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5.1 INTRODUCCIÓ 
En qualsevol industria és de vital importància les mesures de seguretat i la higiene mínima per 

tal d’intentar evitar qualsevol tipus de risc, per tant haurà de haver un seguit d’elements i 

equips per evitar en la mesura de lo possible que es produeixin accidents com també en cas de 

que aquests es produeixin, minimitzar els danys. 

Per tant s’haurà de tractar varies àrees en l’àmbit de la seguretat, com per exemple 

l’emmagatzematge de totes les substàncies químiques, la distribució d’equips en la planta,  

implementació de tots els senyals per intentar evitar riscos laborals, pla contra incendis i 

explosions, etc. Tot complint sempre la normativa vigent que s’anirà citant. 
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5.2 CLASIFICACIÓ  
El Reial Decret 100/2011, del 28 de Gener el qual s’actualitza el Catàleg d’Activitats 

Potencialment Contaminadores a l’Atmosfera (CAPCA), estableix les bases de prevenció, 

vigilància i reducció de la contaminació atmosfèrica a fi d’evitar els danys que poden ser 

perjudicials per a les persones i el medi ambient. 

El CAPCA s’estructura en 4 nivells de dígits. Aquest primer nivell es divideix en 10 

sectors/activitats contaminadors de l’atmosfera, en el qual el nivell 04 fa referència al cas que 

ens ocupa: processos industrials sense combustió. 

El segon nivell que es té en compte correspon a un total de 78 categories d’activitats 

organitzades en funció dels diferents processos productius que s’exerceix (química orgànica, 

química inorgànica, etc.). 

Categoria A     codi 04050400 
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5.3. CLASSIFICACIÓ RISCOS I SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES 
Dins d’una empresa es poden trobar nombrosos perills, els quals classificarem i veurem a 

continuació per tal de saber com evitar-los i també com minimitzar els riscos que poden 

causar. També s’ha de conèixer com etiquetar aquests riscos en les nostres substàncies 

químiques que s’aniran veient durant el procés. 

 

5.3.1. CLASSIFICACIÓ DE RISCOS  
Des d’un punt de vista general, els riscos es poden classificar de la següent manera: 

● Riscos de categoria A: Inevitables i acceptables 

● Riscos de categoria B: Evitables, però que s’han de considerar inevitables si es vol 

integrar plenament en la societat moderna. 

● Riscos de categoria C: Normalment evitables, voluntaris i amb compensació. 

Dins dels riscos més típics dins del nostre tipus d’indústria, i dels quals profunditzarem més són 

els riscos per incendi, per explosió, per fuga, per exposició a agents químics i riscos laborals. 

 

5.3.2. CLASSIFICACIÓ DE SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES 

 

Taula 5. 1 Classificació de les substàncies químiques. 

Classificació 
substància 

Descripció Pictograma 

Comburents 
substàncies i preparats oxidants que, en contacte amb altres, 

particularment amb els inflamables, originen una reacció 
fortament exotèrmica. 

 

Explosives 
Substàncies i preparats que poden explosionar per l’efecte d’una 
flama o del calor o que siguin molt sensibles als xocs i a la fricció. 

 
 

Inflamable 
Substàncies que els seus vapors cremen amb facilitat en mesclar-

se amb l'aire.  
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Classificació 
substància 

Descripció Pictograma 

Tòxiques substàncies i preparats que, per inhalació, ingestió o penetració 
cutània, puguin provocar dolències, riscos summament greus, 
aguts o crònics i, fins i tot, la mort. 

  
Corrosius substàncies i preparats que, en contacte amb el teixit viu puguin 

exercir una acció destructiva del mateix. 

 
Irritants substàncies i preparats, no corrosius, que, per contacte 

immediat, prolongat o repetit amb la pell o les mucoses puguin 
provocar una reacció inflamatòria 

  
Sensibilitzants substàncies i preparats que, per inhalació o penetració cutània, 

puguin ocasionar una reacció del sistema immunitari 
(hipersensibilització), de forma que una exposició posterior a 
aquesta substància o preparat doni lloc a una sèrie d’efectes 
negatius característics. 

 

 

Cancerígens : substàncies o preparats que, per inhalació, ingestió o penetració 
cutània, pugui produir càncer o augmentar la seva freqüència. 

 
Mutàgens: substàncies o preparats que, per inhalació, ingestió o penetració 

cutània, puguin produir defectes genètics hereditaris o 
augmentar-ne la freqüència. 

  
Tòxics per a la 
reproducció: 

per inhalació, ingestió o penetració cutània, puguin produir 
efectes negatius no hereditaris en la descendència, o augmentar-
ne la freqüència, i/o afectar de forma negativa a la funció o a la 
capacitat reproductora del mascle o la femella. 
 

 

Perillosos per 
l’ambient 

en cas de contacte amb el medi ambient, suposin o puguin 
suposar un perill immediat o futur per a un o més components 
del mateix. 
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5.4. SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES 
A continuació es procedirà a veure tots els components químics que es trobaran durant tot el 

procés de l’empresa BLEN S.L, tant les seves característiques, el seu emmagatzematge, etc. 

 

5.4.1. PROPIETATS DE LES SUBSTANCIES QUÍMIQUES 
A continuació es mostra taules resum dels diferents components químics que es tenen en tot 

el procés. Les fitxes de seguretat es poden consultar en l’annex I d’aquest capítol.   

5.4.1.1. REACTIUS  

• Acetilè 

Acetilè (C2H2) 

Nº CAS:  74-86-2 
   

 

Nº CE: 601-015-00-0 
     

    Estat Gas 
   Observacions: es tracta d’un gas extremadament inflamable. Les mescles de gas/aire són 

explosives. La substancia és un agent reductor fort i reacciona violentament amb oxidants i 
fluor o clor sota l’influencia de la llum, originant perill d’incendi i explosió. Reacciona amb 
coure, plata i mercuri o les seves sals, formant compostos sensibles als xocs.  

Propietats físiques 

Massa molecular 26 g/mol  

Punt d'ebullició  -85 ºC 

Punt de fusió  -81 ºC 

Solubilitat en aigua ml/100 ml a 20ºC  0,12 

Densitat relativa de vapor (aire=1)  0,907 

Punt d'inflamació  Gas inflamable 

Temperatura d'autoignició  305 ºC 

Límits de explosivitat, % en volum en l'aire  2,5 - 100 
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• Clorur d’hidrogen 

Clorur d'hidrogen (HCl) 

Nº CAS:  7647-01-0 

 

 

 
 

 

  

Nº CE: 231-595-7 
   

  

  
    

  

Estat Gas 
   

  

Observacions: la dissolució en aigua és un àcid fort, reacciona violentament amb bases i es 
corrosiva. Reacciona violentament amb oxidants formant gas tòxics de clor. Ataca a molts 
metalls en presencia de aigua formant gas inflamable/explosiu d’hidrogen.  

Propietats físiques 

Massa molecular 36,5 g/mol  

Punt d'ebullició  -85ºC 

Punt de fusió  -114 ºC 

Solubilitat en aigua ml/100 ml a 30ºC  67 

Densitat relativa de vapor (aire=1) 1,3  

 

5.4.1.2. PRODUCTE 

• Clorur de vinil 

Clorur de vinil 

Nº CAS:  75-01-4 
   

  

Nº CE:  200-821-0 
   

  

  
  

 

 

  

Estat  Gas 
   

  

Observacions: es tracta d’una substancia que, quan es crema, produeix fums tòxics i 
corrosius. Pot produir congelació i afecta al sistema nerviós central. Es tracta d’una 
substància carcinògena pels essers humans. A més és uns substància perillosa pel medi 
ambient.  

Propietats físiques 

Massa molecular 62,5 g/mol 

Punt d'ebullició -13 ºC  

Punt de fusió  -154 ºC 

Solubilitat en aigua ml/100 ml a 20ºC  Cap 

Densitat relativa de vapor (aire=1)  2,2 

Punt d'inflamació  -78 ºC 

Temperatura d'autoignició  472 ºC 

Límits de explosivitat, % en volum en l'aire  3,6 - 3,3 
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5.4.1.3 CATALITZADOR 

• Clorur de mercuri 

Clorur de mercuri 

Nº CAS:   7487-94-7 
   

  

Nº CE:  231-299-8 
   

  

  
  

  

  

Estat  Sòlid 
   

  

Observacions: es tracta d’una substància molt tòxica pels organismes aquàtics. Pot produir-se una 
bioacumulació de aquesta substància al llarg de la cadena alimentaria. La substància es descompon 
degut al escalfament intens produint fums tòxics de mercuri i clors. La substància pot afectar al 
sistema nerviós central, sistema nerviós perifèric i el ronyó. 

Propietats físiques 

Massa molecular 271,5 g/mol 

Punt d'ebullició 302 ºC  

Punt de fusió  276 ºC 

Solubilitat en aigua ml/100 ml a 20ºC  7,4 

Densitat  6,5 g/cm3  

 

 

5.4.1.4 SUBPRODUCTES 

• 1,1,1 Tricloretà 

1,1,1 Tricloretà 

Nº CAS:   71-55-6 
   

  

Nº CE:  200-756-3 
 

 

 

  

  
   

 

  

Estat  Líquid  
   

  

Observacions: es tracta d’una substancia nociva pels organismes aquàtics. Quan la substancia crema 
produeix fums tòxics i corrosius.  

Propietats físiques 

Massa molecular 133,4 g/mol  

Punt d'ebullició 74 ºC  

Punt de fusió  -30 ºC 

Solubilitat en aigua ml/100 ml a 20ºC  Escassa 

Densitat relativa de vapor (aire=1)  4,6 

Temperatura d'autoignició  537 ºC 

Límits de explosivitat, % en volum en l'aire  8 - 16 
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• 1,1 Dicloretilé 

1,1 Dicloretilé 

Nº CAS:  75-35-4 
  

 

 

Nº CE: 200-864-0 
    

   Estat Líquid incolor volàtil 
  Observacions: es tracta d’una substancia nociva pels organismes aquàtics. Pot formar fàcilment 

peròxids explosius. Pot explorar per escalfament intens o en contacte amb flames. La substància es 
descompon quan es crema produint fums tòxics i corrosius. Reacciona violentament amb oxidants.  

Propietats físiques 

Massa molecular 97 g/mol 

Punt d'ebullició 32 ºC 

Punt de fusió -122 ºC  

Solubilitat en aigua ml/100 ml a 25ºC  0,25 

Densitat relativa de vapor (aigua=1)  1,2 

Punt d'inflamació -25 ºC  

Temperatura d'autoignició 570 ºC  

Límits de explosivitat, % en volum en l'aire 5,6 - 16  

 

• 1,2 Dicloretà 

1,2 Dicloretà 

Nº CAS:  107-06-2 
  

 

 

Nº CE: 203-458-1 
    

   Estat Líquid 
  Observacions: es tracta d’una substància que quan crema, produeix fums tòxics i corrosius.  És una 

substancia carcinògena pels essers humans.  

Propietats físiques 

Massa molecular 98,96 g/mol 

Punt d'ebullició 83,5 ºC 

Punt de fusió -35,7 ºC 

Solubilitat en aigua ml/100 ml  0,87 

Densitat relativa de vapor (aigua=1) 3,42 

Punt d'inflamació 13 ºC 

Temperatura d'autoignició 413 ºC 

Límits de explosivitat, % en volum en l'aire 6,2 - 16 
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• Hidrogen 

Hidrogen 

Nº CAS:  1333-74-0 
   

 

Nº CE: 215-605-7 
     

    Estat Gas 
   Observacions: és una substancia  que a altes concentracions en l'aire pot produir una 

deficiència d'oxigen amb el risc de pèrdua de coneixement o mort. A concentracions 
tòxiques no hi ha alerta per l’olor. Pot produir congelacions greus.  

Propietats físiques 

Massa molecular 2 g/mol 

Punt d'ebullició -253 ºC  

Densitat relativa de vapor (aire=1) 0,07  

Punt d'inflamació Gas inflamable  

Temperatura d'autoignició 500-571 ºC  

Límits de explosivitat, % en volum en l'aire 4-76  

 

5.4.1.5 INERTS 

• Metà 

Metà 

Nº CAS:  74-82-8 
   

 

Nº CE: 200-812-7 
     

    Estat Gas 
   Observacions: és una substancia  que a altes concentracions en l'aire pot produir una 

deficiència d'oxigen amb el risc de pèrdua de coneixement o mort. Si es produeix una 
evaporació rapida del líquid es pot produir congelació.  

Propietats físiques 

Massa molecular 16 g/mol 

Punt d'ebullició  - 161 ºC 

Punt de fusió  - 183 ºC  

Solubilitat en aigua ml/100 ml a 20ºC 3,3 

Densitat relativa de vapor (aire=1) 0,6 

Punt d'inflamació gas inflamable 

Temperatura d'autoignició 537 ºC 

Límits de explosivitat, % en volum en l'aire   5 - 15 
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• Hidrogen 

Hidrogen 

Nº CAS:  1333-74-0 
   

 

Nº CE: 215-605-7 
     

    Estat Gas 
   Observacions: és una substancia  que a altes concentracions en l'aire pot produir una 

deficiència d'oxigen amb el risc de pèrdua de coneixement o mort. A concentracions 
tòxiques no hi ha alerta per l’olor. Pot produir congelacions greus.  

Propietats físiques 

Massa molecular 2 g/mol 

Punt d'ebullició -253 ºC  

Densitat relativa de vapor (aire=1) 0,07  

Punt d'inflamació Gas inflamable  

Temperatura d'autoignició 500-571 ºC  

Límits de explosivitat, % en volum en l'aire 4-76  
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5.4.2 EMMAGATZEMATGE 

Un mal emmagatzematge de les substancies químiques podria provocar problemes greus, tan 

per la salut humana, com pel medi ambient. Per tant, és molt important garantir un bon 

emmagatzematge. És per això que existeixen una sèrie de normes (sobre com emmagatzemar 

de forma segura substàncies químiques) que es recullen en el Real Decret 656/2017, 

Emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques complementaries 

MIE APQ 0 a 10, i en el Real Decret 2060/2008, Reglament d’equips a pressió i les seves 

instruccions tècniques complementaries.    

Així dons, el primer pas és identificar la perillositat dels productes químics que 

s’emmagatzemaran  i la quantitat que és té de cada un. Per determinar la perillositat d’una 

substancia química és fonamental disposar de les fitxes de seguretat de cada compost. 

A l’empresa BLEN S.L, segons les principals substancies que participen durant el procés, les ITC 

(instruccions tècniques complementàries) referents al emmagatzematge que cal tenir en 

compte són les següents: 

• MIE APQ-1: “emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles en envasos fixes” 

• MIE APQ-7  “emmagatzematge de líquids tòxics en envasos fixes” 

Si es fa una classificació del clorur de vinil respecte a les diferents normatives s’obté la següent 

taula: 

Taula 5. 2  Classificació del clorur de vinil respecte la normativa APQ. 

Compost Característica principal Normativa 

Clorur de vinil Líquid, tòxic, inflamable APQ-1 i APQ-7 

 

Pel que fa als reactius, tan pel clorur d’hidrogen com pel acetilè, no existeix realment un 

emmagatzematge ja que aquests provenen d’una empresa propera i el seu subministrament és 

continu. Tot hi així, s’ha dissenyat diferents tancs pulmó per tal de tenir una reserva (de tres 

hores) en cas de fallada en el procés de subministrament. Com l’entrada i la sortida dels 

reactius en els tancs pulmó és continua, no se’ls ha considerat tancs d’emmagatzematge. 
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5.4.2.1 CLASSIFICACIÓ DE LES SUBSTANCIES EMMAGATZEMADES  

Les substancies regulades per l’APQ-1, instrucció que té per finalitat establir les prescripcions 

tècniques a les que han d’ajustar-se el emmagatzemen, carrega i descarrega i trasllat dels 

líquids inflamables i combustibles, es classifiquen de la següent manera:  

Taula 5. 3  Classificació de les substancies emmagatzemades. 

Classe Descripció classe Subclasse Descripció subclasse 
Substància en 

planta 

A 

Substancies liquades 

que tinguin una pressió 

absoluta de vapor a 

15ºC superior a 1 bar. 

A1 

Substancies que 

s’emmagatzemen a una 

temperatura inferior a 

0ºC 

Clorur de vinil 

A2 

Substancies que 

s’emmagatzemen en 

altres condicions 

No hi ha 

substàncies en 

planta 

B 

Substancies amb un 

punt d’infamació 

inferior a 55ºC i que no 

estan compresos en la 

classe A 

B1 

Substancies amb un 

punt d’inflamació 

menor a 38ºC 

No hi ha 

substàncies en 

planta 

B2 

Substancies que el seu 

punt d’inflamació es 

igual o superior a 38ºC i 

inferior a 55ºC 

No hi ha 

substàncies en 

planta 

C 

Substancies amb un 

punt d’infamació està 

compres entre 55ºC i 

100ºC 

- - 

No hi ha 

substàncies en 

planta 

D 

Substancies amb un 

punt d’infamació és 

superior 100ºC 

- - 

No hi ha 

substàncies en 

planta 
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Les substancies regulades per l’APQ-7, instrucció que té per finalitat establir les prescripcions 

tècniques a les que han d’ajustar-se el emmagatzematge i les activitats relacionades amb els 

líquids tòxics subjectes a aquest reglament, es classifiquen de la següent manera: 

Taula 5. 4  Classificació de tòxics a la planta. 

Classe Descripció classe Substancia en planta 

T+ Molt tòxic No hi ha substàncies en planta 

T Tòxic Clorur de vinil 

Xn Nociu No hi ha substàncies en planta 

 

La catalogació en les categories de substancies i preparats molt tòxics, tòxics o nocius 

s’efectuarà mitjançant la determinació de la toxicitat a partir de la dosis letal (DL50). 

 

5.4.2.2 TIPUS D’EMMAGATZEMATGE 
 

En l’empresa BLEN S.L , els reactius i productes s’emmagatzemaran en l’interior dels edificis 

especificats en el CAPITOL 1. Especificacions del projecte.  

Els recipients escollits per l’emmagatzematge dels reactius, és a dir, del clorur d’hidrogen i del 

acetilè, són tancs pulmó que permetran tenir reserves per unes determinades hores en cas de 

que succeís un accident.  

Cal fer notar, que els tancs pulmó no són considerats com a recipients d’emmagatzematge 

realment, sinó com a una petita reserva en cas de fallada.  

I el recipients escollit pel clorur de vinil són tres tancs a pressió.  

Pel que fa al clorur de mercuri el proveïdor el portarà envasat en recipients mòbils.  

Tots els recipients compliran la normativa que els correspongui.  
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5.4.2.3 CARREGA I DESCARREGA 
 

La carrega i la descarrega són punts crítics en la seguretat del emmagatzematge, ja que són 

operacions que comporten certa perillositat tant pels treballadors com pel medi ambient. És 

per això, que tot el personal implicat en la carrega i la descarrega de substancies ha d’estar 

qualificat i protegit físicament.  

Es consideren operacions de carrega i descarrega totes aquelles on: 

• Hi hagi transvasament de substancies entre els equips de transport i el magatzem i 

viceversa. 

• Hi hagi transvasament de substancies entre els equips  de transport i les instal·lacions 

del procés i viceversa. 

• Hi hagi transvasament de substancies entre recipients (mòbils o fixes). 

En aquest cas, el subministrament de les matèries primes es fa a través de canonades 

provinents d’empreses properes fomentant l’economia circular, per tant, no es considera que 

hi hagi operacions de descarrega ja que tot està automatitzat.  

D’altra banda, si que existeix l’operació de carrega.  

A continuació s’observen algunes de les principals instruccions preventives per tal de 

minimitzar o eliminar els riscos de la carrega en carregadors terrestres. 

a) La carrega de líquids s’han d’efectuar en una zona especifica (amb un cert pendent) on 

qualsevol vessament flueixi ràpidament cap a un embornal per evitar que la substancia 

arribi a la xarxa pública. 

b) Mantenir el motor del vehicle parat mentre s’està efectuant la carrega. 

c) L’estructura del lloc de carrega, les canonades i el tub de bus, hauran d’estar 

interconnectades elèctricament entre si i a una presa a terra mitjançant un conductor 

permanent. 

d) Juntament amb cada lloc de carrega existirà un conductor flexible permanentment 

connectat per un extrem a la presa a terra i per un altra a una peça de connexió de 

longitud suficient per connectar la massa de la cisterna del vehicle amb anterioritat i  
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durant les operacions de carrega, establint una indicació amb alarma que garanteixi el 

correcte contacte de la peça de connexió al vehicle. 

e) Prohibició al pas de personal aliè en el moment que s’efectuï les operacions de carrega 

i descarrega 

f) El paviment de les zones de carrega i descarrega de camions ha de ser impermeable i 

resistent al líquid transvasat. 

g) Formar i informar al personal encarregat de les operacions anomenades. 

 

5.4.2.4 DISTANCIES DE SEGURETAT ENTRE RECIPIENTS 

És important mantenir les distancies de seguretat entre recipients que exigeixen les APQ’s 

corresponents, és a dir, l’APQ-1 i l’APQ-7. D’aquesta manera es respecta la seguretat de tots 

els treballadors i les instal·lacions de la planta de producció de clorur de vinil.  

Pel que fa a la normativa, l’empresa BLEN S.L sempre es regirà per la més restrictiva.  

Es compliran els següents requisits en l’àrea 4000: 

- Mai es col·locarà un tanc sobre d’un altre.  

- La distancia entre les parets dels tancs serà la meitat de la suma dels 

diàmetres dels recipients. Per tant, es guardarà una distancia de 2m entre 

tancs.  

 

5.4.2.5 VENTILACIÓ 

Tot recipient de emmagatzematge haurà de disposar de sistemes de ventilació per prevenir la 

deformació del mateix com a conseqüència d’ompliments, buidats o canvis de temperatura.  

Com es tenen tancs amb capacitat superior a 5m3 que emmagatzemen líquids amb un punt 

d’ebullició inferior a 38ºC, el sistema de ventilació estarà normalment tancat, exceptuant quan 

es faci un venteig a l’atmosfera en condicions de pressió interna o buit.  

Al treballar amb un producte tòxic, haurà d’evitar-se, en general, l’emissió a l’atmosfera de 

vapors tòxics i, en tot moment, controlar els nivells d’emissió per complir la normativa vigent. 
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• Ventilació d’emergència: 

Tots els tancs d’emmagatzematge de superfície tindrà alguna forma constructiva o dispositiu 

que permetrà alleugerar el excés de pressió interna causat per un foc exterior.  

Quan el sistema de ventilació d’emergència està encomanat a una vàlvula o dispositiu, la 

capacitat total de ventilació normal i d’emergència seran suficients per prevenir qualsevol 

sobrepressió que pugui originar la ruptura.  

Cada dispositiu de venteig haurà de portar estampat sobre ell la pressió d’obertura, la pressió 

a la qual la vàlvula arriba a la posició totalment oberta i la seva capacitat de ventilació en 

aquesta ultima posició. 

D’aquesta manera, la ventilació total pels tancs d’emmagatzematge de clorur de vinil de 

l’empresa BLEN S.L. queda resumida en la següent taula: 

Taula 5. 5  Especificacions del venteig. 

VENTEIG TOTAL 

Àrea humida (m2) 54.29 

Calor rebut (kJ/h) 3695504.94 

Pes molecular (kg/kmol) 63.48 

Calor latent de vaporització 
(kJ/kg) 

362.30 

cabal vapor de líquid (kg/h) 10200.12 

Cabal aire (m3/h) 5695.96 

 

5.4.2.6 CUBETES DE RETENCIÓ 

Els tancs per emmagatzematge de líquids tòxics, inflamables i/o combustibles, hauran de 

disposar de cubetes de retenció. Aquestes són  recipients completament estancs. S’utilitzen 

per recollir possibles vessaments durant el emmagatzematge o el trasllat de productes 

perillosos. 

El fons de la cubeta tindrà una pendent de forma que tot el producte que vessi es dirigeixi 

ràpidament cap a la zona de la cubeta el més allunyada possible de la projecció dels recipients, 

de les canonades i dels òrgans de comandament de la xarxa d’incendis. 
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La capacitat de la cubeta de retenció haurà de ser com a mínim un 10% del volum dels 

recipients dipositats sobre ella.  

A continuació es mostren les característiques de la cubeta de retenció de la planta: 

Taula 5. 6  Especificacions de la cubeta. 

CUBETA 

Àrea (m2) 89.76 

Alçada (m) 0.52 

Longitud (m) 10.52 

Amplitud (m) 13.77 

Àrea útil (m2) 25.01 

Àrea lliure (m2) 64.75 

 

5.4.2.7 MANTENIMENT I INSPECCIONS PERIÒDIQUES 

Es important comprovar la disponibilitat i el bon estat dels equips i les instal·lacions 

d’emmagatzematge. Per tant es disposarà d’un registre de les revisions realitzades i un 

historial dels equips i instal·lacions a fi de comprovar el seu funcionament, que no es 

sobrepassi la vida útil i controlar les reparacions o modificacions que es facin en els mateixos.  

L’empresa BLEN S.L tindrà un responsable de revisions que s’assegurarà que es compleixin tots 

els requisits que la legislació exigeix. 

Els tancs d’emmagatzematge hauran de ser sotmesos a una revisió exterior cada 3 anys i una 

revisió interior cada 6 anys.  

Les revisions exteriors dels recipients englobaran els cargols d’anclatje, les preses a terra, els 

nivells i indicadors, les tabulatures, la pintura i l’aïllament, els assentaments, els espessors i les 

vàlvules i els accessoris. A més, quan es faci la revisió exterior dels tancs, es farà també la 

revisió de les cubetes de seguretat i els sistemes de drenatge. 

les revisions interiors inclouran la comprovació visual del estat superficial del recipient o del 

recobriment, a més del control d’estanquitat. També es comprovarà el correcte funcionament 

de les vàlvules de seguretat, els sistemes d’alleujament de pressió i els sistemes antiemissió de 

vapors.  
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5.4.3. DISTANCIES DE SEGUERETAT ENTRE INSTALACIONS EN GENERAL 

Es guardaran les següents distancies de seguretat entre les diferents instal·lacions: 

Taula 5. 7  Distancies de seguretat entre instal·lacions. 

Distancia (m) Instal·lacions 

15 

Entre les basses separadores i l’estació de bombeig i compressors. Nota: excepte 

les bombes de transferència pròpies de la instal·lació.  

Entre les tanques de la planta i l’estació de bombeig i compressors. 

20 

Entre la estació de bombeig i compressors de la zona d’emmagatzematge i les 

unitats de procés. 

Entre edificis administratius, socials, laboratoris, tallers, magatzems i altres 

edificis independents, i l’estació de bombeig i compressors 

Entre edificis administratius, socials, laboratoris, tallers, magatzems i altres 

edificis independents, i basses separadores. 

Entre estacions de bombeig d’aigua contra incendis i l’estació de bombeig i 

compressors. 

Entre estacions de bombeig d’aigua contra incendis i basses separadores. 

Entre estacions de bombeig d’aigua contra incendis i zones de foc obert. 

Entre límits de propietats exteriors en les que es pot edificar i vies de 

comunicació publica i basses separadores.  

Entre les tanques de la planta i les basses separadores. Nota: si el tancat és 

d’obra de fabrica i l’altura no és inferior a 1’5 m, aquesta distancia no necessita 

ser superior als 10 m. 

Entre límits de propietats exteriors en les que es pot edificar i vies de 

comunicació publica i l’estació de bombeig i compressors. 

Entre límits de propietats exteriors en les que es pot edificar i vies de 

comunicació publica i l’estació de bombeig i compressors. 
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Distancia (m) Instal·lacions 

30 

Entre els recipients d’emmagatzematge i l’estació de bombeig i compressors. 

Nota: excepte per les bombes de transferència de productes susceptibles de ser 

emmagatzemats en la mateixa cubeta. 

Entre estacions de carrega i descarrega i els recipients d’emmagatzematge. Nota: 

excepte per recipients auxiliars d’alimentació o recepció directa de la zona de 

carrega amb capacitat inferior a 25 m3. 

Entre estacions de carrega i descarrega i l’estació de bombeig i compressors. 

Nota: Excepte les bombes pròpies d’aquesta instal·lació. 

Entre les basses separadores i les unitats de procés. 

Entre les basses separadores i els recipients d’emmagatzematge. 

Entre les basses separadores i la zona de carrega i descarrega. 

Entre la zona de foc obert i l’estació de bombeig i compressors. 

Entre la zona de foc obert i les basses separadores. 

Entre l’estació de bombeig d’aigua contra incendis i la zona de carrega i 

descarrega. 

Entre les tanques de la planta i els recipients d’emmagatzematge. 

Entre les tanques de la planta i la zona de carrega i descarrega. 

Entre locals i establiments de publica concurrència i l’estació de bombeig i 

compressors. 

40 

Entre edificis administratius, socials, laboratoris, tallers, magatzems i altres 

edificis independents, i la zona de carrega i descarrega. 

Entre locals i establiments de publica concurrència i les basses separadores. 
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Distancia (m) Instal·lacions 

60 

Entre els recipients d’emmagatzematge i les unitats de procés. 

Entre la zona de carrega i descarrega i les unitats de procés. 

Entre les zones de foc obert i els recipients d’emmagatzematge. 

Entre les zones de foc obert i les zones de carrega i descarrega. 

Entre edificis administratius, socials, laboratoris, tallers, magatzems i altres 

edificis independents, i els recipients d’emmagatzematge. 

Entre l’estació de bombeig d’aigua contra incendis i els recipients 

d’emmagatzematge. 

Entre límits de propietats exteriors en les que es pot edificar i vies de 

comunicació publica i els recipients d’emmagatzematge. 

Entre límits de propietats exteriors en les que es pot edificar i vies de 

comunicació publica i l’estació de carrega i descarrega. 

100 

Entre locals i establiments de publica concurrència i els recipients 

d’emmagatzematge. 

Entre locals i establiments de publica concurrència i les zones de carrega i 

descarrega. 

 

 

5.4.4 PRIMERS AUXILIS EN CAS D’EXPOSICIÓ 

En aquest apartat s’expliquen els símptomes que pot causar l’exposició del personal de BLEN 

S.L. davant d’alguna de les substancies descrites anteriorment, com prevenir aquests 

símptomes i per últim els primers auxilis en cas que l’exposició hagi tingut lloc. 
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Taula 5. 8  Primers auxilis en cas d'inhalació. 

INHALACIÓ Símptomes Prevenció Primers auxilis 

Clorur de 
vinil 

Vertigen, somnolència, 
mal de cap i pèrdua del 

coneixement. 

Ventilació, extracció 
localitzada o 

protecció 
respiratòria. 

Repòs, aire net i 
proporcionar assistència 

mèdica. 

Clorur 
d’hidrogen 

Corrosiu, sensació de 
cremor, tos, dificultat 
respiratòria, mal de 
coll, símptomes no 

immediats com edema 
pulmonar. 

Ventilació, extracció 
localitzada o 

protecció 
respiratòria. 

Repòs, aire net, posició 
semiincorporat, respiració 

artificial si estigues indicat i 
proporcionar assistència 

medica. 

Acetilè 
Vertigen, embotiment, 

mal de cap i asfixia. 
 

Ventilació, extracció 
localitzada o 

protecció 
respiratòria. 

Repòs, aire net,  respiració 
artificial si estigues indicat i 

proporcionar assistència 
medica. 

Clorur de 
mercuri 

Tos, mal de coll, 
sensació de cremor. 

Extracció localitzada 
o protecció 
respiratòria. 

Aire net, repòs. Posició de 
semiincorporació. 

Proporcionar assistència 
medica. 

Hidrogen Asfixia. 
Sistema tancat i 

ventilació. 

Aire net, repòs. Respiració 
artificial si està indicat i 
proporcionar assistència 

medica. 

Metà Asfixia. 

Ventilació. A altes 
concentracions 

protecció 
respiratòria. 

Aire net, repòs. Respiració 
artificial si estigues indicat. 

Proporcionar assistència 
medica. 

Dicloretà 

Mal abdominal, tos, 
vertigen, somnolència, 

mal de cap, vòmits, 
pèrdua de 

coneixement, mal de 
coll i altres símptomes 

no immediats. 

Ventilació, extracció 
localitzada o 

protecció 
respiratòria. 

Aire net, repòs. Posició de 
semiincorporat, respiració 

artificial si estigues indicat i 
proporcionar assistència 

medica. 

Tricloretà 

Tos, mal de coll, mal de 
cap, vertigen, 

somnolència, atàxia i 
pèrdua del 

coneixement. 

Ventilació, extracció 
localitzada o 

protecció 
respiratòria. 

Aire net, repòs. Respiració 
artificial si estigues indicat. 

Proporcionar assistència 
medica. 

Dicloretilé 

Tos, mal de cap, 
vertigen, vòmits, 

somnolència, debilitat, 
i pèrdua de 

coneixement. 

Ventilació, extracció 
localitzada o 

protecció 
respiratòria. 

Aire net, repòs. 
Proporcionar assistència 

medica. 
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Taula 5. 9  Primers auxilis en cas de contacte amb la pell. 

PELL Símptomes Prevenció Primers auxilis 

Clorur de 
vinil 

EN CONTACTE AMB 
LÍQUID: 

CONGELACIÓ. 

Guants de protecció, 
guants aïllants del 

fred i mono de 
protecció. 

EN CAS DE CONGELACIÓ: 
rentar amb abundant aigua, 

NO treure la roba. 

Clorur 
d’hidrogen 

EN CONTACTE AMB 
LÍQUID: 

CONGELACIÓ. 
Corrosiu, cremades 

cutànies greus, i 
dolor. 

