking passiu, ja que només
serveix de camí conductor entre els quatre parells de cable trenat de categoria 5 i
les potes de l’endoll RJ-45. D’altra banda, s’entén com un component de la capa
1, més que no pas un dispositiu, atès que serveix només de camí conductor per a
bits.

Els endolls o connectors RJ-45 s’insereixen en receptacles o jacks RJ-45. Els
receptacles RJ-45 tenen vuit conductors, que s’ajusten als del connector RJ-45. A
l’altre costat del receptacle RJ-45 hi ha un bloc d’inserció on els fils individuals
se separen i s’introdueixen en ranures mitjançant una eina similar a una forquilla
denominada eina de punció. Vulgarment se’ls anomena RJ-45 femella. Vegeu un
exemple en la imatge. El mateix connector es pot instal·lar en superfície, o enracar
en un armari de comunicacions com es mostra a la figura 1.8.

Figura 1.7. Tauler de connexions

Per centralitzar els diferents connectors RJ-45, s’utilitzen uns dispositius especials,
denominats taulers de connexió. A la figura 1.7 es mostra un exemple de tauler de
connexió.

Vénen proveïts de dotze, vint-i-quatre o quaranta-vuit ports i normalment estan
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muntats en un bastidor. Les parts davanteres són receptacles RJ-45 i les parts del
darrere són blocs de punció que proporcionen connectivitat o camins conductors.
En el mercat se’n poden trobar per peces soltes. L’instal·lador els haurà de muntar
endoll per endoll i connectar-hi el cable; una vegada fet això, només cal connectar-
hi el cable amb l’eina de punció.

1. Connexions amb cable UTP amb els connectors RJ-45. En les xarxes LAN
Ethernet 10BASET (i superiors), normalment tots els cablatges horitzontals (com
el que apareix a la figura 1.8) es realitzen mitjançant cable UTP i connectors RJ-45.
Ara bé, depenent de l’ús concret que es donarà al cable d’unió, aquest pot adoptar
diverses configuracions que definiran les connexions entre els diferents pius dels
connectors RJ-45 inicial i final del cable.

Figura 1.8. Armari de comunicacions

connector RJ-45

Els connectors no sempre es connecten de la mateixa manera al cable. Segons el
que vulguem connectar, tindrem diferents tipus de cables:

• Cable de connexió directa (straight through).

• Cable de connexió encreuada (cross-over)

• Cable de consola o transposat (roll-over)

RJ-45

A continuació veureu com s’ha de connectar el connector RJ-45 al fil per obtenir
un tipus de cable o un altre.

Com que el que canvia són les posicions dels fils de colors, els esquemes i imatges
estan fets tenint en compte que agafem el connector RJ-45 per la part davantera
verticalment i amb els pins a la part superior.
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Figura 1.9. Cablatge horizontal i vertical

• Connexió directa (straight trough). Aquest tipus de connexió s’usa en
cables que han de connectar un element (ordinador) a una xarxa Ethernet
10BASET. Generalment, un extrem del cable (terminal A) es connecta al
receptacle de la targeta de xarxa de l’ordinador (host), mentre que l’altre
extrem (terminal B) es connecta a un commutador, com es veu a la figura
1.10.

Figura 1.10. Esquema de connexió directa
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• Connexió encreuada (cross-over). S’utilitza per connectar dos elements
directament dos ordinadors, dos commutadors o dos concentradors– i es
considera part del cablatge vertical o backbone. El cable d’interconnexió
encreuada significa que el segon i el tercer parell en un extrem del cable es
troben invertits a l’extrem oposat, com es representa a la figura 1.11.

Figura 1.11. Esquema de connexió encreuada

• Connexió de consola (roll-over) transposada. El cable de consola s’uti-
litza per connectar una estació de treball o terminal no intel·ligent al port
de consola de la part posterior de l’encaminador o del commutador amb la
finalitat de poder configurar. Aquest tipus de cable té els dos connectors RJ-
45: normalment cal endollar un dels connectors a un adaptador de terminal
RJ-45 –a DB9 o DB25–, el qual converteix l’RJ-45 en un connector D
femella de nou o vint-i-cinc pins que es pot connectar a un port en sèrie
com de l’ordinador. En aquesta connexió tots els cables van invertits de
posició, com si es reflectissin en un mirall, i el seu esquema és que apareix
a la figura 1.13.

A vegades també es pot necessitar un adaptador per convertir un terminal DB9 a
DB25 o viceversa, com el que es mostra a la figura 1.12.

Figura 1.12. Cable que converteix de 9 a 25 pins
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Figura 1.13. Esquema de connexió consola

1.3.2 Cablatge de fibra òptica

El cable de fibra òptica pot conduir transmissions de llum modulades. Si es
compara amb altres mitjans de xarxes, és més car; no obstant això, no és
susceptible a la interferència electromagnètica i ofereix velocitats de dades més
altes que qualsevol dels altres tipus. El cable de fibra òptica no transporta impulsos
elèctrics –com fan els cables de coure–, sinó que transporta polsos de llum,
originats per dispositius de díodes emissors de llum LED o per un làser.

Figura 1.14. Cable de fibra òptica

Com es veu a la figura 1.14 està compost per dues fibres embolcallades per
revestiments separats. Si s’observa una secció transversal d’aquest cable, veurem
que cada fibra òptica es troba envoltada per capes de material amortidor protector
–normalment un material plàstic com Kevlar– i un revestiment extern.

El revestiment exterior protegeix tot el cable i generalment és de plàstic i compleix
amb els codis aplicables d’incendi i construcció. El propòsit del Kevlar és brindar
més amortiment i protecció a les fràgils fibres de vidre que tenen el diàmetre
d’un cabell. Sempre que els codis requereixin que els cables de fibra òptica hagin
d’estar sota terra, a vegades s’inclou un filferro d’acer inoxidable com a reforç.

Atenuació

És la quantitat de senyal que es
perd en viatjar pel medi de
transmissió, des de l’origen fins
al node de recepció. L’atenuació
en una fibra òptica es mesura en
decibels.
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Avís

La intensitat del làser fa que
sigui perillós mirar directament

una fibra òptica: per exemple,
pot causar ferides als ulls.

Les parts que guien la llum en una fibra òptica es denominen nucli i revestiment.
El nucli és generalment un vidre d’alta puresa amb un alt índex de refracció. Quan
el vidre del nucli està recobert per una capa de revestiment de vidre o de plàstic
amb un índex de refracció a sota, la llum es captura al nucli de la fibra. Aquest
procés es denomina reflexió interna total i permet que la fibra òptica actuï com un
“tub de llum”, guiant la llum a través d’enormes distàncies, fins i tot quan ha de
travessar colzes.

La longitud màxima de cable recomanada entre nodes és de 2.000 metres i el seu
rendiment és alt. Actualment s’utilitza per al troncal de la xarxa.

Connector de fibra òptica

El cable de fibra òptica té dos modes: monomode i multimode.

La fibra monomode s’utilitza principalment per a comunicacions llargues, el
diàmetre del nucli central és de 8 a 10 mm i el diàmetre del revestiment de 125
mm. El diàmetre del nucli és molt més petit que el de les fibres multimode, per la
qual cosa solament es transmet una ona de llum a la vegada a cada fibra. La font
lluminosa en la comunicació per fibra monomode és el làser.

Figura 1.15. Fibra monomode i multimode

La distància de transmissió no és tan gran com en les fibres monomode, ja que
l’amplada de banda disponible és més petita i la font de llum, més dèbil. La font
de llum de les fibres multimode és un LED.

La comparació entre fibra monomode i multimode també es pot apreciar a la figura
1.15.



Xarxes d’àrea local 23 Muntatge de xarxes

1.3.3 Comunicació sense fils

Es basen en la transmissió d’ones electromagnètiques, que poden recórrer el
buit de l’espai exterior i medis com l’aire, però no és necessari un medi físic,
característica que fa que siguin un medi molt versàtil per al desenvolupament de
xarxes.

L’aplicació més comuna de les comunicacions de dades sense fils correspon als
usuaris mòbils: per exemple, és una solució per als usuaris mòbils que necessiten
estar permanentment en xarxa, o per a aquells usuaris de zones geogràficament
aïllades on instal·lar cable és econòmicament impossible.

Hi ha diversos medis de transmissió sense fils, capaços de transmetre paquets
per la xarxa:

• Ones de ràdio.

• Infraroges.

• Microones.

Totes aquestes tecnologies transmeten els senyals per l’aire. Un exemple d’ús de
les transmissió per aire es veu a la figura 1.16. Les diferències estan reflectides
en la taula 1.3. L’avantatge de la comunicació sense fil és que no necessita la
instal·lació de cablatge, però també té una sèrie d’inconvenients: hi pot haver
interferències amb altres senyals, que utilitzen el mateix medi de transmissió, i
també es veuen afectades pel sol, canvis ionosfèrics i pertorbacions atmosfèriques.

Taula 1.3. Avantatges i desavantatges de les diferents tecnologies inalàmbriques

Ràdio Infraroges Microones

Avantatges Bona solució per a les
comunicacions mòbils.

Són senyals difícils
d’interceptar.

Es poden enfocar
Poden fer
comunicacions amb
satèl·lits

Desavantatges Està limitat per les
interferències i els
obstacles naturals.
Hi ha tot tipus
d’interferències:
radioaficionats,
comunicacions militars, i
telefonia mòbil.
No suporta grans
velocitats.

No pot traspassar
objectes físics. Altres
fons lluminoses
provoquen
interferències.
No suporta grans
velocitats.

Té un cost elevat
d’instal·lació i
manteniment.
Té interferències
provocades pel mal
temps, condicions
atmosfèriques i
interferències
electromagnètiques.
No suporta grans
velocitats.
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Figura 1.16. Connexions sense fils

Una comunicació sense fils consisteix en la tramesa i recepció d’electrons o fotons
en forma d’ones electromagnètiques.

Ones de ràdio

Són ones fàcils de generar, capaces de cobrir llargues distàncies, travessen les
parets sense dificultat, i a partir de l’emissor es propaguen a totes les direccions
(depenen del tipus d’antena).

Les ones de ràdio tenen polarització, poden ser reflectides, refractades, crear
interferència, etc. Cent anys després del seu descobriment, les ones de ràdio
formen part essencial de la nostra societat.

Igual que podem distingir diferents tipus de llum –els colors–, hi ha diferents
tipus d’ones de ràdio. Les diferents classes d’ones de ràdio es caracteritzen per
la seva freqüència, (com és representada a la figura 1.17) mesurada en hertzs.
Aquest tipus de transmissió és més adequat per a transmissions directes que per a
transmissions a grans distàncies, atès que les ones tenen una longitud molt curta
i baixa penetració. Un senyal d’una sola freqüència i de baixa potència d’1 a 10
watts pot transmetre d’1 a 10 Mbps.

Figura 1.17. Senyals segons el tipus de freqüencia
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Ones infraroges

Són ones per a distàncies curtes. Utilitzen aquest tipus d’ones els comandaments
a distància de televisió o vídeo, i els ordinadors portàtils acostumen a portar un
port de comunicacions infraroges. Poden emetre en una sola direcció o en totes
direccions, utilitzant un díode LED per transmetre i un fotodíode per rebre.

La velocitat de transmissió de dades solament arriba fins a 16 Mbps en comunica-
cions unidireccionals, i fins a 1 Mbps en comunicacions omnidireccionals.

Aquestes ones no travessen cossos, cosa que es pot considerar una seguretat, i per
a fer-les servir no és necessari tenir llicència.

