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19.1 Introducció

Com molt bé assenyala Dennis L. Meadows [MEAD96], els dos darrers segles l’espècie humana ha
trencat l’equilibri que s’havia mantingut entre la riquesa física del nostre planeta i la seva població. La
millora de les tecnologies productives i de les condicions sanitàries han conduït a un creixement
econòmic explosiu, considerat per molts com a normal i desitjable, que exerceix una pressió sobre els
recursos naturals cada dia més difícil de sostenir.

Si bé l’opinió pública està cada cop més sensibilitzada sobre l’escassetat dels recursos de la Terra i la
fragilitat mediambiental, i es multipliquen iniciatives aïllades per millorar aquests aspectes, també és
cert que la major part de l’activitat humana es desenvolupa en un context polític, econòmic i social en
què predomina una concepció acrítica de creixement pel creixement i en què proliferen informacions
sense base científica ni tècnica sobre aquests temes. Aquest estat de coses exigeix que la societat i els
seus organismes rectors formulin i articulin propostes de canvis d’estratègia destinats a estructurar
l’activitat humana en un marc de sostenibilitat dels recursos naturals i de respecte al medi ambient. 

Entre les múltiples activitats humanes, les indústries de fabricació i transformació de materials en pro-
ductes, especialment quan es tracta de produccions en grans sèries (electrodomèstics, automòbils), tenen,
sens dubte, una part important de la responsabilitat en l’exhauriment dels recursos naturals i en la de-
gradació del medi ambient. Els impactes poden ser de diferents tipus, com ara impactes derivats dels con-
sums energètics (vegeu la Taula 19.1, on es posa de manifest, per exemple,  el gran consum energètic de
l’alumini en la seva primera fabricació i, alhora, el baix consum energètic del seu reciclatge), els impac-
tes a l’atmosfera (fabricació de plàstics clorats, metal·lúrgia de l’acer) i els impactes a l’aigua (productes
orgànics en la fabricació de polímers, metalls pesants en llots galvànics, pintures i recobriments).

En la fabricació i transformació de materials, els impactes més importants al medi ambient es concen-
tren en la fabricació de materials (processos metal·lúrgics i síntesi de materials polímers) més que no
pas en les transformacions posteriors per a l’obtenció de components i productes.

Tanmateix, els impactes en els processos de fabricació de materials acostumen a estar concentrats en
poques plantes industrials i són susceptibles d’un tractament sistemàtic, mentre que els impactes deri-
vats de la fi de vida tenen la problemàtica de la seva difusió en el territori, en el temps i la diversitat de
components i d’orígens.
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Atès que el desplegament dels continguts inclosos al títol del capítol, encara que sigui breument,
depassa les limitacions del text, els autors prefereixen centrar l’atenció sobre dos dels aspectes que
estan tenint una incidència més important en la sostenibilitat i en el medi ambient: la introducció dels
plàstics i la problemàtica de fi de vida dels productes fabricats en massa.

19.2 Els plàstics de gran consum: objecte de polèmica

Dels diversos materials d’interès industrial, els plàstics (o, en un sentit més ampli, els polímers) són els
d’aplicació més recent però també els que han originat més polèmica a causa dels problemes derivats
de l’obtenció a partir de recursos substancialment no renovables (el petroli), d’una utilització massiva
com a materials generalment considerats poc nobles [MURP97; APME94] i dels impactes a què dóna
lloc l’eliminació o el reciclatge.

Pel que fa a la procedència dels residus de materials plàstics produïts actualment a l’Europa occidental,
la Taula 19.2 mostra que els volums més importants corresponen als residus de distribució i industrials
(72,9%), que es reciclen tradicionalment en els mateixos processos on s’originen, però la resta acos-
tuma a presentar una problemàtica de reciclatge molt més complexa per la seva dispersió, barreja, falta
d’identificació i contaminació [PAGES96].

242 Medi ambient i tecnologia

Taula 19.1 Energia de primera fabricació i reciclatge d’alguns materials

Material Primera fabricació Reciclatge

MJ/kg GJ/m3 kJ/kg
Metalls
Magnesi 420 750
Alumini 305 820 9÷18
Coure 105 900 2÷22
Acer 55 420
Acer inoxidable 115 900
Fosa grisa 60-250 460-1350

Polímers
Poliamida 175 200
Polietilè 100 90
Polipropilè 110 100
Poli clorur de vinil 80 115
Cautxú natural 6 5,5
Cautxú sintètic 130 118

Compòsits
GFRP1 105 190

CFRP2 220 350

1 GFRP: Polímer reforçat amb fibra de vidre.
2 CFRP: Polímer reforçat amb fibra de carboni.
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Taula 19.2. Residus de materials plàstics generats a l’Europa occidental (en milers de tones)

Residus de Residus de Residus de
plàstics Residus Residus construcció, Residus distribució i
post ús agrícoles d’automoció demolicions municipals industrials

i obres civils

Bèlgica/
Luxemburg 316 23 20 34 34 205
Dinamarca 117 10 9 13 17 68
França 1800 72 115 58 195 1360
Alemanya 2636 162 132 202 385 1755
Grècia 207 6 6 6 14 175
Irlanda 79 3 4 4 5 63
Itàlia 1601 96 101 52 197 1155
Holanda 529 22 31 35 51 390
Portugal 206 4 6 7 14 175
Espanya 1001 49 46 23 109 784
Regne Unit 1830 28 93 110 199 1400
Àustria 197 16 13 15 27 126
Finlàndia 179 2 7 13 17 140
Noruega 177 14 7 8 15 133
Suècia 282 10 17 21 29 205
Suïssa 266 15 13 15 23 200

Europa 
occidental 11433 532 620 616 1331 8334

Pel que fa a la situació actual del reciclatge de residus dels diferents sectors, es reflecteix en la Taula
19.3, on es pot constatar que només es recupera el 25% del volum total de les peces plàstiques fabrica-
des. La part més important de l’eliminació es fa per incineració i, en segon lloc, per trituració mecànica
seguida de fusió per obtenir noves peces. Actualment funcionen dues plantes europees de tractament
químic (piròlisi i tractaments químics) que obriran el camí a una propera industrialització de processos
de reciclatge per via química. La previsió és que s’augmenti ràpidament el reciclatge del plàstic en les
distintes modalitats esmentades per arribar al començament del segle XXI a percentatges del 90%, ja
que aquests materials són massa valuosos per llençar-los. D’aquesta manera, la proporció de plàstics
que no es reciclen (abocament) s’espera que disminueixi d’un 75% a un 10%.

Taula 19.3 Estat actual de la recuperació de plàstics a l’Europa occidental (milers de tones)

Residus Distribució a
sòlids Agricultura Automoció Obres civils l’engròs i Total

municipals indústria

Reciclatge 465 112 12 45 52 686
mecànic

Incineració 205 1215 1420
Sense reciclar 357 268 460 412 4793 6290
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19.2.1 Noves formes de gestió dels residus dels plàstics

Tot seguit es destaquen algunes aplicacions de la gestió de residus de plàstics i polímers de gran con-
sum que poden constituir pautes per a futurs desenvolupaments: 
a) Aprofitament del poliestirè (PS) expandit (o “suro blanc”) per a la fabricació d’un formigó lleuger

amb excel·lents propietats aïllants, sense disminuir substancialment les propietats mecàniques dels
formigons convencionals.

b) Aplicacions en l’enginyeria civil de les malles de polipropilè-polietilè (PP/PE) reciclat.
c) Reciclatge de mescles de plàstics procedents dels residus urbans en materials per a mobiliari urbà,

o la construcció.
d) Reutilització de pneumàtics usats en la pavimentació de carreteres, o valorització per mitjà de la

despolimerització controlada per obtenir productes de més valor comercial.
e) Utilització de bosses de plàstic reciclades i fàcilment degradables en la indústria de l’envàs i l’em-

balatge.

19.2.2 Nous materials en la perspectiva de la sostenibilitat

Referent a la introducció de nous materials que responen a l’ecocultura de la sostenibilitat, es poden
esmentar com a exemples: 
a) L’aprofitament de closques d’ametlla que, cohesionades amb un lligant, permeten l’obtenció de

peces de característiques òptimes i formes molt complexes. 
b) L’aparició de productes plàstics biodegradables, basats en productes orgànics renovables, com el

midó de blat de moro, olis de llavors vegetals i polisacàrids que són utilitzats com a primeres matè-
ries en substitució del petroli. 

c) La introducció de plàstics convencionals carregats amb midó, per tal de facilitar-ne la fragmentació
biològica una vegada utilitzats.

Totes aquestes noves formes de gestió i l’aparició d’aquests nous materials que es difonen de manera
encara incipient, ja que en molts casos els aspectes econòmics i/o tecnològics encara no els afavoreix
respecte als materials tradicionals, demostren la cada vegada més marcada cultura de la sostenibilitat
pel que fa als materials industrials en l’àmbit social i polític.

19.3 Problemàtica de la fi de vida

Totes les etapes del cicle de vida dels productes poden afectar la sostenibilitat i el medi ambient, com
ara: l’ús de materials que requereixen una gran aportació d’energia (l’alumini) o obtinguts de recursos
substancialment no renovables (els plàstics), l’impacte ambiental de determinats processos de fabrica-
ció (tractaments tèrmics, banys, recobriments) [GARC93], el consum d’energia durant la vida útil
(combustible en un automòbil, energia elèctrica en una assecadora), la contaminació durant l’ús o el
manteniment (emissions de gasos, consums de piles, canvis d’oli).