Guants aïllants del 
fred. Vestimenta de 

protecció. 

Rentar amb abundant aigua, 
després treure la roba 

contaminada i tornar a rentar. 
Proporcionar assistència 

medica. 

Acetilè - - - 

Clorur de 
mercuri 

POT ABSROBIR-SE. 
Dolor, amolles i 

cremades cutànies. 

Guants de protecció 
i roba de protecció. 

Treure la roba contaminada, 
aclarir amb abundant aigua o 

dutxar-se. Proporcionar 
assistència medica. 

Hidrogen Congelació greu. 
Guants aïllants del 

fred. 
Proporcionar assistència 

medica. 

Metà 
En contacte amb 

líquid: congelació. 
Guants aïllants del 

fred. 

En cas de congelació: aclarir 
amb aigua abundant. NO 

treure la roba i proporcionar 
assistència medica. 

Dicloretà Vermellor. Guants de protecció. 

Treure la roba contaminada, 
aclarir i rentar la pell amb 
aigua i sabó. Proporcionar 

assistència medica. 

Tricloretà Pell seca i vermellor. Guants de protecció. 
Treure la roba contaminada, 

rentar la pell amb aigua i sabó. 

Dicloretilé Pell seca. Guants de protecció. 
Treure la roba contaminada, 

rentar la pell amb aigua o 
dutxar-se. 
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Taula 5. 10  Primers auxilis en cas de contacte amb els ulls. 

ULLS Símptomes Prevenció Primers auxilis 

Clorur de 
vinil 

Enrogiment i dolor. 

Ulleres ajustades de 
seguretat o protecció 

ocular combinada amb 
la protecció 
respiratòria. 

Rentar amb abundant aigua 
durant varis minuts (treure’s 
les lents de contacte si es pot 

fer amb facilitat), després 
proporcionar assistència 

medica. 

Clorur 
d’hidrogen 

Corrosiu, dolor, 
visió borrosa, 

cremades 
profundes greus. 

Ulleres ajustades de 
seguretat o protecció 

ocular combinada amb 
la protecció 
respiratòria. 

Rentar amb abundant aigua 
durant varis minuts (treure’s 
les lents de contacte si es pot 

fer amb facilitat), després 
proporcionar assistència 

medica. 

Acetilè - - 

Rentar amb abundant aigua 
durant varis minuts (treure’s 
les lents de contacte si es pot 

fer amb facilitat), després 
proporcionar assistència 

medica. 

Clorur de 
mercuri 

Mal. Vermellor i 
visió borrosa. 

Cremades 
profundes greus. 

Pantalla facial o 
protecció ocular 
combinada amb 

protecció respiratòria. 

Rentar-se amb aigua abundant 
durant varis minuts (treure’s 

les lents de contacte si pot fer-
se amb facilitat), i després 
proporcionar assistència 

medica. 

Hidrogen - 
Ulleres de protecció 

de seguretat. 
- 

Metà 
En contacte amb 

líquid: congelació. 
Ulleres ajustades de 

seguretat. 

Esbandir amb abundant aigua 
durant varis minuts, després 

proporcionar assistència 
medica. 

Dicloretà 
Vermellor, dolor i 

visió borrosa. 

Ulleres ajustades de 
seguretat, pantalla 
facial o protecció 

ocular combinada amb 
protecció respiratòria. 

Esbandir amb abundant aigua 
durant varis minuts, després 

proporcionar assistència 
medica. 

Tricloretà Vermellor i dolor. 

Ulleres ajustades de 
seguretat o protecció 

ocular combinada amb 
protecció respiratòria. 

Eixugar amb abundant aigua 
durant varis minuts i després 

proporcionar assistència 
medica. 

Dicloretilé Vermellor i dolor. 
Ulleres de protecció 

de seguretat. 

Eixugar amb aigua durant varis 
minuts i després proporcionar 

assistència medica. 
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Taula 5. 11 Primers auxilis en cas d'ingestió. 

INGESTIÓ Símptomes Prevenció Primers auxilis 

Clorur de 
vinil 

- 
No menjar, ni beure, ni 
fumar durant el treball. 

- 

Clorur 
d’hidrogen 

- - - 

Acetilè - 
No menjar, ni beure, ni 
fumar durant el treball. 

- 

Clorur de 
mercuri 

Dolor abdominal, 
sensació de 
cremor, gust 

metàl·lic, diarrea, 
marejos, mal de 

coll, vòmits, shock 
o col·lapse. 

No menjar, ni beure, ni 
fumar durant el treball. 

Rentar-se les mans 
abans de menjar. 

Rentar la boca, donar a 
beure una puré de carbó 

activat en aigua i 
proporcionar assistència 

medica. 

Hidrogen - - - 

Metà - - - 

Dicloretà 
Dolor abdominal i 

diarrea. 

No menjar, ni beure, ni 
fumar durant el treball. 

Rentar-se les mans 
abans de menjar. 

No donar res per beure i 
proporcionar assistència 

medica. 

Tricloretà 
Vòmits, dolor 
abdominal i 

diarrea. 

No menjar, ni beure, ni 
fumar durant el treball. 

NO provocar el vòmit, 
eixugar la boca. Donar de 
beure una puré de carbó 

activat en aigua i 
proporcionar assistència 

medica. 

Dicloretilé Mal abdominal. 
No menjar, no beure, 

no fumar durant el 
treball. 

Eixugar la boca, donar a 
beure aigua i proporcionar 

assistència medica. 

 

 

5.4.5 LÍMITS D’EXPOSICIÓ PROFESSIONAL 
 

Són els valors de referencia per l’avaluació i control dels riscos inherents a la exposició dels 

agents químics presents en els llocs de treball i, per tant, per protegir la salut dels treballadors. 

Es consideren límits d’exposició professional els valors límits ambientals (VLA) i els valors límits 

biològics (VLB). 

Els VLA són valors de referencia per les concentracions dels agents químics en l’aire i 

representen condicions a les quals es creu que la majoria dels treballadors poden estar  
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exposats durant tota la seva vida laboral sense patir efectes adversos per la seva salut. 

Serveixen exclusivament per l’avaluació i el control dels riscos per inhalació dels agents 

químics i no són una barrera definida de separació entre situacions perilloses o segures, ni son 

límits legals, sinó referencies per decidir les mesures preventives a adoptar. 

Els VLB són els valors de referencia per els indicadors biològics associats a l’exposició global 

dels agents químics. El control biològic pot usar-se per completar la valoració ambiental, per 

comprovar l’eficàcia dels equips de protecció individual o per detectar una possible absorció 

dèrmica.  

L’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) és l’encarregat d’actualitzar 

aquests límits al document “Límits d’exposició professional per agents químics en Espanya”. 

A continuació és mostren els valors de VLA per les substancies manipulades a l’empresa BLEN 

S.L.  

Els valors de VLA-ED fan referencia als valors d’exposició diària, i els valors VLA-EC fan 

referencia als valors d’exposició de curta duració. 

Taula 5. 12  VLA-ED i VLA-EC per cada substància. 

Agents químics 
VLA- ED VLA-EC 

ppm Mg/m3 ppm Mg/m3 

Clorur de vinil 2 8 5 20 

Acetilè (*) - - - - 

Clorur d’hidrogen 5 7,6 10 15 

Clorur de mercuri - 0,02 - - 

Hidrogen (*) - - - - 

Metà  1000 - - - 

Dicloretà  (**) 100 412 - - 

Tricloretà  100 555 200 1100 

Dicloretilé 200 807 - - 

(*) Asfixiant simple. Actua desplaçant al oxigen en el aire i disminuint la seva concentració 

sense efecte toxicològic. Aquesta substància no te un valor límit ambiental assignat i el únic  
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factor limitador de la concentració ve donat per l’oxigen disponible en l’aire, que ha de ser 

mínim 19,5% de O2 equivalent al nivell del mar. 

(**) En l’exposició a aquesta substancia, l’aportació per la via cutània pot ser significativa pel 

contingut corporal total si no s’adopten mesures per prevenir l’absorció. 

 

A continuació es mostren els VLB pel clorur de mercuri utilitzat com a catalitzador en el procés 

de producció de clorur de vinil. 

Agent químic Indicador biològic VLB 

Clorur de mercuri 

Mercuri inorgànic total en 

orina 

30 ɥg/g creatina 

Mercuri inorgànic total en 

sang 

10 ɥg/l 
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5.5 ACCIDENTS I RISCOS  
En l’industria química es pateixen tota classe de riscos que poden acabar causant accidents 

molt diversos. Per això cal conèixer bé quins són els riscos que afecten a l’empresa BLEN.S.L, 

minimitzar-los, informar i protegir als treballadors. 

Quan en una instal·lació industrial es produeix un incident en un equip, altres equips al voltant 

poden ser afectats. D’aquesta forma un accident menor pot desencadenar una sèrie 

d’esdeveniments de conseqüències mes severes. 

Es per això que cal tenir en compte quina acostuma a ser la seqüencia amb la que es 

produeixen aquests accidents.  

1) Explosió: genera ones de pressió i sobrepressió i en ocasions alguns elements poden 

sortir projectats a gran velocitat. 

2) Fuga o emissió: ve donada per la pèrdua de contenció dels fluids. Pot esdevenir perill 

tòxic, incendis i explosions.  

3) Incendi: ve donat per la combustió de fluids generant radiació tèrmica i perill de 

futures explosions.  

Cal tenir en compte que no sempre es produirà aquesta seqüencia d’accidents. Poden 

esdevenir amb diferent ordre o com a accident unitari. 

La majoria d’accidents es produeixen per falles elèctriques o per errors dels treballadors.  

 

A continuació s’exposaran els principals riscos als que es sotmet l’empresa BLEN S.L i els seus 

treballadors. 

 

5.5.1 RISC D’INCENDI 

Un incendi és un foc de grans proporcions que pot causar danys irreversibles tant a estructures 

com a essers vius. El foc és causat a partir d’una reacció de oxidació, és a dir, a partir d’un 

procés de combustió. 
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Perquè es produeixi un incendi és necessari que s’uneixin els tres components del anomenat 

“tetraedre de foc”: 

 

El combustible és la substancia que pateix una rapida oxidació en determinades condicions. 

El comburent és l’element  que oxida al combustible, per tant, que crema el combustible. 

Principalment és l’oxigen. 

L’energia d’activació és el calor necessari perquè la reacció tingui lloc.  

La reacció en cadena de la combustió desprèn calor que es transmès al combustible 

realimentant i continuant la combustió. 

 

Per parar un incendi cal parar al menys un dels quatre costats del tetraedre. 

Hi ha moltes possibilitats de crear o causar un incendi, per això cal fer una valoració dels 

factors que puguin ser iniciadors del foc i establir mesures preventives i de seguretat per tal de 

minimitzar els riscos i els efectes. 

Un incendi en l’industria química és altament perillós ja que es treballa amb substancies 

químiques inflamables que desprenen gasos tòxics i que poden derivar a explosions.  

Els efectes que pot causar un incendi poden variar però principalment són els següents: 

• Gran despreniment de calor 

• Fums tòxics i contaminants 
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• Ona explosiva 

A continuació es mostren els perills, com pervenir-los i els primers auxilis en cas d’incendi per 

cada una de les substàncies utilitzades a BLEN S.L. 

Taula 5. 13 Perill, prevenció i primers auxilis en cas d'incendi. 

INCENDI Perills Prevenció Primers auxilis 

Clorur de 

vinil 

Extremadament 

inflamable. En cas 

d’incendi es desprenen 

fums tòxics i irritants. 

Evitar les 

flames. No 

produir 

espurnes i no 

fumar. 

Tallar el subministrament; si no 

és possible i no existeix risc per 

l’entorn pròxim, deixar que 

l’incendi s’extingeixi per si 

mateix; en altres casos apagar 

amb pols, diòxid de carboni. 

Acetilè 
Extremadament 

inflamable. 

Evitar les 

flames. No 

produir 

espurnes i no 

fumar. 

Tallar el subministrament; si no 

és possible i no existeix risc per 

l’entorn pròxim, deixar que 

l’incendi s’extingeixi per si 

mateix; en altres casos apagar 

amb pols, diòxid de carboni. 

Clorur 

d’hidrogen 
No combustible. - 

En cas d’incendi en el entorn: 

estan permesos tots els agents 

extintors. 

Clorur de 

mercuri 

No combustible. En cas 

d’incendi es desprenen 

fums tòxics i irritants. 

- 
En cas d’incendi en el entorn: 

usar un mitjà d’extinció adequat. 

Hidrogen 

Extremadament 

inflamable. Moltes 

reaccions poden produir 

incendi o explosió. 

Evitar les 

flames, NO 

produir 

espurnes i NO 

fumar. 

Tallar el subministrament; si no 

és possible i no existeix risc per 

l’entorn pròxim, deixar que 

l’incendi s’extingeixi per si 

mateix; en altres casos apagar 

amb pols, diòxid de carboni. 

 

 



                                                                                               PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
                                                                                      CAPÍTOL 5. SEGURETAT INDUSTRIAL 

 

33/237 
 

 

INCENDI Perills Prevenció Primers auxilis 

Metà 
Extremadament 

inflamable. 

Evitar les 

flames, NO 

produir 

espurnes i NO 

fumar. 

Tallar el subministrament; si no 

és possible i no existeix risc per 

l’entorn pròxim, deixar que 

l’incendi s’extingeixi per si 

mateix; en altres casos apagar 

amb pols, diòxid de carboni. 

Dicloretà Altament inflamable. 

Evitar les 

flames, NO 

produir 

espurnes i NO 

fumar. 

Pols, aigua polvoritzada, espuma, 

diòxid de carboni. 

Tricloretà 

Combustible en 

condicions especifiques. 

El escalfament intens 

pot produir augment de 

la pressió amb risc 

d’explosió. En cas 

d’incendi es produiran 

fums tòxics i irritants. 

- 

En cas d’incendi en el entron: 

estan permesos tots els agents 

extintors. 

Dicloretilé 

Altament inflamable. En 

cas d’incendi es 

desprenen fums tòxics i 

irritants. 

Evitar les 

flames, NO 

produir 

espurnes i NO 

fumar. 

Pols, aigua polvoritzada, espuma, 

diòxid de carboni. 

 

 

 

 

 



                                                                                               PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
                                                                                      CAPÍTOL 5. SEGURETAT INDUSTRIAL 

 

34/237 
 

 

5.5.2 RISC D’EXPLOSIÓ 

Una explosió és una alliberació simultània, sobtada i violenta d’energia, generant un sobtat 

augment de pressió i fent que es desprengui lluminositat, gas i calor.  

Dit d’una altra manera, una explosió és la conversió espontània d’energia potencial en energia 

cinètica amb la producció de gasos a pressió o l’alliberació d’un gas que estava a pressió. 

Hi ha diferents tipus d’explosions segons el seu origen que cal reconèixer per fer una bona 

protecció tant de les instal·lacions com del personal. 

 

Les explosions físiques són aquelles en les que un gas a alta pressió produeix una reacció 

exclusivament física. Aquesta reacció no suposa un canvi en la naturalesa química bàsica de la 

substància que hi ha emmagatzemada. La majoria de explosions físiques involucren un 

recipient com per exemple un compressor, una caldera... 

Les explosions BELVE són de les més comuns en els accidents. Són explosions  que afecten 

recipients que contenen líquids a pressió a una temperatura superior al seu punt d’ebullició a 

pressió atmosfèrica. Es produeixen quan la temperatura del líquid s’eleva fins un punt en el 

que el contenidor ja no suporta el augment de la pressió.  

 

Explosions

Físiques

Explosió per alliberació 
d'un gas comprimit

Explosió per expansió 
del vapor d'un liquid en 

ebullició (BLEVE)

Explisió per evaporació 
d'un liquid que entra en 

contacte amb una 
superficie calenta

Químiques

Reaccions uniformes Explosió térmica

Reaccions de propagació

Explosió per deflagració

Explosió per detonació
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La generació de gasos a alta pressió és el resultat de les reaccions químiques exotèrmiques 

que fan canviar la naturalesa del reactiu.  

En les reaccions uniformes (on les transformacions químiques involucren tota la massa 

reactiva) quan augmenta la temperatura de la massa, la reacció s’accelera arribant al punt 

d’escalfament en el que la calor generada supera la dissipada per l’ambient.  

En les reaccions de propagació (on existeix un inici de reacció) la reacció comença amb una 

font d’ignició i es propaga per tota la mescla. La reacció s’inicia en una zona relativament 

petita de alta temperatura generada per un encenedor extern o per acumulació de calor en el 

nucli d’un sistema de reacció uniforme. 

A continuació es mostren els perills, com pervenir-los i els primers auxilis en cas d’explosió per 

cada una de les substàncies utilitzades a BLEN S.L. 

Taula 5. 14  Perill, prevenció i primers auxilis en cas d'explosió. 

EXPLOSIÓ Perills Prevenció Actuació 

Clorur de 

vinil 

Les mescles 

gas/aire són 

explosives. 

Sistema tancat, ventilació, equip 

elèctric i de enlluernat a prova 

d’explosió. Utilitzar eines manuals no 

generadores de espurnes. 

En cas d’incendi: 

mantenir freda la 

ampolla ruixant amb 

aigua. Combatre el 

incendi des de un lloc 

protegit. 

Acetilè 

Les mescles 

gas/aire són 

explosives. 

Sistema tancat, ventilació, equip 

elèctric i de enlluernat a prova 

d’explosió. Evitar generació de 

carregues elèctriques. Utilitzar eines 

manuals no generadores d’espurnes. 

Utilitzar un apagaflames per evitar el 

retrocés de la flama des de el 

cremador fins l’ampolla. 

En cas d’incendi: 

mantenir freda 

l’ampolla ruixant amb 

aigua. 

 

 



                                                                                               PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
                                                                                      CAPÍTOL 5. SEGURETAT INDUSTRIAL 

 

36/237 
 

 

EXPLOSIÓ Perills Prevenció Actuació 

Clorur 

d’hidrogen 
- - 

En cas d’incendi: 

mantenir freda 

l’ampolla ruixant amb 

aigua. 

Clorur de 

mercuri 
- - - 

Hidrogen 

Les mescles 

gas/aire són 

explosives. 

Sistema tancat, ventilació, equip 

elèctric i de enlluernat a prova 

d’explosió. Utilitzar eines manuals no 

generadores d’espurnes. No 

manipular les ampolles amb les mans 

gresoses. 

En cas d’incendi: 

combatre l’incendi des 

de un lloc protegit. 

Metà 

Les mescles 

gas/aire són 

explosives. 

Sistema tancat, ventilació, equip 

elèctric i de enlluernat a prova 

d’explosió. Utilitzar eines manuals no 

generadores d’espurnes. 

En cas d’incendi: 

combatre l’incendi des 

de un lloc protegit. 

Dicloretà 

Les mescles 

vapor/aire 

són 

explosives. 

Sistema tancat, ventilació, equip 

elèctric i de enlluernat a prova de 

explosió. NO utilitzar aire comprimit 

per omplir, buidar o manipular. 

En cas d’incendi: 

mantenir fredes totes 

les instal·lacions. 

Tricloretà - - 

En cas d’incendi: 

mantenir fredes totes 

les instal·lacions. 

Dicloretilé 

Les mescles 

vapor/aire 

són 

explosives. 

Sistema tancat, ventilació, equip 

elèctric i de enlluernat a prova de 

explosió. NO utilitzar aire comprimit 

per omplir, buidar o manipular. 

En cas d’incendi: 

mantenir fredes totes 

les instal·lacions. 
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5.5.3 RISC DE FUITA 
Una fuita fa referència a la sortida incontrolada d’una substància química d’un recipient o dins 

del propi procés, a causa d’una ruptura d’aquest o bé per un accident. 

Les fuites sovint es produeixen per un us inadequat dels recipients, donant lloc a una 

alliberació descontrolada del producte químic, per una manipulació incorrecta ( de les vàlvules, 

grau de ompliment inadequat dels recipients, transvasaments o reaccions descontrolades 

entre substancies incompatibles...), i  instal·lacions deficients, és a dir, instal·lacions no 

revisades, equips i elements de control inadequats o inexistents, etc. 

Un vessament o una fuita d’un producte químic pot donar lloc a conseqüències greus per les 

persones, instal·lacions i el medi ambient (normalment, incendis i/o explosions), per això és 

important que l’empresa BLEN S.L. gaudeixi de diversos mecanismes de prevenció com per 

exemple els següents: 

• Compliment de la reglamentació vigent 

• Realització d’auditories internes periòdiques sobre els factors de risc que pot provocar 

una fuga. 

• Establir unes normes de seguretat i bones practiques en els processos de treball. 

• Formació i informació als treballadors. 

• Gaudir de detectors de fuites. 

Si finalment es produeix una fuga d’un producte químic, la seqüencia d’actuació mes habitual 

quedaria resumida en els següents passos: 

1. Protegir-se allunyant-se de la zona perillosa. 

2. Identificar el producte químic. 

3. Informar del que ha passat immediatament, avisant de la presencia de ferits si hi ha. 

4. Aïllar la zona. 

5. Informar-se sobre els riscos del producte químic. 

6. Establir un pla d’accions. 

7. Equipar-se adequadament. 

8. Contenir el vessament o fuga. 

9. Fer neteja i gestionar els residus generats. 
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5.5.4 RISC ELÈCTRIC  

El risc elèctric es produeix en totes les tasques que impliquin actuacions sobre instal·lacions 

elèctriques de baixa, mitja i alta tensió, utilització, manipulació i reparació del equip elèctric de 

les maquines, així com la utilització de aparells elèctrics en entorns pels quals no han sigut 

dissenyats. 

Els riscos elèctrics més comuns són els xocs elèctrics (per contacte amb elements en tensió o 

amb les masses posades accidentalment en tensió), cremades (per xoc elèctric o per arc 

elèctric), caigudes (produïdes com a conseqüència del xoc o el arc elèctric) i incendis o 

explosions produïdes per la electricitat. 

Les condicions necessàries per que es pugui produir la circulació de la electricitat son les 

següents: 

• Que existeixi un circuit conductor tancat. 

• Que en aquest circuit existeixi una diferencia de potencial. 

El risc elèctric representa una amenaça tant per les instal·lacions i la productivitat com per la 

salut humana.  

Pel que fa als efectes sobre els essers humans aquests varien segons la intensitat. A 

continuació es mostra una taula resum de alguns dels efectes que pot provocar el corrent 

elèctric. 
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Taula 5. 15  Efecte del risc elèctric segons la intensitat. 

Intensitat (mA) Efectes immediats sobre el cos humà 

< 0,5 No es nota. 

1-3 Percepció: petit formigueig. 

3-10 Electrització: moviment reflex muscular. 

10 Tetanització muscular. Contraccions musculars successives i 

mantingudes. Incapacitat de alliberar-se del element conductor. 

25 Parada respiratòria si el corrent travessa el cos. 

25-30 Fort efecte de la tetanització muscular. Asfixia a partir de 4 segons per 

tetanització dels músculs respiratoris. Cremades. 

60-75 Fibril·lació ventricular: contracció i relaxació descontrolada dels 

ventricles. 
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5.6 ANALISI DE RISCOS (HAZOP) 
El HAZOP (Hazard and Operability) és una metodologia amb la finalitat de detectar les 

situacions d’inseguretat o anomalies d’operació en plantes industrials degut a irregularitats. 

Aquest mètode es basa en avaluar les possibles anomalies d’operació que pot patir cada línia i 

equip, les conseqüències, i les accions que podrien resoldre aquests problemes. 

 

Les característiques principals d’aquest mètode són: 

 

1) Es basa en la idea de que una desviació en les condicions normals de certes variables com 

poden ser temperatura, cabal o pressió, puguin provocar una fallada del sistema. 

2) Segueix una metodologia sistemàtica i rigorosa basada en l’aplicació de paraules guia. 

 

A continuació es mostren les paraules guia: 
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El procediment que s’ha fet servir a BLEN S.L per implantar aquest anàlisi de risc és el següent: 

(1) Seleccionar un recipient (equips sense tenir en compte vàlvules) 

(2) Explicar l’objectiu d’aquest equip  

(3) Anomenar les línies (corrents) que intervenen en aquest recipient 

(4) Seleccionar una línia 

(5) Aplicar una paraula guia  

(6) Descriure una possible desviació  

(7) Examinar les possibles causes 

(8) Examinar les conseqüències de totes les causes anteriors 

(9) Aplicar una acció correctora per totes les possibles causes 

(10) Repetir de 6 a 9 per totes les possibles desviacions que pugui haver  

(11) Repetir de 5 a 10 per totes les paraules guies que hi pugui haver 

(12) Marcar línia com a estudiada 

(13) Repetir de 4 a 12 per a cada una de les línies  

(14) Repetir de 1 a 13 per cada un dels equips que es disposin en el procés 

 

A BLEN S.L s’ha decidit fer les següents consideracions a l’hora de fer el HAZOP: 

Separadors de fase:  

- Els separadors de fase d’ambdós reactius (B-2001 i B-2002) es tractaran 

conjuntament ja que tenen unes condicions de pressió i temperatura 

semblants al igual que les dimensions. L’única diferència és en quant a la 

perillositat dels reactius, un és corrosiu i l’altre no, però al ser de diferents 

materials ja se suposa que estan dissenyats perquè els danys per aquestes 

perillositats no afectin al procés (tot i així en algun punt s’han tingut en 

compte). 

 

- Separador de fase B3003 i B3004 s’han tractat per separat ja que hi ha la gran 

diferència que en el B3003 es disposa d’una línia més que en el B3004. 
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Bescanviadors de calor: 

En el cas dels bescanviadors de calor s’ha diferenciat dels demés els W-2001 i W-2002 ja que 

son aquells que tenen un salt de temperatura del corrent d’entrada exageradament elevat 

(superiors a 200°C). No s’ha diferenciat les diferències de tipus de refrigerant (aigua i oli) 

perquè cap dels dos és un fluid excessivament perillós. Tot i així es creu que mostrant el 

HAZOP de W-2001 i W-2002, al ser els mes restrictius ja serviran per entendre els demés ja 

que serien els mateixos però més simplificats. 

 

Reboilers i condensadors de columnes: 

Tot i que són equips tals com bescanviadors o separadors de fase, s’han tractat com a unitats 

auxiliars d’altres equips (en aquest cas columnes de destil·lació). 

 

Columnes de destil·lació: 

Han estat tractades les dues columnes per separat ja que en una el producte d’interès surt per 

cues i en la següent per caps, i per que les dues columnes són de diferent tipus, una és de 

rebliment i l’altre de plats. 

 

Tancs: 

Ha hagut certs tancs que s’han tingut en compte com a equips auxiliars, per exemple els tancs 

B-3001 i B-3006 ja que la seva finalitat és únicament disposar sempre de corrent líquid en cues 

de les columnes per a que a la bomba no li entri aire i caviti. 

A demés ja es té el HAZOP dels tancs d’emmagatzematge que serveixen també per aquests. 

 

Equips de zona de serveis i tractament de residus: 

Els equips d’aquestes dues zones s’ha fet l’anàlisi de la caldera i del Scrubber de CO2 com a 

exemple del que seria fer-ho dels equips d’aquestes dues zones auxiliars del procés. 
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Bombes i compressors: 

Aquests equips normalment no es comptabilitzen com a recipients sinó com a equips auxiliars 

dels corrents, tot i així a BLEN S.L s’ha fet un HAZOP exemple d’una bomba centrífuga. 

 

A continuació es podrà veure un seguit de nombroses taules corresponents al HAZOP dels 

equips, en cada fitxa apareix el nombre de pàgines del HAZOP de aquella línia, el nom del 

equip i les seves característiques, per això no es trobarà reflectit els peus de taula. 

L’orde que dels equips que es podrà veure a continuació, per tal de facilitar el seguiment 

d’aquest és el següent: 

 

• Separadors B-2001 i B-2001 

• Separador B-3003 

• Separador B-3004 

• Bescanviador de carcassa i tubs 

• Columna K-3001 

• Columna K-3002 

• Reactor 

• Tanc pulmó 

• Mixer 

• Exemple equip de servei: Caldera 

• Exemple equip de tractament: Scrubber de CO2 

Exemple equip auxiliar: Bomba centrífuga 
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Data

13/6/2018

Pèrdua total de 

càrrega

Instal·lació bomba 

addicional 

Obstruccions 

canonades
Instal·lació filtre

Instal·lar vàlvula 

manual

Full 1 de 3

EQUIP: Separadors de fase (Flash) B-2001 i B-2002

Error en vàlvula 

entrada

Descripció equip: Columna flash per separar el 0.3% d'inerts (metà) del corrent de Acetilè i el 0.3% 

d'Hidrogen del corrent de Clorur de Hidrogen

Linies:  Entrada aliment, linia de caps i linia de cues 

Linia seleccionada: Corrent  d'entrada

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES

NO Cabal
Columna sense 

funcionament

ACCIONS CORRECTORES 

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN S.L.
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Manteniment equips

Error en vàlvula 

entrada

Instal·lar vàlvula 

manual

El Flash no treballarà bé, hi 

haurà més fracció líquida 

de la desitjada

Obstruccions 

canonades
Instal·lar un filtre 

Cabal

Disminució de la pressió 

del fluid i per tant no 

separació desitjada.

Petita fuita per 

treballar a altes 

pressions

Temperatura

Mal funcionament 

bescanviador 

anterior

Manteniment equips

Obstruccions 

canonades, per tant 

augment pressió i 

temperatura

Instal·lar un filtre 

Pressió

Obstruccions 

canonades El Flash no treballarà bé, no 

hi haurà el gradent de 

pressió desitjat i la 

separació no serà la 

correcte

Instal·lar un filtre 

Disminució 

temperatura

Millorar l'operació del 

bescanviador

Vàlvula entrada més 

oberta de lo normal

Revisar equips i 

accessoris 

Instal·lar filtre

Pressió

Obstruccions 

canonades 

Augment 

temperatura

Vàlvula entrada més 

tancada de lo normal

El Flash no treballarà bé, no 

hi haurà el gradent de 

pressió desitjat i la 

separació no serà la 

correcte

Instal·lar filtre

Disposar de 

refrigeració

Revisar equips i 

accessoris 

El Flash no treballarà bé, hi 

haurà més fracció vapor de 

la desitjada

Mal funcionament 

bescanviador 

anterior

Obstruccions 

canonades, per tant 

augment pressió i 

temperatura

Temperatura

Manteniment equips

MÉS

MENYS

Cabal

Augment de la pressió del 

fluid i per tant no separació 

desitjada.