Microones

Aquest tipus d’ones permeten fer transmissions terrestres i entre satèl·lits. Emeten
en una freqüència entre 1 i 10 Ghz i generen velocitats de transmissió de 10 Mbps.

A diferència de les ones de ràdio, les microones no travessen bé els obstacles,
però quan emeten a més de 1.000 Hz o ho fan en línia recta, es poden enfocar, i
concentren l’energia en una antena parabòlica. Per tant, és qüestió de col·locar
antenes repetidores si necessitem fer comunicacions a grans distàncies.

Quan es transmet entre satèl·lits, hi ha un retard en les aplicacions amb tramesa i
recepció de dades que pot deixar de fer operativa la transmissió.

Xarxa local sense fils

Per portar fins a l’extrem la idea de la mobilitat en els terminals de xarxa,
només calia deslligar-los de la connexió amb cable. Això ha comportat que
molts dispositius portàtils disposin de sistemes receptors emissors que utilitzen
la tecnologia sense fils i crear els enllaços adequats per a les xarxes LAN sense
fils o WLAN.

Una WLAN (xarxa local sense fils) és una extensió d’una xarxa cablada
estàndard LAN i complementària d’aquesta i que en determinats contextos
en pot arribar a ser una alternativa.

Alguns avantatges de les xarxes WLAN són els següents:

• Flexibilitat quant a ubicació dels terminals.

• Mobilitat dels terminals sense perjudici de la connectivitat.

• Estalvi en la instal·lació, en suprimir el cablatge pels terminals, juntament
amb l’abaratiment progressiu del material de connectivitat sense fils.

• Facilitat d’instal·lació.

WLAN és l’abreviatura de
wireless LAN (‘xarxa local
sense fils’).



Xarxes d’àrea local 26 Muntatge de xarxes

Recordeu que l’atenuació
és proporcional al cub de la

distància

• Augment de l’accés; amb les xarxes sense fils es pot arribar a llocs on és
difícil o costós d’arribar amb sistemes cablats.

Els sistemes basats en la ràdio són els que permeten el concepte de les xarxes sense
fils.

En la implementació de les xarxes sense fils, perquè un terminal de xarxa es pugui
connectar a la resta de la xarxa, cal que hi hagi un dispositiu que connecti aquesta
xarxa amb els terminals; aquest dispositiu s’anomena punt d’accés, que no és cap
altra cosa que un dispositiu que, connectat a la xarxa, distribueix per difusió el
senyal de ràdio (figura 1.18).

Els punts d’accés tenen un abast limitat; per tant, per cobrir una determinada àrea
és possible que calgui més d’un punt d’accés.

Figura 1.18. WLAN

Punt d’accés

Aquesta tecnologia també s’utilitza per connectar com a troncals dos edificis veïns
o més. La norma més utilitzada per les xarxes sense fils és la norma IEEE 802.11
en les revisions a, b, g i n. Aquesta norma va propiciar una aliança de companyies
que es va anomenar “aliança Wi-Fi” coneguda àmpliament com a Wi-Fi (wireless
fidelity). Actualment és la tècnica més estesa en l’ús de les xarxes locals sense fils.
La norma 802.11a és un estàndard que funciona en un rang de freqüències de 5
GHz a una velocitat de dades màxima de 54 Mb/s. La norma 802.11b funciona
en el rang de 2,4 GHz amb una velocitat d’11 Mb/s.

L’abast d’un punt d’accés Wi-Fi pot arribar fins als 300 metres, però les parets,
les interferències i la disposició dels equips fan que l’abast amb un rendiment
acceptable arribi als 100 metres.

Hi ha, però, un altre tipus de xarxes sense fils d’abast curt, les anomenades
xarxes d’àrea personal (PAN, personal area network) en què es pretén facilitar les
comunicacions entre equipaments fixos i mòbils, com són ara ordinadors portàtils,
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telèfons mòbils, ordinadors de butxaca (PDA) i altres dispositius similars, sense
utilitzar cables.

Entorn d’aquesta tecnologia en què no cal un punt d’accés, atès que cada dispositiu
es connecta amb altres directament amb una relació entre iguals (peer-to-peer), es
creen petites xarxes sense fils que permeten, per exemple, la sincronització de
dades entre dispositius (figura 1.19).

Figura 1.19. Xarxa d’àrea personal (PAN)

Encara que per a aquest tipus de xarxes també s’utilitza la comunicació infraroja,
la tecnologia més emprada en aquestes xarxes personals és l’anomenada Bluetooth,
que és una especificació oberta de la indústria en què hi ha força companyies
implicades, actualment sota l’estàndard 802.15, i que defineix tres classes de
potència, de la qual depèn l’abast d’aquests tipus de dispositius. Així, el de la
classe 1, el menys potent, d’1 mW, abasta fins a un metre; el de classe 2, de 2,5
mW, fins a 10 metres; i el de la classe 3, de 100 mW, pot arribar fins als 100 metres
però amb un augment considerable del consum. Bluetooth treballa a 2,45 GHz i
la velocitat màxima de transmissió és d’1 Mb/s, tot i que en la versió 2 pot arribar
fins a 3 Mb/s.

1.4 Capa física de xarxes d’àrea extensa (WAN)

Per interconnectar una xarxa amb altres xarxes remotes, o bé dispositius
remots entre si, cal utilitzar els serveis d’una xarxa d’àrea extensa WAN.

Els serveis, els mètodes de connexió i les normes de cablatge d’una xarxa WAN
són diferents que els equivalents per a les LAN.

Hi ha molts models físics de transport de dades per les xarxes d’àrea extensa,
depenent de la distància, la velocitat o fins i tot del tipus de servei.

PDA és l’abreviatura de
personal data assistant
(ordinador de butxaca).
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Les xarxes d’àrea local s’han basat normalment en l’ús de les infraestructures
pertanyents a xarxes anteriors, com pot ser la xarxa telefònica. Tot i així, en
augmentar el trànsit de dades, també les xarxes de telefonia han evolucionat per
adaptar els seus medis a la nova realitat.
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2. Cablatge estructurat

Un dels mètodes de disseny per estendre el cablatge d’una xarxa d’àrea local,
pensat per facilitar la instal·lació i el manteniment i concebut per permetre una
ampliació, que a més cobreix les necessitats bàsiques d’interconnexió dels usuaris,
és el cablatge estructurat.

El cablatge estructurat és un mètode sistemàtic de cablatge que cobreix
totes les necessitats de comunicació dels usuaris, concebut per distribuir la
totalitat de les comunicacions de l’empresa, ja siguin comunicacions de veu,
d’imatge o de dades.

El cablatge estructurat d’una xarxa local està dissenyat utilitzant una jerarquia
lògica en què tot el cablatge està adaptat a un únic sistema, de tal manera que,
correctament dissenyat i instal·lat, cobreix totes les necessitats presents i futures
d’interconnexió dels usuaris.

El cablatge estructurat és independent dels protocols i de les aplicacions que
l’utilitzen. És un sistema obert aplicable a les necessitats de comunicació
actuals o futures.

El cablatge estructurat té les característiques destacables següents:

• És modular, és a dir, el disseny de les seves parts és independent de la
tecnologia emprada i dels sistemes que es connecten a la xarxa, independent
de la topologia lògica de la xarxa, ja que encara que la topologia física del
cablatge estructurat és en estrella, és possible configurar altres topologies
lògiques, ja sigui en bus, en anell, jerarquitzada o en malla, per la qual cosa
només cal reconfigurar les connexions centralitzades.

• És ampliable. Les connexions de nous sistemes terminals es fan des d’un
punt centralitzat cap al nou sistema, no cal modificar ni el cablatge ni les
connexions dels altres sistemes.

• És flexible, s’hi poden incorporar nous serveis, sense que interfereixin amb
els antics.

• És barat, en comparació d’altres sistemes. Una vegada feta una instal·lació,
qualsevol ampliació no representa un cost addicional elevat i les actualitza-
cions no augmenten aquest cost.

Per aconseguir això, un disseny de cablatge estructurat ha de preveure:

• Una quantitat superior de punts de treball, per a ampliacions futures o canvis
d’ubicació inicial dels punts de treball.
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• La possibilitat que qualsevol punt de treball es pugui canviar d’ubicació
sense que això n’afecti la connectivitat, és a dir, que sigui independent del
punt de connexió.

• El disseny inicial ha de poder suportar qualsevol tecnologia.

Altres avantatges del cablatge estructurat:

• Facilitat d’ampliar per incloure serveis nous.

• Facilitat de canviar-ne l’estructura inicial.

• Facilitat de manteniment, tant de les petites modificacions com de la
implementació de nous sistemes i tecnologies.

• Facilitat de manteniment en la cerca d’avaries i la solució, ja que la majoria
de vegades es poden localitzar des d’un dels punts de centralització.

Figura 2.1. Cablatge estructurat

2.1 Subsistemes del cablatge estructurat

El model de cablatge estructurat es divideix en subsistemes, cadascun dels quals té
una funció específica (vegeu la figura 2.1). El subsistema vertical està format per
tots els elements necessaris per enllaçar els distribuïdors de planta d’un edifici i el
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subsistema de cablatge horitzontal està format per tots els elements que permeten
la connexió dels llocs de treball al distribuïdor de planta. Aquest subsistema pot
existir o no, depenent de la naturalesa i les dimensions del sistema de cablatge que
es vulgui instal·lar.

• Connexió de servei de comunicacions (EF, entrance facility). Punt per
on la xarxa local es connecta amb altres xarxes de comunicacions externes.
Normalment és l’entrada de línies de comunicació de dades, imatge o tele-
fonia públiques i les línies troncals d’interconnexió amb xarxes d’edificis
veïns.

• Sala d’equipaments (ER, equipment room). És el punt on hi ha els sistemes
que ofereixen serveis de comunicació, centraletes, servidors de connexió,
servidors centrals, encaminadors de subxarxa, és a dir, tots els equips
relacionats directament amb les comunicacions.

• Armaris o sales de telecomunicacions (TR, telecomunications room). Són
els armaris (o sales) on hi ha la distribució centralitzada d’una determinada
àrea. Aquests armaris acostumen a contenir les terminacions dels cables que
van als sistemes terminals o bé a altres armaris de distribució secundaris
o a punts de consolidació. Aquests armaris també poden contenir equips
de comunicació, habitualment concentradors o commutadors. A més, els
armaris han d’estar ubicats molt a prop de l’àrea a la qual serveixen. Quan
la xarxa es distribueix en diverses plantes d’un edifici o en diverses sales
força poblades de terminals, es recomana un armari principal per planta o
un armari per cada sala.

• Cablatge troncal (backbone). És el cablatge que proporciona comunicació
entre les diferents sales o armaris de telecomunicacions, la sala d’equi-
paments o la connexió de servei de comunicacions i entre edificis veïns.
Està compost per les canalitzacions, els armaris de connexions intermèdies
(punts de consolidació) i principals, els panells d’interconnexió i els medis
instal·lats, cables, fibra òptica.

– Enllacen sales de connexió de servei de diferents edificis.
– Enllacen la sala de connexió de servei amb la sala d’equipaments.
– Enllacen la sala d’equipaments amb els armaris o sales de telecomu-

nicacions, i aquestes entre si.