Però, recentment, un nou impacte ambiental s’ha afegit per sensibilitzar les nostres consciències: què
cal fer amb la creixent massa de productes que, un cop acabada la seva vida útil, es posen fora de ser-
vei? La resposta a aquesta qüestió, a més d’obligar a un important exercici d’economia ambiental,
constitueix una excel·lent diagnosi de la nostra societat de consum.

Fins fa poques dècades l’eliminació dels productes a la fi de vida no havia plantejat problemes de
dimensions socials. Això era per les raons següents: 
a) Els volums de fabricació tenien dimensions molt més reduïdes que no pas avui dia.
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b) La relativa precarietat econòmica de la societat feia que la reutilització de productes o la recupera-
ció de materials fos més atractiva. 

c) Els materials usats eren o bé orgànics d’origen natural (fustes, teixits, cuiro) fàcils de reciclar o eli-
minar, o bé determinats metalls (acers, foses, coure, llautons) amb mercats de reciclatge rendibles.

A partir de la segona meitat del segle XX s’acceleren les transformacions en els sistemes productius i
en els comportaments de consum dels ciutadans que modifiquen radicalment l’anterior situació: 
a) En les societats desenvolupades, la producció de béns de consum (vehicles, electrodomèstics,

joguines, equips esportius) augmenta fins a nivells no coneguts anteriorment. 
b) El creixement del nivell de vida disminueix l’interès per la reutilització i la recuperació, i fomenta

els productes d’un sol ús.
c) Creix progressivament l’ús de nous materials amb nous impactes ambientals, com ara els polímers

(plàstics, elastòmers i materials compostos), amb mercats de reciclatge molt precaris, o els aliatges
metàl·lics lleugers (alumini, titani) grans consumidors d’energia [ASHBY92; HOLT93; RIBA97].

Però, de fet, no és fins a la dècada dels noranta que l’impacte de la fi de vida es fa sentir en tota la seva
magnitud, quan el volum de béns de gran consum i vides relativament curtes (entre 3 i 15 anys) arriben
a un nivell en què el nombre de noves unitats que entren al mercat és equivalent al de les que es retiren
(mercat madur, o de reposició). Algunes xifres poden il·lustrar aquesta situació. Prenent un mercat
madur com el de l’automòbil a Europa, amb un parc de vehicles superior als 150.000.000, i, conside-
rant-ne una vida útil mitjana de 12 anys, en deriva que cal eliminar més de 12.000.000 de vehicles cada
any (col·locats l’un al costat de l’altre ocuparien el terreny de joc de 8.500 camps de futbol) i obliga a
donar sortida a més de 12.000.000 de tones de materials de desballestament. Els impactes de fi de vida
d’altres productes de consum (neveres, rentadores, televisors, ordinadors, joguines), encara que
menors, tampoc no es poden desdenyar [IRAS94].

En el camp de l’automòbil, els primers passos rellevants en la cultura del respecte al medi ambient
s’han fet per mitjà de la Directiva “End of Life Vehicles” (Vehicles a la fi de vida), SEC (89) 934, pro-
posada per la Comissió l’any 1989 i aprovada pel Consell l’any 1990, i en el camp dels envasos i
embalatges s’han fet per mitjà de la Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del seu Consell,
publicada al Diari Oficial de les Comunitats Europees l’any 1994. Moltes de les consideracions 
d’aquesta darrera Directiva han estat recollides en la Llei d’envasos i residus d’envasos que es va
publicar al Butlletí Oficial de l’Estat l’any 1997, i la majoria s’exposen a l’apartat corresponent a les
línies de l’ecocultura del disseny que apareix en aquest mateix capítol. La Llei incideix també en la
problemàtica generada per la producció de PVC i proposa la realització d’un estudi aprofundit d’una
comissió d’experts.

19.4 Formes de la fi de vida d’un producte

Hi ha diverses formes de posar fora d’ús un producte que ha arribat al final de la seva vida útil, cada
una de les quals es basa en consideracions ambientals, tècniques o econòmiques diferents. A continua-
ció es descriuen breument, tot esmentant-les en ordre decreixent d’exigència des del punt de vista
ambiental.

19.4.1 Reutilització

Consisteix en la recuperació de peces i components (d’automòbil, d’electrodomèstics, elements d’ins-
tal·lacions), durant el desballestament, per tornar-los a utilitzar com a recanvis o per donar-los una
nova funció. Malgrat que és la forma de fi de vida amb un impacte ambiental i social més baix, és difí-
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cil de generalitzar a causa de l’intens canvi tecnològic i de la ràpida obsolescència de moltes tecnolo-
gies (sovint els components reutilitzats tenen prestacions inferiors, usen tecnologies més consumidores
d’energia, o són més contaminants que els nous). Tanmateix, en la perspectiva de la sostenibilitat, seria
bo de revisar els conceptes de productes d’un sol ús, o de substituir en comptes de reparar, que han
anat amarant les darreres dècades.

19.4.2 Reciclatge i reciclatge mecànic

És la recuperació dels materials a la fi de vida dels productes (el coure dels conductors elèctrics, l’acer
de les carrosseries d’automòbils, dels bucs dels vaixells o de les construccions metàl·liques, el vidre o
el plàstic dels envasos) per tornar-los a utilitzar com a primera matèria en un nou procés de fabricació.
Malgrat que, sovint, el reciclatge produeix una certa degradació dels materials (a causa d’elements
contaminants, de les barreges de materials i de les càrregues i els additius que comporten les seves for-
mulacions), o de les seves propietats (especialment en els polímers), el reciclatge constitueix avui dia
la forma més eficaç per resoldre la fi de vida dels productes (més en els metalls que no en els polí-
mers). En alguns casos, la recuperació és obligada per evitar determinats efectes contaminants (piles
de mercuri, gasos CFC, olis de lubricació).

19.4.3 Recuperació d’energia (incineració)

Consisteix a aprofitar, per combustió, el contingut energètic de determinades parts dels productes (paper,
teixits, fustes, plàstics, líquids inflamables), alhora que el pes i el volum dels residus resultants queda dràs-
ticament disminuït. Tot i que sembla una solució adequada per eliminar productes de difícil separació prè-
via i, malgrat els sofisticats sistemes de cremadors i de filtratge de fums disponibles avui dia, la combustió
de barreges de fragments de composició incontrolada (entre altres, amb PVC i polímers clorats) fa difícil
d’evitar l’emissió de gasos contaminants a l’atmosfera que afecten la salut pública, els boscos i les aigües.

19.4.4 Abocament

En el millor dels casos, consisteix a dipositar productes prèviament triturats i compactats en zones de
terreny ben delimitades i preparades (impermeabilització, drenatges i recollida de lixiviats) que s’om-
plen per capes alternatives de materials d’abocament i de terres. És el procediment més elemental i,
alhora, l’últim recurs en l’eliminació dels productes a la fi de vida, i malauradament avui dia continua
sent encara el recurs més utilitzat. Molts dels abocadors presenten un impacte ambiental considerable
(modificació del paisatge, males olors, contaminació d’aigües superficials i subterrànies) alhora que
enterren molts materials que s’han obtingut treballosament (en el futur, els abocadors poden esdevenir
veritables “mines” de determinats materials escassos).

19.5 Nova ecocultura del disseny

Deixant de banda el debat més bàsic sobre la relació entre la qualitat de vida i els béns que cal produir,
es constata que durant els darrers anys (fonamentalment a partir dels noranta) les qüestions mediam-
bientals i de sostenibilitat derivades de la fi de vida estan impulsant un profund canvi de conceptes i
metodologies en el disseny i desenvolupament dels productes. Estem, doncs, a les portes d’una nova
ecocultura del disseny que comença a tenir en compte la sostenibilitat i els impactes mediambientals,
en la qual participen els constructors d’automòbils forçats per unes normatives europees i americanes
cada cop més exigents [CARR91; HOLT93; PARP93; GALL94].
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En les darreres dècades les preocupacions principals del disseny s’havien centrat en la millora dels
productes i dels seus processos de fabricació, direcció en la qual s’ha recorregut un llarg camí: simpli-
ficació dels productes, especialització de components, augment de la fiabilitat per mitjà de la simula-
ció i l’assaig, especialització de materials, processos més eficaços de conformació de peces, disseny
per a un muntatge fàcil, manteniment basat en la substitució. Malgrat que aquestes transformacions
han originat desajustaments socials en el repartiment de la riquesa i han creat desequilibris que caldrà
resoldre, han comportat un gran avenç en l’estalvi d’un dels recursos més preuats: el treball humà. 

Mentre que algunes d’aquestes millores en el disseny i en la fabricació resulten indiscutibles (simplifi-
cació, fiabilitat), d’altres resulten contraproduents a la llum de la problemàtica de la fi de vida (espe-
cialització de materials, manteniment basat en la substitució). Finalment, emergeixen altres aspectes
(identificació de materials, disseny per a un desmuntatge fàcil) que, a partir d’ara, hauran de ser estu-
diats, aspectes que configuren una nova ecocultura del disseny.