Error en vàlvula 

entrada

Instal·lar vàlvula 

manual
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Data

13/6/2018

Descripció equip: Columna flash per separar el 0.3% d'inerts (metà) del corrent de Acetilè i el 0.3% 

d'Hidrogen del corrent de Clorur de Hidrogen

Linies:  Entrada aliment, linia de caps i linia de cues 

Linia seleccionada: Caps de columna

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES ACCIONS CORRECTORES 

ANÀLISI DE RISC - HAZOP

Fallada compressor C-

2003

Mala separació, tot va 

per cues

Augment de la 

pressió del fluid a 

l'entrada amb bomba 

addicional

Passar a línia doblada

NO Cabal 

Fallada vàlvula de 

sortida

No separació dels inerts

Instal·lació vàlvula 

manual

BLEN S.L. Full 2 de 3

EQUIP: Separadors de fase (Flash) B-2001 i B-2002



                                                                                               PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
                                                                                      CAPÍTOL 5. SEGURETAT INDUSTRIAL 

 

47/237 
 

 

Mal funcionament del 

calderí
Manteniment equips

Gran diferència de 

temperatura amb 
Millorar aïllament

Augment de pressió 

en la columna
Vàlvula de seguretat

Canvi d'operació del 

calderí

Poc cabal pel tractament 

d'aquest corrent
Millorar control 

Disposar de sistema 

de refrigeració de la 

columna

Disposar de sistema 

de refrigeració de la 

columna

Instal·lar filtre

Massa temperatura 

en columna, més 

vapor del desitjat 

Temperatura

Obstrucció canonades

Fallada control de 

nivell i per tant 

vàlvula

Disminució de la 

temperatura de 

columna

Deteriorament 

components interns 

de la columna 

Males condicions d'operació 

pels posteriors equips

Manteniment 

columna

Males condicions d'operació 

pels posteriors equips

Cabal

Pressió

Condicions 

inadequades del fluid 

al aliment

Fallada de PAL i PAH

Instal·lació de 

bomba a l'entrada 

Canvi d'operació del 

calderí

Baixa temperatura  en 

columna, augmenta la 

fracció de líquid que 

va per cues

Massa cabal pel tractaments 

d'aquest corrent

Instal·lar filtre

Cabal

Fallada control de 

nivell i per tant 

vàlvula

Millorar control 

Massa cabal pels tractaments 

d'aquests

MENYS

Inundació columna 

ADEMÉS DE Cabal de líquid 

Afegir parada 

d'emergència

Introducció de líquid en el 

tractament de gasos, males 

operacions de tractament

MÉS

Augment de 

temperatura en la 

columna 
Pressió

Obstrucció canonades
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Data

13/6/2018

Fallada compressor P-

2003

Manteniment 

equips

Posar algun 

accident a 

l'entrada de la 

columna per 

rebaixar la pressió 

d'entrada

Descripció equip: Columna flash per separar el 0.3% d'inerts (metà) del corrent de Acetilè i el 0.3% 

d'Hidrogen del corrent de Clorur de Hidrogen

Linies:  Entrada aliment, linia de caps i linia de cues 

Linia seleccionada: Cues de columna

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 

NO Cabal 

Fallada vàlvula de 

sortida

No separació dels inerts

Instal·lació vàlvula 

manual

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 3 de 3

EQUIP: Separadors de fase (Flash) B-2001 i B-2002

Mala separació, tot va 

per caps
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Augment de pressió 

en la columna

Vàlvula 

d'emergència

Mal funcionament 

calderí

Manteniment 

calderí

Temperatura

Fallada control de 

nivell i per tant 

vàlvula

Cabal

Fallada control de 

nivell i per tant 

vàlvula

Obstrucció canonades

Millorar control

Cabal inadecuat per les 

següents operacions del 

procés

Millorar control

Massa temperatura per les 

següents operacions del 

procés

Instal·lar filtre

Pressió

Augment de 

temperatura en la 

columna 

Massa pressió per les 

següents operacions del 

procés

Disposar de 

sistema de 

refrigeració de la 

columna

Obstrucció canonades Instal·lar filtre

Nivell del líquid

Augment cabal 

d'entrada

Mal funcionament del 

separador i cabal de sortida a 

major pressió

Disminució pressió 

en la columna 

Insuficient 

temperatura en la 

columna, més fracció 

Disposar de 

sistema de 

refrigeració de la 

Mal funcionament 

del calderí

Manteniment 

equips

MÉS

Concentració 

del inert

Desviació d'algun 

dels paràmetres 

d'operació

Males condicions del corrent 

per a següents unitats

Accions 

correctores dels 3 

fulls

Accions 

correctores full 1 

de 3
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Pèrdua de càrrega del 

corrent de sortida

Passar a línia 

doblada amb 

bomba

No separació dels inerts

Disminució de la 

temperatura de 

columna

Augment de 

potència del 

calderí

Temperatura

Disminució de la 

temperatura de 

columna
Insuficient temperatura per 

les següents operacions del 

procés

Augment de 

potència del 

calderí

No funcionament del 

calderí

Manteniment 

equips

Instal·lar control 

de temperatura de 

l'aliment

Afegir parada 

d'emergència

ADEMÉS DE Cabal gas

Males condiciones de 

l'aliment

Fallada de LAH

Manteniment 

columna

Pressió

Insuficient pressió per les 

següents operacions del 

procés

Nivell del líquid

Disminució cabal 

d'entrada
Mal funcionament del 

separador i cabal de sortida a 

menor pressió

Augment pressió dins 

la columna 

Mal funcionament 

calderí

Deteriorament 

components interns 

de la columna 

Manteniment 

calderí

Millorar control

Fallada control de 

nivell i per tant 

vàlvula

MENYS

Cabal

Augmenta la 

temperatura  en 

columna, disminueix 

la fracció de líquid 

que va per cues Cabal inadecuat per les 

següents operacions del 

procés

Canvi d'operació 

del calderí

Accions 

correctores full 1 

de 3
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Data

13/6/2018

Pèrdua total de 

càrrega

Instal·lació 

bomba 

addicional 

Obstruccions 

canonades

Instal·lació 

filtre

Obstrucció en 

tanc B-3006

Manteniment 

tanc 

Error en vàlvula 

entrada

Instal·lar 

vàlvula manual

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN S.L. Full 1 de 4

EQUIP: Columna Flash B-3003

Descripció equip: Columna flash per eliminar els reactius no reaccionats del producte, per 

cues surt el producte purificat i per caps una recirculació de producte que s'envia al Mixer 

Linies:  Entrada aliment, entrada recirculada de separador B-3004, línia de caps i línia de cues

Linia seleccionada: Corrent  d'entrada

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 

NO Cabal
Columna sense 

funcionament
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Error en vàlvula 

entrada

Instal·lar 

vàlvula manual

MÉS

Cabal

Dil·latació 

canonades per 

temperatures 

elevades

Augment de la pressió del 

fluid i per tant no 

separació desitjada.

Pressió

Obstruccions 

canonades El Flash no treballarà bé, 

no hi haurà el gradent de 

pressió desitjat i la 

separació no serà la 

correcte

Protecció dels 

equips 

Error control de 

cabal
Millora control

Temperatura

Fallada 

bescanviador W-

3005

El Flash no treballarà bé, hi 

haurà més fracció vapor de 

la desitjada

Manteniment 

bescanviador

Obstruccions 

canonades, per 

tant augment 

pressió i 

temperatura

Instal·lar filtre

Instal·lar filtre

Augment 

temperatura

Disposar de 

refrigeració

Vàlvula entrada 

més tancada de lo 

normal

Revisar equips 

i accessoris 
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Gran diferència 

de temperatura 

amb l'exterior i 

mal aïllament 

Millorar 

aïllament

Cabal

Petita fuita per 

corrosió

Disminució de la pressió 

del fluid i per tant no 

separació desitjada.

Manteniment 

equips

MENYS

El Flash no treballarà bé, 

no hi haurà el gradent de 

pressió desitjat i la 

separació no serà la 

correcte

Revisar equips 

i accessoris 

Mal funcionament 

bomba P-3004

Instal·lar 

bomba 

adicional

Disminució 

temperatura

Millorar 

l'operació del 

bescanviador

Vàlvula entrada 

més oberta de lo 

normal

Pressió

Obstruccions 

canonades

Instal·lar un 

filtre 

Error en vàlvula 

entrada

Instal·lar 

vàlvula manual

Temperatura

Mal funcionament 

bescanviador 

anterior
El Flash no treballarà bé, hi 

haurà més fracció líquida 

de la desitjada

Manteniment 

equips
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Data

13/6/2018

Pèrdua total de 

càrrega

Instal·lació 

bomba 

addicional 

Obstruccions 

canonades

Instal·lació 

filtre

Mal funcionament 

separador B-3004

Accions 

correctores de 

B-3004

Error en vàlvula 

entrada

Instal·lar 

vàlvula manual

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN S.L.

Linia seleccionada: Entrada recirculació de B-3004

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES

NO Cabal
Columna sense 

funcionament

Full 2 de 4

EQUIP: Columna Flash B-3003

Descripció equip: Columna flash per eliminar els reactius no reaccionats del producte, per cues 

surt el producte purificat i per caps una recirculació de producte que s'envia al Mixer 

Linies:  Entrada aliment, entrada recirculada de separador B-3004, línia de caps i línia de cues

CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 
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Pressió

Obstruccions 

canonades 
El Flash no treballarà bé, 

no hi haurà el gradent de 

pressió desitjat i la 

separació no serà la 

correcte

Instal·lar filtre

Augment 

temperatura

Disposar de 

refrigeració

Vàlvula entrada 

més tancada de lo 

normal

Revisar equips 

i accessoris 

Temperatura

Sortida de caps de 

B-3004 a major 

temperatura
El Flash no treballarà bé, hi 

haurà més fracció vapor de 

la desitjada

Manteniment 

equips

Obstruccions 

canonades, per tant 

augment pressió i 

temperatura

Instal·lar filtre

MÉS

Augment de la pressió del 

fluid i per tant no 

separació desitjada.

Cabal

Error en vàlvula 

entrada

Error control de 

cabal
Millora control

Instal·lar 

vàlvula manual
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Pressió

MENYS

El Flash no treballarà bé, 

no hi haurà el gradent de 

pressió desitjat i la 

separació no serà la 

correcte

Manteniment 

compressor o 

duplicar-lo

Disminució 

temperatura

Instal·lar 

bescanviador 

Temperatura

El Flash no treballarà bé, hi 

haurà més fracció líquida 

de la desitjada

Mal funcionament 

separador B-3004

Pèrdua de càrrega 

per mal 

funcionament 

comrpessor de caps 

de B-3004

Error en vàlvula 

entrada

Vàlvula entrada 

més oberta de lo 

normal

Revisar equips 

i accessoris 

Instal·lar 

vàlvula manual

Fallada compressor 

caps B-3004

Manteniment 

compressor o 

duplicar-lo

Obstruccions 

canonades, per tant 

augment pressió i 

temperatura

Instal·lar un 

filtre 

Cabal

Manteniment 

compressor o 

duplicar-lo

Accions 

correctores de  

B-3004

Pèrdua de càrrega 

per mal 

funcionament 

compressor de caps 

de B-3004

Petita fuita per 

corrosió

Disminució de la pressió 

del fluid i per tant no 

separació desitjada.

Manteniment 

equips

Obstruccions 

canonades

Instal·lar un 

filtre 
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Data

13/6/2018

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN S.L. Full 3 de 4

EQUIP: Columna Flash B-3003

Descripció equip: Columna flash per eliminar els reactius no reaccionats del producte, per cues 

surt el producte purificat i per caps una recirculació de producte que s'envia al Mixer 

Linies:  Entrada aliment, entrada recirculada de separador B-3004, línia de caps i línia de cues

Linia seleccionada: Caps de columna ( recirculació al Mixer)

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 

NO Cabal 

Mala separació, 

tot va per cues

No separació dels inerts

Augment de la 

pressió del 

fluid a 

l'entrada amb 

bomba 

addicional

Fallada vàlvula de 

sortida

Instal·lació 

vàlvula manual
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Augment de 

pressió en la 

columna

Vàlvula de 

emergència

Cabal

Fallada control de 

nivell i per tant 

vàlvula

Massa cabal pels 

tractaments d'aquests

Millorar control 

Massa 

temperatura en 

columna, més 

vapor del desitjat 

Disposar de 

sistema de 

refrigeració de 

la columna

Mal funcionament 

del calderí

Manteniment 

equips

Obstrucció 

canonades
Instal·lar filtre

Pressió

Augment de 

temperatura en la 

columna 
Males condicions 

d'operació pels posteriors 

equips

Disposar de 

sistema de 

refrigeració de 

la columna

Obstrucció 

canonades
Instal·lar filtre

MÉS
Temperatura

Massa cabal pel 

tractaments d'aquest 

corrent
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Gran diferència de 

temperatura amb 

l'exterior i mal 

aïllament 

Millorar 

aïllament

Inundació columna i 

danys materials i d'equips 

posteriors

Cabal

Baixa temperatura  

 en columna, 

augmenta la 

fracció de líquid 

que va per cues

Poc cabal pel tractament 

d'aquest corrent

Augment de la 

pressió del 

fluid a 

l'entrada amb 

bomba 

addicional

Fallada control de 

nivell i per tant 

vàlvula

Millorar control 

Deteriorament 

components 

interns de la 

columna 

Manteniment 

columna

Pressió

Afegir parada 

d'emergència

MENYS

Temperatura

Disminueix la 

temperatura en l'interior 

del Mixer
Separador no 

treballa 

adecuadament

Manteniment 

del separador

Disminució de la 

temperatura de 

columna

Males condicions 

d'operació pels posteriors 

equips

Canvi 

paràmetres 

d'operació

ADEMÉS DE Cabal de líquid 

Condicions 

inadequades del 

fluid al aliment

No separació dels inerts

Instal·lació de 

bomba a 

l'entrada 

Fallada de PAL i 

PAH
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Data

13/6/2018

Fallada 

compressor

Manteniment 

compressor

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN S.L. Full 4 de 4

EQUIP: Columna Flash B-3003

Descripció equip: Columna flash per eliminar els reactius no reaccionats del producte, per cues 

surt el producte purificat i per caps una recirculació de producte que s'envia al Mixer 

Linies:  Entrada aliment, entrada recirculada de separador B-3004, línia de caps i línia de cues

Linia seleccionada: Cues de columna

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 

Mala separació, 

tot va per caps

Posar algun 

accident a 

l'entrada de la 

columna per 

rebaixar la 

pressió 

d'entrada

Fallada vàlvula de 

sortida

Instal·lació 

vàlvula manual

Obstruccions en 

tanc B-3007

Manteniment 

tanc

NO Cabal 

No continua el procés ja 

que és el corrent de 

purificació de producte
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Augment de 

pressió en la 

columna

Vàlvula 

d'emergència

Nivell del 

Concentració 

de reactius

Desviació d'algun 

dels paràmetres 

d'operació

Males condicions del 

corrent per a següents 

unitats, menor 

concentració de producte

MÉS

Mal funcionament del 

separador i cabal de sortida 

a major pressió

Insuficient 

temperatura en 

el separador, més 

fracció líquida

Accions 

correctores 

dels 3 fulls

Instal·lar filtre

Accions 

correctores full 

1 de 3

Millorar control

Instal·lar filtre

Massa pressió per les 

següents operacions del 

procés

Disposar de 

sistema de 

refrigeració de 

la columna

Obstrucció 

canonades

Cabal

Fallada control de 

nivell i per tant 

vàlvula

Cabal inadecuat per les 

següents operacions del 

procés

Millorar control

Temperatura

Massa temperatura per les 

següents operacions del 

procés

Augment cabal 

d'entrada

Disminució 

pressió en la 

columna 

Fallada control de 

nivell i per tant 

vàlvula

Obstrucció 

canonades

Pressió

Augment de 

temperatura en 

el separador 

Disposar de 

sistema de 

refrigeració de 

la columna
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Instal·lar 

control de 

temperatura 

Fallada de LAH
Afegir parada 

d'emergència

Nivell del 

líquid

Disminució cabal 

d'entrada
Mal funcionament del 

separador i cabal de sortida 

a menor pressió

Temperatura

Disminució de la 

temperatura de 

columna
Insuficient temperatura per 

les següents operacions del 

procés

Augment de la 

pressió del 

fluid a 

Pèrdua de 

càrrega del 

corrent de sortida

Passar a línia 

doblada amb 

bomba

ADEMÉS DE Cabal gas

Males 

condiciones de 

l'aliment
No separació dels inerts

Deteriorament 

components 

interns de la 

columna 

Pressió

Disminució de la 

temperatura de 

columna

Insuficient pressió per les 

següents operacions del 

procés

Fallada control de 

nivell i per tant 

vàlvula

Canvi 

paràmetres 

d'operació

MENYS

Cabal

Augment pressió 

dinsdel separador 

Accions 

correctores full 

1 de 3

Millorar control

Manteniment 

columna

Augment de la 

pressió del 

fluid a 

l'entrada amb 

bomba 

addicional

Augmenta la 

temperatura  en 

el separador, 

disminueix la 

fracció de líquid 

que va per cues Cabal inadecuat per les 

següents operacions del 

procés
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Data

13/6/2018

Pèrdua total de 

càrrega

Instal·lació 

bomba addicional 

Obstruccions 

canonades
Instal·lació filtre

Obstrucció en 

tanc B-3007

Manteniment 

tanc 

Error en vàlvula 

entrada

Instal·lar vàlvula 

manual

ACCIONS 

CORRECTORES 

NO Cabal Columna sense funcionament

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN S.L. Full 1 de 3

EQUIP: Columna Flash B-3004

Descripció equip: Columna flash per eliminar els reactius no reaccionats del producte, per cues surt el 

producte purificat i per caps una recirculació de producte que s'envia al separador anterior per 

millorar el sistema de purificació

Linies:  Entrada aliment, línia de caps i línia de cues

Linia seleccionada: Corrent  d'entrada

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES



                                                                                               PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
                                                                                      CAPÍTOL 5. SEGURETAT INDUSTRIAL 

 

64/237 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran diferència 

de temperatura 

amb l'exterior i 

mal aïllament 

Millorar aïllament

Instal·lar filtre

Instal·lar vàlvula 

manual

Obstruccions 

canonades, per 

tant augment 

pressió i 

temperatura

Instal·lar filtre

MÉS

Error en vàlvula 

entrada

Augment 

temperatura

Disposar de 

refrigeració

Vàlvula entrada 

més tancada de 

lo normal

Revisar equips i 

accessoris 

Obstruccions 

canonades 

Cabal
Fallada control 

de cabal

Augment de la pressió del fluid 

i per tant no separació 

desitjada. Millora control

Fallada 

bescanviador 

anterior

Manteniment 

bescanviador

Fallada control 

de cabal
Millorar control

Temperatura

El Flash no treballarà bé, hi 

haurà més fracció vapor de la 

desitjada

Fallada control 

de cabal
Millorar control

Pressió

El Flash no treballarà bé, no hi 

haurà el gradent de pressió 

desitjat i la separació no serà la 

correcte
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Obstruccions 

canonades
Instal·lar un filtre 

Fallada control 

de cabal
Millorar control

Mal 

funcionament 

bescanviador 

anterior

Error en vàlvula 

entrada

Instal·lar vàlvula 

manual

Manteniment 

equips

Gran diferència 

de temperatura 

amb l'exterior i 

mal aïllament 

Millorar aïllament

Fallada control 

de cabal
Millorar control

Protecció equips

Disminució de la pressió del 

fluid i per tant no separació 

desitjada.

Cabal

El Flash no treballarà bé, hi 

haurà més fracció líquida de la 

desitjada

Temperatura

Fallada control 

de cabal

El Flash no treballarà bé, no hi 

haurà el gradent de pressió 

desitjat i la separació no serà la 

correcte

Millorar control

Pressió

Mal 

funcionament 

bomba P-3004

Instal·lar bomba 

adicional

Disminució 

temperatura

Millorar 

l'operació del 

MENYS

Vàlvula entrada 

més oberta de 

lo normal

Revisar equips i 

accessoris 

Petita fuita per 

corrosió
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Data

13/6/2018

ACCIONS 

CORRECTORES 

ANÀLISI DE RISC - HAZOP

CONSEQÜÈNCIES

BLEN S.L. Full 2 de 3

EQUIP: Columna Flash B-3004

Descripció equip: Columna flash per eliminar els reactius no reaccionats del producte, per cues surt el 

producte purificat i per caps una recirculació de producte que s'envia al separador anterior per millorar 

el sistema de purificació

Linies:  Entrada aliment, línia de caps i línia de cues

NO Cabal 

Mala separació, 

tot va per cues

No separació dels inerts

Augment de la 

pressió del fluid a 

l'entrada amb 

bomba addicional

Fallada vàlvula 

de sortida

Instal·lació vàlvula 

manual

Linia seleccionada: Caps de columna (Recirculació a B-3003)

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES



                                                                                               PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
                                                                                      CAPÍTOL 5. SEGURETAT INDUSTRIAL 

 

67/237 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran diferència 

de temperatura 

amb l'exterior i 

mal aïllament 

Millorar aïllament

Augment de 

pressió en la 

columna

Vàlvula de 

emergència

Pressió

Augment de 

temperatura en 

la columna Males condicions d'operació 

pels posteriors equips

Disposar de 

sistema de 

refrigeració de la 

columna

Instal·lar filtre

Cabal

Fallada control 

de nivell i per 

tant vàlvula

Massa cabal pels tractaments 

d'aquests

Millorar control 

Massa 

temperatura en 

columna, més 

vapor del desitjat 

Disposar de 

sistema de 

refrigeració de la 

columna

Massa pressió 

donada per 

compressor

Manteniment 

compressor

Temperatura
Massa cabal pel tractaments 

d'aquest corrent

Obstrucció 

canonades
Instal·lar filtre

Obstrucció 

canonades

MÉS
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Pressió

ADEMÉS DE Cabal de líquid 

Condicions 

inadequades del 

fluid al aliment

No separació dels inerts
Instal·lació de 

bomba a l'entrada 

Fallada de PAL i 

PAH

Inundació columna i danys 

materials i d'equips posteriors

Afegir parada 

d'emergència

Disminució de la 

temperatura de 

columna

Males condicions d'operació 

pels posteriors equips

Canvi d'operació 

del calderí

Cabal
Poc cabal pel tractament 

d'aquest corrent

Deteriorament 

components 

interns de la 

columna 

Manteniment 

columna

MENYS

Fallada control 

de nivell i per 

tant vàlvula

Millorar control 

Baixa 

temperatura  en 

columna, 

augmenta la 

fracció de líquid 

que va per cues

Canvi d'operació 

del calderí
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Data

13/6/2018

Fallada 

compressor P-

2003

Manteniment 

equips

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 

Cabal No separació dels inerts

Fallada vàlvula 

de sortida

Instal·lació 

vàlvula manual

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN S.L. Full 3 de 3

EQUIP: Columna Flash B-3004

Mala separació, 

tot va per caps

Posar algun 

accident a 

l'entrada de la 

columna per 

rebaixar la 

Descripció equip: Columna flash per eliminar els reactius no reaccionats del producte, per cues surt el 

producte purificat i per caps una recirculació de producte que s'envia al separador anterior per millorar 

el sistema de purificació

Linies:  Entrada aliment, línia de caps i línia de cues

Linia seleccionada: Cues de columna

NO
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Augment de 

pressió en la 

columna

Vàlvula 

d'emergència

Mal 

funcionament 

calderí

Manteniment 

calderí

Instal·lar filtre

Augment cabal 

d'entrada

Cabal

Fallada control 

de nivell i per 

tant vàlvula

Cabal inadecuat per les 

següents operacions del procés

Millorar control

Insuficient 

temperatura en 

la columna, més 

fracció líquida

Disposar de 

sistema de 

refrigeració de la 

columna

Temperatura

Mal 

funcionament 

del calderí

Massa temperatura per les 

següents operacions del procés

Manteniment 

equips

Fallada control 

de nivell i per 

tant vàlvula

Millorar control

Obstrucció 

canonades
Instal·lar filtre

Pressió

Augment de 

temperatura en 

la columna 
Massa pressió per les següents 

operacions del procés

Disposar de 

sistema de 

refrigeració de la 

columna

Obstrucció 

canonades

Disminució 

pressió en la 

columna 

Accions 

correctores full 1 

de 3
Nivell del líquid

Mal funcionament del 

separador i cabal de sortida a 

major pressió

MÉS

Concentració 

de reactius

Desviació d'algun 

dels paràmetres 

d'operació

Males condicions del corrent 

per a següents unitats, menor 

concentració de producte

Accions 

correctores dels 3 

fulls
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Pèrdua de 

càrrega del 

corrent de sortida

Passar a línia 

doblada amb 

bomba

Nivell del líquid

Disminució cabal 

d'entrada
Mal funcionament del 

separador i cabal de sortida a 

menor pressió

Fallada control 

de nivell i per 

tant vàlvula

Millorar control

Disminució de la 

temperatura de 

columna

Insuficient pressió per les 

següents operacions del procés

Augment de la 

pressió del fluid a 

l'entrada amb 

bomba addicional

Temperatura

Disminució de la 

temperatura de 

columna

Insuficient temperatura per les 

següents operacions del procés

Augment de la 

pressió del fluid a 

l'entrada amb 

bomba addicional

No funcionament 

del calderí

Manteniment 

equips

ADEMÉS DE Cabal gas

Males 

condiciones de 

l'aliment
No separació dels inerts

Instal·lar control 

de temperatura 

de l'aliment

Fallada de LAH
Afegir parada 

d'emergència

MENYS

Cabal

Augmenta la 

temperatura  en 

columna, 

disminueix la 

fracció de líquid 

que va per cues

Cabal inadecuat per les 

següents operacions del procés

Canvi de 

paràmetres 

d'operació

Deteriorament 

components 

interns de la 

columna 

Manteniment 

columna

Pressió

Augment pressió 

dins la columna 

Accions 

correctores full 1 

de 3
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Data

13/6/2018

Fuges per 

deteriorament 

d'equips

Protecció dels 

equips 

Obstrucció canonada Instal·lar un filtre 

No arriba cabal per 

fallada d'equips 

anteriors

Revisió d'equips

CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 

Cabal

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 1 de 4

EQUIP: Bescanviador de carcassa i tubs W-2001

El refrigerant es queda 

dins la carcassa i pot 

malmetre l'equip i 

bescanviar més del 

desitjat.

Descripció equip: Bescanviador de carcassa i tubs, per refredar un corrent de Acetilè amb un 0.3 % 

de Metà de 184.3°C fins a -40°C utilitzant oli tèrmic que passarà de -50°C a -40°C, per després 

intrduir-lo al flash en les condicions adequades.

Linies:  Entrada i sortida de l'aliment per tubs i entrada i sortida del refrigerant (oli DowThermt) per 

carcassa.

Linia seleccionada: Corrent d'entrada de l'aliment

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES

NO
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Error en PI Millorar control 

Dil·latació 

Canonades per altes 

temperatures

Protecció dels 

equips 

Error en vàlvula 

entrada

Instal·lar vàlvula 

manual

Fallada en control 

de temperatura
Millorar control 

Disposar sistema 

refrigerant

Instal·lar filtre

Revisió compressor

Pressió

Massa pressió 

donada pel 

compressor anterior

Obstrucció canonada

Augment 

temperatura

Obstrucció canonada

Massa pressió 

donada pel 

compressor anterior

L'aliment no es 

refredarà tant com es 

desitja

Corrent en males 

condicions pel 

bescanviador i 

deteriorament de 

l'equip

Error en vàlvula 

entrada

Obstruccions 

canonades
L'aliment es refrederà 

més del dissenyat

Pèrdua de càrrega 
Augment potència 

del compressor

Disminució 

temperatura
Millorar aïllament

Cabal

MENYS
Temperatura

Pressió

Mal funcionament 

del compressor 

Instal·lar un filtre 

abans de l'entrada

Instal·lar vàlvula 

manual

Corrent en males 

condicions pel 

bescanviador 

L'aliment es refrederà 

més del dissenyat

Revisió compressor

MÉS Temperatura

L'aliment no es 

refredarà tant com es 

desitja

Revisió compressor

Instal·lar filtre

Cabal
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Data

13/6/2018

Retenció del fluid 

en algún punt dels 

tubs

Manteniment dels 

tubs

No entra cabal 

d'aliment

Accions del full 1 

de 4 

Fuges per 

deteriorament 

d'equips

Protecció dels 

equips 

Obstrucció en la 

sortida del fluid 
Instal·lar un filtre 

Cabal

El refrigerant es queda dins 

la carcassa i pot malmetre 

l'equip i bescanviar més del 

desitjat.

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 2 de 4

EQUIP: Bescanviador de carcassa i tubs W-2001

Descripció equip: Bescanviador de carcassa i tubs, per refredar un corrent de Acetilè amb un 0.3 % de 

Metà de 184.3°C fins a -40°C utilitzant oli tèrmic que passarà de -50°C a -40°C, per després intrduir-lo al 

flash en les condicions adequades.

Linies:  Entrada i sortida de l'aliment per tubs i entrada i sortida del refrigerant (oli DowThermt) per 

carcassa.

Linia seleccionada: Corrent de sortida de l'aliment

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 

NO
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Fallada en el 

bescanviador
Revisió equip

Massa cabal de 

refrigerant

Manteniment de 

la sortida

MENYS

Cabal
Corrent en males 

condicions pel flash

Entrada de menor 

cabal d'entrada de 

l'esperat

Instal·lar vàlvula 

manual

Temperatura
Corrent en males 

condicions pel flash

Augment potència 

del compressor

Pressió

Disminució 

temperatura

Corrent en males 

condicions pel flash

Augmentar 

pressió del corrent

Pèrdua de càrrega 

en el bescanviador

Augmentar 

pressió a l'entrada

Obstruccions 

canonades

Instal·lar un filtre 

a la sortida

Fallada en el 

bescanviador

Instal·lar filtre

Augment cabal de 

refrigeració

Entrada de major 

cabal d'entrada de 

l'esperat

Accions 

correctores full 1
Cabal

Corrent en males 

condicions pel flash

Insuficient cabal de 

refrigeració

Pujada de pressió 

dins dels tubs del 

bescanviador

Temperatura
Corrent en males 

condicions pel flash

Revisió control de 

refrigerant

Provocar pèrdua 

de càrrega en la 

sortida

Pressió

MÉS

Obstrucció en la 

sortida del fluid 

Obstrucció canonada

Augment de la 

temperatura

Corrent en males 

condicions pel flash i 

deteriorament canonades i 

petita possibilitat de canvi 

de fase
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Data

13/6/2018

No funcionament de 

la bomba

Millor 

manteniment de 

bombes

Fallada control de 

temperatura
Millorar control

Fuges per 

deteriorament 

d'equips

Protecció dels 

equips 

Error en vàlvula 

entrada

Instal·lar vàlvula 

manual

ACCIONS 

CORRECTORES 
DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES

Cabal

No es regula la 

temperatura del corrent 

d'aliment.

NO

PARAULA GUIA

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 3 de 4

EQUIP: Bescanviador de carcassa i tubs W-2001

Descripció equip: Bescanviador de carcassa i tubs, per refredar un corrent de Acetilè amb un 0.3 % 

de Metà de 184.3°C fins a -40°C utilitzant oli tèrmic que passarà de -50°C a -40°C, per després 

intrduir-lo al flash en les condicions adequades.

Linies:  Entrada i sortida de l'aliment per tubs i entrada i sortida del refrigerant (oli DowThermt) 

per carcassa.

Linia seleccionada: Corrent del refrigerant d'entrada
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Error en CT
Millorar control 

de temperatura 

Error en vàlvula 

entrada

Instal·lar vàlvula 

manual

Obstruccions 

canonades

Instal·lar un filtre 

abans de l'entrada

Augmentar 

pressió del 

corrent

Pressió

Disminució 

temperatura
Major refredament del 

corrent d'entrada

Augment pressió 

del corrent

Temperatura
Major refredament del 

corrent d'entrada

Mal funcionament 

bomba de serveis 
Revisió bomba

Massa pressió 

donada per la bomba 

des serveis

Obstrucció canonada

Elevades 

temperatures 

exterior

Insuficient refredament 

del corrent d'enrada

Revisió bomba

Instal·lar filtre

Millorar aïllament 

canonada

Augment 

temperatura

Obstrucció canonada

Mal funcionament 

bomba de serveis 

Insuficient refredament 

del corrent d'enrada

Disposar sistema 

refrigerant

Instal·lar filtre

Revisió bomba

Pèrdua de càrrega 

Instal·lar vàlvula 

manual

Millorar control 

de temperatura 

Menys refredament del 

desitjat

Error en CT

MENYS

MÉS

Cabal
Més refredament del 

desitjat.

Temperatura

Pressió

Cabal

Error en vàlvula 

entrada
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Data

13/6/2018

Retenció del fluid en 

algún punt de la 

carcassa

Manteniment de la 

carcassa

No entra cabal de 

refrigeració

Accions del full 3 de 

4 

Fuges per 

deteriorament 

d'equips

Protecció dels 

equips 

Obstrucció en la 

sortida del fluid 
Instal·lar un filtre 

El refrigerant es queda 

dins la carcassa i pot 

malmetre l'equip i 

bescanviar més del 

desitjat.

Full 4 de 4

EQUIP: Bescanviador de carcassa i tubs W-2001

Descripció equip: Bescanviador de carcassa i tubs, per refredar un corrent de Acetilè amb un 0.3 % 

de Metà de 184.3°C fins a -40°C utilitzant oli tèrmic que passarà de -50°C a -40°C, per després 

intrduir-lo al flash en les condicions adequades.

Linies:  Entrada i sortida de l'aliment per tubs i entrada i sortida del refrigerant (oli DowThermt) 

per carcassa.

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E.

Linia seleccionada: Corrent del refrigerant de sortida

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES ACCIONS CORRECTORES 

NO Cabal
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Fuga de cabal dels 

tubs cap a carcassa

Protecció tubs 

bescanviador

Entrada de major 

cabal d'entrada

Accions del full 3 de 

4 

Cabal

Al recircular el oli 

s'haurà d'augmentar la 

potència de la bomba

Temperatura

Major adequament de 

l'oli per tornar-lo a les 

condicions d'entrada

Obstrucció canonada Instal·lar filtre

Elevades 

temperatures 

exterior

Millorar aïllament 

canonada

Pressió

Augment 

temperatura

Major adequament de 

l'oli per tornar-lo a les 

condicions d'entrada

Disposar sistema 

refrigerant

Obstrucció canonada 

o dilatació dels tubs 

del bescanviador

Instal·lar filtre i 

manteniment 

bescanviador

Corrent d'entrada a 

major pressió de la 

estipulada

Revisió bomba

Revisió bomba

Corrent d'entrada a 

major pressió de la 

estipulada

MÉS
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Obstruccions 

canonades

Instal·lar un filtre 

abans a la sortida

Temperatura

Major adequament de 

l'oli per tornar-lo a les 

condicions d'entrada

Menor bescanvi de 

calor del estipulat

Massa velocitat del 

oli per la carcassa

Fallada en el CT

MENYS

Cabal

Menor cabal 

d'entrada

Major adequament de 

l'oli per tornar-lo a les 

condicions d'entrada

Pèrdua de càrrega 
Augmentar pressió 

del corrent

Pressió

Disminució 

temperatura

Major adequament de 

l'oli per tornar-lo a les 

condicions d'entrada

Augment pressió del 

corrent

Mal funcionament 

bomba de serveis 
Revisió bomba

Augment de cabal 

de refrigerant o 

disminució de la 

Disminució de la 

velocitat o 

augmentar "baffles"

Millorar control de 

temperatura 

Millorar control de 

temperatura 

Retenció del fluid en 

algún punt de la 

carcassa

Manteniment de la 

carcassa
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Data

13/6/2018

Pèrdua total de 

càrrega

Instal·lació 

bomba addicional 

Obstruccions 

canonades
Instal·lació filtre

Fuites per 

pressions elevades 

Millor protecció 

dels equips 

Error en vàlvula 

entrada

Instal·lar vàlvula 

manual

NO Cabal
Columna sense 

funcionament

Columna de Destil·lació K-3001

Descripció equip: Columna de destil·lació de rebliment la qual serveix per purgar el hidrogen gas que 

es te en el procés que sortira per caps, per cues surt el producte més pur el qual s'enviarà a una 

segona columna

Linies:  Entrada aliment, linia de caps, linia de cues, recirculat de vapor condensat (reflux) i linia que 

retorna a la columna des de el calderí.