• Cablatge de distribució. El cablatge de distribució és el que proporci-
ona comunicació des dels armaris o sales de telecomunicacions amb els
diferents sistemes terminals de les àrees de treball. Està compost per les
canalitzacions per les quals passen el medis de xarxa, els medis de xarxa
instal·lats; en l’extrem del sistema terminal, per la connexió de xarxa fixa
(roseta), i en l’extrem de l’armari de telecomunicacions, pel panell de
connexions (patch panel), i també, si n’hi ha, per un punt de consolidació
(connexió intermèdia). Cada una d’aquestes connexions s’anomena enllaç
permanent, ja que acostuma a estar fixada a la paret (figura 2.2).

• Àrees de treball. S’entén per connexions de les àrees de treball el conjunt
de connexions que van des del terminal fix (roseta de paret) al sistema
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terminal. Ha d’estar dissenyat de tal manera que la connexió sigui senzilla i
flexible, de manera que els canvis es puguin fer còmodament. Normalment
està compost per un cable d’interconnexió.

Figura 2.2. Enllaços permanents

També formen part del cablatge estructurat els cables d’interconnexió entre
dispositius i entre dispositius i panells de connexions. En el cablatge estructurat
poden coexistir diferents medis de xarxa, com per exemple:

• És habitual que el cablatge de distribució (enllaços permanents), per a
les xarxes més comunes, estigui format per cables de parell trenat amb
connexions RJ-45. Per als troncals és freqüent l’ús de la fibra òptica en
sistemes d’amplada de banda elevada; però per a instal·lacions més aviat
petites amb pocs sistemes o poc exigents en amplada de banda, els troncals
poden ser també de cable de parell trenat o cable coaxial.

• Per a troncals entre edificis, és comú l’ús de cable coaxial gruixut o de fibra
òptica.

• Per a les canalitzacions tant dels troncals com de la distribució, habitualment
s’utilitzen sistemes de safates portacables o canals decoratives de distri-
bució, on pot passar el cablatge, tant de xarxa com d’imatge i telefonia,
i coexistir, amb la separació adequada, amb el cablatge de l’alimentació
elèctrica, i es poden ubicar en aquestes canals els mecanismes com les
rosetes de connexió de xarxa o els endolls de corrent, la qual cosa facilita la
instal·lació del cablatge i l’ampliació.
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2.2 Projecte de cablatge i verificació

La millor manera d’exemplificar un procés d’instal·lació és mitjançant un cas
pràctic i senzill en què es pot veure tot el procés de cablatge, des de la interpretació
dels esquemes i plànols fins a les proves del cablatge acabat i l’abocament de les
dades a un ordinador per tal de poder-ne extreure la documentació i que el tècnic
responsable pugui estendre el certificat de qualitat.

Quan ja es disposa del projecte que ha elaborat un tècnic, cal posar-lo en pràctica
tenint en compte els esquemes, els plànols i la memòria tècnica.

Dels esquemes, plànols i memòria, s’extrauran les dades necessàries per determi-
nar quins materials són necessaris per fer la instal·lació, i també es podran preveure
quines seran les actuacions que s’han de fer, la col·locació de canalitzacions i
armaris, l’estesa de cables, les connexions, les verificacions, des de la configuració
i calibratge de l’aparell certificador fins a les proves i l’abocament de dades.

2.2.1 Interpretació dels plànols i els esquemes

L’esquema de la instal·lació (figura 2.3) mostra que la xarxa es compon de
cinc estacions de treball que reben els serveis d’accés a Internet per mitjà d’un
encaminador ADSL, una impressora de làser en xarxa i un servidor, que pot ser
d’aplicacions, fitxers o altres serveis.

Figura 2.3. Esquema de xarxa

Es pot observar que la comunicació es fa amb una xarxa de topologia en estrella
connectant els dispositius a un commutador, i que aquesta xarxa es connecta amb
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una altra xarxa.

També es disposa d’un plànol de distribució (figura 2.4) de tots els dispositius, en
el qual es pot observar que hi ha la ubicació de l’armari de connexions.

Figura 2.4. Plànol de distribució

Per acabar d’aclarir la tasca que cal fer, en la memòria del projecte hi ha la
descripció dels materials i la col·locació. A continuació podeu veure un extracte
de la memòria tècnica.

En un recinte de 6,80 × 4,60 m s’ha de fer la instal·lació d’una xarxa que tindrà un
armari de connexions de tipus Rack 19” de 45 cm de fondària i 60 cm d’alçada fixat
a la paret a una alçada d’1,50 m i que contindrà el tauler de connexions de 24 preses
RJ-45, un commutador de 16 ports Ethernet RJ-45 10/100 Mbps i l’encaminador
ADSL. Al tauler de connexions d’aquest armari han d’arribar els cables UTP de
categoria 5 que vénen de cada una de les preses de connexió dels dispositius
de xarxa (9), el cable telefònic d’accés a ADSL i el cable UTP de categoria 5
que vénen de l’armari principal de distribució. Dins d’aquest armari s’han de
col·locar les preses de corrent elèctric necessàries per alimentar el commutador i
l’encaminador.

La instal·lació es farà amb canal decorativa blanca de 8 cm × 15 cm fixada a la
paret paral·lelament al terra i a una alçada entre 100 cm i 130 cm que, des de
l’armari de connexions, recorrerà les parets dreta, fons i esquerra vistes des de
la porta fent una U oberta per la paret on hi ha la porta. Les preses de connexió
RJ-45 de qualitat mínima de categoria 5 estaran muntades en caixes de superfície
fixades a la paret i adossades a la canalització i distribuïdes segons el que marca
el plànol.

El cablatge ha de ser senyalitzat i marcat adequadament tant a les preses de
connexió com a l’extrem que ha d’anar inserit al tauler de connexions.
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Selecció del material per el muntatge

A partir de la memòria i el plànol, s’ha d’extreure la llista del material necessari per
fer el muntatge (taula 2.1). Per poder determinar les longituds de les canalitzacions
i aproximadament la quantitat de cable necessari, cal conèixer les mides del recinte,
dades que es poden consultar al plànol o a la memòria.

Taula 2.1. Llista del material necessari per al muntatge

Quantitat Descripció

1 1 Armari de connexions tipus Rack 19” de 45 cm ×
60 cm d’alçada

18m Canal blanca decorativa de 8 cm × 15 cm

50 Fixacions per a la paret

9 Caixes de superfície per a les preses

9 Preses RJ-45 de categoria 5

1 Roseta telefònica

100 m Cable UTP de categoria 5

1 Tauler de connexions de 24 preses RJ-45 de
categoria 5e per a Rack 19”

1 Commutador Ethernet 10/100 Mbps 16 ports RJ-45

1 Encaminador ADSL – Ethernet RJ-45

21 Cables d’enllaç RJ-45 de categoria 5

1 Cable d’enllaç telefònic

Col·locació dels taulers i les preses de connexió

Es procedeix, en primer lloc, a fixar a la paret l’armari de connexions al lloc previst
al plànol fent servir les eines adequades (trepant per a paret, tornavís, cinta mètrica,
nivell, etc.), i seguidament cal fixar la canalització a la paret i enganxar les caixes
que han de contenir les preses per a la xarxa. Tant la canalització a la paret com
la presa per la xarxa es poden veure a la figura 2.5.

Figura 2.5. Presa de connesió RJ-45 i tauler de connexions

Estesa de cables i connexió

Quan l’armari de connexions, les canalitzacions i les caixes per a les preses
de xarxa estan fixades, es pot procedir a l’estesa de cables: cal anar amb molt
de compte, ja que els cables són delicats. Es comença per cada presa de la
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paret, on es deixen uns 30 cm de cable sobrer, i l’anirem col·locant dins la
canalització, subjectant-lo amb els suports de què disposa la canalització mateixa
fins a arribar a la caixa de connexions, on es deixaran uns 90 cm de cable
sobrer. Se senyalitza adequadament cada punta del cable per poder-la identificar
posteriorment utilitzant etiquetes adhesives retolades o retolant directament sobre
la funda del cable amb retolador permanent. Procedirem de la mateixa manera
amb tots els cables de les preses de paret.

Una vegada s’han estès els cables, s’hi connecten les preses amb l’esquema
de cablatge bàsic utilitzant l’eina d’inserció adequada, es marquen les preses
per poder-les identificar després, es retira el cable sobrer cap a l’interior de la
canalització i es tanquen les caixes.

Figura 2.6. Tauler de connexions

Seguidament, s’igualen les longituds dels cables, procurant no perdre la senya-
lització, i es connecten al tauler de connexions en l’ordre preestablert començant
d’esquerra a dreta utilitzant l’eina d’inserció adequada, com es pot veure a la figura
2.6, i es marca la presa per poder-la identificar després. S’hi connecta també el
cable que arriba de la xarxa d’oficines.

Per comprovar que les connexions són correctes una vegada s’han connectat
els cables al tauler de connexions, és convenient fer les proves de continuïtat,
curtcircuit i connexió amb un comprovador de cables o un comprovador de
connexió.

Després, es fixa el tauler de connexions a la caixa i es col·loquen les safates per
allotjar-hi el commutador i l’encaminador. També caldrà que s’instal·lin les preses
de corrent i de telèfon per a la línia ADSL dins l’armari de connexions.

Abans de finalitzar, caldrà passar la fase de verificació satisfactòriament, i ja es
podran tapar les canalitzacions, es podran connectar els cables d’enllaç entre
l’encaminador i el commutador, i entre el commutador i cada una de les preses
actives del tauler de connexions, i també es podrà connectar l’encaminador a la
presa telefònica i es podran endollar el commutador i l’encaminador al corrent
elèctric.

En acabar, cal assegurar-se que s’han endreçat totes les eines, que els residus
generats s’han recollit i que tot ha quedat completament net.
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Instal·lació del centre de processament de dades

Moltes de les instal·lacions de naturalesa diversa (no solament de xarxa) es
poden fer simultàniament, ja que se’n solen encarregar professionals diferents:
electricista, instal·ladors de cables i certificadors, aire condicionat, etc.

Quan ja estan fetes les canalitzacions comença la instal·lació dels servidors i
dispositius de xarxa.

El centre de processament de dades (CPD) és la ubicació on es concentren
tots els recursos necessaris per al processament d’informació d’una
organització.

S’ha de cuidar molt l’accessibilitat als equips del CPD, de manera que s’hi pugui
accedir ràpidament en cas d’avaria. A més el CPD ha d’estar ben protegit, pel
perill que implica accedir als servidors que s’hi troben.

Els CPD han de ser llocs d’estada còmoda, encara que tancats sota clau. Normal-
ment l’accés a aquests llocs es fa sota la supervisió d’algun sistema de control de
presencia amb targetes magnètiques, reconeixement biomètric o altres sistemes
d’identificació especialment segurs.

S’han de tenir en compte aquests factors a l’hora de dissenyar un bon CPD:

• Doble instal·lació elèctrica.

• Aire condicionat redundant.

• Redundància amb les comunicacions amb l’exterior.

• Alçada i amplada suficient per introduir les màquines que allotjarà el CPD.

• Seguretat d’accés controlada per punts de presencia. Vigilància. Alarmes.
Seguretat contra incendis.

• Control de paràmetres ambientals: temperatura i humitat.

• Falsos sostres i terres.

• SAI i generadors de corrent.

• Quadres de distribució elèctrica independent i segurs.

A més, les màquines han de ser de baix consum per generar menys calor i estalviar
energia. La instal·lació ha de ser molt neta. Els equips informàtics s’han de netejar
periòdicament com a part d’un pla de manteniment integral.

Biometria

L’autentificació biomètrica es
refereix a les tecnologies per
mesurar i analitzar les
característiques físiques i del
comportament humà amb
propòsit d’autentificació.