19.5.1 Línies de la nova ecocultura del disseny

Malgrat que la nova ecocultura del disseny només ha fet les primeres passes i que encara resten molts
aspectes per consolidar-se, emergeixen ja alguns dels nous criteris que caldrà tenir en compte:

a) Orientar el disseny vers el reciclatge i la reutilització.
Una de les conseqüències més importants de la reflexió sobre la fi de vida dels productes consisteix a
introduir en el disseny la preocupació pel reciclatge i la reutilització respecte de l’abocament i la inci-
neració. El disseny per al reciclatge posa l’èmfasi en tots aquells aspectes que fan possible la recupera-
ció dels materials, mentre que el disseny per a la reutilització propugna desfer bona part del camí
recorregut en la direcció dels productes d’usar i llençar o de la filosofia de substituir en comptes de
reparar, per incidir en noves utilitzacions de les peces i els components.

b) Facilitar el desmuntatge i el desballestament.
Cal facilitar la separació de les parts a la fi de vida d’un producte per permetre’n la tria i classificació
tant de materials (reciclatge) com de les peces i els components (reutilització), aspecte que implica: 

b.1) Una nova estructuració dels productes que parteixi d’un disseny no tan sols orientat a la fabri-
cació amb unions que no es puguin desmuntar de baix cost (adhesius, insercions, rebordonat-
ges, soldadures, etc.), sinó també un disseny orientat a la fi de vida que ha de preveure unions
fàcils de desmuntar (reutilització) i zones fàcils de separar o de trencar (reciclatge); cal dotar
els productes d’una nova estructuració que, a més de les operacions de muntatge, faciliti les de
desmuntatge i desballestament.

b.2) Una nova generació de sistemes d’unió, ja que la incidència del desmuntatge i del desballesta-
ment en el disseny obliga a una revisió global de tots els sistemes d’unió tradicionals; entre
altres aspectes, cal posar en qüestió aquelles unions que donen lloc a imbricacions insepara-
bles de materials (insercions metàl·liques en plàstics, unions fetes amb adhesius, peces multi-
components).

c) Reduir, simplificar i estandarditzar els materials.
Les noves orientacions en relació amb els materials usats en el disseny són: 

c.1) Reduir la quantitat de material usat. Aquest criteri beneficia per un igual els costos de fabrica-
ció i la sostenibilitat. 

c.2) Reduir la varietat de materials. Mentre que la millora dels productes i dels processos de fabri-
cació han fet intervenir materials cada cop més especialitzats (composicions específiques,
materials compostos), el reciclatge demana reduir i estandarditzar els materials per facilitar els
mercats de reciclatge.
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c.3) Reduir els aliatges i les mescles. Les barreges dificulten el reciclatge i produeixen una degra-
dació en la composició del material obtingut; en tot cas, sembla convenient disminuir al
mínim el nombre de composicions de components.

d) Identificar els materials.
Alguns dels materials s’identifiquen fàcilment a l’efecte de reciclatge (acers i foses, coures i llautons),
mentre que d’altres (especialment els plàstics i elastòmers) requereixen anàlisis absolutament inabor-
dables i antieconòmiques en un procés de desballestament. Quan es dóna aquest darrer cas, el camí
més adequat és el marcatge de les peces amb codis indicatius del material i de la seva composició. En
l’automòbil ja és preceptiu el marcatge de les peces de plàstic de més de 100 g per mitjà de codis nor-
malitzats, mesura que ha començat a escampar-se a altres sectors.

e) Dissenyar per a la reutilització.
Aquest criteri condueix al millor aprofitament dels recursos disponibles i als impactes ambientals més
baixos, però exigeix els condicionants següents: 

e.1) Concebre per a la reutilització. Quan no hi ha motius en contra (peces sotmeses a fatiga o des-
gast, sistemes d’obsolescència molt ràpida), cal impulsar la concepció dels productes per a la
reutilització (reparar en comptes de llançar). 

e.2) Estandarditzar components. La utilització d’un component en diversos productes va a favor de
la reutilització (malauradament, molts productes semblants usen components gairebé idèntics,
però incompatibles). 

e.3) Mercats de components de reutilització. Els dos aspectes anteriors van a favor del mercats de
components de reutilització. Aquestes activitats s’haurien de tecnificar més enllà de l’actual
“drapaire-desballestador” (reparacions ben fetes, garantia dels components reutilitzats).

Potser alguns dels conceptes que s’acaben d’exposar seran bandejats amb el pas del temps o modifi-
cats, però en tot cas constitueixen l’inici d’una nova ecocultura del disseny que tot plegat acaba de
començar. Caldrà que siguem perseverants i imaginatius per trobar noves solucions en el disseny dels
productes i dels processos de fabricació que, sense retrocedir en els avenços en la productivitat, incor-
porin els requeriments de la sostenibilitat i el respecte al medi ambient.
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20 L’impacte ambiental del so i les vibracions

Salvador Cardona Foix; Dept. d’Enginyeria Mecànica
Francesc Daumal Domènech; Dept. de Construccions Arquitectòniques I

20.1 Introducció 

A diferència dels altres aspectes ambientals, el fet que l’impacte dels sons es produeixi directament
sobre la nostra necessària comunicació verbal és especialment preocupant. El nostre sentit auditiu no
disposa de cap mecanisme de cloenda, atès que ens ha d’informar dels possibles perills exteriors, i això
pot incrementar aquest impacte fins i tot durant les hores del nostre descans.

D’altra banda, sovint es defineix com a soroll el so o la vibració no desitjats. Això vol dir que en aquest
aspecte subjectiu no tan sols influeix l’origen o el volum del so, sinó també l’actitud positiva o nega-
tiva de qui el percep. Sobretot destaquen els sons que contenen una gran càrrega informativa, tant sub-
jectiva com objectiva; aquest és el cas de la base rítmica de la música (instruments de forta emissió en
notes greus), les freqüències mantingudes (causades per motors), el reconeixement de l’origen (el
soroll de l’aire condicionat del veí), l’exhibicionisme sonor (la moto sorollosa és més viril), etc.

Els organismes internacionals, estatals, autonòmics i locals, han hagut de trobar mètodes per parame-
tritzar l’impacte ambiental que produeixen els sons i les vibracions. Aquests mètodes s’han d’estudiar
conjuntament amb els altres factors ambientals i, a més a més, amb els factors de disseny. En cas con-
trari ens trobarem abocats a un món de barreres hermètiques.

El so ambiental inclou tots els sons existents en un ambient i que els subjectes presents poden conside-
rar tant propis, desitjats i necessaris, com aliens, intrusius i pertorbadors. En aquest darrer cas, el so
esdevé soroll per al subjecte. Sovint en els sorolls intrusius hi ha una part important dels transitoris que
els fa especialment molestos quan se sap certament que podrien ser evitables, com per exemple l’acce-
leració desmesurada d’un vehicle amb un silenciador poc eficaç.

Al llarg del dia el nivell de so ambiental pot variar àmpliament amb cicles de més o menys durada.
Així, en una plaça, el nivell de so durant el matí i les primeres hores de la tarda és lleugerament elevat
a causa del trànsit amb variacions importants atribuïbles al pas de vehicles pesants. A l’hora de plegar
l’activitat escolar, el nivell de so augmenta notablement a causa dels jocs de la mainada i a partir del
capvespre minva i pot haver-hi una quietud notable a la nit.

El so pot arribar a un ambient per transmissió aèria des de la font o per transmissió sòlida a través de
terrenys o estructures. Quan la transmissió es fa per via sòlida, la percepció acústica del so pot anar
acompanyada per la percepció tàctil de les vibracions del medi.
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Si no es consideren situacions molt extremes, tant pel que fa a la freqüència com a l’amplitud, el cos
humà pot percebre les vibracions mecàniques per mitjà del tacte i de l’oïda. La percepció tàctil es
manifesta quan el cos es posa en contacte amb una superfície més o menys rígida (Fig. 20.1). La per-
cepció auditiva es manifesta quan l’oïda detecta les fluctuacions de pressió de l’aire que l’envolta.
Dins d’un recinte, les fluctuacions de pressió de l’aire poden provenir de l’exterior per transmissió
aèria, o bé, ser generades per la vibració del pis, el sostre i les parets, de manera que pot ser difícil
separar la percepció auditiva de la tàctil. Les vibracions de freqüència compresa entre 10 i 100 Hz són
les que poden donar lloc a una percepció menys definida. Per sota de 10 Hz calen pressions acústiques
molt elevades per superar el llindar de percepció auditiva, i per sobre de 100 Hz calen velocitats de
vibració molt elevades per provocar una percepció tàctil.

Fig. 20.1 Llindar de percepció tàctil de les vibracions en els eixos normalitzats per a l’estudi 
de la vibració en el cos humà i nivell de pressió acústica generada al recinte, tan sols pel que 

fa a la vibració del terra.

Els sorolls juguen un paper molt important pels seus efectes físics i psicològics en les persones, i
sociològics en les comunitats. Així, el soroll pot produir els efectes següents:
a) Ferir l’oïda i reduir-ne la sensibilitat de manera temporal o permanent.
b) Interferir la comunicació verbal.
c) Emmascarar senyals acústics d’atenció, alerta o perill i causar accidents.
d) Reduir la capacitat de treball, la concentració i causar cansament.
e) Molestar o irritar les persones.

Normalment els ambients especialment sorollosos capaços de produir ferides importants a l’oïda, suc-
ceeixen en activitats localitzades: algunes indústries i locals d’esbarjo, i els seus efectes sobre la pobla-
ció que els envolta poden ser controlables.

El soroll ambiental fora de les activitats professionals del carrer, el domicili o el lleure, sol estar lluny
dels nivells que poden perjudicar, almenys greument, l’oïda, però juga un paper molt important en
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alterar les relacions humanes. Així, el nivell de soroll generat pel veïnat, admissible un dissabte al
matí, pot ser intolerable un diumenge a la tarda.

Les dues situacions comentades porten a situar el problema del soroll en dos àmbits:
a) L’exposició al soroll en el treball, amb una problemàtica centrada especialment en els efectes físics

i psicològics d’atenció, concentració, etc.
b) La immissió acústica de la comunitat amb els seus efectes sociològics i psicològics de molèstia,

irritabilitat, tensió, etc.