Linia seleccionada: Entrada de l'aliment

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 1 de 5

EQUIP:
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Error en vàlvula 

entrada

Instal·lar vàlvula 

manual

Temperatura

Mal funcionament 

bescanviador 

anterior (W-2005)

La columna no treballarà bé, 

hi haurà més fracció vapor de 

la desitjada

Manteniment 

equips

Pressió

La columna no treballarà bé, 

no hi haurà el gradent de 

pressió desitjat i la separació 

no serà la correcte

Augment 

temperatura

Disposar de 

refrigeració

Vàlvula entrada 

més tancada de lo 

normal

Revisar equips i 

accessoris 

Cabal

Fallada control de 

cabal Augment de la pressió del 

fluid i per tant no separació 

desitjada.

Millorar control

Obstruccions 

canonades, per 

tant augment 

pressió i 

temperatura

Instal·lar filtre

Obstruccions 

canonades 
Instal·lar filtre

MÉS
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Protecció 

canonades

Pressió

Fuites per 

pressions elevades 

La columna no treballarà bé, 

no hi haurà el gradent de 

pressió desitjat i la separació 

no serà la correcte

Cabal

Petita fuita per 

pressions elevades

Disminució de la pressió del 

fluid i per tant no separació 

desitjada.

Manteniment 

equips

Obstruccions 

canonades
Instal·lar un filtre 

Fallada control de 

cabal

Error en vàlvula 

entrada

Instal·lar vàlvula 

manual

Millorar control 

Disminució 

temperatura

Millorar 

l'operació del 

bescanviador

Vàlvula entrada 

més oberta de lo 

normal

Revisar equips i 

accessoris 

Temperatura

Mal funcionament 

bescanviador 

anterior

La columna no treballarà bé, 

hi haurà més fracció líquida 

de la desitjada

Manteniment 

equips

Obstruccions 

canonades, per 

tant augment 

pressió i 

temperatura

Instal·lar un filtre 

Obstruccions 

canonades 
Instal·lar un filtre 

MENYS
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Data

13/6/2018

Massa recirculació de 

condensat de caps

Variar relació de 

reflux

Fuga de l'hidrogen 

(facilitat de fer-ho)
Protecció equips

Obstrucció canonades Instal·lar filtre

EQUIP: Columna de Destil·lació K-3001

Descripció equip: Columna de destil·lació de rebliment la qual serveix per purgar el hidrogen gas que es 

te en el procés que sortira per caps, per cues surt el producte més pur el qual s'enviarà a una segona 

columna

Linies:  Entrada aliment, linia de caps, linia de cues, recirculat de vapor condensat (reflux) i linia que 

retorna a la columna des de el calderí.

Fallada PALL i LAH

NO Cabal 

ANÀLISI DE RISC - HAZOP

Instal·lar parada 

d'emergència

BLEN C.E. Full 2 de 5

Linia seleccionada: Caps de columna incloent B-3005

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 

No purificació del producte i 

inundació de la columna, 

incendi per ignició del 

hidrogen a baixa energia
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Augment cabal 

d'aliment

Disminuir cabal 

d'aliment

No funcionament de 

condensador 

Manteniment 

equips

Augment 

temperatura de la 

columna

Disminuir 

pressió cabal 

d'entrada

Gran diferència de 

temperatura amb 

l'exterior, mal 

aïllament

Millorar 

aïllament

Augment 

temperatura de la 

columna

Augment cabal 

d'aliment

No separació desitjada i 

massa cabal de caps per a 

posterior tractament 

Augment de pressió 

en el condensador

Disminuir 

pressió cabal 

d'entrada

Recircular part 

de corrent 

d'entrada

Manteniment 

equips

Possible major separació del 

producte pero diferents 

condicions d'operació

Temperatura

MÉS

Corrents en males condicions 

perque es pugui condensar 

tot i menor separació del 

producte

Augment de pressió  

columna

Cabal 

Pressió

Disc de ruptura 

d'emergència

Major purificació

Disminuir 

pressió cabal 

d'entrada

Concentració 

de HCl i Acetilè 

o components 

menys volàtils

Augment 

temperatura de la 

columna

Mal funcionament 

reboiler

Manteniment 

equips
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Pèrdua de càrrega en 

condensador

Manteniment 

condensador

Pèrdua de càrrega en 

la columna

No s'obté separació desitjada

Disminució 

temperatura de la 

columna

Producte menys pur

Mal funcionament 

reboiler

Augment 

volatilizació en B-

3005

Fuita per 

deteriorament 

columna per elevada 

pressió

MENYS

Pressió
Menor purificació del 

producte

Manteniment 

columna, 

reforçar-la

Temperatura

DIFERENT DE
Aparició cabal 

lìquid
Inundació columna 

No funcionament de la 

columna

Instal·lar parada 

d'emergència

Disminució 

temperatura de la 

columna

Augmentar 

potència reboiler

Revisió B-3005

Disminució cabal 

d'aliment

Augmentar cabal 

d'entrada

Disminució 

temperatura de la 

columna

Augmentar 

potència reboiler

Cabal vapor Menor purificació

Massa recirculació de 

condensat de caps

Concentració 

de HCl i Acetilè 

o components 

menys volàtils

Manteniment 

columna

Augmentar 

potència reboiler

Manteniment 

reboiler

Manteniment     

B-3005
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Data

13/6/2018

Sortida B-3005 

obstruida

Manteniment         

B-3005

Vàlvula de control 

tancada per fallada de 

controlador de nivell

Millorar control 

Fallada control de 

pressió de la columna
Millorar control 

Fallada bomba  P-3002
Manteniment 

bomba

Cabal

Mal funcionament de la 

columna, no es purga bé  el 

hidrogen 

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 3 de 5

EQUIP: Columna de Destil·lació K-3001

Descripció equip: Columna de destil·lació de rebliment la qual serveix per purgar el hidrogen gas que es 

te en el procés que sortira per caps, per cues surt el producte més pur el qual s'enviarà a una segona 

columna

Linies:  Entrada aliment, linia de caps, linia de cues, recirculat de vapor condensat (reflux total) i linia que 

retorna a la columna des de el calderí.

Linia seleccionada: Recirculació del condensador (desde B-3005)

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 

Obstrucció canonades Instal·lar filtre

NO
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Fallada vàlvula de 

control de pressió 

columna

Instal·lar vàlvula 

manual 

Augment de 

temperatura de la 

columna

Baixar potència 

reboiler

Mal funcnionament 

bescanviador W-3002

Mal funcionament de la 

columna, no es purga bé  el 

hidrogen 

Instal·lar vàlvula 

manual 

Baixar potència 

bomba P-3002

Instal·lar 

accidents al 

corrent d'entrada

Manteniment 

bescanviador       

W-3002

Concentració 

hidrogen

Millorar aïllament

Fallada control de 

nivell de B-3005
Millorar control 

Mal funcionament de     

B-3005

Cabal

Mal funcionament de la 

columna, no es purga bé  el 

hidrogen 

Manteniment         

B-3005

MÉS

Curt temps de 

residència en B-3005
Mala separació del hidrogen

Augmentar temps 

de residència del 

tanc

Mal funcionament de 

la columna, augment 

del flux de vapor

Parada 

d'emergència i 

manteniment 

columna

Temperatura

Vàlvules de control 

més tancades del 

normal

Massa pressió donada 

per la bomba P-3002

Augment de pressió de 

la columna 

Gran diferència de 

temperatura amb 

l'exterior, mal aïllament
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Fallada vàlvula de 

control de pressió 

columna

Instal·lar vàlvula 

manual 

Mannteniment 

bescanviador       

W-3002

Mal funcnionament 

bescanviador W-3002

DIFERENT DE
Aparició cabal 

gas

Mal funcionament 

bescanviador W-3002 
Augment pressió columna

Instal·lar segon 

bescanviador 

Temperatura

Vàlvules de control 

completament obertes

Mal funcionament de la 

columna

Instal·lar vàlvula 

manual 

Mal funcionament  

bomba P-3002

Cabal

Mal funcionament de B-

3005

Mal funcionament de la 

columna

Manteniment         

B-3005

Fallada control de 

nivell de B-3005
Millorar control 

Mal funcionament de 

la columna, disminució 

del flux de vapor

Parada 

d'emergència i 

manteniment 

columna

MENYS

Concentració 

hidrogen

Massa temps de 

residència en B-3005
Millor separació del hidrogen -

Manteniment 

bomba

Disminució de 

temperatura de la 

columna

Augmentar 

potència reboiler

Disminució de pressió 

de la columna 

Augmentar 

pressió de cabal 

d'entrada
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Data

13/6/2018

Obstrucció 

canonades
Instal·lar filtre 

Fuga per augment 

de pressió

Manteniment 

canonades

Obstucció en B-3001
Manteniment del 

tanc

Vàlvula de tres vies 

tancada
Revisió vàlvula

NO Cabal No purificació del producte

BLEN C.E. Full 4 de 5

EQUIP: Columna de Destil·lació K-3001

Descripció equip: Columna de destil·lació de rebliment la qual serveix per purgar el hidrogen gas que es 

te en el procés que sortira per caps, per cues surt el producte més pur el qual s'enviarà a una segona 

columna

Linies:  Entrada aliment, linia de caps, linia de cues, recirculat de vapor condensat (reflux) i linia que 

retorna a la columna des de el calderí.

ANÀLISI DE RISC - HAZOP

Linia seleccionada: Cues de colmna incloent B-3001

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 
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Disminució 

temperatura de la 

columna 

Augmentar 

potència reboiler

Disminució pressió 

columna 

Augmentar 

pressió d'entrada

Augment pressió 

columna 
Vàlvula 

d'emergència 

Mal funcionament 

reboiler 

Manteniment 

reboiler

Massa reflux
Manteniment B-

3005

Augment de la 

pressió en B-3001

Vàlvula 

d'emergència 

Obstrucció 

canonades
Instal·lar filtre 

Taponament sortida 

de cues

Manteniment 

columna 

Augment de 

temperatura

Disposar de 

refrigeració

Augment nivell del 

líquid de B-3001

Vàlvula 

d'emergència 

Mal funcionament 

vàlvula de tres vies

Manteniment 

vàlvula

Mal funcionament 

calderí

Manteniment 

calderí

Mal funcionament del 

reboiler, condicions 

inadequades per la columna 

K-3002

Pressió

MÉS

Cabal Augment cabal 

d'aliment

Mal funcionament del 

reboiler, condicions 

inadequades per la columna 
Disminuir cabal 

d'aliment

Temperatura 

Possible canvi físic del flux, 

mal funcionament de la 

columna 

Nivell del líquid

Augment cabal 

d'entrada

Augment de pressió del 

corrent, males condicions per 

B-3001 i K-3002

Recircular part 

del cabal 

d'entrada

Disminució pressió 

en la columna 

Augmentar 

pressió d'entrada



                                                                                               PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
                                                                                      CAPÍTOL 5. SEGURETAT INDUSTRIAL 

 

92/237 
 

 

Augment pressió 

columna 

Disc de ruptura 

d'emergència 

Disminució pressió 

columna 
Augmentar 

pressió d'entrada

Reflux insuficient Revisió B-3005

Augment de 

temperatura

Disposar de 

refrigeració

Mal funcionament 

vàlvula de tres vies

Manteniment 

vàlvula

Mal funcionament del 

reboiler, condicions 

inadequades per la columna 

Augmentar 

pressió del cabal 

d'aliment

MENYS

Mal funcionament 

calderí

Nivell del líquid

Elevat temps de 

residència en B-3001

Mal funcionament del 

reboiler, condicions 

inadequades per la columna Canviar 

paràmeres de B-

3001

Temperatura 

Augment de pressió del 

corrent

Manteniment 

calderí

Pressió Massa pèrdua de 

càrrega en vàlvula 

de tres vies

Manteniment 

vàlvula

Creació de camins 

preferents en 

l'empacat de la 

columna

Manteniment 

columna 

Cabal

Augment 

temperatura de la 

columna 

Disminució cabal 

d'aliment

Mal funcionament del 

reboiler, condicions 

inadequades per la columna ,  

 sobrecalentament de la 

columna 

Disminuir pressió 

cabal d'entrada

Augmentar cabal 

d'aliment

Mal funcionament 

reboiler 

Manteniment 

reboiler

Disminuir pressió 

d'entrada

Augment pressió en 

la columna 

Instal·lar bomba 

adicional

Disminució  cabal 

d'entrada

Concentració 

clorur de vinil

Males condicions 

operació columna

Menor purificació de la 

desitjada
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Data

13/6/2018

Pèrdua total de 

càrrega

Instal·lació bomba 

addicional 

Obstruccions 

canonades
Instal·lació filtre

Fuites per 

pressions 

elevades

Millor protecció 

dels equips 

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 5 de 5

EQUIP: Columna de Destil·lació K-3001

Descripció equip: Columna de destil·lació de rebliment la qual serveix per purgar el hidrogen gas que 

es te en el procés que sortira per caps, per cues surt el producte més pur el qual s'enviarà a una segona 

columna

Linies:  Entrada aliment, linia de caps, linia de cues, recirculat de vapor condensat (reflux) i linia que 

retorna a la columna des de el calderí.

Linia seleccionada: Retorn del calderí (des de W-3003)

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 

CabalNO Columna sense funcionament
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Augment cabal 

de cues

Augmentar potència 

reboiler

Fuita en tubs W-

3003
Protecció tubs 

Augment 

temperatura cues

Disminuir potència 

reboiler

Fallada vàlvula 

de serveis

Instal·lar vàlvula 

manual 

Obstrucció 

sortida W-3003

Manteniment 

bescanviador

Mal 

funcionament 

bescanviador    

W-3003

Fallada control 

de pressió de 

cues de columna 

Temperatura 

Condicions inadequades per 

la columna, no purificació 

desitjada

Millorar control 

Manteniment 

bescanviador

Augment pressió 

columna 

Disminuir cabal 

d'aliment

Augment 

temperatura del 

corrent

Pressió

Condicions inadequades per 

la columna, no purificació 

desitjada

Disposar sistema de 

refreigeració

Obstrucció tubs 

W-3003

Manteniment 

bescanviador

Disc de ruptura 

d'emergència 

MÉS

Cabal Augment cabal 

d'aliment

Condicions inadequades per 

la columna, no purificació 

desitjada
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Disminució cabal 

de cues

Disminuir potència 

reboiler

Fuita en tubs Protecció tubs 

Disminució 

temperatura cues

Augmentar potència 

reboiler

Fallada vàlvula 

de serveis

Instal·lar vàlvula 

manual 

Obstrucció 

sortida W-3003

Manteniment 

bescanviador

Disminució 

temperatura del 

corrent

Augmentar potència 

reboiler

Disminució 

pressió columna 

Massa baffles en 

tubs W-3003

Condicions inadequades per 

la columna, no purificació 

desitjada

Augmentar pressió 

cabal d'aliment

Millorar diseny 

bescanviador

Temperatura 

Condicions inadequades per 

la columna, no purificació 

desitjada

Mal 

funcionament 

bescanviador    

W-3003

Manteniment 

bescanviador

Fallada control 

de pressió de 

cues de columna 

Millorar control 

Pressió

MENYS

Cabal

Condicions inadequades per 

la columna, no purificació 

desitjada
Disminució cabal 

d'aliment

Augmentar cabal 

d'aliment



                                                                                               PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
                                                                                      CAPÍTOL 5. SEGURETAT INDUSTRIAL 

 

96/237 
 

 

 

 

 

Data

13/6/2018

Pèrdua total de càrrega

Instal·lació 

bomba 

addicional 

Obstruccions 

canonades

Instal·lació 

filtre

Fuites per pressions 

elevades 

Millor 

protecció dels 

equips 

Error en vàlvula entrada
Instal·lar 

vàlvula manual

NO Cabal
Columna sense 

funcionament

Descripció equip: Columna de destil·lació de plats perforats la qual surt per caps producte més pur i 

per cues un corrent de mescla orgànic que conté producte i tres subproductes que es tractaran 

posteriorment

Linies:  Entrada aliment, linia de caps, linia de cues, recirculat de vapor condensat (reflux) i linia que 

retorna a la columna des de el calderí.

Columna de Destil·lació K-3002

Linia seleccionada: Entrada aliment

PARAULA GUIA DESVIACIÓ

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 1 de 5

EQUIP:

CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 
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Error en vàlvula entrada
Instal·lar 

vàlvula manual

Cabal

Fallada control de cabal Augment de la pressió del 

fluid i per tant no separació 

desitjada.

Millorar control

MÉS

Temperatura

Mal funcionament 

bescanviador anterior 

(W-2002)

La columna no treballarà bé, 

hi haurà més fracció vapor 

de la desitjada

Manteniment 

equips

Pressió

La columna no treballarà bé, 

no hi haurà el gradent de 

pressió desitjat i la 

separació no serà la correcte

Obstruccions 

canonades, per tant 

augment pressió i 

temperatura

Instal·lar filtre

Obstruccions 

canonades 
Instal·lar filtre

Augment temperatura
Disposar de 

refrigeració

Vàlvula entrada més 

tancada de lo normal

Revisar equips 

i accessoris 
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Revisar equips 

i accessoris 

Fuites per pressions 

elevades 

Protecció 

canonades

MENYS

Cabal

Petita fuita per 

pressions elevades

Disminució de la pressió del 

fluid i per tant no separació 

desitjada.

Manteniment 

equips

Obstruccions 

canonades

Instal·lar un 

filtre 

Error en vàlvula entrada
Instal·lar 

vàlvula manual

Fallada control de cabal Millorar control 

Temperatura

Mal funcionament 

bescanviador anterior

La columna no treballarà bé, 

hi haurà més fracció líquida 

de la desitjada

Manteniment 

equips

Obstruccions 

canonades, per tant 

augment pressió i 

temperatura

Instal·lar un 

filtre 

Pressió

Obstruccions 

canonades 

La columna no treballarà bé, 

no hi haurà el gradent de 

pressió desitjat i la 

separació no serà la correcte

Instal·lar un 

filtre 

Disminució 

temperatura

Millorar 

l'operació del 

bescanviador

Vàlvula entrada més 

oberta de lo normal
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Data

13/6/2018

Massa recirculació 

de condensat de 

caps

Variar relació 

de reflux

Obstrucció tanc B-

3002 o 

bescanviador W-

3004

Manteniment 

tanc i 

bescanviador

Obstrucció 

canonades 
Instal·lar filtre

Fallada PALL i LAH

Instal·lar 

parada 

d'emergència

Fallada bomba P-

3003

Passar a línia 

doblada

NO Cabal 

No purificació del producte i 

inundació de la columna, 

incendi per ignició del 

hidrogen a baixa energia

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 2 de 5

EQUIP: Columna de Destil·lació K-3002

Descripció equip: Columna de destil·lació de plats perforats la qual surt per caps producte més 

pur i per cues un corrent de mescla orgànic que conté producte i tres subproductes que es 

tractaran posteriorment

Linies:  Entrada aliment, linia de caps, linia de cues, recirculat de vapor condensat (reflux) i linia 

que retorna a la columna des de el calderí.

Linia seleccionada: Caps de columna incloent B-3002 i bomba P-3003

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 
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Augment cabal 

d'aliment

Disminuir cabal 

d'aliment

Mal funcionament 

bomba P-3003

Passar a línia 

doblada

No funcionament 

de condensador 

Manteniment 

equips

Augment cabal 

d'aliment

Recircular part 

de corrent 

Massa pressió 

donada per bomba 

P-3003

Passar a línia 

doblada

Augment de 

pressió en el 

condensador

Manteniment 

equips

Obstrucció sortida 

tanc B-3002

Manteniment 

tanc 

Augment 

temperatura de la 

columna

Disminuir 

pressió cabal 

d'entrada

Gran diferència de 

temperatura amb 

l'exterior, mal 

aïllament

Millorar 

aïllament

Possible major separació del 

producte pero diferents 

condicions d'operació

Pressió

MÉS

Augment 

temperatura de la 

columna

Disminuir 

pressió cabal 

d'entrada

Temperatura

Augment de 

pressió  columna o 

tanc B-3002

Corrents en males 

condicions perque es pugui 

condensar tot i menor 

separació del producte

Vàlvules 

d'emergència

Mal funcionament 

reboiler o 

bescanviador

Manteniment 

equips

Concentració 

de HCl i 

Acetilè o 

components 

menys 

volàtils

Augment 

temperatura de la 

columna

No separació desitjada i 

massa cabal de caps per a 

posterior tractament 

Cabal 

Major purificació

Disminuir 

pressió cabal 

d'entrada
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Disminució 

temperatura de la 

columna

Augmentar 

potència 

reboiler

Fallada bomba P-

3003

Passar a línia 

doblada

Pèrdua de càrrega 

en condensador

Manteniment 

condensador

DIFERENT DE
Aparició 

cabal lìquid
Inundació columna 

No funcionament del 

bescanviador W-3004

Instal·lar 

parada 

d'emergència

Manteniment 

bescanviador

Concentració 

de HCl i 

Acetilè o 

components 

menys 

volàtils

Temperatura

Pèrdua de càrrega 

en la columna

No s'obté separació desitjada

Manteniment 

columna

Mal funcionament 

reboiler

Manteniment 

reboiler

Mal funcionament 

condensador W-

3004

Disminució 

temperatura de la 

columna

Producte menys pur

Augmentar 

potència 

reboiler

Revisió B-3005

Pressió

Disminució cabal 

d'aliment

Menor purificació del 

producte

Augmentar 

cabal d'entrada

Fuita per 

deteriorament 

columna per atac 

corrosiu

Millora 

protecció 

columna 

Disminució 

temperatura de la 

columna

Augmentar 

potència 

reboiler

Disminuir 

temporalment 

cabal sortida de 

B-3002

Disminució nivell 

de líquid de B-3002

Cabal Menor purificació

MENYS

Massa recirculació 

de condensat de 

caps



                                                                                               PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
                                                                                      CAPÍTOL 5. SEGURETAT INDUSTRIAL 

 

102/237 
 

 

 

Data

13/6/2018

Fallada vàlvula de 

control 

Passar a línia 

doblada

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 3 de 5

EQUIP: Columna de Destil·lació K-3002

Descripció equip: Columna de destil·lació de plats perforats la qual surt per caps producte més pur i 

per cues un corrent de mescla orgànic que conté producte i tres subproductes que es tractaran 

posteriorment

Linies:  Entrada aliment, linia de caps, linia de cues, recirculat de vapor condensat (reflux) i linia que 

retorna a la columna des de el calderí.

Linia seleccionada: Recirculació condensador (a partir de la bifurcació)

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 

NO Cabal

Mal funcionament de la 

columna, no es purga bé  el 

hidrogen 

Vàlvula de control 

tancada per fallada 

de controlador de 

temperatura de caps

Millorar control 

Obstrucció canonades Instal·lar filtre
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Mala relació de reflux Canviar-la

Fallada vàlvula de 

control de pressió 

columna

Instal·lar 

vàlvula manual 

Augment de 

temperatura de la 

columna

Baixar 

potència 

reboiler

Cabal

Mal funcionament de la 

columna, no es purga bé  el 

hidrogen 

Temperatura

Mal funcionament de la 

columna, no és purifica bé el 

producte i males condicions 

pels següents separadors

MÉS

Concentració 

reactius no 

reaccionats

Mal funcionament de 

la columna 
Mala purificació del producte

Manteniment 

columna 

Mal funcionament de 

la columna, augment 

del flux de vapor

Parada 

d'emergència i 

manteniment 

columna

Vàlvules de control 

més tancades del 

normal

Instal·lar 

vàlvula manual 

Corrent arriba a més 

temperatura per 

fallada d'equips 

anteriors

Manteniment 

equips

Gran diferència de 

temperatura amb 

l'exterior, mal 

aïllament

Millorar 

aïllament

Augment de pressió 

de la columna 

Instal·lar 

accidents al 

corrent 

d'entrada
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Fallada vàlvula de 

control de 

temperatura de caps 

de columna

Passar a línia 

doblada

Mannteniment 

bescanviador       

   W-3002

Mal funcionament de la 

columna

DIFERENT DE
Aparició 

cabal gas

Augment de pressió 

del corrent 
Augment pressió columna

Instal·lar algún 

accident

Pressió

Vàlvula de control 

massa obera per 

fallada de control

MENYS

Males condicions de retorn a 

columna 
Millora control

Mal funcionament de 

la columna, 

disminució del flux 

de vapor

Parada 

d'emergència i 

manteniment 

columna

Temperatura

Vàlvules de control 

completament 

obertes

Mal funcionament de la 

columna

Instal·lar 

vàlvula manual 

Mal funcionament  

bomba P-3002

Manteniment 

bomba

Disminució de 

temperatura de la 

columna

Augmentar 

potència 

reboiler

Disminució de 

pressió de la columna 

Augmentar 

pressió de 

cabal d'entrada

Mal funcnionament 

bescanviador W-3002

Cabal
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Data

13/6/2018

Obstrucció 

canonades
Instal·lar filtre 

Fuga per augment 

de pressió

Manteniment 

canonades

Obstucció en B-3006
Manteniment 

del tanc

Vàlvula de tres vies 

tancada
Revisió vàlvula

NO Cabal No purificació del producte

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 4 de 5

EQUIP: Columna de Destil·lació K-3002

Descripció equip: Columna de destil·lació de plats perforats la qual surt per caps producte més pur i 

per cues un corrent de mescla orgànic que conté producte i tres subproductes que es tractaran 

posteriorment

Linies:  Entrada aliment, linia de caps, linia de cues, recirculat de vapor condensat (reflux) i linia que 

retorna a la columna des de el calderí.

Linia seleccionada: Cues de columna incloent B-3006 (Corrent líquid a tractar)

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 
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Disminució 

temperatura de la 

columna 

Augmentar 

potència 

reboiler

Disminució pressió 

columna 

Augmentar 

pressió 

d'entrada

Augment pressió 

columna 

Vàlvula 

d'emergència 

Mal funcionament 

reboiler 

Manteniment 

reboiler

Massa reflux
Manteniment B-

3005

Augment de la 

pressió en B-3006

Vàlvula 

d'emergència 

Obstrucció 

canonades
Instal·lar filtre 

Taponament sortida 

de cues

Manteniment 

columna 

Augment de 

temperatura

Disposar de 

refrigeració

Augment nivell del 

líquid de B-3006

Vàlvula 

d'emergència 

Mal funcionament 

vàlvula de tres vies

Manteniment 

vàlvula

Mal funcionament 

calderí

Manteniment 

calderí

Recircular part 

del cabal 

d'entrada

Disminució pressió 

en la columna 

Concentració 

clorur de vinil

Mal funcionament 

de la columna 
Pèrdua de producte Revisió columna 

MÉS

Condicions inadequades per 

la cambra d'incineració

Manteniment 

columna 

Massa pressió 

donada per bomba P-

3004

Passar a línia 

doblada

Augment cabal 

d'entrada

Augment de pressió del 

corrent, males condicions pel 

posterior tractament a la 

cambra d'incineració

Augmentar 

pressió 

d'entrada

Cabal

Mal funcionament del 

reboiler, condicions 

inadequades per la cambra 

d'incineració, major 

necessitats de tractament

Augment cabal 

d'aliment

Taponament plats 

perforats de la 

columna 

Pressió

Disminuir cabal 

d'aliment

Temperatura 

Possible canvi físic del flux, no 

hauria de ser dolent per la 

cambra d'incineració

Nivell del 

líquid
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Augment pressió 

columna 

Vàlvula 

d'emergència 

Disminució pressió 

columna 

Augmentar 

pressió 

d'entrada

Reflux insuficient Revisió B-3002

Augment de 

temperatura

Disposar de 

refrigeració

Mal funcionament 

vàlvula de tres vies

Manteniment 

vàlvula

Mal funcionament 

calderí

Manteniment 

calderí

Mal funcionament 

reboiler 

Manteniment 

reboiler

Elevat temps de 

residència en B-3006

Canviar 

paràmeres de B-

3006MENYS

Cabal

Mal funcionament del 

reboiler, condicions 

inadequades per la columna ,  

sobrecalentament de la 

columna 

Nivell del 

líquid

Disminució  cabal 

d'entrada

Augment de pressió del 

corrent

Instal·lar 

bomba adicional

Augment pressió en 

la columna 

Disminuir 

pressió 

d'entrada

Pressió

Mal funcionament del 

reboiler, condicions 

inadequades per la columna 
Massa pèrdua de 

càrrega en vàlvula 

de tres vies

Manteniment 

vàlvula

Augment 

temperatura de la 

columna 

Disminuir 

pressió cabal 

d'entrada

Disminució cabal 

d'aliment

Augmentar 

cabal d'aliment

Temperatura 

Mal funcionament del 

reboiler, condicions 

inadequades per la columna 
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Data

13/6/2018

Pèrdua total de càrrega

Instal·lació 

bomba 

addicional 

Obstruccions 

canonades

Instal·lació 

filtre

Fuites per pressions 

elevades

Millor 

protecció dels 

equips 

NO Cabal
Columna sense 

funcionament

Linia seleccionada: Retorn del calderí (des de W-3005)

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 

Descripció equip: Columna de destil·lació de plats perforats la qual surt per caps producte més pur i 

per cues un corrent de mescla orgànic que conté producte i tres subproductes que es tractaran 

posteriorment

Linies:  Entrada aliment, linia de caps, linia de cues, recirculat de vapor condensat (reflux) i linia que 

retorna a la columna des de el calderí.

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 5 de 5

EQUIP: Columna de Destil·lació K-3002
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Augment cabal de cues

Augmentar 

potència 

reboiler

     Fuita en tubs       W-

3005
Protecció tubs 

Augment temperatura 

cues

Disminuir 

potència 

reboiler

Fallada vàlvula de 

serveis

Instal·lar 

vàlvula manual 

Obstrucció sortida W-

3005

Manteniment 

bescanviador

MÉS

Cabal

Condicions inadequades per 

la columna, no purificació 

desitjada

Temperatura 

Condicions inadequades per 

la columna, no purificació 

desitjada

Mal funcionament 

bescanviador W-3005

Fallada control de 

pressió de cues de 

columna 

Pressió

Condicions inadequades per 

la columna, no purificació 

desitjada

Augment pressió 

columna 

Obstrucció tubs W-

3005

Augment cabal 

d'aliment

Disminuir cabal 

d'aliment

Manteniment 

bescanviador

Manteniment 

bescanviador

Augment temperatura 

del corrent

Disposar 

sistema de 

refreigeració

Millorar control 

Disc de ruptura 

d'emergència 
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Disminució cabal de 

cues

Disminuir 

potència 

reboiler

Fuita en tubs Protecció tubs 

Disminució 

temperatura cues

Augmentar 

potència 

Fallada vàlvula de 

serveis

Instal·lar 

vàlvula manual 

Obstrucció sortida W-

3005

Manteniment 

bescanviador

Disminució 

temperatura del 

corrent

Augmentar 

potència 

reboiler

Augmentar 

cabal d'aliment

Temperatura 

Condicions inadequades per 

la columna, no purificació 

desitjada

Mal funcionament 

bescanviador W-3005

Manteniment 

bescanviador

Fallada control de 

pressió de cues de 

columna 

Millorar control 

Pressió

Condicions inadequades per 

la columna, no purificació 

desitjada

Disminució pressió 

columna 

Augmentar 

pressió cabal 

d'aliment

Errors de disseny de 

W-3005

Millorar diseny 

bescanviador

MENYS

Cabal

Condicions inadequades per 

la columna, no purificació 

desitjada

Disminució cabal 

d'aliment
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Data

13/6/2018

Fallada vàlvula 

entrada

Instal·lar vàlvula 

manual

Fuga canonada
Manteniment 

d'equips

Instal·lar filtre

Descripció equip: Reactor tubular encamisat, on els tubs porten rebliment de partícules de 

clorur de mercuri impregnades, al 10% en pes, en un suport de carbó actiu. Condicions 

d'operació: 110°C,  1,5 atm i una conversió del 98%. Dos reactors de 6,8 m³ funcionant en paral·lel 

per si s'espatlla un, i un tercer de repost.

Linies:  Entrada aliment, sortida producte, entrada refrigerant, sortida refrigerant.

Linia seleccionada: Entrada aliment

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 

NO

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 1 de 4

EQUIP: Reactor R-2001 2002 2003

Cabal
No s'alimenta el reactor, 

per tant no hi ha producció

Obstrucció 

canonada
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Manteniment 

d'equip

Doblar línia 

Manteniment 

d'equip

Doblar línia 

MÉS

Instal·lar filtre

Instal·lar vàlvula 

manual

Manteniment de 

l'equip

Afegir algun 

accident

Millor control 

Fallada vàlvula 

entrada

Mal 

funcionament 

W-2003

Cabal

Fallada del 

compressor El reactor no opera 

correctament, no s'obté 

conversió desitjada

Pot desestibilitzar-se la 

reacció i pot causar run 

away

El reactor no opera 

correctament, no s'obté 

conversió desitjada, danys 

materials del reactor

Canonades 

parcialment 

obstruides

Temperatura

Augment de 

pressió del 

corrent

Fallada del 

compressor 

Vàlvula 

d'entrada 

parcialment 

tancada

Pressió
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Doblar línia 

Doblar línia 

Manteniment de 

l'equip

Augmentar 

revolcions motor 

compressor

Millor control 

Controlar pressió 

corrent inerts del 

flash

Vàlvula més 

oberta del 

normal

El reactor no opera 

correctament, no s'obté 

conversió desitjada

Fallada del 

compressor 
El reactor no opera 

correctament, no s'obté 

conversió desitjada

Fallada vàlvula 

entrada

Mal 

funcionament 

W-2003
El reactor no opera 

correctament, no s'obté 

conversió desitjada
Pèrdua de 

càrrega

Manteniment de 

l'equip

Instal·lar vàlvula 

manual

Manteniment 

equip

Mantenimen de 

l'equip

INVERS Sentit del flux

Fallada 

compressors 

entrada

No es porta a terme la 

reacció

MENYS

Cabal

Temperatura

Pressió

PART DE 
Reactius amb 

impureses

Fallada del 

compressor 

Mal 

funcionament 

del Flash 

Producte de mala qualitat



                                                                                               PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
                                                                                      CAPÍTOL 5. SEGURETAT INDUSTRIAL 

 

114/237 
 

 

 

 

 

Data

13/6/2018

Flux invers
Revisar 

instal·lacions

Obstrucció 

sortida del 

reactor

Manteniment 

del reactor

Descripció equip: Reactor tubular encamisat, on els tubs porten rebliment de partícules de 

clorur de mercuri impregnades, al 10% en pes, en un suport de carbó actiu. Condicions 

d'operació: 110°C,  1,5 atm i una conversió del 98%. Dos reactors de 6,8 m³ funcionant en 

paral·lel per si s'espatlla un, i un tercer de repost.