SAI

SAI: sistemes d’alimentació
ininterrompuda. El SAI
corregeix totes les deficiències
del corrent elèctric, actua com a
estabilitzador i garanteix el flux
enfront de talls de corrent, i
proporciona el flux elèctric
adequat.
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2.2.2 Procés de verificació

Una vegada s’ha acabat la instal·lació de la part d’infraestructura, cal verificar
que tot és correcte i que compleix els requeriments per obtenir el certificat de
qualitat; per tant, s’han de fer les proves per garantir que la funcionalitat de la
xarxa correspon a l’estàndard de qualitat.

Primer de tot cal fer una inspecció visual per assegurar-se que tots els cables estan
ben posats, sense llaços ni plecs molt forçats, que no estiguin aixafats o amb massa
tensió o bé premuts contra arestes vives que puguin provocar avaries per ruptura
o bé curtcircuit dels fils interiors, i també s’ha de revisar visualment que totes les
connexions estiguin fetes adequadament, que no hi hagi fils pelats i que el marcatge
dels cables sigui correcte.

Configuració del certificador

Abans de començar a fer les comprovacions, cal configurar l’analitzador de cable
indicant quin tipus de cable és el que es vol verificar; normalment els aparells
analitzadors porten configurats els tipus de proves més estàndards.

A partir del menú principal de la pantalla de l’analitzador, cal seleccionar el tipus
de cable que es vol comprovar, que normalment serà el parell trenat bàsic.

També es pot configurar el nom que donarem a la instal·lació per tal que després,
en la recollida de dades, el conjunt de mesures es pugui identificar adequadament.
Es pot configurar de la mateixa manera la denominació dels cables i la numeració
automàtica, amb l’objectiu que en cada lectura de prova de cable es puguin anar
guardant els resultats identificats per la denominació i el número d’ordre. Per
a això, des del menú principal, cal accedir al menú d’identificació i introduir la
informació adequada de nom d’instal·lació, el prefix del cable, els valors inicial,
final i increment automàtic.

Calibratge de l’aparell

Per assegurar-se que les mesures preses amb l’aparell són del tot correctes,
és necessari calibrar periòdicament l’analitzador. Els analitzadors porten un
accessori que permet calibrar la parella unitat principal - unitat remota, com es
mostra a la figura 2.7.
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Figura 2.7. Accessori calibrador i la connexió per calibrar

Per calibrar l’analitzador, en primer lloc, s’ha de verificar que les bateries estiguin
ben carregades; en segon lloc, s’han de connectar la unitat central i la unitat remota
a l’accessori calibrador simultàniament, i en tercer lloc, s’ha de seleccionar des del
menú principal el menú d’eines i després calibrar, amb la qual cosa s’iniciarà el
procés. Al cap d’un cert temps, a la pantalla de la unitat principal surt el resultat
del calibratge.

Aquesta acció és convenient dur-la a terme amb la freqüència indicada pel
fabricant, normalment cada vint-i-quatre hores, ja que és la garantia que les
mesures preses amb l’aparell són correctes.

Proves de cablatge

Amb l’aparell calibrat i configurat adequadament, les bateries carregades i el tipus
de cable que es vol provar seleccionat, ja es pot procedir a fer els tests del cablatge.
Es connecta un dels adaptadors de cable a la unitat principal, i l’altre a la unitat
remota, com es veu a la figura 2.8.

Figura 2.8. Adaptadors de prova
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En alguns models el resultat
dels tests es desa

automàticament a la
memòria de l’aparell, però

en d’altres cal prémer un
botó per desar-hi les dades.

Hem d’estar segurs que no hi ha cap equip de xarxa connectat a l’enllaç permanent
que volem comprovar. Com es veu a la figura 2.9, es connecta el cable de la unitat
principal al connector de l’enllaç, i la unitat remota a la presa de xarxa.

Figura 2.9. Connexions de la unitat principal i remota

Al cap d’uns quants segons d’haver engegat la unitat principal, si els extrems són
del mateix enllaç s’engega automàticament la unitat remota i es pot iniciar el test;
en cas contrari, a la pantalla de la unitat principal surt una indicació que diu que
cal connectar-hi la unitat remota; caldrà, doncs, cercar amb la unitat remota la
presa de xarxa corresponent a l’enllaç que es vol provar.

Com que la unitat principal reconeix la unitat remota de l’altre extrem de l’enllaç,
s’inicia el test automàticament i en uns quants segons van apareixent a la pantalla
els resultats de cada una de les proves que es fan de l’enllaç.

Es repetirà el procés per cada enllaç que es vulgui provar i, si convé, es faran
les correccions oportunes al cablatge i a les connexions fins que tots els enllaços
instal·lats siguin correctes. Alguns models d’analitzador de cable disposen d’un
sistema de comunicacions entre l’aparell principal i el remot que permet que les
dues persones situades en extrems diferents de l’enllaç puguin parlar entre elles,
cosa que fa més àgil el procés de verificació, sobretot si és difícil tenir un altre
tipus de comunicació.

Abocament de dades a l’ordinador

Perquè el tècnic responsable de la instal·lació pugui estendre el certificat de
qualitat, cal que disposi de les dades de verificació: és necessari, doncs, abocar
aquestes dades a l’ordinador que disposi del programari adient per tractar-les.

Com es veu a la figura 2.10, es connecta amb el cable adequat, la unitat principal a
l’ordinador que té instal·lat el programari adequat per al model d’analitzador que
s’usa, s’engega l’analitzador i s’inicialitza el programari de baixada, se selecciona
el projecte que es vol baixar i el model d’aparell, el programari detecta la connexió
de l’analitzador i s’inicia la baixada. Al cap d’uns quants minuts, les dades són
a l’ordinador, i es desen. Els resultats del test són ara al fitxer del projecte i ja es
poden utilitzar per estendre el certificat de qualitat.
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Figura 2.10. Connexió de l’aparell a l’ordinador i programari especific





Xarxes d’àrea local 43 Muntatge de xarxes

3. Normes de seguretat i riscos

El treball és una activitat social organitzada que, a través de la combinació
de recursos de diferent naturalesa (treballadors, materials, energia, tecnologia,
organització...), permet d’assolir uns objectius i satisfer unes necessitats.

Són moltes les circumstàncies que han fet que les condicions de treball hagin
millorat notablement, de manera que s’han reduït i fins i tot eliminat molts dels
problemes abans existents. Això no obstant, continuen mantenint-se molts d’ells,
d’altres s’han incrementat i n’han aparegut alguns nous que cal identificar, avaluar
i controlar. Entre aquests problemes tenen gran importància els relacionats amb
la salut dels treballadors. A la figura 3.1 podem veure els factors que influeixen a
la salut del treballador.

Figura 3.1. Factors que influeixen en la salut

La salut, en línies generals, és el resultat d’un procés de desenvolupament
individual de la persona, que es pot anar aconseguint o perdent d’acord amb
les condicions que l’envolten, és a dir, el seu entorn i la seva pròpia voluntat.

La feina i la salut estan interrelacionats. A través de la feina busquem la satisfacció
d’una sèrie de necessitats, des de la supervivència fins a les de desenvolupament
professional, personal i social. Tanmateix, en aquest procés podem veure agredida
la nostra salut, per exemple, si el treball no es realitza en les condicions adequades.
Resulta un fet paradoxal que l’home, que necessita treballar per sobreviure
econòmicament i per a la seva realització personal pugui perdre la salut treballant.
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El risc professional es defineix com “la possibilitat que un treballador
sofreixi un determinat dany derivat del seu treball” ( Llei de prevenció de
riscos laborals 31/1995).

El concepte de risc laboral al·ludeix a la “possibilitat”. Tanmateix, la possibilitat
de sofrir un dany es presenta en tota activitat professional en qualsevol moment.
Per aquesta raó, sembla més lògic referir el concepte de risc laboral a la probabilitat
que un treballador, sota determinades circumstàncies laborals, sofreixi un dany
derivat del treball; és a dir, pugui sofrir un accident, una malaltia, etc.

Els conceptes de la taula 3.1 són útils per ampliar i precisar el concepte de risc
laboral:

Taula 3.1. Característica dels riscos laborals

Gravetat del risc “Probabilitat que es produeixi el dany per la severitat
d’aquest”. (LPRL). Serà per tant necessari donar
prioritat als recursos i a les mesures preventives
davant aquells riscos que tinguin una alta probabilitat
d’ocasionar un dany que, a més, sigui greu.

Imminència del risc “Risc laboral greu i imminent, aquell que racionalment
resulti probable que es materialitzi en un futur pròxim
i immediat i que pot suposar un dany greu per a la
salut dels treballadors”.

Perill “Risc amb una probabilitat molt elevada de produir un
dany - greu o no - en un període curt o de forma
immediata”; és a dir, una persona es troba davant un
perill quan té una alta possibilitat de danyar-se de
forma immediata.

En determinades circumstàncies, algunes conseqüències que es deriven d’una alta
probabilitat de sofrir un risc són més greus que d’altres.

S’entén com condicionis especialment perilloses aquelles que, en absència de
mesures preventives específiques, originen riscos per a la salut i la seguretat dels
treballadors.

Els riscos elèctrics, per exemple, existeixen en molt variades activitats industrials.
Si considerem la possibilitat de contaminar-se amb productes radioactius, alesho-
res aquest risc només existeix per a un petit nombre d’empreses.

A la taula 3.2 apareixen els tipus de riscos més habituals. Existeixen riscos que
poden donar-se en diferents empreses i diversos sectors i d’altra banda, hi ha riscos
que són propis de cada tipus d’activitat.

Taula 3.2. Tipus de riscos habituals

Riscos de tipus físic El seu origen està en diferents elements de l’entorn
de treball. La humitat, la calor, el fred, el soroll...
poden produir danys als treballadors

Riscos de tipus químic El seu origen està en la presència i manipulació
d’agents químics.

Riscos de tipus mecànic Són els que es produeixen amb l’ús de màquines,
útils, eines, etc., com ara talls, cops, aixafades...

Riscos per caiguda Es donen quan les persones treballen en zones altes,
galeries o pous profunds (sense oblidar les caigudes
al mateix nivell)
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Riscos d’origen elèctric Són els que es produeixen pel maneig de màquines
o aparells elèctrics.

Riscos per gas Es produeixen quan es manipulen gasos o es treballa
prop d’una font de gas

Riscos per incendis Es donen quan es treballa en ambients amb
materials i elements inflamables.

Riscos d’elevació Són els que s’ocasionen en treballar amb equips
d’elevació, transport...

Riscos de caràcter psicològic Aquells que es poden produir per excés de feina, mal
clima social... i poden conduir a depressió, fatiga, etc.

Riscos biològics Es poden donar quan es treballa amb agents
infecciosos.

L’accident de treball és un “esdeveniment brusc, inesperat i normalment evitable
que pot causar lesions corporals amb disminució o anul·lació de la integritat física
de les persones”.

Són molt diverses les causes que poden donar lloc a lesions: contacte del
treballador amb una màquina, cops, descàrregues elèctriques, intoxicació...

La Llei general de la Seguretat Social defineix l’accident “com la lesió corporal
que el treballador sofreix amb ocasió o per conseqüència del treball que executa
per compte aliè”.

En aquesta definició, s’inclouen:

• Els accidents ocorreguts durant el trajecte d’anada o de tornada del treball
(in itinere).

• Els ocorreguts en l’acompliment de les funcions sindicals.