L’ exposició al soroll en el treball pot comportar estar sotmès a nivells de soroll elevats que generen una
pèrdua temporal de l’oïda. Si l’exposició és breu es produeix una ràpida recuperació, però quan l’exposició
és perllongada s’acaba experimentant una pèrdua permanent de l’oïda i per això els ambients sorollosos es
consideren un risc contra la salut i a més a més produeixen una disminució del confort i la capacitat de tre-
ball. Cal considerar-los també un perill pel fet que emmascaren els sons provinents d’avisos sonors.

A fi de valorar l’exposició al soroll, la dosi de soroll es determina a partir de l’energia acústica rebuda
durant la jornada laboral. Per a un operari aquesta energia es mesura mitjançant un dosímetre o bé per
mostreig si és que el nivell del soroll a què està sotmès és relativament estacionari. Es considera una
dosi del 100% quan l’energia rebuda és equivalent a la d’un so continu de 90 dB(A) durant tota la jor-
nada laboral. La dosi és proporcional a l’energia del so de manera que un augment de 3 dB en el nivell
del so la duplica i redueix a la meitat el temps admissible d’exposició.

En certs ambients, com per exemple els tallers amb premses o el treball amb eines d’aire comprimit,
cal destacar els sorolls impulsius. Aquesta mena de sorolls poden representar una dosi de soroll petita
pel poc temps que duren, però en canvi, a causa de la seva elevada intensitat, poden produir lesions a
l’oïda en un termini de temps curt. Si són molt intensos, fins i tot la lesió pot ser immediata.

Pel que fa a la immisió acústica a la comunitat, l’exposició continua a sorolls intrusius d’un cert nivell
afecten la persona com una molèstia que incideix negativament en l’estat d’ànim, el descans i l’afecti-
vitat. La valoració de la molèstia és difícil ja que depèn de cada persona en relació amb els seus cos-
tums i la seva cultura.

La influència que té el soroll en l’estat d’ànim es tradueix en efectes psíquics com la fatiga mental i la
irritació, que poden arribar a produir en l’individu trastorns d’inseguretat, angoixa i agressivitat. Part
d’aquests trastorns afecten el comportament social de l’individu i, per tant, incideixen molt negativa-
ment en les relacions entre els membres d’una comunitat.

El soroll influeix en l’eficiència pel que fa a l’execució de tasques manuals de precisió i intel·lectuals
que es fan fora de l’àmbit laboral i que si bé el rendiment no és un objectiu imprescindible, aconseguir-
lo ajuda a la realització personal. 

Per reduir els nivells actuals d’immissió acústica, cal establir programes de control de soroll i cons-
cienciar la població fent-li entendre que la limitació de les activitats molestes es dirigeix cap a la
millora de la qualitat de vida i del benestar de la comunitat.

Les primeres legislacions que es van establir només assenyalaven uns límits del nivell de soroll que no
es podien sobrepassar durant el dia i la nit. Actualment els criteris per determinar el grau de molèstia es
basen en nivells que descriuen la molèstia causada per les variacions i intermitències de sorolls així
com el moment del dia en què es produeixen, la font de la qual provenen i el contingut espectral.
Aquests nivells és comparen amb valors que tenen en compte l’ús de les zones col·lectives o privades,
els factors socials i els interessos comunitaris.
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Altres criteris, més enllà de la molèstia, valoren l’efecte del soroll en la intel·ligibilitat de la paraula en
entorns on es fan activitats que porten associada una comunicació verbal intensa, com per exemple
sales de control o de conferències, o la incidència en l’àmbit musical en les cabines de gravació, els
auditoris i els teatres d’òpera.

20.2 Percepció i mesura del so i la vibració

La magnitud d’un so es descriu fonamentalment mitjançant l’amplitud de les fluctuacions de pressió i
també per mitjà de l’energia implicada en el moviment vibratori. El volum associat al so creix aproxi-
madament amb el logaritme de l’amplitud. A fi d’obtenir-ne una correlació adequada amb la magnitud,
aquesta es presenta com un nivell que utilitza per unitat el decibel —dB— (Taula 20.1).

Taula 20.1  Nivells de pressió sonora

Lp dB(A)

140 A 25 m de l’enlairament d’un avió
120 Llindar del dolor
100 Gran rotativa
80 Carrer molt sorollós
60 Veu normal a 1 m
40 Ordinador personal
20 Estudi d’enregistrament de so
0 Llindar d’audició

La freqüència és el nombre d’oscil·lacions per segon del moviment vibratori i s’expressa en hertzs 
—Hz. El to descriu la sensació relacionada amb la freqüència, de manera que a un so de baixa fre-
qüència se li atribueix un to baix o greu i el to d’un so d’alta freqüència és alt o agut. El so es diu que
és un to pur quan queda descrit per una funció harmònica d’una certa freqüència. 

L’oïda de la gent jove pot captar sons des de 20 Hz fins a 20 kHz. Per sota dels 20 Hz el moviment
vibratori s’anomena infrasò i per sobre dels 20 kHz és un ultrasò (Fig. 20.2).

El so es pot considerar format per tons purs de
freqüències i intensitats diferents i el conjunt
d’aquests és el seu espectre. El timbre és la
qualitat que permet distingir sons de la mateixa
altura i intensitat produïts per fonts diferents.
En aquesta qualitat intervé l’espectre junt amb
altres factors relacionats amb l’evolució tem-
poral del so com són ara els transitoris d’inici 
—atac— i d’acabament —extinció—.

La intensitat percebuda d’un so d’amplitud
constant depèn de la freqüència a causa de la
sensibilitat de l’oïda en funció d’aquesta. En
mesurar el nivell del so s’utilitza en els instru-
ments un filtre que el pondera segons la fre-
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qüència i així aproxima la seva resposta a la de l’oïda. El filtre més utilitzat s’anomena filtre de ponde-
ració A i els nivells de so que s’obtenen s’expressen en dB(A).

Els nivells de so usualment emprats prenen com a punt de partida l’amplitud de les fluctuacions de
pressió ponderades amb el filtre de ponderació A i en determinen el valor eficaç. Entre aquest nivells
es fan servir:

a) Nivell de pressió sonora —LpA—. Serveix de base per calcular la majoria dels altres nivells.
b) Nivell continu equivalent —LAeq,T —. És el nivell de pressió sonora d’un so continu amb la

mateixa energia que el so mesurat durant el temps T de mesura.
c) Nivell d’exposició sonora —LAE—. És el nivell continu equivalent durant 1 s.
d) Nivell de so amitjanat dia-nit —LDN—. Nivell continu equivalent durant 24 hores afegint 10 dB

als nivells nocturns des de les 22 h fins a les 7 h.
e) Nivell de contaminació de so —LNP—. Es proposa usar-lo per tenir en compte la variabilitat del nivell

de so. Suma al nivell continu equivalent una quantitat proporcional a la desviació estàndard de LpA.
f) Nivell percentual —L AN,T—. És el nivell LpA que s’ha sobrepassat durant N% del temps de mesura

T. Normalment s’utilitzen L A10, LA50 i LA90; el primer se sol prendre com a soroll punta, el segon és
el nivell mitjà i el tercer s’acostuma a considerar nivell de fons.

g) Índex de soroll de trànsit —TNI—. S’utilitza com a descriptor del soroll de trànsit de carretera i està
en funció dels nivells percentuals de punta i de fons.

A fi de valorar la intensitat de la percepció tàctil de les vibracions i definir uns nivells de vibració es
considera que aquestes actuen de manera global sobre tot el cos, per exemple les produïdes per un terra
que es mou, o fonamentalment sobre les mans a causa de la manipulació d’eines motoritzades. En tots
els casos, per definir el nivell de vibració es parteix de l’acceleració de vibració, es pondera mitjançant
un filtre per prendre en consideració la sensibilitat a les vibracions funció de la freqüència i se’n deter-
mina el valor eficaç.

20.3 Mesures del so en relació amb la font i el local

Per mesurar el so en relació amb la font sonora i el local es parteix de considerar que inicialment el
focus sonor emet a l’exterior la seva potència acústica de manera esfèrica.

El nivell de potència acústica d’una font en caracteritza el seu volum, amb independència del lloc on
es troba i de l’auditor.

El nivell d’intensitat acústica en un indret caracteritza el volum del so que hi arriba, i depèn tant de la
potència emesa per les fonts com de les condicions de l’espai i de la distància al focus sonor. A l’aire lliure
es genera un camp acústic que s’anomena camp lliure en el qual si es duplica la distància a la font, el nivell
sonor passa a ser 6 dB més petit. En el camp acústic interior dels recintes, a més de les radiació directa
intervenen les reflexions dels tancaments i l’atenuació amb la distància és inferior a la de l’aire lliure. A
una distància suficient de la font — radi crític— es passa al camp reverberant on el nivell és pràcticament
independent de la distància i pot arribar a ser elevat en recintes molt reverberants. Amb els materials usuals
del mercat l’augment de l’absorció dels paraments pot atenuar els nivells interiors com a molt en 10 dB.

20.4 Tractaments generals

Quan en el camí de propagació d’una ona, sigui so a l’aire o vibració en una estructura, s’interposa un
canvi de les característiques del medi, per a la majoria de les freqüències només una part de l’energia
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de l’ona continua mentre que l’altra es reflecteix enrere. Aquest fet introdueix aïllament entre una font
i el medi o entre el medi i un receptor.