Linies:  Entrada aliment, sortida producte, entrada refrigerant, sortida refrigerant.

Linia seleccionada: Sortida de producte

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 2 de 4

EQUIP: Reactor R-2001 2002 2003

NO Cabal No es purifica el producte

Manteniment 

canonades

No hi ha cabal 

d'entrada
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Major cabal 

d'entrada

Controlar 

condicions 

d'entrada

Manteniment 

reactor

Sistema 

d'alliberament 

de pressió

Major cabal 

d'entrada

Entrada de 

l'aliment a 

major 

temperatura

Augment de 

pressió dins del 

reactor

Obstrucció 

parcial a la 

sortida del 

reactor

Cabal

El reactor no opera 

correctament, no s'obté 

conversió desitjada

Temperatura
Males condicions d'operació 

pels següents bescanviadors

Millorar control T

Pressió

El reactor no opera 

correctament, no s'obté 

conversió desitjada, danys 

materials del reactor

Controlar 

condicions 

d'entrada

Fuita canonades

MÉS
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Pèrdua de 

càrrega dins del 

reactor

INVERS Sentit del flux

Fallada 

compressors 

sortida o mala 

instal·lació

No es porta a terme la 

purificació

Manteniment de 

l'equip

PART DE 

Menor 

concentració 

del producte

Múltiples raons 

de condicions 

d'operació

Producte de mala qualitat

Major control 

condicions del 

reactor

Manteniment 

canonades

Menor cabal 

d'entrada

Controlar 

condicions 

d'entrada

Millorar control P

Pressió

Fuita canonades
Els següents compressors 

han de augmentar la 

potència
Menor temps 

de residència

Augmentar 

turbulència 

MENYS

Cabal
No es compleixen els 

requeriments de producció

Temperatura

Entrada de 

l'aliment a 

menor 

temperatura
No es tenen les condicions 

òptimes per a la purificació

Millorar control T
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Data

13/6/2018

Fallada control de 

temperatura

Millorar control  

T

Fallada en vàlvula 

d'entrada

Instal·lar vàlvula 

manual

BLEN C.E. Full 3 de 4

EQUIP: Reactor R-2001 2002 2003

NO Cabal
No és manté la 

temperatura del reactor

Fallada bomba de 

serveis

Manteniment 

bomba 

Descripció equip: Reactor tubular encamisat, on els tubs porten rebliment de partícules de 

clorur de mercuri impregnades, al 10% en pes, en un suport de carbó actiu. Condicions 

d'operació: 110°C,  1,5 atm i una conversió del 98%. Dos reactors de 6,8 m³ funcionant en 

paral·lel per si s'espatlla un, i un tercer de repost.

Linies:  Entrada aliment, sortida producte, entrada refrigerant, sortida refrigerant.

Linia seleccionada: Entrada de refrigerant 

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 

ANÀLISI DE RISC - HAZOP
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Manteniment 

bomba 

Fallada vàlvula 

d'entrada

Instal·lar vàlvula 

manual

Fallada en vàlvula 

d'entrada 

Instal·lar vàlvula 

manual

Obstrucció 

canonades
Instal·lar filtre

Revisió caldera

Disminució de 

pressió del 

corrent

Temperatura
No s'arriba a la conversió 

desitjada

MENYS

Augmentar 

potència bomba 

de serveis

Instal·lar filtre

Manteniment 

bomba 

Cabal

Pressió

Pressió

MÉS

Fallada bomba de 

serveis

Manteniment 

bomba 

Cabal

Fallada bomba de 

serveis

Obstrucció 

canonades

Temperatura

El reactor no arriba a la 

temperatura òptima 

d'operació

Variació de la temperatura 

del corrent d'entrada del 

refrigerant

Pot haver-hi reacció 

descontrolada

Vàlvules més 

obertes de lo 

normal

Revisió vàlvules

Fallada bomba de 

serveis

Obstrucció 

canonades
Instal·lar filtre

Fallada bomba de 

serveis

Revisió caldera

Instal·lar 

accidents

Manteniment 

bomba 

Augment de 

pressió del 

corrent

No és manté la 

temperatura del reactor

Mal 

funcionament 

caldera 

Mal 

funcionament 

caldera 
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Data

13/6/2018

Fallada en 

vàlvules d'entrada

Instal·lar vàlvula 

manual

NO Cabal

Deteriorament d'equips i 

accesoris i majors 

necessitats de serveis 

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 4 de 4

EQUIP: Reactor R-2001 2002 2003

Fallada bomba de 

serveis

Manteniment 

bomba 

Descripció equip: Reactor tubular encamisat, on els tubs porten rebliment de partícules de 

clorur de mercuri impregnades, al 10% en pes, en un suport de carbó actiu. Condicions 

d'operació: 110°C,  1,5 atm i una conversió del 98%. Dos reactors de 6,8 m³ funcionant en 

paral·lel per si s'espatlla un, i un tercer de repost.

Linies:  Entrada aliment, sortida producte, entrada refrigerant, sortida refrigerant.

Linia seleccionada: Sortida de refrigerant 

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 
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Fallada vàlvula 

sortida

Instal·lar vàlvula 

manual

Fallada vàlvula 

sortida 

Instal·lar vàlvula 

manual

Obstrucció 

canonades
Instal·lar filtre

Temperatura

Augment cabal 

refrigerant 

El reactor no està operant 

correctament

Instal·lar control 

pels serveis

La reacció ha 

augmentat massa 

la temperatura

Augment cabal 

refrigerantMÉS

Manteniment 

bomba 

Cabal

Fallada bomba de 

serveis

Necessitat de canvi de 

equips de serveis

Manteniment 

bomba 

Vàlvules més 

obertes de lo 

normal

Revisió vàlvules

Pressió

Fallada bomba de 

serveis
Diferents condicions 

d'operació en l'area de 

seveis
Obstrucció 

canonades
Instal·lar filtre

Cabal

Fallada bomba de 

serveis

Manteniment 

bomba 

Obstrucció 

canonades
Instal·lar filtre

Pressió
Fallada bomba de 

serveis

Manteniment 

bomba 

MENYS Temperatura

Diferents condicions 

d'operació en l'area de 

seveis

El cicle tancat dels serveis 

tarda més 

La reacció no s'ha 

donat 

correctament

Disminució cabal 

de refrigerant 

d'entrada

Diferents condicions 

d'operació en l'area de 

seveis, necessitat de 

revisió del reactor

Possar en marxa 

reactor 

d'emergència

Instal·lar control 

pels serveis
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Data

13/6/2018

Fallada vàlvula 

d'entrada
Doblar línia

Fallada alarma 

pressió alta

Instal·lar 

parada 

Descripció equip: Tanc que serveix per poder fer front a possibles desviacions de l'arribada del 

cabal de reactiu subministrat per la planta del costat i per mantenir tmbé la concentració del 

reactiu sempre igual.

Linies:  Entrada reactiu i sortida reactiu.

Linia seleccionada: Entrada reactiu

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 

Obstrucció 

canonades

Instal·lació 

filtre

Mal entès amb 

l'empresa 

encarregada de 

suministrar els 

reactius

Evitar 

comunicació 

verbal, aplicar 

comunicació 

escrita

No comença el procés 

productiu, i perillositat 

per fuga

Cabal NO

Fuita per corrosió 

Millora en la 

protecció 

canonades

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 1 de 2

EQUIP: Tanc pulmó Clorur d'Hidrogen B-1002
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Major entrada 

reactiu que la 

acordada

MÉS

Disposar segon 

tanc de petites 

dimensions

Condicions inadequades 

del corrent de sortida i 

deteriorament de l'equip

Instal·lació 

filtre

Pressió

Arribada reactius 

a major pressió

Disposar de 

refrigeració

Instal·lació 

accidents 

Obstrucció 

canonades

Augment 

temperatura 

Cabal 

Temperatures 

exteriors 

elevades 

Temperatura

Augment de 

pressio del 

corrent

Millorar 

aïllament

Instal·lació 

accidents 

Sobrepressió del tanc

Condicions inadequades 

del corrent de sortida i 

deteriorament de l'equip

Arribada reactius 

a major 

temperatura
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Manteniment 

canonades

Instal·lar 

compressor a 

l'entrada

ADEMÉS DE Calentament

Mal aïllament 

tanc, elevades 

temperatures 

exteriors

Condicions inadequades 

del corrent de sortida

Millorar 

aïllament

Concentració
Arribada reactiu 

de mala qualitat

Condicions inadequades 

del corrent de sortida

Re-disseny de 

flash posterior

MENYS

INVERS Cabal 

Gradent de 

pressió invertit

Obstrucció 

entrada tanc

No comença el procés 

productiu

Disminució 

temperatura del 

corrent 

Arribada reactius 

a menor pressió

Sistema de 

calentament

Disminució 

diàmetre 

canonada

Millorar 

aïllament

Arribada reactius 

a menor 

temperatura

Sistema de 

calentament

Pressió

Disminució temperatura 

del tanc i condicions 

inadequades del corrent 

de sortida

Cabal 

Menor entrada 

reactiu que la 

acordada

Disminució pressió del 

tanc i condicions 

inadequades del corrent 

de sortida

Evitar 

comunicació 

verbal, aplicar 

comunicació 

escrita

Temperatura

Temperatures 

exteriors baixes 

Disminució pressió del 

tanc i condicions 

inadequades del corrent 

de sortida

Disminució de 

pressio del 

corrent

Disminució 

diàmetre 

canonada
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Data

13/6/2018

Condicions inadequades 

per les següents 

operacions

Doblar línia

Fuita per corrosió 

Millora en la 

protecció 

canonades

BLEN C.E. Full 2 de 2

EQUIP: Tanc pulmó Clorur d'Hidrogen B-1002

Descripció equip: Tanc que serveix per poder fer front a possibles desviacions de l'arribada del 

cabal de reactiu subministrat per la planta del costat i per mantenir tmbé la concentració del 

reactiu sempre igual.

Linies:  Entrada reactiu i sortida reactiu.

Fallada alarma 

pressió alta

Instal·lar 

parada 

Obstrucció 

canonades

Instal·lació 

filtre

No hi ha cabal 

d'entrada

Assegurar cabal 

d'entrada

CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 

ANÀLISI DE RISC - HAZOP

Linia seleccionada: Sortida reactiu

PARAULA GUIA DESVIACIÓ

NO Cabal 

Fallada vàlvula de 

sortida
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Manteniment 

del tanc

ADEMÉS DE Calentament

Mal aïllament 

tanc, elevades 

temperatures 

exteriors

Condicions inadequades 

del corrent de sortida

Millorar 

aïllament

Concentració
Arribada reactiu 

de mala qualitat

Condicions inadequades 

del corrent de sortida

Re-disseny de 

flash posterior

INVERS Cabal 

Gradent de 

pressió invertit No comença el procés 

productiu

Instal·lar 

compressor a 

l'entrada

Obstrucció 

sortida tanc

Pressió

Disminució 

temperatura del 

corrent 

Disminució temperatura 

del tanc i condicions 

inadequades del corrent 

de sortida

Sistema de 

calentament

Pèrdua de 

càrrega major a 

l'esperada

Instal·lar 

compressor 

Temperatures 

exteriors baixes 

MENYS

Cabal 
Obstrucció a la 

sortida del tanc

Augment desmesurat de 

la pressió

Manteniment 

del tanc

Temperatura

Disminució pressió del 

tanc i condicions 

inadequades del corrent 

de sortida

Millorar 

aïllament

Disminució de 

pressio del 

corrent

Disminució 

diàmetre 

canonada

Augment de 

pressio del 

corrent

Instal·lació 

accidents 

Pressió

Condicions inadequades 

del corrent de sortida i 

deteriorament de l'equip

MÉS

Cabal 
Pujada de pressió 

al tanc
Es buida el tanc

Anar buidant 

una part del 

tanc en un altre 

dipòsit

Temperatura

Condicions inadequades 

per les següents 

operacions

Millorar 

aïllament

Temperatures 

exteriors 

elevades 

Obstrucció 

canonades

Augment 

temperatura 

Instal·lació 

filtre

Disposar de 

refrigeració
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Data

13/6/2017

No funcionament de 

la bomba

Millor manteniment 

de bombes

Obstruccions 

canonades

Instal·lació de filtre 

a l'entrada

Fallada control de 

nivell
Millorar control

Fuges per 

deteriorament 

d'equips

Protecció dels 

equips 

Error en vàlvula 

entrada

Instal·lar vàlvula 

manual

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 1 de 3

EQUIP: Mixer B-2003

Descripció equip: Mixer on s'homogenitzen ambdós corrents de reactius purificats amb la recirulació 

de clorur de vinil abans d'entrar al reactor principal per faciliar la reacció.

Linies:  Entrada i sortida de l'aliment, corrent de recirculació de clorur de vinil.

Linia seleccionada: Corrent de reactius d'entrada

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 

No s'ompla el MixerNO Cabal
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Fallada vàlvules que 

mesclen ambdós 

reactius

Manteniment 

vàlvula

Fallada control de 

nivell
Millora control

Obstruccions 

canonades

Protecció dels 

equips 

Error en vàlvula 

entrada

Instal·lar vàlvula 

manual

Pèrdua de càrrega del 

corrent

Instal·lar bomba 

adicional

Cabal
Menys refredament del 

desitjat.
Millorar control

Error en control de 

nivell

Error en vàlvula 

entrada

Instal·lar vàlvula 

manual

Cabal

Temperatura

MENYS

Pèrdua de càrrega del 

corrent

Instal·lar bomba 

adicional

Corrent de sortida en 

condicions diferents a 

les de disseny

Pressió

Deteriorament mixer, 

corrent de sortida a més 

pressió de la de disseny

MÉS

Pressió

Fallada control de 

nivell

Corrent de sortida en 

condicions diferents a 

les de disseny Millorar control

Error en control de 

nivell
Millorar control

S'omplirà el Mixer més 

del desitjat.

Temperatura
Augment pressió del 

corrent

Posar algún 

accident per pèrdua 

de càrrega

Augment de pressió del 

recipient i corrent de 

sortida cap al reactor en 

condicions inadequades

INVERS
Direcció del 

cabal

Fallada vàlvules que 

mesclen ambdós 

reactius

No s'ompla el Mixer

Instal·lar mesurador 

de cabal amb 

alarma inclosa

DIFERENT DE

Entrada de 

matèria no 

desitjada

Mal funcionament 

dels flashos anteriors

Producte contaminat 

per mal estat de 

matèries primeres

Anàlisi freqüent de 

composició del 

cabal d'entrada a 

laboratori

Obstruccions 

canonades

Instal·lar un filtre 

abans de l'entrada
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Data

13/6/2017

No funcionament de 

la bomba

Millor manteniment 

de bombes

Obstruccions 

canonades

Instal·lació de filtre 

a la sortida

Fuges per 

deteriorament 

d'equips

Protecció dels 

equips i parada 

d'emergència

Error en vàlvula 

sortida

Instal·lar vàlvula 

manual

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 2 de 3

EQUIP: Mixer B-2003

Descripció equip: Mixer on s'homogenitzen ambdós corrents de reactius purificats amb la recirulació de 

clorur de vinil abans d'entrar al reactor principal per faciliar la reacció.

DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 

NO Cabal
S'omple el Mixer, es 

malmet.

Linies:  Entrada i sortida de l'aliment, corrent de recirculació de clorur de vinil.

Linia seleccionada: Corrent de sortida

PARAULA GUIA
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Instal·lar vàlvula 

manual

Augment pressió 

del corrent d'aliment

Vàlvula 

d'emergencia de 

gasos

Fallada vàlvula de 

control

Instal·lar vàlvula 

manual

Fallada control de 

nivell
Millorar control

Obstruccions 

canonades

Protecció dels 

equips 

Fallada control de 

nivell
Millorar control

Fallada control de 

nivell

Fallada control de 

nivell

By-Pass

Parada d'emergència

Augment pressió 

del corrent

Posar algún accident 

per pèrdua de 

càrrega

Augment de pressió del 

recipient i corrent de 

sortida cap al reactor en 

condicions inadequades

Temperatura

Pressió

MÉS

Corrent amb massa 

pressió per la entrada al 

reactor

Cabal
Error en vàlvula de 

control
Es buida el Mixer.

Cabal

Obstruccions 

canonades Menys refredament del 

desitjat.

Instal·lar un filtre 

abans de l'entrada

INVERS Direcció del cabal
Canvis del gradent 

de pressió
Desbordament del mixer

Instal·lar mesurador 

de cabal amb alarma 

inclosa a la sortida

Mal funcionament 

agitador

Error en vàlvula 

entrada

Instal·lar vàlvula 

manual

Homogenització

Licor de sortida mal 

mesclat, mal 

funcionament en el 

reactor.

Millorar l'agitació, 

augmentar temps 

de residència del 

mixer

Pressió
Pèrdua de càrrega 

del corrent

Instal·lar bomba 

adicional

Corrent de sortida en 

condicions diferents a 

les de disseny

Pèrdua de càrrega 

del corrent

Instal·lar bomba 

adicional
Temperatura

MENYS

Corrent de sortida en 

condicions diferents a 

les de disseny
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Data

13/6/2017

No funcionament de 

la bomba P-3006

Millor 

manteniment de 

bombes

Obstruccions 

canonades

Instal·lació de 

filtre a l'entrada

Fuges per 

deteriorament 

d'equips

Protecció dels 

equips 

Error en vàlvula 

entrada
Revisió vàlvula

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 3 de 3

EQUIP: Mixer B-2003

Descripció equip: Mixer on s'homogenitzen ambdós corrents de reactius purificats amb la recirulació de 

clorur de vinil abans d'entrar al reactor principal per faciliar la reacció.

Linies:  Entrada i sortida de l'aliment, corrent de recirculació de clorur de vinil.

NO Cabal No s'ompla el Mixer

Linia seleccionada: Corrent d'entrada de Clorur de Vinil recirculat

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 
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Sortida de caps de B-

3003 a major 

temperatura

Accions 

correctores del 

Flash

Fallada vàlvula 

d'entrada

Manteniment 

vàlvula

Sortida de major 

flux de vapor per cas 

de B-3003

Accions 

correctores del 

Flash

Obstruccions 

canonades

Protecció dels 

equips 

Pèrdua de càrrega 

del corrent

Instal·lar bomba 

adicional

Pèrdua de càrrega 

del corrent

Instal·lar bomba 

adicional

INVERS Direcció del cabal

Fallada vàlvules que 

mesclen ambdós 

reactius

No s'ompla el Mixer

Instal·lar 

mesurador de 

cabal amb alarma 

inclosa

Augment pressió del 

corrent per equips 

anteriors o 

Posar algún 

accident per 

pèrdua de càrrega

Error en vàlvula 

entrada

Instal·lar vàlvula 

manual

Sortida de caps de B-

3003 a menor 

temperatura

Accions 

correctores del 

Flash

Temperatura

Corrent de sortida en 

condicions diferents a 

les de disseny

Pressió

Corrent de sortida en 

condicions diferents a 

les de disseny
Vàlvula d'entrada 

més tancada del 

normal

Revisió vàlvula

DIFERENT DE
Entrada de matèria 

no desitjada

Mal funcionament 

dels flashos 

anteriors

Producte contaminat 

per mal estat de 

matèries primeres

Anàlisi freqüent 

de composició del 

cabal d'entrada a 

laboratori

MÉS

Cabal

MENYS

Cabal
Menys refredament del 

desitjat.

Error en vàlvula 

entrada S'omplirà el Mixer de 

producte més del 

desitjatMal funcionament 

flash B-3003
Manteniment flash

Temperatura

Deteriorament mixer, 

corrent de sortida a més 

pressió de la de disseny

Obstruccions 

canonades

Instal·lar un filtre 

abans de l'entrada

Revisió vàlvula

Pressió

Augment de pressió del 

recipient i corrent de 

sortida cap al reactor en 

condicions inadequades
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Data

13/6/2018

Retenció del fluid 

en algún punt dels 

tubs del tram 

d'entrada

Manteniment 

dels tubs

Pèrdua total de 

càrrega de l'oli en 

algún punt del 

circuit tancat

Augmentar 

potència bombes 

o instal·lar-ne 

més

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 1 de 4

EQUIP: Caldera 

Descripció equip: Caldera pirotubular situada en l'àrea de serveis la qual calenta oli tèrmic de 

90 graus a 130 per introduir-ho en un circuit tancat pels bescanviadors i els reboilers. 

Linies: Entrada oli, sortida ol, entrades aire i gas natural, sortida de gasos de combustió

Linia seleccionada: Entrada oli

PARAULA 

GUIA
DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES

ACCIONS 

CORRECTORES 

Obstrucció en la 

entrada de la 

caldera 

Instal·lar un filtre 

NO Cabal

No s'abasteix el procés 

de fluid refrigerant, no 

funcionament 

bescanviadors i reboilers
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Massa potència en 

reboiler

Augment de 

pressió del corrent

Dilatació 

canonades

Sobrepressió que pot 

causar canvi de fase d'oli 

i deteriorament caldera

Disposar de 

sistema de 

refrigeració

Instal·lar filtre

Manteniment 

equips

MÉS

Revisió i 

manteniment 

d'equips

Cabal
Fallada en la 

posada en marxa
Diferent bescanvi 

Recirculació part 

del cabal 

d'entrada

Temperatura

Corrent d'oli d'entrada 

al procés a major 

temperatura, 

sobreescalfament 

Obstruccions 

canonades

Augment de la 

temperatura del 

corrent

Equips en males 

condicions

Pressió

Instal·lar algún 

accident

Fallada en 

bescanviadors

Fallada en la 

posada en marxa
Diferent bescanvi 

Instal·lar control 

de nivell 

Temperatura

Fallada en 

bescanviador

Necessitat d'augmentar 

cabals de combustible i 

més despesa en serveis 

Manteniment 

bescanviador

Insuficient 

potència en 

reboilers

Augmentar 

potència reboiler

Pèrdua de càrrega 

del corrent

Instal·lar bomba 

adicionalMENYS

Equips en males 

condicions

Insuficient 

potència en 

bombes
Pressió

Possibilitat de que el oli 

no arribi a abastir tots 

els equips

Manteniment 

equips

Instal·lar bomba 

adicional

Protecció 

canonades 

Cabal
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Data

13/6/2018

Atasc en la caldera
Manteniment 

dels tubs

El fluid no arriba a 

entrar en la 

caldera

Augmentar 

potencia bombes 

o instal·lar-ne 

més

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 2 de 4

EQUIP: Caldera 

Descripció equip: Caldera pirotubular situada en l'àrea de serveis la qual calenta oli tèrmic de 

90 graus a 130 per introduir-ho en un circuit tancat pels bescanviadors i els reboilers. 

Linies: Entrada oli, sortida ol, entrades aire i gas natural, sortida de gasos de combustió

Linia seleccionada: Sortida oli

PARAULA 

GUIA
DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES

ACCIONS 

CORRECTORES 

NO Cabal

Deteriorament equip per 

sobrepressió i no es 

disposa de refrigerant pel 

procés

Obstrucció en la 

sortida de la 

caldera

Instal·lar un filtre 



                                                                                               PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
                                                                                      CAPÍTOL 5. SEGURETAT INDUSTRIAL 

 

135/237 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entra més cabal a 

la caldera

Accions 

correctores full 1 

de 4

Flama massa gran Regular cremador

Obstruccions 

caldera

Diferent bescanvi al 

esperat, no es tenen les 

condicions desitjades en 

el procés i el fluid pot 

canviar d'estat físic

Instal·lar filtre a 

l'entrada

Temperatura Massa cabal de gas 

natural

Entra a més 

pressió a la caldera 

Accions 

correctores full 1 

de 4

Pressió

Deteriorament equip i 

corrent en males 

condicions per tot el 

procés, pot canviar d'estat 

físic

Augment de la 

temperatura del 

corrent

MÉS

Cabal

Augment de 

pressió en la 

caldera

Deteriorament equip per 

sobrepressió i mateix 

fenòmen en canonades, 

diferent bescanvi al 

esperat

Entra a més 

temperatura a la 

caldera

Instal·lar algún 

accident

Accions 

correctores full 1 

de 4

Disminuir cabal 

de combustible

Disposar de 

sistema re 

refrigeració en 

l'area de serveis
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Augmentar cabal 

de gas natural o 

aprofitar calor 

autogenerat

Pèrdua de càrrega 

en la caldera

Canviar 

condicions 

d'operació

Dilatació 

canonades sortida

Protecció 

canonades

Fallada en la 

posada en marxa

Repetir posada 

en marxa

Pèrdua de càrrega 

en aquest tram

 Instal·lar bomba 

adicional

Insuficient cabal 

de gas natural

Expansió del fluid 

per canvi d'estat 

físic

Pressió

MENYS

Diferent bescanvi al 

esperat, no es tenen les 

condicions desitjades en 

el procés

Accions 

correctores full 1 

de 4

Aplicar millores 

d'operació

Entrada a la 

caldera a menor 

temperatura

Insuficient 

bescanvi per 

disseny erroni

Temperatura

Diferent bescanvi al 

esperat, no es tenen les 

condicions desitjades en 

el procés

Cabal
No s'abasteix el procés 

com es desitja

Fuga en els tubs 

de la caldera
Protecció caldera

Instal·lar control 

de temperatura
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Data

13/6/2018

No 

subministrament 

del combustible 

gas natural

Disposar de 

reserves de 

combustible 

Atasc en el 

cremador

Manteniment 

cremador

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 3 de 4

EQUIP: Caldera 

Descripció equip: Caldera pirotubular situada en l'àrea de serveis la qual calenta oli tèrmic de 

90 graus a 130 per introduir-ho en un circuit tancat pels bescanviadors i els reboilers. 

Linies: Entrada oli, sortida ol, entrades aire i gas natural, sortida de gasos de combustió

Linia seleccionada: Entrada aire, gas natural + metà recirculat

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 

Obstrucció en les 

canonades de 

subministrament

NO Cabal
No es duu a terme la 

combustió 

Instal·lar filtre
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Subministrament 

combustible en 

diferents 

condicions

Augment de 

pressió del corrent

Augment de la 

temperatura del 

corrent
Mal 

subministrament 

del aire i gas 

natural

MÉS

Cabal

Mal 

subministrament 

del aire i gas 

natural

Temperatura

Pressió

Obstruccions 

canonades
Instal·lar filtre

Disposar de 

sistema de 

refrigeració 

Instal·lar 

accident i 

canviar de 

subministrador

Elevada temperatura de 

l'oli i malgast energètic

Recircular part 

d'aquest corrent

Deteriorament canonades

Deteriorament canonades

Disposar de 

sistema de 

refrigeració i 

canviar de 

subministrador

Accions 

correctores de 

"MÉS Pressió"
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Mal 

subministrament 

del aire i gas 

natural

Fuita en 

canonades 

d'entrada

Cabal

Temperatura
No es duu a terme la 

combustió complertaMal 

subministrament 

del aire i gas 

natural

Mal 

subministrament 

del aire i gas 

natural

MENYS

Pressió

Males condicions per la 

combustió, el oli no estarà 

a la temperatura desitjada
Instal·lar 

bomba 

adicional i 

canviar de 

subministrador

Aprofitar calor 

auto-generat i 

canviar de 

subministrador

Protecció 

canonades

Insuficient 

potència en 

compressor

Instal·lar 

bomba 

adicional

Accions 

correctores 

"MENYS 

PRESSIÓ"

Pèrdua de càrrega 

del corrent

Dilatació 

canonades

Insuficient cabal per la 

combustió complerta

Protecció 

canonades

Disposar de 

reserves de 

combustible i 

canviar de 
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Data

13/6/2018

No entrada dels 

gasos al cremador

Accions 

correctores full 

3 de 4 

Atasc sortida de 

gasos de 

combutió

Manteniment 

de la caldera i 

canonades

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 4 de 4

EQUIP: Caldera 

NO Cabal

Deteriorament de la caldera 

per sobrepressió i no 

bescanvi desitjat

Descripció equip: Caldera pirotubular situada en l'àrea de serveis la qual calenta oli tèrmic de 

90 graus a 130 per introduir-ho en un circuit tancat pels bescanviadors i els reboilers. 