• Els que sofreix el treballador durant actes de salvament, sempre que tinguin
connexió amb el treball.

Els accidentes es produeixen per causes múltiples que es poden dividir principal-
ment en:

• Causes tècniques: són errors de les màquines i equips. Aquestes causes
són relativament fàcils de conèixer i controlar. Es tracta de descobrir l’error
i aplicar una tècnica per corregir-lo o reduir-lo. Per exemple: la ruptura del
cable de la grua que sosté un pes.

• Causes humanes: l’accident es genera per errors humans que poden deure’s
a diferents motius, com per exemple: falta de formació, informació, atenció,
interès...

El control d’aquest tipus d’error humà pot fer-se a través de la formació i
informació i l’advertència de sanció.

Hi haurà ocasions en les quals les causes tècniques poden coincidir amb causes
humanes. Per exemple: se sap que les connexions elèctriques d’una determinada
màquina estan soltes i no es posa en coneixement del responsable per a la seva
immediata reparació.
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Notícies

“Un jove de 14 anys va morí en
electrocutar-se a una nau

abandonada de Siemens, a
Cornellà. La víctima, que jugava
a fet a amagar, entrà per un forat

de dos metres, va tocar els cables
d’un transformador i morí. El

sindicat CGT atribueix el fet a la
“negligència” de l’empresa.

Curiositat

“Als EUA, quan es va començar
a utilitzar la cadira elèctrica per a
execucions, s’empraven tensions

d’uns 2000 V, i de vegades,
ocorria que després de suportar

el condemnat la tensió durant
alguns minuts, “tornava a la

vida” quan cessava el corrent
sense més danys que algunes
cremades; això era perquè la

intensitat que rebia era inferior
als 4A, i l’efecte que s’obtenia
era una paràlisi temporalment

dels centres nerviosos. En canvi,
quan es va reduir la tensió a 400

V, es produïa la mort
inevitablement per fibril·lació

del cor”.

3.1 Riscos elèctrics

L’electricitat, utilitzada convenientment, és la forma d’energia més flexible, però
la falta de coneixements i de precaucions adequades en el seu ús, crea riscos que
poden derivar en accidents. Els accidents produïts per l’electricitat representen:
el 0.3% del total dels accidents de treball amb baixa, l’1% dels accidents que
provoquen incapacitats permanents, el 4% dels accidents mortals.

Veiem com encara que la freqüència dels accidents és relativament baixa, el seu
índex de gravetat, és a dir, la proporció d’accidents mortals és molt alta.

S’entén per risc elèctric, també dit risc d’electrocució, la possibilitat que
circuli un corrent elèctric pel cos humà. El senyal del risc elèctric el trobem
a la figura 3.2

Figura 3.2. Símbol de risc elèctric

Factors indispensables perquè circuli el corrent elèctric:

• Que existeixi un circuit elèctric format per conductors.

• Que el circuit estigui o pugui ésser tancat.

• Que al circuit hi hagi un voltatge.

Són molts els factors dels quals depèn la gravetat dels accidents elèctrics, encara
que els considerem separadament, la seva actuació en cas d’accident ha d’enten-
dre’s en forma conjunta, a continuació veurem alguns d’ells:

1. Intensitat del corrent. Contra la creença popular que atribueix a la tensió,
el voltatge, la perillositat del corrent elèctric, és la intensitat del corrent, en
combinació amb el temps, la que “mata”.

2. Temps de contacte. El temps de contacte conjuntament amb la intensitat del
corrent, condiciona el grau de les lesions produïdes. El temps màxim de contacte
o llindar absolut del temps en què no pot produir-se la fibril·lació del cor és de 0.03
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segons. Per temps d’1 a 3 segons que duren els contactes elèctrics, la fibril·lació
es produeix per a intensitats a partir de 50 mA.

3. Tensió del corrent. Per si sola no té influència decisiva, però sí amb relació a
la resistència que posi el cos humà al seu pas.

4. Resistència del cos. És un factor de gran variabilitat (des de 500 a 100.000
ohms). La resistència de l’organisme al pas del corrent elèctric depèn de:

• La resistència de contacte.

• La resistència pròpia de la pell.

• La resistència interna del cos.

Els factors intensitat, tensió i resistència estan relacionats per la llei d’Ohm:

I=V/R

A mesura que augmenta la resistència, disminueixen les conseqüències. Si la
tensió no pot modificar-se, convé augmentar la resistència.

5. Recorregut del corrent. El corrent elèctric s’estableix entre els punts de
contacte de menor resistència. Els circuits de passada de corrent més perillosos
en un contacte són els que afecten al capdavant, tòrax i cor. (Són els apareixen en
la figura 3.3) i són els següents:

• Mà - peu o viceversa.

• Mà - cap.

• Mà dreta - mà esquerra.

• Peu dret - peu esquerre.

Figura 3.3. Recorregut del corrent a través del cor

6. Freqüència del corrent. Si es tracta de freqüències superiors a aquesta, fan
falta intensitats de corrent majors per produir els mateixos efectes. A partir d’una

Sabeu que...

Resistència mínima es 1.000
ohms.

Intensitat màxima suportable 25
mA de tensió màxima que es pot
utilitzar sense risc d’accident V
=0,025 1.000 = 25 V, que és
precisament la tensió que
autoritza el Reglament
electrotècnic per a baixa tensió
en locals humits o molls.

Les companyies
subministradores
espanyoles subministren
generalment corrent altern
de 50 Hz.
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Les persones adormides
resisteixen millor el corrent

elèctric que despertes.

freqüència de 10.000 H., el corrent elèctric no produeix en l’organisme humà més
efecte que escalfar els teixits que travessa (aplicació en medicina).

7. Naturalesa del accidentat. No ha d’oblidar que la capacitat de reacció de
l’individu que rep una descàrrega elèctrica és un factor gens menyspreable. L’estat
anímic, l’edat, el sexe, etc. són condicions a tenir en compte. La gana, la set, la son,
la fatiga, l’embriaguesa i la por augmenten la sensibilitat als efectes del corrent
elèctric.

3.1.1 Prevenció dels accidents elèctrics

En el món laboral, els responsables de les empreses han d’adoptar les mesures
necessàries perquè de la utilització o presència de l’energia elèctrica en els llocs
de treball no es derivin riscos per a la salut i seguretat dels treballadors o, si això
no fos possible, perquè aquests riscos es redueixin al mínim.

En funció d’això, les instal·lacions elèctriques dels llocs de treball s’han d’utilitzar
i mantenir en la forma adequada i el funcionament dels sistemes de protecció s’ha
de controlar periòdicament, d’acord amb les instruccions dels seus fabricants i
instal·ladors, si n’hi ha, i amb l’experiència de l’explotador.

Amb aquest objectiu de seguretat, els responsables han de garantir que els
treballadors i els representants dels treballadors rebin una formació i informació
adequades sobre el risc elèctric, així com sobre les mesures de prevenció i
protecció que hagin d’adoptar-se.

Les mesures de seguretat per prevenir accidents elèctrics poden ser:

1. Mesures informatives. Les mesures informatives són de dues classes: d’una
banda la informació dels riscos que comprèn les normes generals de seguretat en
matèria d’instal·lacions elèctriques, amb els senyals de perill que van dirigits a
tothom. D’una altra banda la formació que tots els treballadors relacionats amb
l’electricitat han de rebre sobre els riscos que el seu treball comporta i de les
precaucions que han d’adoptar per combatre’ls. El dos símbols que indiquen risc
elèctric el trobem a la figura 3.4 i a la figura 3.5.

Figura 3.4. Símbol de risc elèctric
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Figura 3.5. Símbol de risc elèctric

2. Mesures protectores:

• Mesures protectores. Les mesures de protecció personal són les que
protegeixen directament els treballadors de la indústria elèctrica. Mitjans
utilitzats per a aquesta protecció poden ser: botes de goma que impedeixi
la conducció elèctrica, eines, guants i cascos de material aïllants, etc.

• Instal·lacions. Les proteccions a les instal·lacions elèctriques tenen per
objecte reduir els riscos de la seva utilització. Les més emprades són les
següents:

– Presa de terra de les parts metàl·liques que no han d’estar en tensió.

– Aïllament amb tanques de les instal·lacions d’alta tensió.

– Muntatge d’interruptors diferencials a les instal·lacions de baixa ten-
sió.

– Utilització de tensions de seguretat.

3.1.2 Electricitat estàtica

S’entén per electricitat estàtica aquella que es produeix quan es freguen dues
substàncies de diferents constants dielèctriques i almenys una d’elles no és
conductiva. A la figura 3.6 es mostra un exemple de perill d’electricitat estàtica.

Aquest fenomen es produeix amb certa facilitat i freqüència, pel qual els riscos
que se’n deriven són elevats.

Alguns exemples en els quals amb freqüència es produeix electricitat estàtica són:
transport de fluids per canonades, fabricació de paper, pintada d’objectes a pistola
per polvorització, etc.

L’efecte de les càrregues elèctriques sobre les persones té major transcendència
que la molèstia que es sent en el moment de saltar l’espurna. El veritable risc és
l’incendi i/o explosió que es pot presentar quan a l’ambient hi ha pols, gasos o
vapors inflamables o explosius.
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Presa a terra

La presa a terra en electricitat, és
la connexió al nivell de

referència de cero volts. Les
instal·lacions d’edificis ben

construïts incorporen un sistema
de cablatge subterrani(piques de
terra) en contacte amb el subsòl

del edifici que es pren com el
nivell de cero volts.

Figura 3.6. Perill d’electricitat estàtica

Per evitar aquest risc convé establir-ne unes sèrie de mesures preventives, com ara:

• Presa de terra, per a cisternes d’emmagatzemament i transport.

• Bona ventilació, per evitar l’acumulació de vapors inflamables.

• Manteniment adequat del grau d’humitat dels locals. Es mantindrà la unitat
relativa de l’aire sobre un 50%.

3.1.3 La instal·lació elèctrica i d’aire condicionat

Si la instal·lació elèctrica no està ben feta es corren riscos molt importants a més
solen generar problemes intermitents molt difícils de diagnosticar i provoquen
deteriorament importants als dispositius de la xarxa.

Tots els dispositius de xarxa han d’estar connectats a endolls amb terra. Les
carcasses d’aquests dispositius, els armaris, les canaletes mecàniques, etc., també
han d’anar connectats a terra. Tota la instal·lació ha de ser a la vegada connectada
al terra de l’edifici en què haurà que cuidar que el nombre de piques que posseeix
és suficient per aconseguir un terra acceptable.

3.2 Prevenció i protecció contra incendis

El foc produeix accidents als treballadors, bé sigui per contacte fortuït (flames, me-
talls incandescents...) o per incendis que són els que produeixen més importants
danys a persones i materials.
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El foc (la combustió) és la reacció química que consisteix en l’oxidació d’un
material combustible. L’agent oxidant és generalment aire, que té un 21%
d’oxigen.

Perquè es produeixi la combustió no és suficient el contacte entre el combustible i
el comburent (aire). És necessari a més que la temperatura del combustible sigui
superior al seu punt d’inflamació. Per tant perquè la combustió es realitzi, s’han
de complir tres condicions (triangle del foc):

1. Que existeixi material combustible.

2. Que hi hagi un agent oxidant o combustible en contacte amb el combustible.

3. Que hi hagi una font de calor capaç d’elevar la temperatura del combustible
a la seva temperatura d’inflamació.

És impossible que es produeixi foc llevat que s’usin conjuntament els tres costats
del triangle de foc. Una vegada iniciada la combustió, que és fortament exotèrmica
(desprèn calor), la calor despresa escalfa el combustible, mantenint-lo a una
temperatura superior a la d’inflamació. Si això ocorre en un emmagatzemant de
materials combustibles, la calor despresa pel foc inicial va escalfant els materials
veïns i la combustió es va propagant fins a produir el que es denomina un
INCENDI.