Entre dos recintes l’aïllament de so s’aconsegueix amb parets i particions adequades en les quals hi
juga un paper important la massa si els tancaments són simples. L’aïllament de les vibracions s’acon-
segueix fonamentalment per interposició d’elements elàstics.

Una altra manera de disminuir el nivell de so percebut consisteix a apantallar la font. A causa de la
difracció del so, no es poden esperar grans zones d’ombra darrere les pantalles. L’efectivitat depèn del
tipus de pantalla, del seu cantell, de la situació respecte els receptors i, sobretot, de la freqüència dels
sons. En general els sons greus salten les pantalles.

El so en la seva propagació s’atenua amb la distància des de la font segons el camí que recorre i les
característiques de l’aire. Les vibracions que es propaguen en un medi sòlid, com per exemple les vies
d’un tren o l’estructura d’un edifici, s’atenuen poc i poden arribar a fer grans distàncies abans de con-
vertir-se en so radiat. En aquests casos és fonamental que s’hagi aïllat l’origen.

El fenomen de l’absorció es basa en el fet que en qualsevol medi les vibracions perden energia mecà-
nica, que es transforma en calor. Això permet disminuir el nivell de so dels recintes col·locant per
exemple recobriments a les particions o altres elements que, en vibrar ells mateixos o bé l’aire que
retenen a conseqüència del so, dissipen una quantitat notable d’energia.

20.5 Mesures generals per controlar el soroll

A l’hora de prendre mesures per controlar el nivell de so, cal considerar sempre que es pot propagar a
partir de la font tant per via aèria com per via sòlida, és a dir, en forma de vibracions del medi. Per ata-
car el problema per ordre de preferència s’ha d’actuar sobre els punts següents:

Si és que podem escollir la font, cal triar la màquina, el procés, etc., que sigui més silenciós, procurant
que no es degradin les seves característiques de funcionament per haver fet un manteniment inadequat.
Per exemple, només escollirem un motor de combustió quan un motor elèctric no sigui aplicable i en
tot cas el manteniment haurà de garantir-ne el funcionament correcte dins de les especificacions ini-
cials tant de potència subministrada com dels nivells de vibracions, soroll i altres contaminants eme-
sos. En totes les organitzacions de treballs d’obres públiques, tant pel que fa al territori com a les ciu-
tats, caldria optimitzar l’horari i els equips que es fan servir.

Usualment, l’aïllament de la font és més senzill per a les vibracions que per al soroll ja que sovint
amb una base i uns elements elàstics adequats es pot aconseguir un bon aïllament de vibracions,
més encara quan un aïllament de soroll pot comportar un tancament de la font amb un augment de
volum i de preu i una disminució de l’accessibilitat notables. És millor aïllar les vibracions del
motor d’un aparell frigorífic que no pas actuar sobre els panells de la seva superfície per tal d’evi-
tar que irradiïn un so excessiu. Si la font de vibració és un compressor que pot trametre vibracions
per la canonada pot ser adequat unir-la elàsticament al compressor. En els edificis residencials,
sanitaris, etc., és del tot necessari aïllar la maquinària dels aparells elevadors, de condicionament i
d’altres serveis.

L’ elecció del lloc on es disposa el focus emissor és molt important pel que fa al territori, la ciutat, 
l’edifici i el local. Òbviament, és problemàtic i difícil aïllar una autopista que circuli descoberta i molt
propera de les edificacions, o la sala de màquines d’un edifici que és a prop dels dormitoris. També és
important rebaixar al màxim el soroll de la font en el recinte, la qual cosa s’assoleix revestint els para-

256 Medi ambient i tecnologia

Medi ambient(20)  13/12/98 16:14  P�gina 256

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. 



ments amb materials i solucions absorbents. En aquest cas cal que el poder absorbent dels revestiments
coincideixi amb les freqüències d’emissió del soroll de la font.

Actuar sobre el camí de transmissió de les vibracions és una solució difícil ja que comporta la utilitza-
ció de materials i elements constructius elàstics que dificulten la rigidesa suficient dels fonaments i les
estructures. Quant a la transmissió de so, es disposa d’una gamma més elevada de materials i tècniques
on fer l’elecció de particions: parets, sostres, finestres, etc.

De vegades es pot singularitzar un espai on els nivells de so i de vibracions hagin de ser extraordinà-
riament baixos, sí més no comparats amb l’entorn — aïllament del perceptor—. Aquesta situació es
presenta per exemple en auditoris, estudis radiofònics, sales d’operacions, etc., i aleshores cal incorpo-
rar un aïllament específic per a l’espai receptor.

20.6 L’impacte ambiental al territori

A l’hora de considerar l’afectació del so i les vibracions sobre el territori, cal preveure la davallada o
fins i tot la destrucció dels elements següents:

a) Els paisatges sonors preexistents, entenent com a tals els sons que es perceben com una composi-
ció musical, és a dir, com unitat estètica.

b) Els dissenys poètics. En general, cal tenir molta cura en totes les agressions als caràcters sonors que
constitueixen les poètiques dels dissenys, com és el cas dels jardins de Versalles, on el trànsit rodat
de la carretera de St. Cyr, que passa per un costat del parc, trenca la simetria sonora que hauria 
d’existir. 

c) Els espais protegits, com ara els dels parcs d’especial interès natural, regits per directrius molt
estrictes en alguns aspectes mediambientals, però encara poc acomodats des del punt de vista
sonor. Un exemple de protecció sonora d’aquests espais és la Fageda d’en Jordà a Olot, on la visita
s’ha de fer a peu o bé amb carruatges de tracció animal.

d) Les zones d’especial protecció acústica, ZEPA, d’acord amb la futura llei acústica estatal, en tot
allò que puguin afectar àmbits superiors als dels assentaments humans.

A fi de controlar l’impacte ambiental del so i les vibracions al territori cal dur a terme les actuacions
següents:

a) Planificar l’explotació del sòl, que és el millor factor per prevenir els problemes de vibració i
soroll. Així per exemple, seria bo impedir la construcció d’habitatges propers a una zona on es
pensi en un futur instal·lar una carretera, un aeroport, una línia ferroviària, etc. 

b) Fer compatibles la indústria i els llocs de residència. Les autoritats d’una comunitat poden
controlar —i haurien de fer-ho— les vibracions i els sorolls produïts per noves i antigues indús-
tries i establiments comercials. Han de definir la divisió del territori per zones de sensibilitat
vibroacústica segons els usos del sol i ordenar-lo des d’un planejament a gran escala fins al Pla
general amb la concreció dels edificis amb criteris de màxima protecció de les zones residen-
cials.

c) Controlar els vehicles i els equipaments. En el nivell més elevat de govern, s’han d’establir límits
sobre l’emissió de vibració i soroll dels vehicles que per les seves característiques poden circular
lliurement prop o dintre de comunitats. També cal que aquests òrgans de govern legislin sobre 
l’emissió vibroacústica d’equipaments d’interès col·lectiu, com ara depuradores, centres de trans-
formació d’energia, etc., amb particular incidència sobre una comunitat concreta.
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20.7 L’impacte ambiental a la ciutat

Pel que fa als assentaments humans, és necessari pensar en primer lloc en els estudis pluridisciplinaris
referents a la zonificació (propis dels plans generals) (Fig. 20.3).

Les millores en l’impacte ambiental del so i les
vibracions a les ciutats, han d’anar referides als
aspectes següents:

a) Disminució del nombre de vehicles que
transiten per la ciutat. Aquesta s’assoleix
mitjançant vies interurbanes perimetrals a la
ciutat, com ara el cas de les rondes de Bar-
celona que, pel que sembla, han permès dis-
minuir els valors del mapa de soroll en les
àrees centrals de la ciutat.

b) Creació de zones de vianants, amb horaris
de circulació restringits per a la càrrega i
descàrrega de mercaderies. Sovint es pavi-
menta amb llambordes o altres materials de
textura rugosa (pel sentiment de reforç d’es-
pai per a vianants que genera en el conduc-
tor), llavors cal preveure que efectivament
el trànsit per aquestes àrees sigui escàs i
lent, perquè el soroll de les rodes dels vehi-
cles pot ser, en cas contrari, molt elevat.

c) Substitució de l’asfaltatge normal per altres
de major eficàcia sonora que permeten
reduir fins a 3dB(A) el soroll del carrer. 

En cas que es facin vies semisoterrades, cal tractar acústicament els murs laterals de contenció i les
mitjanes de separació. Aquestes vies quasi són idèntiques a unes llargues habitacions reverberants a les
quals sols els falta el sostre. No és estrany que s’assoleixin nivells superiors a 80 dB(A). Per això és
tan important preveure la funció fonoabsorbent d’aquests murs, que alhora s’ha de poder compaginar
amb el seu disseny i manteniment, com la resta del mobiliari urbà.

Pel que fa a les vies soterrades, és com si tapéssim les vies semisoterrades, i òbviament la cloenda d’a-
questes vies millora molt l’ambient del veïnat (és el cas del carrer del Brasil de Barcelona), però empit-
jora les condicions d’audició dels que hi circulen amb les finestres obertes i dels motociclistes, tret que
s’hi disposin tractaments absorbents de sostres i parets.

Als laterals dels carrers, convé que hi hagi edificis que no generin la forma del carrer en U. Si és
aquest el cas, és millor que tinguin formes retranquejades, amb textures i materials d’acabats exteriors
que entrin i sobresurtin de l’alineació del carrer a fi que el so es difongui àmpliament. També és inte-
ressant que els carrers siguin més amples de dalt que de la base a fi que els sorolls s’absorbeixin zeni-
talment. El més interessant és, però, que les façanes dels edificis tinguin revestiments fonoabsorbents
(han de ser preparats per suportar la intempèrie).