Linies: Entrada oli, sortida ol, entrades aire i gas natural, sortida de gasos de combustió

Linia seleccionada: Sortida gasos de combustió

PARAULA 

GUIA
DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES

ACCIONS 

CORRECTORES 
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Compressió dels 

gasos en la 

caldera

Major espai 

zona per on 

van aquests 

gasos 

Cabal

Massa cabal dels 

gassos a l'entrada 

del cremador

Disminuir 

velocitat del 

gas en aquell 

tram

Pressió

Obstruccions 

canonades de 

sortida gasos

Cabal de gasoos de 

combustió a diferent 

condició pel posterior 

tractament

Instal·lar filtre 

Augment de la 

temperatura del 

corrent

Disposar de 

sistema de 

refrigeració

Entrada dels 

gasos a major 

pressió

Accions 

correctores full 

3 de 4 

Accions 

correctores full 

3 de 4 

Baixar potència 

cremador

Revisar 

condicions i 

paràmetres 

MÉS

Concentració 

CO2

Mala combustió 

dels gasos

Mala relació 

estequiomètrica 

gasos d'entrada

Majors necessitats pel 

Scrubber de CO2
Assegurar 

cabals de gasos 

o posar excès 

d'oxigen

Temperatura

Entrada a la 

caldera a major 

temperatura Cabal de gasoos de 

combustió a diferent 

condició pel posterior 

tractament

Deteriorament de la 

carcassa de la caldera i més 

corrent de CO2 a tractar

Major cabal 

d'entrada de 

gassos
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Protecció 

canonades

Cabal

Obstruccions 

canonades de 

sortida gasos

Instal·lar filtre 

Fuita en 

canonada o 

carcassa de la 

caldera

Protecció 

equips

Major pèrdua de 

càrrega en la 

caldera

Reduir espai 

per on passen 

els gasos de 

combustió

Mal 

subministrament 

del aire i gas 

natural

Accions 

correctores full 

3 de 4 

Accions 

correctores full 

3 de 4 

Pèrdua de 

càrrega del 

corrent

Instal·lar 

compressor 

adicional

Cabal de gasoos de 

combustió a diferent 

condició pel posterior 

tractament

Revisar 

condicions i 

paràmetres 

d'aquests dins MENYS
Temperatura

Mala combustió 

dels gasos

Mal 

subministrament 

del aire i gas 

natural

Pressió

Dilatació 

canonades
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Data

13/6/2018

Obstrucció canonada 

d'entrada
Instal·lar filtre

No arriba el cabal des 

de la caldera

Manteniment 

caldera

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 1 de 4

EQUIP: Scrubber de llit fix per eliminar el CO2

Descripció equip: Scrubber de llit fix d'anells de plàstic per netejar les emissions de CO2 provinents de la 

caldera a través de l'absorció en l'amina MEA subministrada amb "spray"

Linies: Entrada CO2, sortida gas net, entrada amina, sortida de líquid residual

Linia seleccionada: Entrada CO2

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 

NO Cabal
No funcionament del 

Scrubber
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Cabal

Diferents condicions 

de sortida de la 

caldera 

Insuficient cabal d'amina per 

tant CO2

Obstruccions 

canonades 
Instal·lar filtre

Massa potència 

donada pel 

compressor anterior

Temperatura

Desgast ràpid dels anells de 

plàstic i no condicions 

òptimes 

Manteniment 

caldera

Massa potència 

donada pel 

compressor anterior

Augment de les 

emissions de CO2 de 

la caldera per mal 

funcionament

Sobrepressió dins l'equip i 

deteriorament d'aquest i de 

les canonades d'entrada

MÉS Disposar de 

control de 

pressió abans 

de l'entrada

Massa potència 

donada pel 

compressor anterior

Augment de la 

temperatura del 

corrent

Pressió

Disposar de 

control de 

pressió abans 

de l'entrada

Disposar de 

sistema de 

refrigeració

Manteniment 

caldera

Disposar de 

control de 

pressió abans 

de l'entrada
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Disminució de la 

temperatura del 

corrent

Augmentar 

temperatura 

de sortida

Temperatura

A DEMÉS

No condicions 

adequades de 

ninguna de les tres T

Formació de CO

Diferents condicions 

de sortida de la 

caldera 

Diferents condicions pel 

Scrubber

Manteniment 

caldera

Poca potència donada 

pel compressor 

anterior

Disposar de 

control de 

pressió abans 

de l'entrada

Poca potència donada 

pel compressor 

anterior

Disposar de 

control de 

pressió abans 

de l'entrada

Cabal

Disminució de les 

emissions de CO2 de 

la caldera per mal 

funcionament

Massa cabal d'amina, pot 

arrosegar més fácilment tot 

el corrent de gas

Manteniment 

caldera

S'emetrà gas més 

problemàtic a l'atmosfera

Mantenir 

condicions 

òptimes per les 

tres T's

Pressió

MENYS

Diferents condicions pel 

Scrubber
Masses accidents en 

canonades

Augmentar 

potència del 

compressor
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Data

13/6/2018

Atasc per males 

condicions de anells

Manteniment 

del llit 

Massa cabal d'amina 

d'entrada

Disminuir 

potència bomba

Sortida taponat
Manteniment 

Scrubber

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 2 de 4

EQUIP: Scrubber de llit fix per eliminar el CO2

Descripció equip: Scrubber de llit fix d'anells de plàstic per netejar les emissions de CO2 provinents de 

la caldera a través de l'absorció en l'amina MEA subministrada amb "spray"

Linies: Entrada CO2, sortida gas net, entrada amina, sortida de líquid residual

Linia seleccionada: Sortida gas net

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 

Obstruccions canonades 

NO Cabal

Corrent líquid de sortida de 

diferent composició i 

sobrepressió del Scrubber

Instal·lar filtre
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Entrada a més 

temperatura

Accions 

correctores full 

1 de 4MÉS

Temperatura

Si en la torxa no es troben en 

condicions òptimes les 3 T's 

es pot formar CO

Obstrucció per 

embrutiment dels anells

Deteriorament canonades

Manteniment 

del llit   

Pressió

No entrada d'amina  

El CO2 es comprimeix 

per culpa dels anells

Revisar bomba 

de servei

Manteniment 

del llit   

Accions 

correctores full 

1 de 4

Obstruccions canonades Instal·lar filtre

Augment de la 

temperatura del corrent

Canvi en la 

temperatura de 

l'amina per 

mantenir la 

reacció

Accions 

correctores full 

1 de 4

Cabal
Major cabal a l'entrada 

del Scrubber

Més necessitats de 

combustible per la posterior 

torxa i major pressió per a les 

canonades

Entrada a la columna a 

major pressió
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Entrada a menor 

temperatura

Accions 

correctores full 

1 de 4

Fuita

MENYS

Accions 

correctores full 

1 de 4

Dilatació dels equips 
Protecció 

equips

Disminució de la 

temperatura

Instal·lar 

bescanviador a 

la sortida

Temperatura

Si en la torxa no es troben en 

condicions òptimes les 3 T's 

es pot formar CO

Entrada a la columna a 

menor pressió

Massa cabal d'amina 

Menor cabal a l'entrada 

del Scrubber

Protecció 

equips

Accions 

correctores full 

1 de 4

Instal·lar 

compressor a la 

sortida

Masses accidents en 

canonades

Disminueix la temperatura 

del corrent per tant en la 

torxa no es trobaran bones 

condicions

Pressió

Canviar el cabal 

de CO2 per 

mantenir el 

bon 

funcionament

Cabal
Malgast de combustible en la 

torxa
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Data

13/6/2018

Obstrucció canonada 

d'entrada
Instal·lar filtre

No arriba el cabal des 

de els serveis

Revisar bomba 

de serveis

Scrubber de llit fix per eliminar el CO2

NO Cabal No absorció del CO2

Descripció equip: Scrubber de llit fix d'anells de plàstic per netejar les emissions de CO2 provinents 

de la caldera a través de l'absorció en l'amina MEA subministrada amb "spray"

Linies: Entrada CO2, sortida gas net, entrada amina, sortida de líquid residual

Linia seleccionada: Entrada amina 

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 3 de 4

EQUIP:
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Obstruccions 

canonades 
Instal·lar filtre

Augment de la 

temperatura del 

corrent

Disposar de 

refrigeració

Augment 

temperatura en tanc 

on s'emmagatzema 

l'amina

Millorar 

control de 

temperatura i 

refrigeració

Massa potència 

donada per la bomba 

de serveis

Instal·lar 

control de 

pressió

Temperatura

Massa pressió donada 

per la bomba

El Scrubber no treballarà en 

les condicions adequades

Instal·lar 

control de 

pressió

Pressió

Cabal

Arrastrament dels anells de 

plàstic i dificultad per la 

absorció del CO2

Revisar bomba 

de serveis

Augment potència de 

bomba de serveis

Augment de la pressió en el 

Scrubber, deteriorament 

d'aquest

MÉS
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Disminució 

temperatura en tanc 

on s'emmagatzema 

l'amina

Augmentar la 

pressió del 

tanc

Manteniment 

bomba 

Temperatura

Poca pressió donada 

per la bomba
Condicions inadequades per 

al funcionament correcte del 

Scrubber

Doblar bomba 

de serveis

Pressió

L'amina no es quedarà 

correctament impregnada en 

els anells de plàstic

MENYS

Insuficient potència 

donada per la bomba 

de serveis

Doblar bomba 

de serveis

Masses accidents en 

canonades

Augmentar 

pressió del 

corrent

Disminució de la 

temperatura del 

corrent

Augmentar 

pressió del 

corrent

Cabal
Fallada bomba de 

serveis 
Insuficient absorció
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Data

13/6/2018

Massa cabal de CO2

Instal·lar 

accidents en la 

entrada de CO2

No entra cabal d'amina
Revisar serveis i 

canonades

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 4 de 4

EQUIP: Scrubber de llit fix per eliminar el CO2

Descripció equip: Scrubber de llit fix d'anells de plàstic per netejar les emissions de CO2 provinents de la 

caldera a través de l'absorció en l'amina MEA subministrada amb "spray"

Linies: Entrada CO2, sortida gas net, entrada amina, sortida de líquid residual

Linia seleccionada: Sortida líquid residual

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 

NO Cabal

Augment de pressió en la 

columna, mal funcionament 

d'aquesta
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MÉS

Cabal Major cabal d'entrada
Augment de pressió en las 

canonades

Pressió

Obstrucció anells de 

plàstic
Renovació del llit

Obstruccions canonades Instal·lar filtre

Augment de la 

temperatura del corrent

Disposar de 

sistema 

refrigerant

Accions 

correctores 3 de 

4

Temperatura

Augment de pressió 

del corrent

Corrent de sortida que es vol 

aprofitar a diferents 

condicions

Instal·lar 

expansor

Corrent de CO2 a 

temperatura molt 

elevada

Disposar de 

sistema 

refrigerant

Corrent de sortida que es vol 

aprofitar a diferents 

condicions
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Accions 

correctores full 1 

de 4 

Augmentar 

càrrega de amina

Pressió

MENYS
Instal·lar bomba 

adicional

Masses accidents en 

canonades

Corrent de sortida que es vol 

aprofitar a diferents 

condicions

Augmentar 

pressió del 

corrent

Disminució de la 

temperatura del corrent

Accions 

correctores full 3 

de 4

Cabal

Corrent de sortida que es vol 

aprofitar a diferents 

condicions

Temperatura

Es refreda per 

diferència de 

temperatura amb 

l'exterior Corrent de sortida que es vol 

aprofitar a diferents 

condicions

Millorar 

aïllament

Disminució de la 

pressió del corrent

Massa cabal de CO2

El líquid no decanta 

dels anells cap al 

dipòsit inferior
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Data

13/6/2018

Fuges canonades 

anteriors

Millor 

manteniment

Obstrucció canonades Instal·lar filtre

No s'alimenta el procés, 

per tant no hi ha 

producció.

Manteniment 

vàlvula

Descripció equip: Bomba d'mpulsió de cues de columna, encara que està per si el fluid 

expermentés una gran pèrdua de càrrega ja que en condicions normals el fluid té la suficient 

pressió per arribar al següent equip.

Linies:  Entrada i sortida 

NO Cabal líquid

Bloqueig vàlvula 

entrada

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E. Full 1 de 2

EQUIP: Bomba P-3003/0 1 i 3005/0 1

Linia seleccionada: Corrent d'entrada

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 
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Vàlvula d'entrada 

massa oberta
Tancar-la 

Temperatura 
Mal funcionament de 

la columna 

Manteniment 

columna 

Temperatura 
Mal funcionament de 

la columna 

Manteniment 

columna 

MENYS
Corrent en males 

condicions per a 

següents operacions

Pressió

Masses accidents 

durant el tram
Corrent en males 

condicions per a 

següents operacions

Instal·lar 

bomba 

Disminució 

temperatura en 

canonada

Instal·lació 

equip calefactor

Mal funcionament de 

la columna 

Vàlvula d'entrada 

més tancada del 

normal

El procés no seguirà 

operant correctament

Manteniment 

columna 

Obrir-la

Cabal líquid

Instal·lar filtre

Obrir-la

Manteniment 

columna 

Mala instal·lació

Ser-hi presents 

en el moment 

que el tècnic 

l'instal·la

ADEMÉS DE  Cabal Gas

Cues de columna a 

més temperatura de 

la desitjada

Cavitació de la bomba 
Disposar de 

refrigeració 

INVERS Sentit del flux

Mal funcionament de 

la bomba

El procés no complirà 

amb els requisits

Major 

manteniment

Mal funcionament de 

la columna

MÉS

Cabal líquid
La bomba pot no 

aguantar la pressió

Possibles danys a la 

bomba i corrent en 

Pressió

Obstrucció canonades
Possibles danys a la 

bomba i corrent en 

males condicions per 

següents operacions
Vàlvula d'entrada 

massa tancada



                                                                                               PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
                                                                                      CAPÍTOL 5. SEGURETAT INDUSTRIAL 

 

157/237 
 

 

 

 

 

 

Data

13/6/2018

Problemes elèctrics

Problemes de 

lubricació

Major 

manteniment

Bruticia en el 

compressor 
Major neteja

Desgast 

compressor per 

atac del HCl

Mirar un altre 

model o 

encendre línia 

NO Cabal gas

Evitar 

comunicació 

verbal, aplicar 

comunicació 

escrita

Mal entès amb 

l'empresa 

encarregada de 

suministrar els 

reactius

No s'alimenta el procés, 

per tant no hi ha 

producció.

Mal funcionament 

del compressor: Encendre linia 

doblada 

Full 2 de 2

EQUIP: Bomba P-3003/0 1 i 3005/0 1

Descripció equip:  Bomba d'mpulsió de cues de columna, encara que està per si el fluid 

expermentés una gran pèrdua de càrrega ja que en condicions normals el fluid té la 

suficient pressió per arribar al següent equip.

Linies:  Entrada i sortida 

ANÀLISI DE RISC - HAZOP BLEN C.E.

Linia seleccionada: Corrent de sortida

PARAULA GUIA DESVIACIÓ CAUSES CONSEQÜÈNCIES
ACCIONS 

CORRECTORES 
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Error en vàlvula de 

sortida

Instal·lar 

vàlvula manual

Mal funcionament 

de la bomba
Canviar bomba

Temperatura

Entrada a la bomba 

a menys 

temperatura

Instal·lar 

serpentí

Bomba espatllada
Corrent en males 

condicions per a Canviar bomba

MENYS

Corrent en males 

condicions per a 

següents operacions

Corrent en males 

condicions per a 

següents operacions
Disposar de 

refrigeració

Instal·lar 

accident

Pressió

Potència escollida 

errònia 

Revisar i 

confirmar les 

Error en vàlvula 

entrada

Instal·lar 

vàlvula manual

EL segúent bescanviador 

no rebrà el cabal 

corresponent al disseny 

i les condicions al flash 

següent no seran les 

indicades.

Evitar 

comunicació 

verbal, aplicar 

comunicació 

escrita

Massa augment de 

pressió

Temperatura
Entrada a la bomba 

a més temperatura

MÉS

Cabal gas

Més reactiu del 

demanat

ADEMÉS DE  Cabal Gas
Condensació del 

gas

Es fa malbé el 

compressor

Apropar més el 

compressor a 

on surt el 

reactiu

Cabal gas

Obstruccions 

canonades
EL segúent bescanviador 

no rebrà el cabal 

corresponent al disseny 

i les condicions al flash 

següent no seran les 

indicades.

Instal·lar un 

filtre abans de 

l'entrada

Corrent en males 

condicions per a 

següents operacions

Pressió
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5.7 CLASSIFICACIÓ DE LES ZONES ATEX 
Es coneix com a ATEX (ATmosfera EXplosiva) al conjunt de Directives Europees que regulen les 

atmosferes potencialment explosives.  Aquestes estableixen les mesures necessàries per 

garantir la seguretat davant les explosions. 

Una atmosfera explosiva és la mescla amb el aire, en condicions atmosfèriques, de substàncies 

inflamables en forma de gasos, vapors, boires o pols, en les que rere una ignició, la combustió 

es propaga a la totalitat de la mescla no cremada. 

Sempre que existeixin substancies inflamables en l’empresa en forma de gas, vapor, boires o 

pols i aquests puguin mesclar-se amb l’aire en quantitats perilloses, existeix el risc d’explosió i 

per tant és necessari que aquest risc sigui avaluat i controlat.  

El primer pas a fer serà evitar qualsevol risc o possibilitat de la formació de ATEX.  

El segon pas serà avaluar tots els riscos que no s’hagin pogut evitar, es a dir, avaluar el risc 

d’ignició de l’ATEX. 

I per últim, aplicar les mesures de protecció oportunes per que en cas de que es materialitzi el 

risc, s’asseguri la seguretat dels treballadors.  

Per tal de determinar les mesures de prevenció i protecció que s’hagin de determinar, 

l’empresa BLEN S.L, ha de classificar, en zones, les àrees que siguin susceptibles de formar 

atmosferes explosives. Cal esmentar que la classificació s’ha realitzat seguint els criteris del 

Real Decret 681/2003. 

Aquesta classificació ha de realitzar-se tenint en compte el tipus de substància que origina 

l’atmosfera explosiva, la freqüència amb la que es produeixen les atmosferes explosives i la 

seva duració. 

Existeixen dos tipus de zona ATEX: 

• Classe 1: aquelles en les que pot haver o hi ha gasos, vapors o boires en quantitat 

suficient per produir atmosferes explosives o inflamables. 

• Classe 2: aquelles en les que pot haver o hi ha pols inflamable. 
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A l’empresa BLEN S.L només es té en compte les zones ATEX de classe 1 ja que no es disposa 

de pols inflamable.  

Dins de les zones de classe 1 hi ha diferents subzones segons la freqüència i duració de les 

ATEX. 

• ZONA 0: hi ha ATEX present de forma permanent o per un període de temps prolongat, 

o amb freqüència. 

Per norma general, no és acceptable la presencia permanent d’ATEX, per tant, les 

condicions de la zona 0 nomes es donaran en l’interior de recipients o instal·lacions 

que puguin entrar en contacte amb l’aire exterior (per exemple evaporadors). 

 

• ZONA 1: es probable la formació de ATEX de forma ocasional. 

Aquesta definició s’associa a la formació de atmosferes inflamables degut a condicions 

particulars del procés o instal·lacions i a activitats que no es realitzen de forma 

continuada. 

 

• ZONA 2: no es probable, con condicions normals de explotació, la formació de una 

ATEX o, en cas de formar-se, només romandria una breu període de temps. 

La formació d’aquest tipus de zona s’associa a possibles fugues no previstes. 

 

Així dons la classificació de zones ATEX per la planta de producció de clorur de vinil és la 

següent: 
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Taula 5. 16  Classificació ATEX de la planta. 

Àrea Descripció ATEX 

A-1000 Tancs pulmó i zona descarrega Zona 0 

A-2000-0 Purga inerts Zona 1 

A-2000-1 Reacció Zona 1 

A-3000-0 Separació Zona 2 

A-3000-1 Purificació 1 Zona 2 

A-3000-2 Purificació 2  Zona 2  

A-4000-0 Emmagatzematge productes  Zona 1 

A-4000-1 Carrega productes Zona 0 

A-5000 Laboratoris / Oficines / Sala de control NO ATEX 

A-6000 Serveis Zona 2 

A-7000 Tractament de residus Zona 1 

A-8000 Zona contra incendis NO ATEX 

A-9000 Aparcament  NO ATEX 

A-10000 Àrea de manteniment i magatzem Zona 2 

A-11000 Sala de menjador NO ATEX 

A-12000 Farmàcia o primers auxilis NO ATEX 
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5.8 PLA DE PREVENCIÓ PER INCENDIS 
En aquest apartat es descriu el pla de prevenció per el risc d’incendi descrit en l’apartat 5.5 

Riscos i Accidents.  

L’objectiu d’aquest apartat és prevenir la pèrdua de vides humanes, reduir al mínim el risc de 

lesions corporals, prevenir els danys mediambientals, prevenir o reduir al mínim el dany a les 

propietats i a la comunitat del voltant i proporcionar la màxima seguretat per el personal de 

resposta a emergències. 

Els sistemes de protecció contra incendis són tot el conjunt de equipaments integrats en la 

planta que estan destinats a evitar un incendi o minimitzar els seus efectes. 

La planta de producció BLEN S.L estableix les mesures de protecció contra incendis d’acord 

amb el Real Decret 2267/2004. 

 

5.8.1. CLASSIFICACIÓ D’INCENDIS  
Es important reconèixer la classe de foc que es pot tenir o es té per comptar amb els equips 

extintors adequats i/o actuar de la millor manera en cas que esdevingui l’incendi. 

La norma europea UNE-EN-2 de 1992, classifica els focs en funció del combustible de la 

següent manera: 

• Classe A: focs produïts per matèries solides que cremen amb producció de flames i 

brases, tals com el paper, la fusta, el carbó, etc. 

• Classe B: focs produïts per substancies liquides i sòlids liquables. 

• Classe C: foc produïts per gasos inflamables. 

• Classe D: focs produïts per metalls. 

• Classe E: la norma UNE no estableix focs classe E, es a dir, elèctrics, ja que la 

electricitat no es matèria sinó energia, però s’ha de destacar les especials 

consideracions que s’ha de prendre pel que fa a l’elecció dels mètodes d’extinció de 

focs en presencia d’electricitat. 

Pel que fa a l’empresa BLEN S.L poden tenir lloc els incendis de classe A, B, C i E. 
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5.8.2 CLASSIFICACIÓ DE LES ÀREES DE LA PLANTA  
Segons el Real decret 2267/2004 es poden classificar els establiments industrials segons la 

seva configuració i la ubicació amb relació al seu entorn. 

• Establiments industrials ubicats en un edifici 

- Tipus A: l'establiment industrial ocupa parcialment un edifici que té, a més, 

altres establiments, ja siguin aquests d'ús industrial o d'altres usos. 

- Tipus B: l'establiment industrial ocupa totalment un edifici que està adossat a 

un altre o altres edificis, o a una distància igual o inferior a tres metres d'un 

altre o altres edificis, d'un altre establiment, ja siguin aquests d'ús industrial o 

bé d’altres usos. 

- Tipus C: l'establiment industrial ocupa totalment un edifici, o diversos, si 

s’escau, que està a una distància major de tres metres de l'edifici més pròxim 

d'altres establiments. Aquesta distància haurà d'estar lliure de mercaderies 

combustibles o elements intermedis susceptibles de propagar l'incendi. 

  

• Establiments industrials ubicats en espai oberts 

- Tipus D: l'establiment industrial ocupa un espai obert, que pot estar totalment 

cobert, alguna de les façanes manca totalment de tancament lateral. 

- Tipus E: l'establiment industrial ocupa un espai obert que pot estar 

parcialment cobert (fins a un 50 per cent de la seva superfície), alguna de les 

façanes en la part coberta manca totalment de tancament lateral. 

 

Per tant, l’empresa BLEN S.L és un establiment industrial tipus C.  

 

5.8.3 NIVELL DE RISC INTRÍNSEC 
Un cop classificades les àrees de la planta es pot avaluar el nivell de risc intrínsec. 

El risc intrínsec és un paràmetre que ve donat per les característiques d’un establiment i del 

seu contingut. Ens indica el risc potencial de produir-se danys per persones i bens en cas 

d’iniciar-se un incendi. 
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La configuració de tipus C constitueix un o varis sectors d’incendi, del establiment industrial. 

 

CONCEPTES PREVIS 

1.- Segons el reglament APQ-1, sobre l’emmagatzematge de productes químics, el fet de 

contenir productes químics que poden iniciar una combustió a temperatura ambient  o bé 

formar reaccions explosives a temperatura ambient implica tenir un factor de perillositat de 

Ci=1.6. 

2.- S’intenta descriure situacions denominades “pitjor cas”, de manera que es pugui obtenir 

càlculs en les pitjors condicions possibles. Aquestes condicions són en el cas de que els equips 

es puguin inundar per complert o omplir-se del tot, de manera que la quantitat de combustible 

que hi ha al interior és major. 

3.- La classificació del nivell de risc de les àrees segons la càrrega de foc és la següent: 

Taula 5. 17  Classificació del nivell de risc intrínsec segons la càrrega de foc. 

Nivell de risc intrínsec 
 

Mcal / m2 MJ / m2 

Baix 1 
Baix 2 

Qs < 100 
100 <Qs<200 

Qs < 425 
425 < Qs < 850 

Mitjà 3 
Mitjà 4 
Mitjà 5 

200 <Qs<300 
300 <Qs<400 
400 <Qs<800 

850 < Qs < 1275 
1275 < Qs <1700 
1700 < Qs < 3400 

Alt 6 
Alt 7 
Alt 8 

800 <Qs<1600 
1600 <Qs<3200 

3200 < Qs 

3400 < Qs <6800 
6800 < Qs < 13600 

13600 < Qs 

 

DADES GENERALS 

Taula 5. 18  Coeficients adimensionals i poders calorífics per les substàncies de la planta. 

 Ci qi (Mcal/kg)(1) 

Clorur de vinil (VCM) 1.6 4.4 

Acetile 1.6 12 

Dicloroetà 1.6 2.5 

 

A partir de la següent equació es calcula la densitat de carrega del foc, ponderada i corregida, 

de cada àrea. 
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𝑄𝑠 =
∑ 𝐺𝑖 · 𝑞𝑖 · 𝐶𝑖𝑖

1

𝐴
· 𝑅𝑎 

On: 

- Qs és la densitat de carrega del foc, ponderada i corregida (Mcal/m2). 

- Gi, és el pes de cada un dels combustibles que existeixin en el sector d’incendi (Kg). 

- Qi, és el poder calorífic de cadascun dels combustibles que existeixen en el sector 

d’incendi (Mcal/Kg). 

- Ci, és el coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat de cadascun dels 

combustibles que existeixin en el sector industrial. 

- Ra, és el coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat inherent a 

l’activitat industrial. 

- A, és la superfície construïda del sector d’incendi o superfície ocupada per l’àrea 

d’incendi (m2). 

 

BLEN, S.L. té la planta de producció dividida per àrees i aquestes es troben separades per 

parets especials i per tant s’han de considerar les àrees per separat  i no únicament tota la 

planta. 

 

AREA 1000 

- En aquesta àrea tenim un tanc pulmó d’acetilè  amb 8,6 m3 de combustible gasos. Per 

tant, tenim un total de 9,46 kg d’acetilè. 

 

La càrrega de foc d’aquesta àrea és de. 

 

𝑄𝑓𝑜𝑐 =  
9.46 𝑘𝑔 ∗ 12 

𝑀𝐶𝑎𝑙
𝑘𝑔

∗ 1.6

1,146.96
∗ 1.5 =  0.24(

𝑀𝑐𝑎𝑙

𝑚2
) 
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AREA 2000-0 

En aquesta àrea tenim un tanc flash ( amb un volum de 2.38 m3) d’acetilè el qual pot contenir, 

en cas de que s’inundi per complert un total de 2,6 kg d’acetilè 

 

La càrrega de foc d’aquesta àrea és de. 

 

𝑄𝑓𝑜𝑐 =  
2.6 𝑘𝑔 ∗ 12 

𝑀𝐶𝑎𝑙
𝑘𝑔

∗ 1.6

1,204.47
∗ 1.5 =  0.1(

𝑀𝑐𝑎𝑙

𝑚2
) 

AREA 2000-1 

- En aquesta àrea tenim un tanc mesclador (amb un volum de 1.32 m3) que en cas de 

que estigui tot ple contindrà clorur d’hidrogen, acetilè i clorur de vinil, tots ells líquids. 

Aproximadament un 65% és acetilè i un 35% clorur de vinil. Per tant, hi haurà un total 

de 858 kg d’acetilè i 462 kg de clorur de vinil. 

- En aquesta àrea també tenim dos reactors en funcionament els quals contenen, estant 

tot plens, aproximadament 1019 kg d’acetilè i 1154 kg de clorur de vinil.  

 

 

La càrrega de foc d’aquesta àrea és de. 

 

𝑄𝑓𝑜𝑐 =  
(858 + 1019)𝑘𝑔 ∗ 12 

𝑀𝐶𝑎𝑙
𝑘𝑔

∗ 1.6 + (462 + 1154) ∗ 4.4 ∗ 1.6

3,807
∗ 1.5 =  18.7(

𝑀𝑐𝑎𝑙

𝑚2
) 

AREA 3000-0 

- En aquesta àrea hi ha dues columnes de destil·lació i dos tancs pulmó per a les 

bombes. Observant els volums dels equips i les corresponents densitats de l’acetilè, 

del clorur de vinil i del dicloroetà i les diferents composicions que s’hi observen. 

- En total hi ha un 95% aproximadament de clorur de vinil i un 5% que es reparteixen 

entre altres components, els quals un 1% és acetilè i 0,5% de dicloroetà. Es considera  

-  
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que tot és clorur de vinil i que en total hi ha ( en cas de que tot s’hagi inundat) uns 

5192 kg. 

 

La càrrega de foc d’aquesta àrea és de. 

 

𝑄𝑓𝑜𝑐 =  
5192 ∗ 4.4 ∗ 1.6

1,215
∗ 1.5 =  45.1(

𝑀𝑐𝑎𝑙

𝑚2
) 

 

AREA 3000-1 i 3000-2 

- En aquesta zona hi ha dos tancs flash i dos tancs pulmó per a les bombes. Observant 

els volums dels equips i les corresponents densitats de l’acetilè, del clorur de vinil i del 

dicloroetà i les diferents composicions que s’hi observen. 

- En total hi ha un 99% aproximadament de clorur de vinil i un 1% que es reparteixen 

entre altres components, els quals un 0.4% és acetilè. Es considera que tot és clorur de 

vinil i que en total hi ha ( en cas de que tot s’hagi inundat) uns 1639 kg. 

 

La càrrega de foc d’aquesta àrea és de. 

 

𝑄𝑓𝑜𝑐 =  
1639 ∗ 4.4 ∗ 1.6

1,215
∗ 1.5 = 14.3 (

𝑀𝑐𝑎𝑙

𝑚2
) 

AREA 4000 

- En aquesta zona hi ha tres tancs d’emmagatzematge i un tanc pulmó per a aquests 

tancs. Observant els volums dels equips i les corresponents densitats de l’acetilè, del 

clorur de vinil i del dicloroetà i les diferents composicions que s’hi observen. 

- En total hi ha un 99,9% aproximadament de clorur de vinil i un 0.1% que es reparteixen 

entre altres components, els quals un 0.04% és acetilè. Es considera que tot és clorur 

de vinil i que en total hi ha ( en cas de que tot s’hagi inundat) uns 102,500 kg. 
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La càrrega de foc d’aquesta àrea és de: 

 

𝑄𝑓𝑜𝑐 =  
102500 ∗ 4.4 ∗ 1.6

1,458
∗ 1.5 = 742.4 (

𝑀𝑐𝑎𝑙

𝑚2
) 

Es pot concloure doncs: 

- L’àrea que presenta un nivell de risc intrínsec mitjà de grau 5 és l’àrea 

d’emmagatzematge del clorur de vinil i per tant és la que més mesures de seguretat 

contra incendis ha de presentar. 

- La resta d’àrees es troben per sota de 100 Mcal/m2 per tant es troben en nivell de risc 

intrínsec baix de grau 1. Tot i que aquestes àrees continguin combustibles propensos a 

reaccionar amb l’aire i a provocar incendis, la poca quantitat que n’hi ha per una àrea 

tant gran fa que el nivell de risc intrínsec sigui molt baix. 

 

5.8.4 MESURES FONAMENTALS CONTRA INCENDIS 
Existeixen dos mesures fonamentals contra incendis: mesures passives i mesures actives.  

PROTECCIÓ PASSIVA: és aquell conjunt de mesures, elements i característiques físiques que ha 

de reunir un edifici o recinte a protegir, que tinguin tendència a evitar les pèrdues i danys 

produïts pel foc, evitant que aquest es propagui i es posi en perill la vida de les persones i dels 

bens. 

BLEN S. L. gaudirà de les següents mesures de protecció passiva: 

- Pintures intumescents en aquelles àrees més propenses a sofrir un incendi. 

- Protecció d’estructures metàl·liques. 

- Divisions i compartimentacions. 

- Conductes de ventilació. 

- Protecció de les safates de cables. 

- Segellat de buits. 

- Portes tallafocs. 

- Cubetes de retenció. 

- Atmosferes inerts. 



                                                                                               PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
                                                                                      CAPÍTOL 5. SEGURETAT INDUSTRIAL 

 

169/237 
 

 

- Distancies de seguretat. 

- Portes talla focs a totes les àrees. 

- Senyalització (veure apartat 5.13 Senyalització). 

PROTECCIÓ ACTIVA: és aquell conjunt de mesures, equips i sistemes instal·lats per actuar 

sobre un incendi i impedir que aquest es propagui evitant les pèrdues i danys produïts pel foc. 

BLEN S. L. gaudirà de les següents mesures de protecció activa: 

- Sistemes de detecció i alarma d’incendis. 

- Extintors. 

- Boques d’incendi. 

- Hidratants. 

- Sistemes fixes d’extinció. 

- Sistemes d’abastament d’aigua contra incendis: es gaudirà d’una bassa contra 

incendis.  

- Manegues. 

- Sistemes d’evacuació per veu. 

- Equips i accessoris de defensa contra el foc. 

A continuació es profunditzarà en algunes de les mesures de protecció activa. 

 

5.8.5 AGENTS EXTINTORS 
L’empresa BLEN S.L. es basa en la guia de les bones practiques NTP 99.  

Com s’ha comentat en l’apartat 5.5 Accidents i riscos, segons el factor que es vulgui eliminar o 

disminuir el procediment o mètode d’extinció rebrà el nom de: 

• Eliminació del combustible: si el combustible és eliminar de les proximitats de la zona 

del foc, aquest s’extingeix al consumir-se els combustibles en ignició. Això 

s’aconsegueix: 

- Tallant el flux a la zona de foc de fasos o líquids. 

- Refrigerant els combustibles al voltant de la zona del foc. 

• Sufocació: evitant l’afluència d’oxigen a la zona del foc. Això s’aconsegueix: 
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- Recobrint el combustible amb un material incombustible. 

- Dificultant l’accés d’oxigen a la zona tancant portes i finestres. 

- Per dilució de la mescla projectant un gas inert (com el nitrogen o el CO2).  

• Refredament: eliminació de l’energia que es desprèn de la combustió que fa propagar 

l’incendi. Això s’aconsegueix: 

- Ruixar amb aigua o una mescla amb additius perquè aquesta absorbeixi 

energia.  

• Inhibició: neutralitzar els radicals lliures formats per evitar la reacció en cadena. Això 

s’aconsegueix: 

- Ruixant halògens . 

A continuació es mostra una taula dels diferents agents extintors presents a la planta de 

producció de clorur de vinil BLEN S.L. que s’utilitzaran depenent del tipus de foc que es tingui 

(veure apartat 5.8.1. Classificació d’incendis).  

Taula 5. 19  Agents extintors en planta i el seu ús. 

Tipus 
d’extintor 

Classe de foc 

A 
(matèries 

solides que 
deixen 
brases) 

B 
(líquids o 

sòlids 
liquables) 

C 
 

(gasos) 

D 
 

(metalls) 

E 
(presencia 
de tensió 
elèctrica) 

Aigua 
polvoritzada 

Excel·lent 

Acceptable. 
Pot utilitzar-
se per focs 

petits. 

Nul Nul Perillós  

Aigua a  
xorro 

Bo Nul Nul Nul Molt perillós 

Anhídrid 
carbònic 

(CO2) 

Acceptable. 
Pot utilitzar-
se per focs 

petits. 

Acceptable. 
Pot utilitzar-
se per focs 

petits. 

Nul Nul Bo 

Pols seca 
normal (tipus 

BC) 
Nul Bo Bo Nul Bo 

Pols seca 
polivalent 

(tipus ABC) 
Bo Bo Bo Nul 

No utilitzar a 
partir de la 
tensió que 
apareix a 

l’etiqueta. 

 



                                                                                               PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
                                                                                      CAPÍTOL 5. SEGURETAT INDUSTRIAL 

 

171/237 
 

 

5.8.6 EQUIPS EXTINTORS 
En el següent apartat s’especifiquen els equips extintors d’incendis que es disposen a 

l’empresa BLEN S.L.  

Cal tenir en compte, que es treballa amb substàncies especialment inflamables, per tant, totes 

les àrees hauran de estar ben equipades, pel que fa als equips extintors, per tal de minimitzar 

riscos. 

Els equips de lluita contra incendis de la planta de BLEN S.L. es poden agrupar en dos grups: 

• Equips manuals d’extinció: extintors, boques d’incendis equipades, etc. 

• Instal·lacions fixes: sistemes de detecció d’incendis, sistemes de anhidre carbònic, 

sprinklers (ruixadors), etc. 

Pel que fa als equips manuals d’extinció, es gaudirà dels següents: 

- Extintors portàtils: contenen un agent extintor que pot ser projectat i dirigit 

sobre un foc per el efecte d’una pressió interna. Seran extintors de pols seca 

normal i/o pols seca polivalent. 

- Boques d’incendis equipades (BIE): estan composades d’una font 

d’abastament d’aigua, un xarxa de canonades i un armari en el que s’ubiquen 

la manega, el manòmetre, la llança, etc, disposats per el seu us immediat.  