Perquè el combustible pugui rovellar-se necessita una energia d’activació, la qual
és aportada des de l’exterior mitjançant un focus d’ignició. Segons el focus
d’ignició, les energies d’activació es classifiquen en:

• Tèrmiques: llumins, encenedors, calderes...

• Elèctriques: curt circuits, càrregues estàtiques...

• Mecàniques: per espurnes produïdes per friccions mecàniques.

• Químiques: reaccions exotèrmiques.

Es pot considerar també el tetràedre del foc, on el quart costat que s’afegeix al
triangle de foc és conseqüència de la reacció en cadena provocada per l’autoinfla-
mació dels gasos despresos pel combustible, que al seu torn generen nous gasos
que en escalfar-se es tornen a inflamar, repetint-se el procés successivament.

La calor es transmet per conducció, convecció i radiació.

• Conducció: La transmissió de calor d’un punt a un altre es realitza a través
d’un cos sòlid o per contacte directe entre dos cossos sòlids.

• Convecció: A causa que l’aire calent i els gasos de combustió tenen menor
densitat que l’aire fred, la calor es transmet pel moviment de gasos i vapors
que es troben en suspensió a l’atmosfera. Per això en cas d’incendi s’ha
d’evitar els corrents d’aire.
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• Radiació: La calor es transmet a través d’ones calorífiques invisibles que
es propaguen per l’espai en totes direccions a la velocitat de la llum.

A la figura 3.7 mostrem diferents formes de transmetre la calor.

Figura 3.7. Maneres de transmetre la calor

La calor tendeix a anar cap a les parts altes (efecte xemeneia), pujant pels buits dels
ascensors, escales, finestres de les façanes, claraboies, etc., sentit de propagació
vertical; o bé es propaga pels conductes d’aire condicionat, passadissos, portes,
etc.; llavors el sentit de propagació és horitzontal.

Són múltiples les causes que produeixen els incendis tant a les empreses com en
tallers, fàbriques, etc. Les més comunes són: causes fortuïtes, factor humanes.

3.2.1 Prevenció d’incendis

L’objectiu de la prevenció és eliminar el risc. La prevenció d’incendis, és el de
separar o treure un dels elements que conformen el triangle del foc per evitar l’inici
d’aquest. Constitueix el mètode més eficaç i senzill de protegir-se, i permet la
major seguretat amb menor cost i esforç.

Pla d’emergències

La prevenció també ha de contemplar un pla d’emergència, que és el conjunt
d’accions que ha de realitzar cada persona en cas d’emergència a fi de protegir a
la compareixes i els béns. Serveix a més per poder actuar amb la màxima rapidesa
i sense improvisacions, el qual augmenta l’efectivitat dels mitjans de prevenció i
protecció existents, per tant, redueix les possibles conseqüències de l’accident.

Ha de presentar un contingut en el qual s’analitzin degudament els següents punts:

• Estudi dels factors i zones de risc, i situacions perilloses que es puguin
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provocar.

• Relació detallada, mitjançant plànols de l’edifici, de les instal·lacions
d’alarma, detecció, mitjans de protecció i humans, i les vies d’evacuació.

• Segons els diferents tipus d’emergència que es puguin produir (vacances,
dies festius, en diferent torn...), relació detallada de les accions que ha de re-
alitzar cada persona relacionada amb el pla d’emergència i l’ús dels mitjans
corresponents (detecció, alarma, intervenció en l’emergència, evacuació,
primers auxilis, etc.).

• Programa d’implementació i manteniment, que inclogui l’organització i
coordinació de les accions, formació i informació del personal mitjançant un
calendari d’activitats i simulacres, i finalment un programa de manteniment
de les instal·lacions perilloses i els mitjans de prevenció i protecció. Així
mateix, implica l’òptima utilització dels equips i instal·lacions, que ha de
disposar tot edifici, a fi de reduir i minimitzar les conseqüències.

Els procediments per prevenir o extingir incendis estaran basats en les tres con-
dicions anteriors, realitzant-se pràcticament la prevenció o extinció pels mitjans
següents:

• Emprant materials incombustibles a la construcció dels edificis.

• Suprimint l’aportació de l’agent oxidant, és a dir, l’aire, per mitjà d’un agent
sufocant com és el CO(2), o simplement, quan s’inicia el foc, sufocant-ho
amb una manta.

• Refredant el material combustible per sota de la temperatura d’inflamació.

• Distanciant els materials combustibles o separant-los amb tallafocs.

Sistemes de protecció

S’anomena protecció contra incendis el conjunt de mesures de què es disposa als
edificis per protegir-los contra l’acció del foc.

Generalment, amb aquestes mesures es tracta d’aconseguir tres finalitats:

• Salvar vides humanes.

• Minimitzar les pèrdues econòmiques produïdes pel foc.

• Aconseguir que les activitats de l’edifici puguin reprendre’s en el termini de
temps més curt possible.

Hi ha diferent sistemes de protecció en cas de incendi, com són: protecció
estructural, detecció i alarmes.
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Protecció estructural

La protecció estructural és la destinada a evitar la propagació del foc.

La propagació d’incendis s’evita mitjançant l’aplicació de materials ignífugs i
estructures resistents al foc.

La ignifugaria és el tractament a què es sotmeten certs materials a fi de reduir
la seva inflamabilitat.

La resistència al foc d’un element constructiu queda fixada pel temps durant el qual
l’element és capaç de mantenir les condicions d’estabilitat mecànica, aïllament
tèrmic, estanquitat a les flames i absència d’emissió dels gasos inflamables,
excepte en el cas de portes, per a les quals s’exclou la condició d’aïllament tèrmic.
Els elements constructius es qualifiquen mitjançant l’expressió de la seva condició
de resistents al foc (RF) com també del temps en minuts durant el qual mantenen
les seves condicions.

Detecció i alarma
La primera fase, o primer objectiu en la protecció d’incendis és la detecció dels
mateixos.

S’entén per detecció el descobriment de l’existència d’un incendi,
immediatament després que s’hagi iniciat.

El sistema de detecció del foc pot ser:

• Humà amb botons d’alarma.

• Automàtic.

• Mixt.

L’elecció vindrà determinada per: les pèrdues materials o humanes en foc, la
possibilitat de vigilància constant i total per persones, la rapidesa requerida, el
seu cost econòmic...

• Detecció humana

– Durant el dia: si hi ha suficient nombre de persones la detecció
està assegurada a les àrees visibles, no així a les zones que quedin
amagades.

– Durant la nit: servei de vigilància amb rondes estratègiques. La
rapidesa de detecció pot ser baixa fins i tot igual al temps entre rondes.
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• Detecció automàtica. Les instal·lacions fixes permeten: la detecció i
localització automàtica de l’incendi i la posada en marxa automàtica de
l’alarma. La rapidesa de detecció és superior, si bé hi han deteccions
errònies. A més, pot vigilar zones inaccessibles a la detecció humana. la
central de recepció dels senyals d’alarma està supervisada per un vigilant
en un lloc de control o es pot programar per actuar automàticament. Una
instal·lació automàtica de detecció consta dels següents components:

– Detectors automàtics.

– Botons manuals.

– Central de senyalització.

– Alarma general.

– Telèfon directe als bombers.

– Sistemes d’extinció.

Detector òptic de fums
A les figures adjacents trobem diferents detectors automàtics de fums.

Els detectors són: Aparells d’instal·lació fixa que registren, comparen i mesuren
automàticament fenòmens i/o variacions ambientals provocades per l’aparició
d’un incendi, com són la temperatura o les radiacions ultraviolada.

Detector tèrmic de fums

Segons el fenomen que detecten, se’ls denomina de la següent manera: detector de
gasos de combustió iònic, detector òptic de fums, detector òptic de flames, detector
tèrmic.

Mètodes d’extinció

La falta o eliminació d’un dels elements que intervenen en la combustió dóna
lloc a l’extinció del foc.

Segons l’element que s’elimini, apareixeran diferents mètodes o mecanismes
d’extinció que poden ser:

• Dilució o desalimentació: Consisteix a eliminar o dispersar el combusti-
ble, de manera que el foc no pot ser alimentat. És el sistema més eficaç però
la seva aplicació és complicada.

• Refredament: Consisteix a eliminar la calor fins a arribar a una temperatura
inferior a la d’ignició, de manera que s’eliminen els gasos.

• Sufocació: Consisteix a impedir que els vapors combustibles es posin en
contacte amb l’oxigen atmosfèric.

• Inhibició catalítica: Consisteix a trencar la reacció en cadena impedint
d’aquesta manera el desenvolupament de les reaccions químiques dels
diferents gasos emesos per l’acció de la calor.
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L’èxit de l’extinció d’un incendi depèn d’actuar des de l’inici del mateix atacant-
lo amb els mitjans adequats. Cada classe de foc requereix la utilització de l’agent
extintor més adequat.

Agent extintor

L’agent extintor és la substància que s’empra per extingir el foc.

Hi ha diferents tipus d’agents extintors: d’aigua, d’escuma, de pols, d’anhídrid
carbònic i d’haló.

Taula 3.3. Relació entre tipus de foc i agent extintor

Classe Aigua Esp CO2 Pols Haló

Raig Polvoritzada

A: Incendis de
materials
combustibles
sòlids com fusta,
paper... Es
coneixen com a
focs secs.

1 1 2 3 2 3

B: Incendis de
materials
combustibles
líquids, fàcilment
inflamables com
alcohol, oli, ... o
combustibles
sòlids de baix
punt de fusió,
com greixos,
ceres... Es
coneixen com a
focs grassos.

3 2 1 2 1

C : Incendis de
gasos
inflamables com
propà, butà,..

2 3

D : Incendis de
metalls
combustibles i
compostos
químics reactius
o radioactius,
com ara
magnesi, titani,
sodi,....

Formulació específica de l’agent 1

E: Incendis
d’equips
elèctrics sota
tensió, com ara
conductors,
transformadors,
motors ...

1 2 1

1 Ideal 2 Adequat 3 Acceptable



Xarxes d’àrea local 57 Muntatge de xarxes

En la taula 3.3 es mostra l’agent extintor preferent que s’ha d’utilitzar per reduir i
apagar un foc segons la classe de foc produït.

Es consideren extintors portàtils aquells la massa dels quals sigui igual o menor
a 20 Kg. La distància a recórrer horitzontalment des de qualsevol punt d’una àrea
protegida fins a trobar l’extintor adequat més pròxim serà de 25 m per a focs de
tipus A i 15 m per a focs de tipus B. Quan sigui necessari per a la seva millor
localització, els extintors es senyalitzaran d’acord amb la normativa vigent a cada
país.

L’evacuació

L’evacuació és el procés de desallotjament parcial o total quan (malgrat totes
les mesures de prevenció adoptades) es produeix un incendi o qualsevol altra
emergència. Es desenvolupa en les fases de: detecció, alarma, temps de
retard, i la pròpia evacuació.