Els patis d’illa cal tractar-los com a vertaderes illes silencioses —hi pot haver una diferència de més de 25
dB(A) amb el carrer. Qualsevol instal·lació, com per exemple les torres de recuperació de les instal·lacions
de climatització de les plantes baixes, s’haurien de disposar sobre la coberta de l’edifici i no pas en els patis.
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Fig. 20.3 La ciutat lineal de Miljutin amb la clara 
separació de zones. 1. Ferrocarril, 2. Indústries, 

3. Autopista, 4. Habitatges, 5. Zona verda equipada 
i 6. Zona agrícola.
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Els jardins propers a les vies convé fer-los enfonsats de nivell, a fi que el so dels vehicles perdi volum
per l’efecte de difracció. Cal tenir cura de tot allò relatiu al mobiliari urbà pel que fa a l’aresta de la
difracció, buscant que aquesta sigui arrodonida en lloc d’aguda. En cas que hi hagi jardí al mateix
nivell, és millor separar-lo dels vials mitjançant una vegetació espessa, o millor encara, amb talussos
de terra amb plantes i arbres (n’hi han molts exemples a Barcelona, on la reducció de soroll respecte
del que hi ha a la vorera és de més de 13 dB(A)) (Fig. 20.4).

Fig. 20.4 Jardins propers a vials protegits del soroll mitjançant talussos i vegetació

20.8 L’impacte ambiental als edificis

Les normes per construir edificis han de recollir i exigir un aïllament de les pertorbacions exteriors
d’acord amb la zona de sensibilitat vibroacústica, dels nivells d’immissió actual i previsible, i una
major exigència futura en la qualitat de vida. Actualment cal tenir en compte la norma NBE/CA-88,
que ha de complir obligatòriament tota edificació.

És evident que el plantejament de cara a l’exterior i a l’interior de l’edifici no pot ser igual per a un aeroport,
una escola, un restaurant, un auditori o teatre, un bar musical o un habitatge. En cada cas s’ha d’estudiar un
bon programa de funcions. Les funcions aïllants no produeixen soroll i no requereixen silenci, les funcions
coixí no produeixen soroll però requereixen silenci, les funcions sorolloses produeixen soroll però no reque-
reixen silenci i, en canvi, les funcions crítiques produeixen soroll alhora que requereixen silenci.

Les façanes i les particions. Els elements de separació han de tenir l’aïllament assenyalat per la norma
NBE/CA-88, però això no garanteix la confortabilitat sonora de l’usuari ja que la norma només 
recomana uns nivells d’immissió interior. El nivell mesurat in situ depèn de la superfície del panell
separador, de l’absorció del recinte receptor, de les transmissions indirectes, dels forats de ventilació,
finestres, portes, etc. Per això qualsevol punt és molt important.

Els acabats. Els materials de l’acabat de parets, sostres i terres contribueixen a la reverberació dels
diferents locals de l’edifici i, en conseqüència, a la seva sonoritat.

Les instal·lacions. Cal estudiar acuradament el traçat, el dimensionat i l’execució de les instal·lacions.
Són factors importants en aquest aspecte la limitació de velocitat, els dispositius anti cop d’ariet, les
bancades antivibratòries de màquines juntament amb els dispositius d’aïllament elàstic, els estudis
d’ancoratges, passos de paraments, falsos sostres no continus, etc. 
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Directrius legals

La normativa i les lleis relacionades amb les vibracions i el soroll cal dividir-les en tres àmbits: 

a) El primer, referit a aspectes bàsics, característiques d’equips de mesura, condicions de mesura i
assaig i característiques de maquinària, es tracta d’un conjunt de normes internacionals —ISO— 
i estatals —UNE— que s’incrementen, modifiquen i adapten constantment per millorar-les i incor-
porar-hi nous coneixements i experiències.

b) Un segon conjunt de lleis i normes fan referència a la construcció i al soroll en l’ambient de la
comunitat. Quant a la construcció, les condicions acústiques mínimes exigibles als edificis s’esta-
bleixen a la Norma bàsica de l’edificació NBE/CA-88, Condicions acústiques en els edificis (BOE
del 8/10/1988).

Amb la finalitat de facilitar la regulació en matèria de soroll i vibracions als municipis de Catalunya i
mentre no s’estableixin normes generals sobre aquests temes, la Generalitat ha aprovat l’Ordenança
municipal tipus reguladora del soroll i les vibracions (DOGC núm. 2126 de 10/11/1995).

Molts municipis disposaven amb anterioritat d’ordenances sobre soroll i vibracions; per exemple Bar-
celona, amb l’Ordenança sobre el control de la contaminació per agents físics (Gaseta Municipal de
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Barcelona núm. 27 de 30/09/1983), i les Normes urbanístiques del PGM de Barcelona (DOGC núm.
1077 de 5/12/1988).

Altres lleis tracten amb més o menys intensitat el tema, com per exemple en l’àmbit estatal la mateixa
Constitució, el Codi penal i la Llei de protecció del medi ambient. 

c) En el tercer grup, hi ha les normes que regulen la immissió acústica i les vibracions en els llocs de
treball, i en els ambients especialment sorollosos, com ara les de seguretat i higiene.
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21 L’impacte ambiental de les radiacions

Ignasi Casas Pons; Dept. d’Enginyeria Química
Jaume Jorba Bisbal; Dept. de Física i Enginyeria Nuclear
Agustí Poch Parés; Dept. de Física i Enginyeria Nuclear

21.1 Introducció

Una de les característiques de les radiacions és la seva capacitat de penetrar la matèria i d’interaccio-
nar amb els seus àtoms i molècules. En el decurs d’aquestes interaccions es produeix una transferència
d’una part o de tota l’energia de la radiació al medi material, que comporta una ionització, directa o
indirecta, del medi. Aquesta ionització és la causa dels diferents efectes produïts per les radiacions i
del seu impacte ambiental.

En aquest capítol, en primer lloc, es presenten els diferents tipus de radiacions ionitzants i les diverses
fonts de radiació que les produeixen i, tot seguit, s’introdueixen les magnituds necessàries per caracte-
ritzar les substàncies radioactives.

Més endavant s’analitzen breument quins són els mecanismes d’interacció de la radiació amb la matè-
ria i quins són els efectes d’aquesta interacció i com es poden mesurar. En particular, es fa una anàlisi
més detallada dels efectes biològics i s’assenyalen els sistemes de protecció radiològica.

Finalment, es tracta dels residus radioactius, tot especificant-ne la tipologia i els diversos sistemes
d’emmagatzematge.

21.2 Radiacions ionitzants [ORTE96]

Les radiacions directament ionitzants són formades per partícules carregades que tenen prou
energia cinètica per produir múltiples ionitzacions en interaccionar amb la matèria. Són radia-
cions d’aquest tipus la radiació alfa, formada per nuclis d’heli-4, i la radiació beta, formada per
electrons.

Les radiacions indirectament ionitzants són formades per partícules neutres elèctricament que poden
produir partícules directament ionitzants en la seva interacció amb la matèria. Els raigs X i els raigs
gamma, ambdós formats per radiació electromagnètica, són un exemple de radiacions indirectament
ionitzants.
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21.3 Fonts de radiació [ORTE96]

Els materials o aparells que emeten o poden emetre les radiacions ionitzants s’anomenen fonts de
radiació. Si una font de radiació no ha estat originada a causa d’alguna activitat humana, direm que és
una font de radiació natural; en canvi, si l’origen de la font és humà, direm que és una font de radiació
artificial.

Entre les fonts de radiació naturals, se’n consideren dos grups. D’una banda, els radionúclids primor-
dials, és a dir, aquells radionúclids presents a l’escorça terrestre i, d’altra banda, la radiació còsmica i
els radionúclids cosmogènics, és a dir, els radionúclids que s’originen per la interacció dels raigs còs-
mics amb els núclids de l’atmosfera. Els radionúclids primordials es poden classificar en dos grups:
aquells que són membres de les quatre famílies o sèries radioactives naturals (tori, urani-radi, urani-
actini, neptuni) i els que no formen sèries radioactives, el més abundant dels quals és el potassi-40.
Entre els radionúclids cosmogènics cal destacar l’hidrogen-3 (triti) i el carboni-14.

Les fonts de radiació artificial són de dos tipus. En primer lloc hi ha les formades pels radionúclids
artificials, és a dir, aquells que es produeixen en reaccions nuclears provocades per l’home, i en segon
lloc tots aquells dispositius construïts artificialment que, directament o indirecta, poden generar radia-
cions. En aquesta segona categoria es poden assenyalar els aparells de raigs X, els acceleradors de par-
tícules, els reactors nuclears i els explosius nuclears.

Com a resultat de la seva utilització o manipulació, algunes de les fonts de radiació artificial i de les
fonts de radiació natural poden produir residus radioactius.

21.4 Activitat d’una mostra de substància radioactiva [ORTE96]

L’activitat, A ( t), d’una mostra de substància radioactiva és el nombre mitjà de desintegracions nucle-
ars que es produeixen en la unitat de temps. La seva unitat en el SI és el becquerel, Bq, que equival a
una desintegració per segon. També s’utilitza el curie, Ci, com a unitat derivada; 1 Ci = 3,7·1010 Bq.

L’activitat específica es defineix com l’activitat d’una mostra per unitat de massa o per unitat de
volum.