 

5.8.7 SISTEMES D’ABASTAMENT D’AIGUA 
El sistema d’abastament d’aigua contra incendis estarà format per un conjunt de fonts d’aigua, 

equips d’impulsió i una xarxa general d’incendis amb la finalitat d’assegurar, per un o varis 

sistemes específics de protecció, el cabal i la pressió de l’aigua necessaris durant el temps 

d’autonomia requerits. 

Es calcula el volum de reserva d’aigua considerant la pitjor de les situacions, és a dir, que tots 

els sistemes d’extinció d’incendis hagin de treballar alhora.  
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En el cas de l’empres BLEN S.L. en la pitjor de les situacions treballaran simultàniament els 

hidratants, les BIE i els ruixadors.  

El cabal d’aigua utilitzada pels hidrants, tenint en compte que es té una configuració del tipus C 

i un nivell de risc intrínsec alt, ha de ser de 1500 l/min. 

𝑄ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑠 = 1500 𝑙/ min = 90 𝑚3/ℎ  

Si actuessin en simultani dos hidrants es necessitaria un cabal de 180 m3/h.  

Pel que fa al cabal d’aigua utilitzada per les BIE’s (DN 45 MM), tenint en compte que es té una 

configuració del tipus C i un nivell de risc intrínsec alt, ha de ser de 3,3 l/s.  

𝑄𝐵𝐼𝐸 =
3,3𝑙

𝑠
= 11,88 𝑚3/ℎ 

Si actuessin en simultani tres BIEs es necessitaria un cabal de 35,64 m3/h.  

I per últim, el cabal d’aigua utilitzada pels ruixadors, tenint en compte que es té una 

configuració del tipus C i un nivell de risc intrínsec alt, ha de ser el següent: 

Si la densitat d’aplicació és de 15 l/min·m2, contant que l’àrea més grossa de la planta fa 3969 

m2, el cabal ha de ser de 59535 l/min. 

𝑄𝑟𝑢𝑖𝑥𝑎𝑑𝑜𝑟𝑠 = 59535 𝑙/ min = 𝟑𝟓𝟕𝟐, 𝟏 𝒎𝟑/𝒉 

 

Com es tracta d’una planta  amb una configuració del tipus C i un nivell de risc intrínsec alt, 

contant la pitjor de les possibilitats, es requerirà una autonomia de 3hores, i com a 

conseqüència el volum d’aigua necessari serà de 11363,22 m3.  

Per tant, es comptarà amb una bassa d’aigua contra incendis d’obra civil amb una capacitat de 

11500 m3 a l’àrea A-8000. La bassa tindrà unes dimensions de 30m x 40m x 10m (amplada, 

llargada, altura) i estarà mig soterrada.  

Per tal de fer arribar l’aigua al seu destí s’utilitzaran dos sistemes de bombeig que seran 

capaços de subministrar aigua amb el cabal requerit, és a dir, amb un cabal de 3787,75 m3/h 

durant tres hores.  
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5.8.8 SISTEMES DE DETECCIÓ D’INCENDIS 
S’entén per detecció d’incendis el fet de descobrir i avisar que hi ha un incendi en un 

determinat lloc.  

És important que el sistema de detecció d’incendis sigui ràpid i fiable, ja que de la rapidesa 

dependrà el retràs en la posta en marxa del pla d’emergència, i per tant, de les seves 

possibilitats d’èxit. La fiabilitat és imprescindible per evitar que les falses alarmes prenguin 

credibilitat i confiança al sistema. 

En la planta de BLEN S.L existiran dos sistemes de detecció d’incendis: detecció humana i una 

instal·lació de detecció automàtica.  

Com es gaudirà de detecció automàtica, no caldrà fer rondes de vigilància, però si caldrà que la 

zona de control estigui supervisada pel vigilant per tal que aquest actuï de la manera 

establerta en cas d’incendi.  

El detector escollit és un detector de flames. Aquest detecta les radiacions infrarrojes o 

ultravioletes que acompanyen les flames.  

És un bon detector per la planta de BLEN S.L ja que actua en uns minuts o segons, i com s’ha 

esmentat anteriorment la rapidesa és primordial perquè el pla d’emergència tingui èxit. A més 

és ideal per instal·lacions grans i és dels més econòmics. 

El manteniment d’aquest tipus de sistema de detecció d’incendis és senzill: s’activarà cada 

detector mínim un cop cada sis mesos, d’igual manera es comprovarà la resta de components 

de d’instal·lació.  

Després d’un incendi, es comprovarà el estat dels detectors, renovant aquells elements que 

presentin un funcionament deficient. 

 

A més dels sistemes de detecció d’incendis automàtic, hi haurà un sistema d’alarma contra 

incendis manual a totes les àrees. On qualsevol treballador podrà activar l’alarma en cas de 

detectar un incendi.  

 



                                                                                               PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
                                                                                      CAPÍTOL 5. SEGURETAT INDUSTRIAL 

 

174/237 
 

 

5.9 PLA DE PREVENCIÓ PER EXPLOSIONS 
En aquest apartat es descriu el pla de prevenció per el risc d’explosió descrit en l’apartat 5.5 

Riscos i Accidents.  

L’objectiu d’aquest apartat és prevenir la pèrdua de vides humanes, reduir al mínim el risc de 

lesions corporals, prevenir els danys mediambientals, prevenir o reduir al mínim el dany a les 

propietats i a la comunitat del voltant i proporcionar la màxima seguretat per el personal de 

resposta a emergències. 

En tota acció preventiva, la primera actuació és evitar els riscos impedint la formació de les 

atmosferes explosives al actuar sobre la font, es a dir, impedint la alliberació de qualsevol 

substancia inflamable en el ambient de treball o evitant la seva mescla amb l’aire en 

concentracions perilloses. És per això que s’utilitza nitrogen per tal de desplaçar l’oxigen. A 

més és necessari un bon sistema de d’extracció localitzada.  

Com s’ha esmentat en l’apartat 5.5 Riscos i Accidents, és necessari avaluar els riscos que no 

puguin evitar-se estimant la possibilitat de formació d’una atmosfera explosiva, la seva 

extensió i la duració, la possibilitat d’entrar en contacte amb una font d’ignició i les 

conseqüències finals.  

Per últim, cal tenir en compte les mesures de protecció que disminueixin els efectes de 

l’explosió, per exemple, la implantació de barreres físiques, l’orientació de l’explosió... 

 

Es prendran les següents mesures: 

- L’empresa BLEN S.L, proporcionarà formació i informació a totes les persones 

de la planta, independentment de si treballen en zones on puguin formar-se 

atmosferes explosives o zones on no, sobre protecció en cas d’explosions i el 

pla d’emergència.  

- Serà d’us obligatori tots els equips de protecció individual establerts a l’apartat 

5.10 Equips de protecció individual.  

- Utilització de nitrogen per desplaçar l’oxigen i per tant, treballar en una 

atmosfera inert. 

 



                                                                                               PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
                                                                                      CAPÍTOL 5. SEGURETAT INDUSTRIAL 

 

175/237 
 

 

- Instal·lació de sistemes d’extracció localitzada. 

- Senyalització.  

- Grup electrogen per tal de mantenir el equip i els sistemes de protecció en 

situació de funcionament en cas de un tall d’electricitat. 

- Els aparell i sistemes de protecció hauran de estar classificats segons la 

categoria corresponent al tipus de zona ATEX on estiguin situats. 

- Treballadors especialitzats quan s’hagin de fer operacions perilloses.  

- Desconnexió manual dels sistemes de protecció. 

- Efectuar amb rapidesa i control les activitats de carrega i descarrega.   

- Sistemes de refrigeració per tal de mantenir la temperatura.  

- Manteniment específic d’aquells aparells que degut al seu deteriorament 

puguin escalfar-se i com a conseqüència desencadenar una explosió. 

- Equips amb dispositius de descarrega de la pressió d’explosió.  

 

5.9.1 SENYALITZACIÓ DE ZONES ATEX 

A totes les entrades de les àrees de la planta senyalades com a zona ATEX hi haurà situat un 

cartell amb forma triangular com el següent: 

 

Aquesta senyal indica que existeix risc d’explosió independentment de la classificació de la 

zona i del tipus de substancia que provoqui l’atmosfera explosiva. 

Al costat del pictograma, s’especificarà la tasca que es du a terme en aquella àrea.  
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5.9.2 DETERMINACIÓ D’EQUIPS 
Els equips amb els que es treballi en les àrees classificades com a ATEX estaran regulats pel 

Real Decret 400/1996, del 1 de Març, que transposa la Directiva Comunitària 94/9/CE i en el 

qual es fixen els criteris (requisits essencials i de salut i seguretat) que han de complir els 

equips per resultar intrínsecament segurs si s’utilitzen en una zona ATEX.  

Existeixen diferents tipus de categories d’equips per l’ús en atmosferes explosives. En cas de la 

planta de producció BLEN S.L, es trobarien les següents:  

- Categoria 1: equips dissenyats per assegurar un nivell de protecció molt alt. 

Correspondrien a zones ATEX de tipus 0. 

- Categoria 2: equips dissenyats per assegurar un nivell de protecció alt. 

Correspondrien a zones ATEX de tipus 1. 

- Categoria 3: equips dissenyats per assegurar un nivell de protecció normal. 

Correspondrien a zones ATEX de tipus 2.  

 

A continuació es mostra una taula amb l’estructura característica de mercat que han de reunir 

els diferents equips. 

MERCAT 
Marca 
“CE” 

Símbol 
ATEX 

Grup Categoria 
Simbologia 

d’us 

Aparells per usos industrials 
diferents a la mineria 

  

II 

1 

G 2 

3 

Sistemes de protecció autònoms 

  

II - G 

Components per usos industrials 
diferents a la mineria 

  

II 

1 

G 2 

3 

Material associat 

  

II 1 G 

NOTA: G fa referencia a aquells equips utilitats en atmosferes explosives degudes a gasos, 

vapors o boires. 
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5.10 PLÀ D’EMERGENCIA INTERN 
Segons el Real Decret 948/2005, tots els establiments en els que es trobin presents 

substancies perilloses en determinades quantitats, estan obligats a elaborar el que es 

denomina un pla d’emergències intern (PEI), basat en el concepte de l’autoprotecció.  

Es pot definir el pla d’emergència interior com l’organització i conjunt de medis i procediments 

d’actuació, previstos en una instal·lació industrial o en instal·lacions industrials contigües, amb 

el fi de prevenir els accidents de qualsevol tipus i disminuir els efectes en l’interior de les 

instal·lacions. 

Les categories dels accidents en l’industria química es determinen de la següent forma: 

• Categoria 1: aquells pels quals es preveu, com a única conseqüència, danys materials 

a l’establiment accidentat i no es preveuen danys de cap tipus a l’exterior d’aquest.  

• Categoria 2: aquells pels quals es preveu, com a conseqüències, possibles víctimes i 

danys materials a l’establiment; mentre que les repercussions exteriors es limiten a 

danys lleus o efectes adversos sobre el medi ambient en zones limitades.  

• Categoria 3: aquells pels quals es preveu, com a conseqüències, possibles víctimes, 

danys materials greus o alteracions greus del medi ambient en zones extenses i a 

l’exterior de l’establiment. 

 

El pla d’emergència intern ha d’incloure els següents continguts: 

- Anàlisi de risc: Hazop. (Veure apartat 5.6 Anàlisi de riscos) 

- Mesures de seguretat i medis de protecció. (Veure apartats 5.8 Pla de prevenció per 

incendis i 5.9 Pla de prevenció per explosions) 
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- Manual d’actuació en cas d’emergències. 

- Implantació i manteniment.  

 

5.10.1 MANUAL D’ACTUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA 
El manual d’emergència té com objectiu poder tenir per escrit les previsions d’actuació en els 

diferents graus d’emergència, que involucraran a diferents nivells de persones que hauran 

d’actuar ben organitzades, amb el fi de minimitzar riscos personals, danys al medi ambient i a 

les pròpies instal·lacions industrials.  

Per una altra part, es defineix la seqüència de les actuacions a portar a terme per al control de 

l’emergència pel personal que forma part de l’organització d’emergència. 

En general els manuals d’emergència tindran la següent forma: 
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A continuació es mostren els manuals d’actuació en cas d’emergència per incendi i/o explosió. 

S’ha realitzat un manual d’actuació més detallat per cada cas ja que es tracta d’una planta on 

es treballa amb substancies altament inflamables i on hi ha varies àrees amb perill de ATEX.  
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5.10.1.1 MANUAL D’ACTUACIÓ EN CAS D’INCENDI 

  
Els graus d’emergència considerats per una situació d’incendi són els següents: 

• Conat: aquella situació d’emergència que pot ser neutralitzada amb els medis contra 

incendis i emergències (EPI) disponibles en el lloc on es produeix, per el personal 

present en el lloc del incident. 

• Emergència parcial: aquella situació d’emergència que NO pot ser neutralitzada amb 

els medis contra incendis i emergències disponibles en el lloc on es produeix, i que per 

tant, haurà de sol·licitar ajuda al equip de segona intervenció (E.S.I). 

• Emergència general: aquella situació d’emergència que supera la capacitat dels medis 

humans i materials contra incendis establerts en la planta industrial i obliga a alterar 

tota l’organització habitual substituint-la per una altra d’emergència, sol·licitant ajuda 

al exterior. 

• Evacuació: aquella situació d’emergència que obliga a evacuar total o parcialment la 

planta industrial de forma ordenada i controlada. 

 

De manera que el pla d’actuació en cas d’incendi serà el següent:  

Cal tenir en compte que es tracta d’una planta de producció de clorur de vinil, és a dir, una 

substancia química altament inflamable, on a més, es treballa amb altres substancies també 

inflamables. Per tant, una explosió podria desencadenar un incendi o viceversa. En aquest cas 

s’ha considerat només la possibilitat d’incendi.  
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Sempre que s’hagi extingit un foc cal fer un recompte de personal i avaluar els desperfectes 

que ha causat l’incendi. Mai es reprendrà la feina sense haver canviat els equips defectuosos i 

haver-los substituït per uns nous. 
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Tot el personal ha d’haver estat informat del pla d’emergència amb anterioritat, haver rebut 

classes de formació de primers auxilis i classes de formació d’utilització dels aparells d’extinció 

d’incendis.  

Pel que fa l’evacuació, es farà un curs de formació on s’explicaran totes les indicacions que cal 

seguir. A més, es realitzaran dos simulacres al any on es posaran en practica els coneixements 

apresos en els cursos impartits.  

És important impedir l’entrada a l’empresa a veïns curiosos i advertir dels perills. També es 

necessari informar a la premsa en cas que apareixes.  

 

5.10.1.2 MANUAL D’ACTUACIÓ EN CAS D’EXPLOSIÓ 
 

Cal tenir en compte que es tracta d’una planta de producció de clorur de vinil, és a dir, una 

substancia química altament inflamable, on a més, es treballa amb altres substancies també 

inflamables. Per tant, una explosió podria desencadenar un incendi o viceversa. És per això 

que en aquest pla d’emergència es consideraran els dos riscos.  

De manera que el pla d’actuació en cas d’incendi i explosió serà el següent:  
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No s’ha fet distinció entre explosió confinada o no confinada ja que a l’empresa BLEN S.L. totes 

les portes situades a zones ATEX son portes contra incendis. Per tant, es considera que totes 

les explosions seran confinades.  
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5.10.2 SIMULACRES 

Es realitzaran tres simulacres a l’any amb diferents nivells d’emergència, amb l’objectiu de 

familiaritzar al personal amb el contingut del pla i les actuacions previstes en el mateix.  

 

5.10.3 MANTENIMENT DEL PEI 

S’ha de començar a partir de que els mètodes contra incendis i emergències son els adequats 

segons les normes i la valoració de riscos realitzada. Es gaudirà d’un programa de 

manteniment preventiu i un altre de proves periòdiques de les instal·lacions de protecció com 

per exemple, l’extinció, la detecció i les alarmes. A més hi haurà un sistema de control periòdic 

a traves d’auditories i s’establiran procediments i responsabilitats per la incorporació de 

millores tecnològiques. 

Cal realitzar un pla de formació permanent que inclogui cursets curts per el personal general i 

altres especifiques pels components dels equips del pla d’emergència, incloent entrenament 

necessari per al grup permanent contra incendis i emergències.  

Qualsevol modificació de les instal·lacions haurà de anar amb un estudi previ de seguretat, és a 

dir, amb un Hazop.  

L’actualització del PEI es realitzarà de forma continua, addicionant les modificacions de les 

instal·lacions i de la organització interna del personal que pugui afectar al pla.  
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5.11 PREVENCIÓ DE RISC PROFESSIONAL 

L’objectiu d’aquest apartat és promoure la seguretat i la salut dels treballadors mitjançant 

l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per la prevenció de 

riscos derivats del treball.  

Tot el conjunt de mesures i obligacions es recullen en la Llei 31/1995, del 8 de Novembre, 

sobre la Prevenció de Riscos Laborals. 

Podem definir com a risc professional aquelles situacions derivades del treball que poden 

trencar l’equilibri físic, mental i social de la persona.  

És important evitar qualsevol risc professional que pugui tenir lloc en l’empresa, i és per això 

que es farà una avaluació inicial de caràcter general per identificar les tasques que puguin 

suposar un risc.  

Un cop s’hagin estudiat i identificat els diferent riscos laborals, els treballadors rebran un curs 

formatiu sobre prevenció dels diferents riscos.  

Els principals riscos que poden sofrir els treballadors i treballadores de BLEN S.L son els 

següents:  

5.11.1 RISC ERGONÒMIC 

Existeixen característiques del ambient de treball que son capaces de generar una seria de 

trastorns o lesions, aquestes característiques poden donar lloc a: 

- Riscos per postures forçades. 

- Riscos originats per moviments repetitius. 

- Riscos en la salut provocats per vibracions, aplicació de força, característiques 

ambientals. 

- Riscos per trastorns musculesqueletics derivats de la carrega física. 

En l’empresa BLEN S.L. els més propensos a patir aquest tipus de risc són tot el personal 

d’oficina i els operaris.  

Per tant, l’objectiu principal és adaptar el treball a les capacitats i possibilitats del ésser humà. 

Tot hi que l’ergonomia també persegueix altres objectius, com per exemple: 
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- Controlar l’entorn del lloc de treball (temperatura, il·luminació...) 

- Detectar els riscos de fatiga física i mental. 

- Analitzar els llocs de treball per definir els objectius de la formació. 

- Optimitzar la interrelació de les persones disponibles i la tecnologia utilitzada. 

- Afavorir l’interès dels treballadors pel treball i pel ambient de treball. 

- Millorar la relació home-maquina. 

- Reduir lesions i malalties ocupacionals. 

- Millorar la qualitat del treball. 

- Augmentar l’eficiència i la productivitat. 

- Augmentar la qualitat i disminuir els errors.  

A continuació es mostren diverses maneres de complir amb l’objectiu: 

Taula 5. 20  Prevenció del risc ergonòmic. 

Ergonomia Mesures 

Ergonomia 

geomètrica 

El disseny dels equips i maquines han de facilitar als treballadors la informació 

necessària per la seva utilització, reduint la fatiga mental. 

 

Les maquines han d’estar dissenyades de manera que al utilitzar-les 

afavoreixin l’adquisició de una bona postura. 

El disseny de les eines ha de adequar-se a la funció per la que son requerides i 

adequar-se a la postura natural del cos humà. 

Ergonomia 

ambiental 

Disposar d’un disseny correcte de ventilació per evitar la formació d’ambients 

als que no arribi l’aire net. 

S’ha de disposar d’un equip de il·luminació adequat al tipus de treball i tasca 

visual que s’hagi de realitzar. 

 

Evitar enlluernaments, contrastes... 

Garantir un ambient tèrmic confortable per evitar el malestar general. 

Evitar sobrepassar els 80 decibels. I si no es possible, facilitar equips de 

protecció individual. 
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Ergonomia 

ambiental 

Posar musica pot produir agradables sensacions, que poden influir 

positivament en l’atenció i vigilància d’una activitat i sensació de benestar i 

satisfacció. Tot hi que és important conèixer l’opinió de les persones, sobre les 

seves preferències. 

Ergonomia 

temporal 

Fer pauses breus i repetides. 

Evitar el torn nocturn. 

 

5.11.2 RISC PSICOSOCIAL 

Un risc psicosocial laboral és el fet, situació o estat, que és conseqüència de l’organització del 

treball, i té una alta probabilitat d’afectar a la salut del treballador i on les seves conseqüències 

solen ser importants. 

Els riscos psicosocials son contextos laborals que habitualment promouen danys a la salut en el 

treballador de forma important, tot hi que, en cada treballador els efectes poden ser diferents. 

En aquest sentit, les situacions o contextos que es proposin com a risc psicosocial laboral ha de 

tenir una clara probabilitat de fer mal a la salut física, social o mental del treballador i fer-ho de 

forma important.  

Els riscos psicosocials afecten als drets fonamentals del treballador, tenen efectes globals 

sobre la salut del treballador, afecten a la salut mental del treballador i tenen formes de 

cobertura legal.  

Els principals riscos psicosocials son els següents: 

- Estrès 

- Violència 

- Assetjament laboral 

- Assetjament sexual 

- Inseguretat laboral 

A continuació es mostren diverses maneres de evitar els riscos psicosocials: 
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Taula 5. 21  Prevenció de riscos psicosocials. 

Risc 

psicosocials 
Descripció 

Estrès 

Tècniques de relaxació i meditació 

Aplicació de la teràpia cognitiva-conductual 

Exercici físic per protegir dels efectes del estrès i augmentar la resistència al 

estrès. 

Entrenament en el control del temps  

Existència en l’organització de programes d’atenció al treballador que li ofereixi 

consell. 

Programes d’educació i entrenament a tots els treballadors. 

Disseny del treball. 

Foment del suport social entre companys. 

Clarificació de rols per evitar conflicte i ambigüitat de rol. 

Assetjament 

laboral 

Tolerància cero 

Aconseguir un nivell de consciència i coneixement sobre el problema en tots els 

membres de l’organització. 

Ha de considerar-se com un problema en el ambient laboral, emfatitzant el 

enfocament preventiu. 

El problema ha de portar-se sense culpabilitzar ni castigar i amb discreció.  

Formar a les persones per reconèixer el assetjament psicològic i el 

desenvolupament de polítiques anti-assetjament i codis de conductes clares en 

l’organització. 

La rehabilitació per les víctimes amb possibles simptomatologia de estrès post 

traumàtic. 

Violència 

Tolerància cero. 

Disseny del lloc de treball de forma que proporcioni seguretat al treballador. 

Presencia de medis tècnics com càmeres de vigilància, alarmes o botons 

antipànic. 

Formació del personal alhora de portar situacions conflictives i habilitats de 

comunicació. 
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Risc 

psicosocials 
Descripció 

Assetjament 

sexual 

Presa de consciencia i informació del problema en l’organització. 

Desenvolupament d’investigació quantitativa i qualitativa que pugui influir en la 

presa de decisions polítiques 

Foment de la comunicació d’aquests casos per part de les víctimes i els 

testimonis. 

Establiment i divulgació d’un codi de conducta i la política de tolerància cero. 

Promoció de la igualtat de gènere en el treball. 

Participació de sindicats com element fonamental contra el assetjament sexual i 

la discriminació. 

Allargar la baixa de maternitat i paternitat.  

Inseguretat 

laboral 

Recolzar els llocs de treball per a persones de edat avançada.  

Tractar als treballadors acomiadats dignament. 

Desenvolupar una comunicació adequada dins de l’organització que transmeti 

informació realista de forma que els treballadors puguin adaptar-se a la situació.  

Negociar amb els sindicats procediments justos per situacions futures de 

dificultat.  

 

 5.11.3 RISC HIGIÈNIC 

L’activitat industrial implica processos, operacions i materials que en major o menor mesura, 

creant riscos per la salut dels treballadors, les comunitats veïnes i el medi ambient en general. 

Per tant, es important garantir una higiene industrial. 

L’objectiu de la higiene industrial es la protecció i promoció de la salut dels treballadors, la 

protecció del medi ambient i la contribució a un desenvolupament segur i sostenible. Mentre 

no es modifiqui un medi ambient de treball insà, seguirà havent el potencial de danyar la salut.  
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Existeixen tres tipus de perills higiènics: químics, físics i biològics.  

El risc higiènic que més pot afectar als treballadors de BLEN S.L és el perill químic (corrosió, 

irritació, reaccions al·lèrgiques, asfixia, càncer, efectes en el sistema reproductor, agents 

tòxics sistemàtics) , ja que es treballa amb substàncies tòxiques, corrosives i perilloses pel 

medi ambient.  

Es necessari realitzar un estudi detallat dels factors de risc que poden suposar un perill químic i 

les exposicions dels treballadors a aquests perills. D’aquesta manera s’implantaran les mesures 

preventives adequades. Tot hi així hi ha un recull de mesures generalitzades per a qualsevol 

planta química: 

- Formar i conscienciar als treballadors sobre les necessitats d’extremar la higiene. 

- Instal·lar sistemes de ventilació per fer una bona renovació d’aire. 

- Instal·lar sistemes d’extracció en aquells punts on hi hagi gran presencia del 

contaminant.  
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- Evitar productes nocius innecessaris o substituir-lo per altres menys agressius. 

- Netejar el lloc de treball periòdicament.  

- No beure, ni menjar, ni fumar en el lloc de treball.  

- Efectuar mesures ambientals dels contaminants químics presents en el lloc de treball 

mensualment.  

- Tots els treballadors de BLEN S.L, hauran de fer-se una revisió medica periòdica.  

 

El perill físic (vibracions, soroll, il·luminació...) també pot afectar als treballadors de BLEN S.L., 

ja que es treballa amb maquinaria propensa a produir sorolls i vibracions.  

D’igual manera que pels perills químics, s’haurà de fer un estudi de l’exposició dels 

treballadors als diferents perills físics, però hi ha una sèrie de normes generals que cal complir: 

- No superar el límit de decibels establerts pel Reial Decret 286/2006, sobre la protecció 

de la salut i la seguretat dels treballadors relacionats amb l’exposició al soroll. És a dir, 

no superar els 80 decibels. 

-  En cas de superar-se els 80 decibels, assegurar a tots els treballadors que estiguin 

exposats a aquest risc, els equips de protecció individuals necessaris.  

- Assegurar una bona il·luminació en totes les àrees de treball. 

- Tots els treballadors de BLEN S.L, hauran de fer-se una revisió medica periòdica.  

 

I per últim, el perill biològic (perills infecciosos, organismes viables i toxines biògenes, 

al·lèrgens biògens) també pot afectar als treballadors de BLEN S.L, tot hi que en menor mesura 

que els anteriors.  

D’igual manera que pels perills químics i pels perills físics, s’haurà de fer un estudi de 

l’exposició dels treballadors als diferents perills biològics, però hi ha una sèrie de normes 

generals que cal complir: 

- No superar els límits d’exposició establerts pel Reial Decret 664/1997, sobre la 

protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb l’exposició d’agents biològics 

durant la feina.  
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- Tots els treballadors de BLEN S.L, hauran de fer-se una revisió medica periòdica.  

 

 5.11.4 RISC DE SEGURETAT 

El risc de seguretat, en aquest cas, fa referencia a el risc de seguretat en el lloc de treball 

deixant de banda els riscos provocats pel treball amb substancies químiques, el risc per 

incendi, risc per explosió, el risc elèctric i el risc per fuites, ja que s’ha explicat anteriorment en 

aquest capítol.  

Existeixen diferents riscos en la zona de treball: 

- Caigudes al mateix nivell del terra. 

- Caigudes a diferent nivell del terra. 

- Trepitjar objectes. 

- Xocs contra objectes immòbils. 

- Xocs contra objectes mòbils. 

- Atropellaments amb vehicles. 

- Caigudes d’objectes. 

Es necessari prendre una sèrie de mesures per tal de minimitzar aquests riscos: 

- Els espais de treball i zones perilloses hauran de disposar d’unes dimensions tals que 

permetin la realització del treball sense perill. 

- Fer una bona distribució de les maquines i els equips de treball. Per evitar el 

creuament entre persones i materials ha d’ordenar-se les activitats seguint el procés 

de producció. 

- Assegurar una separació suficient entre els elements materials existents en el lloc de 

treball per poder treballar en condicions de seguretat. 

- El terra haurà de ser fixe i estable, que no rellisqui, i sense irregularitats ni pendents 

perilloses. 

- Protegir les caigudes de mes de dos metres amb baranes o altres sistemes de 

protecció similars. 
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- Les vies de circulació per les que puguin circular medis de transport i persones hauran 

de tenir una amplada que permeti el pas simultani d’aquests i amb una separació de 

seguretat.  

- La senyalització de les vies de circulació haurà de ser clarament visible. 

- Les zones de pas, sortides i vies de circulació dels llocs de treball, i especialment, les 

sortides i vies de circulació previstes per l’evacuació en casos d’emergència, hauran de 

estar totalment lliures d’obstacles.  

- Manteniment periòdic dels llocs de treball.  
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5.12 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS 
El reial Decret 773/1997 estableix, en el marc de la llei 31/1995, de el 8 de novembre, de 

prevenció de riscos laborals, les disposicions mínimes de seguretat i de salut per l’elecció, 

utilització pels treballadors en el treball i manteniment dels equips de protecció individual. 

Els equips de protecció individual (EPI) són qualsevol equip destinat a ser portat per el 

treballador per que el protegeixi d’un o varis riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o 

salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a aquest fi. 

Els EPI’s hauran d’utilitzar-se quan existeixin riscos per la seguretat o salut dels treballadors 

que no s’hagin pogut evitar o limitar-se suficientment per mitjans tècnics de protecció 

col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments de organització del treball. 

Aquests hauran de reunir una sèrie de condicions: 

1. Proporcionar una protecció eficaç davant als riscos que motiven el seu us, sense 

suposar  o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. Per tant, haurà de: 

- Respondre a les condicions existents en el lloc de treball. 

- Respectar les condicions anatòmiques i fisiològiques i el estat de salut del 

treballador. 

- Adequar-se al portador. 

2. En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de varis equips de 

protecció individual, aquests hauran de ser compatibles entre ells mateixos i mantenir 

la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 

3. En qualsevol cas, hauran de reunir els requisits establerts en qualsevol disposició legal 

o reglamentaria que els sigui d’aplicació, en particular en el seu disseny i fabricació. 

 

És molt important fer una bona elecció dels equips de protecció individuals. És per això que 

l’empresa BLEN S.L haurà de duu a terme les següents actuacions: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o limitar-se 

suficientment per altres medis. 
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- Definir les característiques què hauran de reunir els EPI’s per garantir la seva funció 

tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos dels que hauran de protegir-se, 

així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI’s. 

- Comparar les característiques dels equips de protecció individual existents en el 

mercat. 

 

5.12.1 TIPUS DE EPI 

En aquest apartat s’exposaran els equips de protecció individual que hauran de tenir els 

treballadors de BLEN S.L. per garantir la seva seguretat. 

 

Protecció respiratòria. 

És important garantir protecció respiratòria ja que com s’ha vist en capítols anteriors la 

inhalació de algunes de les substancies utilitzades a la planta podria provocar greus problemes 

en la salut del treballador. 

Es faran servir equips filtrants que subministraran aire respirable per mitja de la purificació o 

filtració del aire contaminat.  

Tota persona que estigui present en una zona on hi hagi perill de inhalar substàncies tòxiques 

haurà de gaudir de màscares filtrants. 

 

Protecció de peus i cames. 

Qualsevol vessament o accident mecànic podria afectar greument els peus i/o les cames dels 

treballadors o dels visitants, si aquest no disposen dels equips de protecció individuals 

necessaris.   

Es farà servir calçat de seguretat que oferirà una protecció addicional dels dits. D’aquesta 

manera qualsevol persona que treballi a l’empresa BLEN S.L. haurà de gaudir del calçat de 

seguretat de la seva mida. Als visitants també se’ls hi haurà de facilitar el calçat adient, per 

tant, l’empresa haurà de disposar de quatre parells extres de cada numero. 
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Protecció pel cap. 

El casc es un element molt important quan es treballa a una certa altura, amb estructures de 

grans dimensions, mecanismes mecànics o amb elements elèctrics.  

Es faran servir cascos de protecció (o seguretat), ja que la seva funció principal es protegir la 

part superior del cap contra la caiguda d’objectes, a més de proporcionar una protecció 

addicional davant d’altres riscos com per exemple el contacte elèctric accidental. 

Serà obligatori el seu us en totes les àrees menys en les A-5000, A-9000, A-11000 i A-12000, 

tot hi així, tot el personal haurà de disposar d’un casc com a mínim que s’adeqüi al seu cap. A 

més l’empresa gaudirà de 15 cascos addicionals per a visitants.  

 

Protecció ocular i facial. 

En BLEN S.L. es treballa amb diverses substàncies que afecten tant a la pell com als ulls i que 

poden arribar a provocar greus problemes oculars i cremades. 

S’utilitzarà en totes aquelles zones on hi pugui haver impactes, pols gruixuda, pols fina i gas, 

arcs elèctrics de curtcircuit, esquitxades de líquids nocius, metalls fosos, radiacions òptiques, 

etc. 

En aquest cas es disposarà de tres tipus de protecció ocular i facial: 

- Ulleres de protecció de muntura universal. 

- Ulleres de protecció de muntura integral. 

- Pantalles facials. 