El motiu del pla d’evacuació té el seu origen en la necessitat de traslladar el
personal a llocs segurs. Els seus principals inconvenients es troben en els
impediments estructurals de l’edifici o local. L’evacuació s’efectua a través de
passadissos i portes, que denominem vies d’evacuació horitzontals, i rampes i
escales, que són les vies d’evacuació verticals.

Existeixen una sèrie de premisses fonamentals que han de ser recordades i
revisades ja que en elles es basa tot pla d’evacuació:

• És necessari disposar de dues o més vies d’evacuació oposades, senyalitza-
des degudament i amb un enllumenat d’emergència.

• Les vies de sortida i les portes d’emergència s’han de trobar a tot hora lliures
d’obstacles facilitant la sortida en el menor temps possible.

• L’amplada útil de les vies d’evacuació serà constant o en tot cas creixent.
L’obertura de portes no ha de reduir aquesta amplada.

• Cap feina hauria de distar més de 25 m d’una via d’evacuació.

• Quan diverses vies descarreguen sobre una altra general la seva amplada ha
de correspondre a la suma de les anteriors.

• Tant les portes exteriors com les que hi hagi en el recorregut d’evacuació
s’han d’obrir en el sentit de la sortida.

• La senyalització d’emergència ha de ser visible a tot hora, per a això
romandran il·luminades durant l’emergència.

• És necessari conèixer amb detall la situació de les sortides d’emergència, el
punt de reunió, l’emplaçament del lloc de treball a l’edifici i la infraestruc-
tura del mateix. Amb l’objectiu d’orientar als operaris, algunes fàbriques
disposen de quadres murals tríptics, que consten d’un plànol de situació,
unes consignes elementals i la senyalització de la sortida d’emergència.
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Cóm actuar en cas d’incendi?

• En el cas d’evacuació, s’ha d’actuar amb calma i serenitat.

• Si no el requereixen expressament, no es pot quedar a ajudar.

• Cal dirigir-se a la sortida d’emergència més pròxima i lliure.

• En el recorregut d’evacuació: no s’ha de tornar cap enrere.

• S’ha de caminar amb rapidesa, però mai no córrer.

• Mai no s’han d’utilitzar els ascensors ni els muntacàrregues.

• Si l’ambient està molt carregat de fum: cal abaixar-se i fins i tot avançar
gatejant, i si és possible, cobrir-se la boca i el nas amb un mocador
humit.

Senyalització de seguretat

Existeix una normativa sobre la senyalització de seguretat als centres de treball. A
la taula 3.4 es mostren aquelles senyals que fan referència específica a l’evacuació.

Taula 3.4. Senyals d’evacuació

Significat del senyal Senyal

Sortida d’emergència: Senyal rectangular de fons
verd i símbol blanc. Indica la direcció que s’ha de
seguir per trobar la sortida d’emergència

Sortida de socors: Senyal quadrat de fons verd i
símbol blanc. Indica que per obrir-la, hom s’ha de
recolzar sobre la barra. Es coneix com barra
antipànic.

Fletxa direccional: Senyal rectangular de fons verd i
símbol blanc. Indica la direcció de socors.

Telèfon d’urgència: Senyal quadrat de fons verd i
símbol blanc. Indica la presència d’un telèfon a
utilitzar en cas d’urgència.

Extintor d’incendis: Senyal quadrat de fons vermell i
símbol blanc.
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Taula 3.4 (continuació)

Significat del senyal Senyal

Boca d’incendis: Senyal quadrat de fons vermell i
símbol blanc.

3.2.2 Protecció davant les màquines

Amb el temps i l’experiència s’han ideat i es segueixen ideant nous tipus de medis
de protecció i dissenys per eliminar o reduir els riscos presents a les màquines.

Afortunadament, actualment disposem de treball de normalització, definició i
classificació terminològica que, especialment sota la forma de normes, permet
tractar el tema de protecció en màquines amb un mètode determinat.

3.2.3 Descripció dels perills de les màquines

Per evitar els riscos derivats de la manipulació de la maquinària que podem
trobar als llocs de treball, resulta necessari adoptar les mesures de prevenció que
s’adaptin a cada cas, sempre tenint en compte les reglamentacions principals:
l’Ordenança general de seguretat i higiene al treball, el Reglament de seguretat
a les màquines (RSM) i les normes UNE(Unificació de Normatives Espanyoles).

Una màquina pot generar perills molt diversos depenent de la funció de la màquina,
la disposició, la manipulació, etc. Els perills relacionats amb el treball amb
màquines els hem agrupat en diferents categories:

• Perills mecànics, que poden donar lloc a lesions per aixafada, tall, en-
ganxada, impacte, fricció, abrasió, projeccions, etc. Aquests perills solen
estar condicionats per la forma de les màquines, els òrgans en moviment, la
resistència, la velocitat, etc.

• Perills elèctrics, com a conseqüència de contactes directes o indirectes, per
fenòmens electrostàtics o per sobrecàrregues.

• Perills tèrmics, donant lloc a cremades provocades per materials o peces a
una temperatura molt alta o molt baixa.

• Perills originats per sorolls, vibracions o radiacions.

• Perills produïts per materials o substàncies utilitzades en els processos,
i que poden donar lloc a inhalacions i intoxicacions.
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• Perills deguts als defectes d’un disseny ergonòmic deficient dels llocs de
treball que provoquen fatigues innecessàries.

La normativa vigent de seguretat a les màquines estableix que la prevenció hi ha
d’estar integrada, ja que han d’estar dissenyades de manera que les persones no
estiguin exposades a riscos. Cal utilitzar-les, muntar-les i fer-ne el manteniment
d’acord amb les condicions previstes pel fabricant.

Aquestes condicions han de tenir en compte les consideracions següents:

• Ser resistents a ruptures durant el servei.

• Subjecció de certes parts de les màquines que poden incidir en les persones.

• Evitar les caigudes de les màquines per manca d’estabilitat.

• Eliminar arestes agudes o tallants.

• Evitar les caigudes a diferent nivell.

• Evitar contactes amb superfícies calentes o fredes.

• Prendre mesures per evitar els incendis.

• Evitar la projecció de líquids, gasos i vapors.

• Subjectar les peces que s’han de treballar.

• Protegir els òrgans de transmissió.

• Tenir en compte els elements i peces mòbils.

• Considerar l’alimentació d’energia elèctrica.

• Considerar les canonades a pressió.

• Controlar els agents químics i físics.

• Estudiar un disseny ergonòmic.

• Que existeixi facilitat d’accés als llocs de comandament.

• Existència de posada en marxa, parada d’emergència i desconnexió.

• Disseny en el manteniment i ajust.

• Protecció en el punt d’operació.

3.2.4 Maneig d’eines manuals

Tant en l’àmbit laboral com a la vida quotidiana és freqüent l’ús d’eines manuals.
A la figura 3.8 trobem un mostra d’eines manuals. Utilitzar-les correctament
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és fonamental per evitar accidents, ja que un ús inadequat provoca el 8% dels
accidents lleus, el 3% dels accidents greus i el 0,3% dels accidents mortals.

Figura 3.8. Eines manuals

La part del cos més afectada pels accidents amb màquines són les mans
(30%).

Les eines manuals

• Només han d’emprar-se per a la finalitat per a la qual es van crear.

• No s’han d’usar si es troben en mal estat o tenen defectes que en dificultin
la utilització, com ara desgast, etc.

• Les eines i les mans han d’estar perfectament netes per subjectar-les
correctament.

• La falta de neteja al centre de treball de la qual no es derivi cap risc per a la
integritat física o la salut del treballador és una falta lleu i, per tant, sotmesa
a sanció.

• Les eines que siguin punxants o tallants han d’estar afilades correctament i
guardades en fundes protectores quan no s’utilitzin.

• Les que puguin estar en tensió elèctrica, han de portar l’aïllament correspo-
nent.

• S’han de transportar en caixes, bosses i cinturons dissenyats especialment i
no portar-les mai a la butxaca.

3.3 Formes i contingut dels senyals de seguretat tècniques de
seguretat

Mitjançant els senyals es pretén:

Hi ha regles específiques
per a cada tipus d’eines i
s’han de consultar abans
d’utilitzar-les.
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• Cridar l’atenció als treballadors sobre l’existència de determinats riscos,
prohibicions o obligacions.

• Alertar els treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emer-
gència que requereixi mitjans urgents de protecció o evacuació.

• Facilitar als treballadors la localització i la identificació de determinats
mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers
auxilis.

• Orientar o guiar els treballadors que facin determinades maniobres perillo-
ses.

Els senyals de seguretat combinen símbols i colors amb la finalitat de proporcionar
una informació clara i precisa sobre el missatge que es vol que rebi el treballador.
Per exemple, el color vermell s’utilitza per indicar prohibició, els senyals amb
forma triangular indiquen prohibició, etc.

En la taula 3.5 es fa una classificació dels tipus de senyals més usuals.

Taula 3.5. Classificació dels senyals de seguretat més usuals

De prohibició Prohibeixen les accions que poden provocar un perill.
Tenen forma rodona i són de color vermell.

D’obligació Obliguen a un comportament determinat.

D’advertència Avisen d’un determinat risc.

De salvament Indiquen l’emplaçament i/o el camí segur en cas de
materialitzar-se un risc.

Indicativa Proporcionen una informació que complementa les
anteriors.

Auxiliar o addicional Conté un text i s’empra conjuntament amb un altre
tipus de senyals.

3.3.1 Els colors dels senyals

Els colors dels senyals de seguretat estan normalitzats. Principalment han de
cridar l’atenció per poder identificar-los immediatament amb el seu significat
corresponent.

Els colors de seguretat poden formar part d’una senyalització de seguretat o
constituir-ne una per si mateixos. En el quadre següent es mostren els colors de
seguretat, el significat que tenen i altres indicacions sobre el seu ús:

Quan el color de fons sobre el qual s’ha d’aplicar el color de seguretat pot dificultar
la percepció d’aquest últim, s’ha d’utilitzar un color de contrast que emmarqui el
de seguretat o s’hi alterni. Quan la senyalització d’un element es fa mitjançant
un color de seguretat, les dimensions de la superfície amb color han de guardar
proporció amb les de l’element i permetre’n la identificació.
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Figura 3.9. Els colors dels senyals

En les següents taules s’exposen els senyals més comuns de cada tipus.

Taula 3.6. Senyals de prohibició

Senyals de prohibició Significat

Prohibit fumar

Prohibit llençar aigua

Prohibit fumar i flames vives

Aigua no potable

Prohibit el pas de vianants

Senyal complementari de risc permanent

Taula 3.7. Senyals d’advertència

Senyals d’advertència Significat

Risc d’incendis. Matèries inflamables
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Taula 3.7 (continuació)

Senyals d’advertència Significat

Risc d’explosió. Matèries explosives

Risc de radiació. Material radioactiu

Risc de càrregues en suspensió

Risc d’intoxicació substàncies perilloses

Risc de corrosió. Substàncies corrosives

Risc elèctric

Perill indeterminat

Radiacions làser

Carretons de manutenció

Taula 3.8. Senyals de salvament

Senyals de salvament Significat

Equip de primers auxilis

Localització de primers auxilis
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Taula 3.8 (continuació)

Senyals de salvament Significat

Direcció cap a primers auxilis

Direcció cap a primers auxilis

Localització de sortida de socors

Localització de la sortida de socors

Taula 3.9. Senyals de protecció

Senyals de protecció Significat

Protecció obligatòria de les vies respiratòries

Protecció obligatòria del cap

Protecció obligatòria de l’oïda

Protecció obligatòria de la vista

Protecció obligatòria de les mans

Protecció obligatòria dels peus
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Taula 3.10. Senyals de perill

Senyals de perill Significat

Producte inflamable. S’indica en envasos que
contenen substàncies amb un punt d’inflamació entre
21 ºC i 55 ºC.