L’evolució temporal de l’activitat d’una mostra d’un radionúclid determinat depèn de la seva constant
de desintegració radioactiva, l, que és la probabilitat que un nucli de la mostra es desintegri en la uni-
tat de temps. D’acord amb això, l’activitat d’una mostra d’un radionúclid en un instant t es pot calcular
multiplicant la seva constant de desintegració radioactiva pel nombre de nuclis radioactius presents a
la mostra en aquest instant, N (t). Així:

A (t) = l · N (t) 

Altres magnituds que caracteritzen aquesta evolució temporal són el període de semidesintegració
(half-life), T , que es defineix com l’interval de temps necessari perquè el nombre de nuclis de la mos-
tra es redueixi a la meitat per desintegració radioactiva, i la vida mitjana (mean life), t, que és el valor
mitjà del temps que tarden els nuclis a desintegrar-se. La relació entre aquestes magnituds és:

T =    Ln 2     ,       t = 1 

l l
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21.5 Interacció de la radiació amb la matèria [KNOLL90][TSOU86]

Els fenòmens que es produeixen en interaccionar la radiació amb la matèria depenen de la naturalesa
de la radiació, de la seva energia i del tipus de material amb el qual interacciona. En qualsevol cas,
però, aquesta interacció comporta una transferència d’energia de la radiació als àtoms o molècules del
material.

En el cas de la radiació formada per partícules carregades, per exemple la radiació alfa o la beta, una
part o tota l’energia d’aquestes partícules serveix per produir múltiples excitacions i/o ionitzacions
dels àtoms o molècules del material. Si les partícules són lleugeres, com és el cas de les partícules beta,
com a conseqüència de la interacció les partícules també poden perdre energia pel mecanisme d’emis-
sió de radiació de frenada o bremsstrahlung, que és radiació electromagnètica d’espectre continu.

Els mecanismes d’interacció de la radiació electromagnètica, per exemple els raigs X o raigs gamma,
són radicalment diferents. Així, quan un fotó interacciona amb la matèria, pot transferir una part o tota
la seva energia a un únic electró (efecte fotoelèctric, efecte Compton) o a una parella electró-positró
que s’ha creat com a resultat de la interacció (producció de parelles).

A partir de l’anàlisi de la interacció de la radiació amb la matèria es poden determinar les anomenades
lleis d’atenuació i d’absorció de la radiació, que en el cas de la radiació beta i dels raigs X i gamma
tenen un comportament exponencial decreixent.

Utilitzant les lleis d’atenuació es pot avaluar la capacitat de penetració de les radiacions i així calcular
el gruix dels blindatges necessaris per protegir-se’n. Quan la llei d’atenuació és del tipus exponencial,
es defineix el gruix de semireducció com el gruix de matèria necessari per reduir la intensitat del feix a
la meitat.

La capacitat de penetració de les radiacions depèn del tipus d’interaccions que produeixen amb la
matèria i, per tant, dependrà de la seva naturalesa, de la seva energia i del material. La penetració de la
radiació alfa amb una energia de 4 MeV a l’aire en condicions normals és d’uns 3 cm i a l’aigua és
d’algunes centèsimes de mil·límetre; en canvi, la penetració de la radiació beta amb una energia simi-
lar és de més de 15 m a l’aire, d’uns 2 cm a l’aigua i d’uns 7 mm a l’alumini. Això significa que una
petita capa d’aire o un simple full de paper és suficient com a blindatge en el cas de la radiació alfa i
que en el cas de la radiació beta cal un gruix de material força superior.

Les radiacions de tipus electromagnètic, raigs X i gamma, tenen una capacitat de penetració encara
més elevada. El gruix de semireducció dels raigs gamma de 4 MeV és de l’ordre dels 20 cm a l’aigua,
de 8 cm a l’alumini i d’1,5 cm al plom.

21.6 Irradiació i contaminació radioactiva [KNOLL90][TSOU86]

S’anomena irradiació l’acció d’irradiar, és a dir, el fet de sotmetre un material a l’acció de les radia-
cions. En el cas d’un organisme viu es distingeix la irradiació externa, que és la produïda per fonts
externes a l’organisme, i la irradiació interna, que és la produïda per fonts situades al seu interior. En
cada cas les fonts poden ser naturals o artificials.

Les fonts que produeixen la irradiació interna són radionúclids que han penetrat a l’organisme princi-
palment pel procés d’inhalació o d’ingestió. En algunes aplicacions mèdiques s’incorporen substàncies
radioactives a l’organisme a través del flux sanguini.
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Per tal d’evitar o de minimitzar la irradiació externa cal allunyar el material de la font de radiació, per-
què la intensitat de la irradiació disminueix de manera inversament proporcional al quadrat de la
distància, o bé interposar un blindatge entre el material i la font. En el cas de la irradiació interna, s’ha
d’esperar que l’organisme elimini, de manera natural o forçada, la font de radiació; algunes substàn-
cies radioactives són incorporades al cicle biològic de l’organisme i, aleshores, l’eliminació es pro-
dueix segons una llei aproximadament exponencial amb un període anomenat període biològic efectiu.

La contaminació radioactiva és la presència de substàncies radioactives en éssers vius, objectes o en el
medi ambient. Això significa que una contaminació radioactiva sempre comportarà una possibilitat
d’irradiació. En els cas dels organismes vius es distingeix la contaminació externa, que és el dipòsit 
de substàncies radioactives sobre la pell, de la interna, produïda per inhalació o ingestió. Les tècniques
de descontaminació que s’han d’utilitzar per tal d’eliminar o reduir la contaminació radioactiva depe-
nen de les substàncies contaminants i del tipus de contaminació.

21.7 Dosi absorbida i equivalent de dosi [ICRU93]

La dosi absorbida, D, és el quocient entre el valor mitjà de l’energia impartida per la radiació a la
matèria en un volum elemental i la massa continguda en aquest volum. La seva unitat en el SI és el
gray, Gy, que equival a l’absorció d’un joule en una massa d’un quilogram.

Una mateixa dosi produeix efectes diferents segons quina sigui la radiació absorbida. Per tenir en
compte aquest fet, s’introdueix l’eficàcia biològica relativa, EBR, que és la raó entre la dosi absorbida
d’una radiació de referència i la dosi absorbida de la radiació considerada que produeix el mateix
efecte biològic. Com a radiació de referència s’agafen els raigs X de 250 keV.

A partir dels valors de l’eficàcia biològica relativa es determina el factor de qualitat, Q, que és un fac-
tor de ponderació que serveix per calcular l’equivalent de dosi, H, a partir de la dosi absorbida:

H = Q · D

La unitat de l’equivalent de dosi és, en el SI, el sievert, Sv.

21.8 Dosis produïdes per les fonts de radiació naturals [UNSC93]

La radiació còsmica i la radiació d’alguns dels radionúclids primordials i dels cosmogènics tenen en
comú el fet d’actuar sobre el cos humà d’una manera permanent i continuada. D’acord amb l’in-
forme del Comitè Científic de les Nacions Unides sobre els efectes de la Radiació Atòmica (UNS-
CEAR) de l’any 1993, les dosis mitjanes efectives anuals produïdes per aquestes queden reflectides
a la Taula 21.1.

S’observa que la dosi rebuda per irradiació externa és la meitat de la rebuda per irradiació interna. La
radiació còsmica, que és la causa del 44% de la irradiació externa, és aproximadament constant per a
una mateixa latitud i varia de manera significativa en funció de l’altitud.

La major part de la irradiació interna, gairebé el 80%, és causada pels descendents de l’urani-238, i una
mica més del 10% pel potassi-40. S’ha de fer notar que l’element químic potassi forma part de l’orga-
nisme humà en una proporció de 2 g/kg en un adult. Tenint en compte que la relació isotòpica del
potassi-40 és d’1,18·10-4, l’activitat específica causada per aquest radioisòtop és de l’ordre de 60
Bq/kg.
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En la sèrie de l’urani-238 destaca la influència del radó-222 i dels seus descendents de vida curta, que
produeixen una dosi aproximada d’1,1 mSv, és a dir, pràcticament la meitat de la càrrega dosimètrica
personal i que és causada bàsicament per la interacció de les partícules alfa emeses pels descendents
del radó amb els teixits del sistema respiratori.

21.9 Efectes biològics de les radiacions [METT85]

Són considerats efectes biològics de les radiacions, únicament aquells que es manifesten en forma
d’una lesió detectable en l’organisme humà irradiat. La ICRP distingeix tres termes diferents per tal
d’analitzar l’efecte de les radiacions ionitzants: el canvi ( change), que es produeix just després de la
interacció i que es defineix com una alteració molecular que pot evolucionar o no vers un dany
(damage) segons que no s’hagi pogut o si que s’hagi pogut reparar. El dany és una anomalia estructu-
ral o funcional de la cèl·lula que es pot manifestar o no com a lesió (harm) en l’individu irradiat o en la
seva descendència. En aquest context, la lesió és la malaltia o l’efecte biològic que es manifesta en
l’individu irradiat o en la seva descendència.

21.9.1 Mecanismes de producció

La interacció de la radiació amb la matèria és un fenomen de naturalesa aleatòria i, per tant, els punts
concrets on es produeix l’absorció d’energia en un organisme irradiat també ho són; així, aquesta
absorció es pot produir dins o fora de les cèl·lules. Si es considera la cèl·lula com un compartiment en
el qual hi ha unes macromolècules (proteïnes, enzims...) immergides en un medi líquid (aigua), alesho-
res es poden considerar dos tipus d’interacció, la directa i la indirecta, segons que es produeixi a les
macromolècules o al medi aquós.

En qualsevol cas, tant si es produeix una interacció directa com si és indirecta, s’hi poden distingir tres
fases: una fase física, en la qual es produeix l’absorció d’energia que provoca les ionitzacions i/o ex-
citacions en un temps de l’ordre de 10 -17 a 10-15 s; una fase química, en la qual hi ha la formació dels
radicals lliures, en un temps de l’ordre de 10 -12 s; i una fase molecular o bioquímica, quan apareixen
molècules i macromolècules anormals. Per tal de quantificar aquesta producció de molècules anor-
mals, s’introdueix el rendiment radioquímic, que és el nombre de molècules alterades per cada 100 eV
d’energia absorbits.
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Taula 21.1 Dosi efectiva anual produïda per les fonts de radiació naturals

Dosi efectiva anual (mSv)

Font de radiació Externa Interna Total

Radiació còsmica 0,355 – 0,355
Radionúclids cosmogènics – 0,015 0,015
Radionúclids primordials
Potassi-40 0,15 0,18 0,33
Rubidi-87 – 0,006 0,066
Sèrie de l’urani-238 0,1 1,24 1,34
Sèrie del tori-232 0,16 0,18 0,34

Total 0,8 1,6 2,4
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21.9.2 Tipus d’efectes

Els efectes biològics de les radiacions s’anomenen somàtics quan apareixen en l’organisme irradiat i
hereditaris quan es detecten en els seus descendents.

Tots els efectes tenen un cert període de latència entre l’instant en què es produeix la irradiació i la
seva manifestació. Si aquest període és curt, siguin minuts o hores, direm que és un efecte precoç,
mentre que si és un període llarg, d’anys, direm que és un efecte tardà. Lògicament, els efectes heredi-
taris són tardans.

Entre els efectes somàtics, se’n poden distingir els deterministes o directes i els estocàstics o aleatoris.

Els efectes deterministes o directes són el resultat de la mort de cèl·lules. Si les dosis són elevades, la
pèrdua de cèl·lules pot arribar a impedir la funció del teixit afectat. La probabilitat que es produeixin
aquests efectes és zero per a dosis petites, però augmenta progressivament fins a arribar a la unitat a
partir d’una determinada dosi llindar. Per damunt de la dosi llindar, la gravetat augmenta en augmentar
la dosi rebuda.

Els efectes estocàstics o aleatoris es produeixen quan les cèl·lules irradiades no arriben a morir però
queden alterades, amb la qual cosa tenen una certa probabilitat, que augmenta amb la dosi rebuda, de
desenvolupar un càncer. Per als efectes estocàstics no hi ha una dosi llindar; és a dir, qualsevol dosi,
per petita que sigui, els pot produir i la seva gravetat és independent de la dosi. El seu període de latèn-
cia és relativament llarg.

Els efectes hereditaris són, per la seva forma d’expressar-se, de caràcter estocàstic.

Cap d’aquests efectes radiobiològics són específics, en el sentit que lesions similars poden produir-se
per l’acció d’altres agents físics, químics o biològics.

21.10 La protecció radiològica [ICRP91a][ICRP91b]

L’objecte d’estudi de la protecció radiològica és el conjunt de normes legals, mètodes i mesures neces-
saris per protegir-se dels efectes nocius de les radiacions ionitzants en les activitats habituals, en les
quals les exposicions són previsibles, i en les situacions potencials, en què no hi ha certesa del que pot
passar.

En protecció radiològica es consideren tres tipus d’exposició a les radiacions ionitzants:

a) Exposició laboral. Exposició en el treball i com a conseqüència, principalment, del treball.
b) Exposició mèdica. Exposició com a conseqüència dels tractaments o diagnòstics mèdics.
c) Exposició del públic. Qualsevol exposició que no sigui ni laboral ni mèdica.

El sistema de protecció es basa en els principis següents:

a) Justificació de les activitats que comportin un augment de l’exposició de les persones a les radia-
cions ionitzants. Els beneficis derivats d’aquestes activitats han de compensar els detriments que
originin.

b) Optimització de la protecció (ALARA). El valor de les dosis individuals, el nombre de persones
exposades i la probabilitat que hi hagi exposicions potencials ha de ser, tenint en compte els factors
socials i econòmics, el més baix possible.
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c) Limitació de la dosi i del risc individual. S’estableixen uns límits de la dosi que separin les exposi-
cions que es consideren tolerables de les que són inacceptables i també s’han de controlar els riscs
en el cas de les exposicions potencials.

Actualment el límit de dosi efectiva recomanat és d’1 mSv a l’any per a l’exposició del públic i de 20
mSv a l’any, fent la mitjana en períodes de 5 anys, per a l’exposició laboral.

Els límits equivalents de dosi anual per al cristal·lí dels ulls són 15 mSv per a l’exposició del públic i
150 mSv per a l’exposició laboral. Aquests límits, per al cas de la pell, són 50 mSv i 500 mSv, respec-
tivament.

21.11 Residus radioactius

En una definició àmplia, es considera residu radioactiu qualsevol material que es pugui classificar en
algun dels grups descrits a continuació i per al qual no hi ha previst cap ús.

21.11.1 Classificació i fonts principals [RWMAC84]

Podem definir quatre grans grups per classificar aquest tipus de residus, els quals, alhora, ens en defi-
niran les característiques diferencials.

Tenim, en un extrem, els anomenats residus radioactius d’alta activitat. Són residus que presenten uns
valors típics d’activitat específica entre 10 16 i 1018 Bq·t-1, i també una significativa emissió de calor.
Aquest grup està principalment constituït pel combustible gastat de les centrals nuclears, directament
gestionat com a residu, o pels vitrificats, productes de la immobilització de residus líquids d’alta acti-
vitat que provenen del reprocessament del combustible. En el reprocessament, el combustible gastat és
dissolt i l’U i el Pu són separats de la resta per a una reutilització posterior (per exemple, armament
nuclear, combustibles d’òxids mixtos d’urani i plutoni per a reactors ràpids, etc. i que alhora generaran
els residus corresponents). La resta de components són estabilitzats en matrius de borosilicats, i passen
a formar part dels residus d’alta activitat.

A continuació, quant a ordre, tenim els residus radioactius de mitjana activitat, que presenten uns
amplis marges d’activitat que provenen de diversos corrents de residus que inclouen tot el ventall
de valors que van just per sobre dels de baixa activitat fins a gairebé els que presenten els d’alta
activitat. Provenen de les mateixes fonts que els residus radioactius de baixa activitat, que són
aquells que presenten menys de 4.109 Bq·t-1 d’activitat específica a i menys de 12·109 Bq·t-1 d’acti-
vitat específica b i g, però més actius que no els residus de molt baixa activitat. Inclouen un ampli
marge de corrents residuals del procés de fabricació de combustible nuclear, reprocessament i
operació del reactor i també els que provenen de fonts externes a la indústria nuclear (indústria,
investigació, medicina...).

Finalment, els residus radioactius de molt baixa activitat, constituïts per residus esporàdics, amb
nivells d’activitat total per sota de 4·104 Bq de b i g, o de menys de 0,12 m3 que contenen un total infe-
rior a 4·105 Bq de b i g.

Aquests diferents grups en què es classifiquen els residus radioactius porten a una posterior gestió cla-
rament diferenciada.
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21.11.2 Gestió

A Espanya la gestió dels residus radioactius està a càrrec de l’Empresa Nacional de Residuos, SA
(ENRESA). Se’n distingeixen dues línies principals de gestió, d’una banda per als residus prèviament
definits de baixa i mitjana activitat i, d’altra banda, per als d’alta activitat.

Per als residus radioactius de baixa i mitjana activitat (LLW-ILW), sempre que sigui possible s’ha de
fer un pretractament, de manera semblant als residus especials no radioactius, del tipus filtració 
d’efluents líquids, compactació, etc. Posteriorment es passa a un procés de condicionament, en bidons
metàl·lics, amb rebliments de ciment, formigó, resines, bitumen, etc., materials que garanteixin l’aïlla-
ment i donin estabilitat física als residus. La seva destinació final és una localització en superfície o a
baixa profunditat (a Espanya a El Cabril, província de Còrdova). Garanteix l’aïllament dels residus per
un període de com a mínim centenars d’anys, suficients per a la disminució de l’activitat dels residus
fins a nivells per sota dels exigits [SAVA95].

Per als residus radioactius d’alta activitat (HLW), en el cas del combustible gastat gestionat directa-
ment com a residu, es passa en primer lloc per un emmagatzematge temporal en piscines, bé localitza-
des a cada reactor o bé centralitzades. La destinació final d’aquests residus després d’aquest període de
refredament està actualment en estudi, per bé que les opcions actualment estudiades (un cop se n’han
descartat definitivament d’altres, com l’abocament en fosses marines, enterrament en sediments
marins, llançament a l’espai, etc.) són les següents:

a) Emmagatzematge a gran profunditat en entorns geològics adequats (granit, argiles, sals, etc.). És
l’opció majoritàriament estudiada pels diferents països productors d’aquests residus. Es basa en
l’establiment d’un sistema de multibarreres entre els residus i la biosfera. Barreres d’enginyeria (el
mateix residu i el seu encapsulament, els contenidors resistents a la corrosió on aniran tancats,
capes d’argiles de molt baixa permeabilitat, etc.) i barreres naturals (gruix geològic entre 500 i
1.000 metres) [SAVA95; MCME97].

b) Partició (separació per mètodes químics, per a un tractament posterior diferenciat, dels radionu-
cleids amb més impacte) i transmutació (irradiació neutrònica dels radionucleids amb més impacte
amb vista a convertir-los en d’altres de vida més curta o, fins i tot, inactius) [MCME97].
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