Altament inflamable. S’indica en envasos que
contenen productes que poden inflamar-se
ràpidament després d’un breu contacte amb una font
d’ignició, i continuen cremant després de retirar
l’esmentada font.

Comburent. S’indica en envasos que contenen
substàncies oxidants que reaccionen ràpidament i
fàcilment, fins i tot sense entrar en contacte amb
altres materials combustibles.

Tòxic. S’indica en els envasos dels productes tòxics
per ingestió, inhalació o contacte amb la pell.

Nociu. S’indica en els envasos que contenen
productes tòxics i/o irritables al contacte amb la pell.

Irritant. S’indica en tots els envasos que contenen
substàncies que poden provocar cremades greus i
destrucció de les capes de la pell per contacte
directe.

Explosiu. Ve indicat en els envasos que contenen
substàncies explosives.

Taula 3.11. Senyals de seguretat i utilització

Senyals de seguretat i utilització Significat

Senyals de seguretat significat aplicable a brotxa.

Pulverització a pistola aerogràfica.

Temps d’assecatge.
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Taula 3.11 (continuació)

Senyals de seguretat i utilització Significat

Polit a màquina.

3.3.2 Senyalització acústica

Les senyals acústiques davant altres senyals, té l’avantatge del seu ampli
radi d’acció i està basada en l’emissió de comunicacions rebudes de forma
instantània.

Perquè sigui eficaç ha de permetre la seva identificació amb facilitat d’allà que el
més transcendental, en aquest tipus de senyalització, és el codi utilitzat i la seva
interpretació per l’usuari.

No ha d’utilitzar-se el mateix codi per identificar el risc d’incendis, que per
assenyalar l’evacuació, urgències o l’existència de gasos tòxics o radiacions
ionitzants.

Les regles bàsiques d’aquesta senyalització són:

• Conèixer per endavant el seu significat.

• Que no existeixi possibilitat de confusió.

• Que el soroll ambiental no distorsioni el seu so.

• Que provoqui la resposta immediata de l’usuari.

3.3.3 Equips de protecció individual

La protecció personal és la tècnica que té per objecte protegir a un treballador, o
a un nombre reduït d’ells, d’un dany específic a conseqüència de la seva activitat
laboral. De vegades, concorren en un mateix individu diferents tipus de protecció
personal a fi d’emparar-lo de danys diferents.

Dins del concepte de la protecció personal, s’inclouen tots els elements destinats
per protegir el treballador d’un dany concret.

L’equip de protecció individual (EPI) és l’última possibilitat de protecció dels
treballadors contra els perills a què estan exposats a l’ambient laboral, havent de
reservar-se la seva utilització només per a aquells casos en els quals no sigui
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Accident. Percentatges

El següent quadre reflecteix els
accidents (percentatge) que

sofreixen les diverses parts del
cos.

Les extremitats tant superiors
com inferiors, són les més

afectades; tanmateix, les lesions
del cap i dels ulls són les més

greus.

• Cap -4

• Ulls -10

• Tòrax -8

• Regió lumbar i
abdomen -8

• Braços -11

• Mans -30

• Cames -13

• Peus -12

• D’altres -4

possible corregir la situació perillosa amb mitjans tècnics o organitzatius del
treball.

L’elecció adequada de l’equip de protecció personal té gran importància per al
seu ús posterior pels treballadors, ja que, en definitiva, són els que l’hauran de
portar posat. Al llarg d’aquesta unitat es descriuran els diferents tipus existents,
les característiques dels mateixos, les condicions que han de complir per a la seva
adquisició i altres requisits a considerar per a la seva elecció. A més d’aquests
condicionants tècnics, han de considerar-se les característiques personals de
l’individu, que ha d’elegir un equip que s’adapti a la seva morfologia; l’interessat
ha de poder prendre part en la decisió final sobre l’equip de protecció.

L’equip de protecció individual pot definir-se com a qualsevol dispositiu o mitjà
que portarà o del qual disposarà una persona amb l’objectiu que el protegeixi
contra un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva salut i la seva seguretat.

Queden, expressament, inclosos en la definició d’EPI els següents:

• El conjunt format per diversos dispositius o mitjans que el fabricant hagi
associat de forma solidària.

• Un dispositiu o mig protector solidari d’un equip no protector.

• Els components intercanviables d’un EPI que siguin indispensables per al
seu correcte funcionament i s’utilitzin exclusivament per a l’esmentat EPI

No entren en la definició d’EPI els següents equips:

• Els concebuts i fabricats específicament per a les forces armades o les forces
d’ordre públic.

• Els d’autodefensa contra agressors.

• Els dissenyats i fabricats per a ús particular contra les condicions atmosfè-
riques.

• Els destinats a la protecció i salvament de persones embarcades en vaixells
que no es portin de manera permanent.

Els equips de protecció individual es classifiquen d’acord amb la part del cos que
protegeixen, i són els que apareixen a la taula 3.12.

Taula 3.12. Equips de protecció més adient a cada part del cos

Part de cos Equip de protecció

Cap Cascos de protecció per a la indústria.
Gorres, barrets.

Oïda Taps d’orella d’ús múltiple o d’un sol ús.
Protectors auriculars.
Cascos envoltants.
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Taula 3.12 (continuació)

Part de cos Equip de protecció

Ulls i cara · Ulleres de protecció.
· Pantalles facials.
· Màscares per a soldadura

Vies respiratòries Màscares filtrants contra pols i gasos.
Equips aïllants amb subministrament d’aire.
Aparells i material per a bussejadors.

Mans i braços · Guants.
· Manyoples, didals, canelleres, mitenes.

Peus i cames Sabates i botes de seguretat.
Sabates i botes de protecció (fred, calor, vibracions,
etc.).
Polaines, soles, grampons, etc.

Pell Crema de protecció/pomades.
Roba de protecció

Tronc i abdomen Armilles, davantals contra agressions mecàniques i
químiques.
Armilles tèrmiques i salvavides.
Cinturons de protecció lumbar.
Davantals contra raigs X.

Tot el cos Equips de protecció contra caigudes.
Roba de protecció.

3.4 Ergonomia en lloc de treball amb suport informàtic

A l’hora d’avaluar els riscos d’un determinat lloc de treball, es pensa generalment
en les condicions del medi ambient laboral i els dispositius de seguretat d’ins-
tal·lacions i màquines, però això només no és suficient.

Els riscos d’un lloc de treball, tenen a més relació amb factors com:

• Organització del treball (torns, pauses, horaris, ...)

• Disseny dels llocs de treball

• Comunicació de les persones, etc.

L’Ergonomia és una disciplina que neix a fi d’aconseguir l’òptima
adaptació del treball a les persones.

Entre els seus objectius es troben:

• Reduir lesions i malalties ocupacionals.

• Disminuir dels costos per incapacitat dels treballadors.
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• Augmentar la producció.

• Millorar la qualitat del treball.

• Disminuir l’absentisme laboral.

• Aplicar la normativa vigent.

• Adaptar l’ambient (llum, soroll, temperatura, ...) a les necessitats de les
persones al seu lloc de treball.

Són actualment molts els treballs que s’han de realitzar davant l’ordinador, tant en
el cas de les feines administratives, com molts treballs de tipus tècnic (oficina
tècnica, programació de màquines-eina, robots, ...), que requereixen equips
informàtics.

L’aparició de nous equips implica noves formes de treball que serà precís conside-
rar.

Vegem les condicions que han de reunir els diferents elements de l’equip per poder
treballar en condicions òptimes de seguretat, per evitar les molèsties que apareixen
a la figura 3.10.

Figura 3.10. Molèsties més freqüents als treballadors que treballa amb
ordinadors

• CPU

– S’ha de trobar a una distància que permeti que la disquetera i els botons
es trobin a l’abast de la mà.

– Com menor espai ocupi sobre la taula, millor.

– Si és de baix consum tindrà l’avantatge de poder estar connectada
permanentment.

• Monitor

– Imprescindible que sigui de baixa radiació.

– Orientable i inclinable a voluntat.
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– Situar els documents al mateix pla de treball que el monitor.

– Disposar el portadocuments paral·lel al monitor. Així no serà neces-
sari canviar el pla de mirada al dirigir la vista a un i a un altre, amb
la qual cosa evitarem. dolors musculars, cansament i millorarem la
productivitat.

• Teclat

– Ergonòmic (de tipus expandit, o bé variants més modernes dividides
en dues meitats que s’adapten a l’usuari).

– Reservar espai davant del teclat per recolzar els braços i les mans.

– Utilitzar reposacanells.

• Ratolí

– Adequat a les mesures de la mà de l’usuari

– Quan es porten diverses hores de treball pot començar l’engarrotament
dels dits si no es té la postura correcta.

– Deixar espai suficient per moure-ho amb comoditat.

• Impressora

– Poc sorollosa.

– Aïllada: en habitacions independents o a través de plafons o materials
que atenuïn el soroll de manera que l’ambient de treball sigui agrada-
ble.

• Mobiliari

– Adequat a cada persona.

– Utilitzar un suport per als peus.

– Ha de deixar espai suficient per a les cames (tant vertical com horit-
zontal).

3.5 Gestió de recursos

La protecció del medi ambient és missió de tots el ciutadans, però és una obligació
molt especial per un professional que ha de treballar habitualment amb matèries
que poden fer mal a l’entorn mediambiental.

Les polítiques de tractament de residus s’han habilitat per mitigar l’impacte
no desitjat de l’actuació professional.

Aquestes polítiques estan expressades en forma de lleis o directives, pel cas de
residus electrònics o elèctrics té com objectiu reduir la quantitat de residus, al
perillositat del seus components o fomentar la reutilització dels dispositius que
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RAEE

RAEE:Residus d’aparells
Elèctrics i Electrònics. Són els

aparells elèctrics i electrònic, al
final de la seva vida útil. Aquest

aparells són els que necessiten
corrent elèctrica o camps

magnètics per funcionar per
funcionari s’utilitzen amb una

tensió nominal no superior a
1000 voltis en corrent alterna i

1500 volts en corrent continua, a
més dels aparells necessaris per

generar, transmetre i mesurar
aquests corrents i camps.

Punt net

Existeixen els que s’anomenen
punt nets o punts verds a prop de

gairebé tots els municipis i són
aptes per recollir tots el materials

per reciclar.

ja no serveixen. Per aconseguir això s’estableixen unes normes que s’apliquen
a la fabricació dels productes o bé a la seva correcta gestió ambiental quan es
converteixen en residus.

Són moltes categories de RAEE a més dels equips d’informàtics com són electro-
domèstics, aparells electrònics de consum, dispositius de enllumenat, eines, jogui-
nes, aparells mèdics, instruments de vigilància i control o màquines expenedores.

Pel cas d’equips de informàtica i telecomunicacions, es prevé la gestió dels
següents RAEE:

• Grans ordinadors, miniordinadors, unitats d’impressió.

• Ordinadors personals o portàtils (incloent tots els components i assessoris)
tant en la versió de sobretaula com al seu format notebook o notepad.

• Impressores, copiadores, màquines d’escriure elèctriques o electròniques.

• Calculadores.

• Terminals d’usuari, fax, tèlex, telèfons, contestadors automàtics.

• Aparells de telecomunicacions, transmissió o audio.
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