Depenent de la zona de la planta i de l’activitat que s’estigui realitzant s’utilitzarà una 

protecció o una altra.  
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Taula 5. 22  Tipus de protecció ocular i facial a cada àrea 

Àrea  

Tipus protecció 

Ulleres muntura 

universal 

Ulleres muntura 

integral 
Pantalla facial 

Àrea 1000 - X X 

Àrea 2000 - X X 

Àrea 3000 - X X 

Àrea 4000 - X X 

Àrea 5000 X - - 

Àrea 6000 X - - 

Àrea 7000  - X - 

Àrea 8000 - - - 

Àrea 9000 - - - 

Àrea 10000 - X X 

Àrea 11000 - - - 

Àrea 12000  X - - 

 

Els disposarà de diversos exemplars extres de cada tipus per visites. 

 

Protecció auditiva. 

Serà necessària en aquelles zones on hi hagi un soroll excessiu que pugui causar danys en 

l’oïda del treballador i/o que superi el nivell màxim de decibels establerts per la OMS (55 

decibels). 

S’haurà de realitzar un estudi previ del nivell del soroll per determinar quin equip de protecció 

serà l’adequat.  
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Protecció de mans i braços. 

Les mans son la principal eina amb la que treballen les persones, es per això que cal protegir-

les de tots els possibles riscos. Depenent de l’activitat que es vulgui realitzar s’utilitzarà una 

protecció de mans i braços o una altra. L’empresa BLEN S.L. gaudirà de les següents 

proteccions de mans i braços: 

- Guants de protecció contra productes químics i microorganismes. 

- Guants de protecció contra el fred. 

- Guants de protecció que proporcionen protecció contra riscos tèrmics. 

- Guants de protecció contra riscos elèctrics.  

Tots els guants aniran marcats amb els pictogrames relacionats amb els tipus de riscos contra 

els que protegeixen.  

 

Protecció per risc elèctric. 

Quan existeix risc elèctric, l’energia elèctrica originada de aquesta situació pot arribar al 

treballador simultàniament en forma d’electricitat, energia tèrmica, radiació electromagnètica 

i altres formes d’energia perjudicials o generadores d’altres situacions de risc (com per 

exemple caigudes, explosions o incendis), que fa molt difícil la selecció dels EPI’s necessaris.  

Per tal de fer una bona selecció s’hauria de quantificar els nivells als que s’exposen els 

treballadors en aquest conjunt de fenòmens mitjançant un estudi.  

 

5.12.2 QUANTITAT I UTILITZACIÓ EN PLANTA 
 

Taula 5. 23  Quantitat i utilització d'EPI's en planta. 

Departament o 
àrea 

EPI’s obligatoris EPI’s ocasionals 

Àrea 1000 
Protecció respiratòria, protecció de 

peus i cames, protecció ocular i facial, 
protecció de mans i braços. 

Protecció auditiva, protecció 
pel cap, protecció per risc 

elèctric. 
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Departament o 
àrea 

EPI’s obligatoris EPI’s ocasionals 

Àrea 2000 

Protecció respiratòria, protecció de 
peus i cames, protecció ocular i facial, 
protecció de mans i braços, protecció 

pel cap, protecció auditiva. 

Protecció per risc elèctric. 

Àrea 3000-0 

Protecció respiratòria, protecció de 
peus i cames, protecció ocular i facial, 
protecció de mans i braços, protecció 

pel cap. 

Protecció auditiva, protecció 
per risc elèctric. 

Àrea 3000-1 

Protecció respiratòria, protecció de 
peus i cames, protecció ocular i facial, 
protecció de mans i braços, protecció 

pel cap. 

Protecció auditiva, protecció 
per risc elèctric. 

Àrea 3000-2 

Protecció respiratòria, protecció de 
peus i cames, protecció ocular i facial, 
protecció de mans i braços, protecció 

pel cap. 

Protecció auditiva, protecció 
per risc elèctric.. 

Àrea 4000 
Protecció respiratòria, protecció de 

peus i cames, protecció ocular i facial, 
protecció de mans i braços. 

Protecció auditiva, protecció 
pel cap, protecció per risc 

elèctric. 

Àrea 5000 - 

Protecció respiratòria, 
protecció de peus i cames, 

protecció ocular i facial, 
protecció de mans i braços, 
protecció pel cap, protecció 
auditiva, protecció per risc 

elèctric. 

Àrea 6000 
Protecció respiratòria, protecció de 

peus i cames, protecció ocular i facial, 
protecció de mans i braços. 

Protecció auditiva, protecció 
pel cap, protecció per risc 

elèctric. 

Àrea 7000 
Protecció respiratòria, protecció de 

peus i cames, protecció ocular i facial, 
protecció de mans i braços. 

Protecció auditiva, protecció 
pel cap, protecció per risc 

elèctric. 

Àrea 8000 
Protecció respiratòria, protecció de 

peus i cames, protecció ocular i facial, 
protecció de mans i braços. 

Protecció auditiva, protecció 
pel cap, protecció per risc 

elèctric. 

Àrea 10000 

Protecció respiratòria, protecció de 
peus i cames, protecció ocular i facial, 
protecció de mans i braços, protecció 

pel cap, protecció auditiva. 

Protecció per risc elèctric. 

 

La utilització, el emmagatzematge, el manteniment, la neteja, la desinfecció quan procedeixi i 

la reparació dels equips de protecció individual hauran de efectuar-se d’acord amb les 

instruccions del fabricant.  
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5.12.3 SENYALITZACIÓ DELS EPI’S 

És necessari que quan un EPI sigui obligatori es senyalitzi aquesta informació, de forma que 

tots els treballadors i visitants que hagin d’accedir a aquell lloc sàpiguen que el seu us serà 

obligatori.  

 

Figura 5. 1  Pictogrames relatius als EPIs 

En determinades activitats el us del EPI serà sempre obligatori, per tant, la senyalització ha de 

figurar de forma permanent.  

No obstant, hi haurà EPI’s que el seu us obligatori serà temporal, per tant, la seva senyalització 

figurarà únicament mentre duri l’obligació del seu ús.  

Quan s’hagi de senyalar un EPI el qual el seu us està previst exclusivament en cas 

d’emergència, s’haurà de senyalitzar mitjançant senyals de salvament o socors, es a dir, en un 

pictograma blanc sobre un fons verd (on el verd ocupi com a mínim un 50% de la superfície de 

la senyal) amb un text al peu aclaridor: “ us en cas d’emergència”. 

Per tal que tots els treballadors de BLEN S.L. coneguin el significat de la senyalització, aquest 

punt serà d’obligatori ensenyament en les classes de formació inicials.  
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5.13 SENYALITZACIÓ 
La senyalització en el lloc de treball és imprescindible com a forma de complement de la 

prevenció de accidents. Per això és bo fer un estudi previ per situar-les en zones especifiques.  

Per realitzar un pla de senyalització és necessari observar els punts visuals de l’estància. Les 

senyals han de ser clares i simples, orientades a la major visualització possible.  

La necessitat de senyalitzar es presenta quan, com a conseqüència de l’avaluació de riscos, al 

aplicar les accions requerides per el seu control, no existeixin mesures tècniques i/o 

organitzatives de protecció col·lectiva, de suficient eficàcia. A més, la senyalització serveix com 

a complement a qualsevol mesura implantada, quan la mateixa no elimini totalment el risc.  

L’empresa BLEN S.L. compleix el Real Decret 485/1997, del 14 d’Abril, sobre les disposicions 

mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

La senyalització en si no constitueix cap medi de protecció ni de prevenció, sinó que 

complementa la acció preventiva evitant els accidents al actuar sobre la conducta humana. La 

senyalització empleada com a tècnica de seguretat pot classificar-se, segons la seva forma de 

manifestar-se, en: 

 

Figura 5. 2  Classificació de les senyals. 

 

Senyalització

Senyals en forma 
de panell

Advertencia

Prohibició

Obligació

Lluita contra 
incendis

Salvament o sorrs

Senyals lluminoses

Comunicacions 
verbals

Senyals gestuals

Senyals acustiques
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5.13.1 COLORS DE SEGURETAT 

Els colors de seguretat son aquells que per les seves especials característiques tenen usos 

especials i restringits, amb la finalitat de senyalitzar la presencia o absència de perill, facilitar 

indicacions d’equips i/o materials o bé indicar obligacions que han de complir-se. 

Els colors de seguretat podran formar part de una senyalització de seguretat o constituir-la per 

si mateixos. En el següent quadre es mostren els colors de seguretat, el seu significat i altres 

indicacions sobre el seu us: 

Taula 5. 24  Utilització dels colors de seguretat 

Color Significat Indicacions i precisions 

Vermell 

Senyal de prohibició Comportaments perillosos 

Perill – Alarma 
Parada, dispositius de desconnexió 

d’emergència. Evacuació. 

Material i equips de lluita contra 

incendis. 
Identificació i localització. 

Groc Senyal d’advertència. Atenció, precaució. Verificació. 

Blau Senyal d’obligació. 
Comportament o acció especifica. Obligació 

d’utilitzar un equip de protecció individual. 

Verd 
Senyal de salvament o de auxili. 

Portes, sortides, passatges, material, llocs de 

salvament o socors, locals. 

Situació de seguretat. Normalitat. 

 

Quan el color de fons sobre el que s’hagi d’aplicar el color de seguretat pugui dificultar la 

percepció d’aquest últim, s’utilitzarà un color de contrast que emmarqui o s’alterni amb el de 

seguretat, acord amb la següent taula: 
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Taula 5. 25  Color de contrast dels colors de seguretat. 

Color de seguretat Color de contrast 

Vermell Blanc 

Groc Negre 

Blau Blanc 

Verd Blanc 

 

Quan la senyalització d’un element es realitzi mitjançant un color de seguretat, les dimensions 

de la superfície colorida hauran de guardar proporció amb les del element i permetre la seva 

fàcil identificació. 

 

5.13.2 SENYALS EN FORMA DE PANELL 

Pel que fa a les senyals en forma de panell, hauran d’instal·lar-se només quan hi hagi una 

situació que la justifiqui. Aquestes s’instal·laran preferentment a una altura i en una posició 

apropiades en relació al angle visual, en la proximitat immediata del risc o objecte que ha de 

senyalitzar-se o, quan es tracti d’un risc general, en accés a la zona de risc. El lloc on es posi la 

senyal haurà d’estar ben il·luminat, ser accessible i fàcilment visible.  

És important que no hi hagi masses senyals pròximes entre si per tal d’evitar la disminució de 

l’eficàcia de la senyal en concret.  

Tipus de senyals: 

1. Senyals d’advertència: Forma triangular. Pictograma negre sobre fons groc (el groc a 

de cobrir com a mínim el 50% de la superfície de la senyal), voltants negres.  
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Figura 5. 3  Pictogrames d’advertència. 

 

2. Senyals de prohibició: Forma rodona. Pictograma negre sobre fons blanc, voltants i 

banda (amb un angle de 45º respecte l’horitzontal) vermells (el vermell haurà de cobrir 

com a mínim el 35% de la superfície de la senyal).  

 

Figura 5. 4  Pictogrames de prohibició. 
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3. Senyals d’obligació: Forma rodona. Pictograma blanc sobre fons blau (el blau ha de 

cobrir com a mínim el 50% de la superfície de la senyal). 

 

Figura 5. 5  Pictogrames d'obligació. 

 

4. Senyals relatives als equips de lluita contra incendis: Forma rectangular o quadrada. 

Pictograma blanc sobre fons vermell (el vermell haurà de cobrir com a mínim el 50% 

de la superfície de la senyal).  

 

Figura 5. 6  Pictogrames de lluita contra incendis. 
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5. Senyals de salvament o socors: Forma rectangular o quadrada. Pictograma blanc 

sobre fons verd (el verd haurà de cobri com a mínim el 50% de la superfície de la 

senyal).  

 

Figura 5. 7  Pictogrames de salvament o socors. 

 

5.13.3 SENYALS LLUMINOSES I ACÚSTIQUES 

Les senyals lluminoses i/o acústiques són un complement important de les senyals esmentades 

anteriorment.  

Pel que fa a les senyals lluminoses cal tenir en compte una sèrie de característiques i requisits: 

1. La llum emesa per la senyal haurà de provocar un contrast lluminós apropiat al seu 

entorn.  

2. La superfície lluminosa que emet la senyal pot ser uniforme o portar un pictograma 

sobre un fons determinat.  

3. Una senyal intermitent s’utilitzarà per indicar, respecte a la senyal continua, un major 

grau de perill o una major urgència de l’acció requerida. 

4. No utilitzar al mateix temps dos senyals lluminoses que puguin donar lloc a confusió.  

5. Els dispositius d’emissió de senyals lluminoses per la utilització en cas de perill greu 

hauran de ser objecte de revisions especials o anar amb una bombeta auxiliar.  

Pel que fa a les senyals acústiques cal tenir en compte una sèrie de característiques i requisits: 

1. Una senyal acústica haurà de tenir un nivell sonor superior al nivell de soroll 

ambiental, sense arribar a ser excessivament molest.  
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2. El to de la senyals acústica, quan es tracti de senyals intermitents, la duració, interval i 

agrupació dels impulsos, hauran de permetre la seva correcta identificació i clara 

distinció davant a altres senyals acústiques o sorolls ambientals.  

3. Si un dispositiu pot emetre senyals acústiques amb un to o intensitat variables o 

intermitents, o amb un to o intensitat continus, s’utilitzaran les primeres per indicar, 

per contrast amb les segones, un major grau de perill o una major urgència de l’acció 

requerida.  

 

Una senyal, ja sigui acústica o lluminosa, indicarà la necessitat de realitzar una determinada 

acció i es mantindrà durant el temps que segueixi la necessitat.  

Cal comprovar l’eficàcia i el bon funcionament de les senyals abans de la seva entrada en 

servei i posteriorment mitjançant proves periòdiques necessàries.  

  

5.13.4 COMUNICACIONS VERBALS 
La comunicació verbal també és una forma de senyalització important. Es tracta d’una relació 

entre un emissor i un o varis oients en un llenguatge codificat. Els missatges verbals seran curts 

i simples i clars.  

Les persones afectades hauran de conèixer bé el llenguatge utilitzat per tal de comprendre i/o 

utilitzar bé la comunicació verbal, i és per això, que en la formació inicial és tractarà aquest 

tema.  

 

5.13.5 SENYALS GESTUALS 
Hi haurà un encarregat de les senyals que serà la persona que emetrà les senyals gestuals al 

destinatari de les mateixes. Aquest haurà de poder seguir les maniobres visualment sense 

estar amenaçat per elles.  

La persona encarregada de les senyals haurà de dedicar-se exclusivament a dirigir les 

maniobres i a la seguretat dels treballadors situats en les proximitats.  
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Cal assegurar-se que l’encarregat de les senyals sigui fàcilment reconegut per els receptors de 

les senyals.  

A continuació s’observen algunes de les senyals gestuals universals. 

Taula 5. 26 Tipus de senyals gestuals. 

SENYALS GESTUALS 

a) Gestos generals 

Significat Descripció Il·lustració 

Començament. 
Atenció. 

Els dos braços estesos de forma horitzontal, els 
palmells de les mans cap endavant. 

 
Alto. 
Interrupció, fi del 
moviment. 

El braç dret estes cap endavant, el palmell de la ma cap 
endavant. 

 

Fi de les operacions. Les dos mans juntes a l’altura del pit. 

 
b) Moviments verticals 

Significat Descripció Il·lustració 

Alçar. 
Braç dret estes cap a dalt, el palmell de la ma dreta cap 
endavant, descrivint lentament un cercle 

 

Baixar. 
Braç dret estes cap a baix, el palmell de la ma dreta cap 
l’interior, descrivint lentament un cercle 

 

Distancia vertical. Les mans indiquen la distancia. 

 
c) Moviments horitzonatals 

Significat Descripció Il·lustració 

Avançar. 
Els braços doblegats, els palmells de les mans cap a 
l’interior, els avantbraços es mouen lentament cap al 
cos.  

Retrocedir. 
Els braços doblegats, els palmells de les mans cap a 
l’exterior, els avantbraços es mouen lentament 
allunyant-se del cos.  

Cap a la dreta. 
Respecte al encarat 
amb les senyals. 

El braç dret estes més o menys en horitzontal, el 
palmell de la ma dreta cap a baix, fer petits moviments 
lents indicant la direcció.  

Cap a l’esquerra. 
Respecte al encarat 
amb les senyals. 

El braç dret estes més o menys en horitzontal, el 
palmell de la ma esquerra cap a baix, fer petits 
moviments lents indicant la direcció.  

Distancia horitzontal. Les mans indiquen la distancia. 
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d) Perill 

Significat Descripció Il·lustració 

Perill. Alto o parada 
d’emergència. 

Els dos braços estesos cap a dalt, els palmells de les 
mans cap endavant. 

 

Ràpid. 
Els gestos codificats en referencia als moviments es fan 
amb rapidesa. 

 

Lent. 
Els gestos codificats en referencia als moviments es fan 
lentament. 

 

 

 

5.13.6 SENYALITZACIÓ D’EMERGÈNCIA A LA PLANTA BLEN S.L 

Com ja s’ha comentat anteriorment, l’ús de substàncies altament inflamables fa que hi hagi un 

risc alt d’incendi, i el fet de tenir una bona senyalització en la planta permet prevenir aquest 

risc o abreujar els seus efectes. 

A continuació es mostra el plànol de la planta amb les corresponents senyals de salvament i 

socors i les senyals de lluita contra incendis 

 

Figura 5. 8  Layout de la senyalització contra incendis a la planta. 
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5.14 COORDINACIÓ EMPRESARIAL 
La coordinació d’activitats empresarials pretén ser una via de solució als problemes que 

sorgeixen quan es contracten serveis externs.  

A l’empresa BLEN S.L es subcontracten varies empreses, però la principal empresa 

subcontractada és l’encarregada de la carrega del producte.  

La subcontractació d’activitats de carrega de mercaderies permet observar que en les 

instal·lacions de l’empresa BLEN S.L. coincideixen treballadors de varies empreses, cada una 

d’elles amb la seva pròpia dinàmica i organització. És evident que cada empresa ha de tenir en 

compte els riscos que afecten a la seva activitat individual, però, degut a que es realitza una 

feina conjunta entre les dues empreses, els riscos propis d’una empresa afecten a l’altra 

empresa i viceversa.  

És per això, que cal posar en comú tots els riscos que puguin succeir en l’ activitat de carrega. 

El traspàs d’informació entre empreses es farà en unes reunions on s’exposaran els següents 

temes: 

- Informació dels riscos degut a l’ús de substancies químiques inflamables i tòxiques en 

la carrega.  

- Pla de prevenció de riscos per la carrega de productes de ambdues empreses.  

- Informació del pla d’emergència en cas d’accident derivat de la carrega.  

Quan l’empresa de carrega hagi informat a l’empresa BLEN S.L dels riscos propis de la seva 

activitat i la seva concepció en les tasques especifiques a desenvolupar, i després d’haver rebut 

la corresponent informació i instruccions per part del titular, es procedirà conjuntament a: 

- Adoptar mesures preventives i d’emergència conjuntes entre les dues empreses. 

- Complir amb totes les instruccions pactades. 

- Establir els medis de coordinació necessaris. 

Abans del inici de les activitats: 

- Cal comunicar als treballadors en relació a l’activitat de carrega, és a dir, els 

treballadors de l’empresa de carrega: els riscos específics de les activitats  
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desenvolupades en l’empresa BLEN S.L, els riscos associats als equips, les mesures de 

prevenció, protecció i emergència.  

Durant el desenvolupament de les activitats: 

- Informar a l’empres BLEN dels accidents que han tingut lloc en les seves instal·lacions i 

de qualsevol situació d’emergència de forma immediata 

- Informar de nous riscos generats quan existeixin modificacions en els treballs durant la 

seva execució 

- Prestar atenció de primers auxilis als treballadors d’entitats externes que pateixin un 

accident de treball durant la realització de tasques en les instal·lacions BLEN S.L.  

 

Les reunions entre empreses es realitzaran dos cops a l’any i en cas d’accident es realitzaria 

una altra reunió per valorar les pèrdues i millorar el pla de prevenció i emergència establert 

fins al moment.  

Les sessions informatives i formatives es donaran dos cops a l’any i en cas d’entrar un gran 

numero de treballadors nous es donaria una tercera sessió.  

Aquestes duraran 3 dies i hi haurà part teòrica i part practica.  
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5.15 MANTENIMENT PREVENTIU 
Tot aquell conjunt d’accions i intervencions que es porten a terme en un equip de treball per 

conservar-lo en condicions optimes de productivitat i seguretat, comprenen el manteniment 

preventiu.  

La seguretat del lloc de treball esta directament relacionada amb el manteniment que es porta 

a terme en els equips de treball.  

El manteniment, a més, no s’ha de limitar únicament a fer intervencions de conservació, sinó 

que també ha de servir per la millora continua dels processos productius i incloent les noves 

tecnologies.  

L’objectiu del manteniment preventiu són els següents: 

- Assegurar la seguretat dels equips o instal·lacions per el personal. 

- Reduir la gravetat de les averies. 

- Evitar la parada productiva. 

- Reduir els costos que es deriven del manteniment, optimitzant recursos.  

- Mantenir els equips en condicions de seguretat i productivitat. 

- Allargar la vida útil de les instal·lacions i equips.  

- Millorar els processos.  

 

A l’empresa BLEN S. L. es farà una gestió del manteniment amb un software amb la finalitat de 

aprofitar les noves tecnologies per tenir registrades totes les revisions que es fan per a cada 

equip.  

Gràcies als registres de les fitxes de manteniment es podran observar els costos de revisió, les 

hores invertides en les operacions, els recanvis utilitzats, les operacions no previstes... 

Les fitxes de manteniment seran adaptades a cada equip o instal·lació però la forma general 

d’aquestes serà la següent: 
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FITXA DE MANTENIMENT PREVENTIU LOCALITAT: Sabadell  

AREA: PERIODICITAT: 

CODI PART DEL EQUIP OPERACIÓ ACCIONS A REALITZAR DATA HORES DEDICADES 
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Es realitzaran dues parades a l’any per fer el manteniment de tots aquells equips dels que no 

es disposi un segon exemplar  i per tant, s’hagi de tallar la continuïtat de la producció.  

Les parades es faran a l’agost i al desembre, i es dedicarà 10 dies a cada parada.  
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ANEX I. Fitxes de seguretat 
 

 

ACETILENO                                                                                                   CSC: 0089 

 

  

Nº ICSC 0089                                                                 Etino 

Nº CAS 74-86-2                                                              C2H2 

Nº RTECS AO9600000                                       Masa molecular: 26  

Nº NU 1001 

Nº CE 601-015-00-0 

TIPOS DE 

PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 

AGUDOS 

 
PREVENCION 

PRIMEROS AUXILIOS/ 

LUCHA CONTRA 

INCENDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCENDIO 

Extremadamente inflamable. Evitar las llamas, NO producir chispas y NO fumar. Cortar el suministro; si no es 

posible y no existe riesgo  para el 

entorno próximo, dejar que el 

incendio se extinga por sí mismo; 

en otros casos apagar con polvo, 

dióxido de carbono. 

EXPLOSION 

Las mezclas gas/aire son 

explosivas. 

Sistema cerrado, ventilación, equipo eléctrico y de 

alumbrado a prueba de explosión. Evitar la 

generación de cargas electrostáticas (por ejemplo, 

mediante conexión a tierra). Utilícense 

herramientas manuales no generadoras de 

chispas. Utilizar un apagallamas para evitar el 

retroceso de la llama desde el quemador a la 

botella. 

En caso de incendio: mantener 

fría la botella rociando con agua. 

 
   

EXPOSICION    

INHALACION 

Vértigo. Embotamiento. Dolor 

de cabeza. Asfixia. 

Ventilación, extracción localizada o 

protección respiratoria. 

Aire limpio, reposo. Respiración 

artificial si estuviera indicada. 

Proporcionar asistencia médica. 

PIEL    

OJOS 

  Enjuagar con agua abundante 

durante varios minutos (quitar 

las lentes de contacto si puede 

hacerse con facilidad), después 

proporcionar asistencia médica. 

INGESTION 
 No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo.  
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DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Evacuar la zona de peligro. Consultar a un 

experto. Ventilar. Eliminar toda fuente de 

ignición. (Protección personal adicional: equipo 

autónomo de respiración). 

A prueba de incendio. Separado de: Véanse 

Peligros Químicos. Mantener en lugar fresco. 

NU (transporte): Ver pictogramas en 

cabecera. 

Botella especial aislada. 

Clasificación de Peligros NU: 2.1 

CE: 

simbolo F+ 

R: 5-6-12 

S: 2-9-16-33 

 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0089 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS, 2003 

 
 
 
 
 
D A T O S 
 
I M P O R T A N T E S 

ESTADO FISICO: ASPECTO: VIAS DE EXPOSICION: 

Gas incoloro disuelto en acetona a presión La sustancia se puede absorber por inhalación. 

PELIGROS FISICOS: RIESGO DE INHALACION: 

El gas se mezcla bien con el aire, formándose Al producirse pérdidas en zonas confinadas, este gas 

fácilmente mezclas explosivas. puede originar asfixia por disminución del contenido de 

oxígeno del aire. 
PELIGROS QUIMICOS: 

La sustancia puede polimerizar debido al calentamiento EFFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION: 

intenso. La sustancia se descompone al calentarla Asfixiante simple. 

intensamente y aumentar la presión, causando peligro 

de incendio o explosión. La sustancia es un agente 

reductor fuerte y reacciona violentamente con oxidantes 

y con flúor o cloro bajo la influencia de luz, originando 

peligro de incendio y explosión. Reacciona con cobre, 

plata y mercurio o sus sales, formando compuestos 

sensibles a los choques (acetiluros). 

LIMITES DE EXPOSICION: 

TLV: asfixiante simple (ACGIH 2003). 

MAK no establecido. 

 Punto de ebullición: -85°C Punto de inflamación: gas inflamable 

PROPIEDADES 

FISICAS 

Punto de fusión: -81°C 

Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 0.12 

Presión de vapor, kPa a 20°C: 4460 

Temperatura de autoignición: 305°C 

Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 2.5- 

100 

 Densidad relativa de vapor (aire = 1): 0.907 Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 0.37 

DATOS 

AMBIENTALES 

 

N O T A S 

El material de conducción de este gas no debe contener más del 63% de cobre. Comprobar el contenido de oxígeno antes de entrar en la zona. 

Una vez utilizado para la soldadura, cerrar la válvula; verificar regularmente el estado de la tubería, etc., y comprobar si existen escapes 

utilizando agua y jabón. El producto técnico puede contener impurezas que alteren los efectos sobre la salud; para mayor información véase 

ICSC 0694 Fosfina. 

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-20S1001 

Código NFPA: H 1; F 4; R 3; 

 

NOTA LEGAL 

IMPORTANTE: 

Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es 

independiente de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus 

representantes o el INSHT, autor de la versión española. 
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CLORURO DE HIDRÓGENO 
 

ICSC: 0163 
 

 Cloruro de hidrógeno, anhidro Ácido clorhídrico, anhidro 

CAS: 7647-01-0 HCl 

RTECS: MW4025000 Masa molecular: 36.5 

NU: 1050  

CE Índice Anexo I: 017-002-00-2  

CE / EINECS: 231-595-7  

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN 

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS 

PREVENCIÓN 
PRIMEROS AUXILIOS / LUCHA 
CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO No combustible.  En caso de incendio en el entorno: están 
permitidos todos los agentes extintores. 

EXPLOSIÓN 
  En caso de incendio: mantener fría la 

botella rociando con agua. 

EXPOSICIÓN 
 ¡EVITAR TODO 

CONTACTO! 
¡CONSULTAR AL MEDICO EN TODOS LOS 
CASOS! 

Inhalación Corrosivo. Sensación de 
quemazón. Tos. Dificultad 
respiratoria. Jadeo. Dolor de 
garganta. Síntomas no 
inmediatos (véanse Notas). 

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria. 

Aire limpio, reposo. Posición de 
semiincorporado. Respiración artificial si 
estuviera indicada. Proporcionar asistencia 
médica. 

Piel EN CONTACTO CON LÍQUIDO: 
CONGELACIÓN. Corrosivo. 
Quemaduras cutáneas graves. 
Dolor. 

Guantes aislantes del 
frío. Traje de protección. 

Aclarar con agua abundante, después quitar la 
ropa contaminada y aclarar de nuevo. 
Proporcionar asistencia médica. 

Ojos Corrosivo. Dolor. Visión borrosa. 
Quemaduras profundas graves. 

Gafas ajustadas de 
seguridad o protección 
ocular combinada con la 
protección respiratoria. 

Enjuagar con agua abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes de contacto si puede 
hacerse con facilidad), después proporcionar 
asistencia médica. 

Ingestión    

DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO 

Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Ventilar. Clasificación UE 
Eliminar el gas con agua pulverizada. (Protección personal Símbolo: T, C 
adicional: traje de protección completa incluyendo equipo R: 23-35 

autónomo de respiración). S: (1/2-)9-26-36/37/39-45 
Clasificación NU 

 Clasificación de Peligros NU: 2.3 

 Riesgos Subsidiarios de las NU: 8 

RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO 

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency 
Card): TEC (R)-20S1050 
Código NFPA: H 3; F 0; R 1; 

Separado de sustancias combustibles y reductoras, oxidantes fuertes, 
bases fuertes, metales. Mantener en lugar fresco, seco y bien ventilado. 

IPCS 
International Programme 
on Chemical Safety 

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © IPCS, CE 2005 
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DATOS IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO: 

Gas licuado comprimido incoloro, de olor acre. 
 

PELIGROS FÍSICOS: 

El gas es más denso que el aire 
 

PELIGROS QUÍMICOS: 

La disolución en agua es un ácido fuerte, reacciona 
violentamente con bases y es corrosiva. Reacciona 
violentamente con oxidantes formando gas tóxico de cloro (ver 
ICSC 0126). Ataca a muchos metales en presencia de agua 
formando gas inflamable/explosivo de hidrógeno (ver ICSC 
0001). 
 

LÍMITES DE EXPOSICIÓN: 

TLV: 2 ppm (valor techo); A4 (ACGIH 2004). 
MAK: 2 ppm, 3 mg/m³, Categoría de limitación de pico: I(2), 
Riesgo para el embarazo: grupo C (DFG 2004). 

VÍAS DE EXPOSICIÓN: 

La sustancia se puede absorber por inhalación. 
 

RIESGO DE INHALACIÓN: 

Al producirse una pérdida de gas se alcanza muy rápidamente una 
concentración nociva de éste en el aire. 

 

EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN: 

La evaporación rápida del líquido puede producir congelación. La 
sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La 
inhalación de altas concentraciones del gas puede originar neumonitis y 
edema pulmonar, dando lugar a síndrome de disfunción reactiva de las 
vías aéreas (RADS) (ver Notas). Los efectos pueden aparecer de forma 
no inmediata. Se recomienda vigilancia médica. 

 

EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA: 

La sustancia puede afectar al pulmón, dando lugar a bronquitis 
crónica. La sustancia puede causar erosiones dentales. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Punto de ebullición: -85°C 
Punto de fusión: -114°C 
Densidad: 1.00045 g/l (gas) 
Solubilidad en agua, g/100 ml a 30°C: 67 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 1.3 

Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 0.25 

DATOS AMBIENTALES 

 

NOTAS 

El valor límite de exposición laboral aplicable no debe superarse en ningún momento de la exposición en el trabajo. Los síntomas del edema 
pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia 
médica son, por ello, imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un aerosol adecuado por un médico o persona por 
él autorizada. NO pulverizar con agua sobre la botella que tenga un escape (para evitar la corrosión de la misma). Con el fin de evitar la 
fuga de gas en estado líquido, girar la botella que tenga un escape manteniendo arriba el punto de escape. Otros números NU: 2186 
(líquido refrigerado) clase de peligro: 2.3; riesgo subsidiario: 8; 1789 (ácido clorhídrico) clase de peligro: 8, grupo de envasado II o III. Las 
disoluciones acuosas pueden contener hasta un 38% de cloruro de hidrógeno. Esta ficha ha sido parcialmente actualizada en abril de 2005: 
ver Límites de exposición, Respuesta de Emergencia. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Límites de exposición profesional (INSHT 2011): 

 
VLA-ED: 5 ppm; 7,6 mg/m3 

 
VLA-EC: 10 ppm, 15 mg/m3 

 
Notas: Agente químico que tiene establecido un valor límite indicativo por la UE. 

Nota legal Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, 
autor de la versión española. 

© IPCS, CE 2005 
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CLOROETILENO ICSC: 0082 
 

CAS: 75-01-4 Cloroeteno 

RTECS: KU9625000 Cloruro de vinilo 

NU: 1086 (estabilizado) VCM 

CE Índice Anexo I: 602-023-00-7 C2H3Cl / H2C=CHCl CE / 

EINECS: 200-831-0 Masa molecular: 62.5 

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN 

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS 

PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS / LUCHA 
CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO Extremadamente inflamable. En caso 

de incendio se despreden humos (o 

gases) tóxicos e irritantes. 

Evitar las llamas, NO 

producir chispas y NO 

fumar. 

Cortar el suministro; si no es posible y no existe 

riesgo para el entorno próximo, dejar que el 

incendio se extinga por sí mismo; en otros casos 

apagar con polvo, dióxido de carbono, 

EXPLOSIÓN Las mezclas gas/aire son explosivas. Sistema cerrado, 

ventilación, equipo 

eléctrico y de alumbrado 

a prueba de explosión. 

Utilícense herramientas 

manuales no 

generadoras de chispas. 

En caso de incendio: mantener fría la botella 

rociando con agua. Combatir el incendio desde 

un lugar protegido. 

EXPOSICIÓN                                                                                             ¡EVITAR TODO 

CONTACTO! 

¡CONSULTAR AL MEDICO EN TODOS LOS 

CASOS! 

Inhalación Vértigo. Somnolencia. Dolor de cabeza. 

Pérdida del conocimiento. 

Ventilación, extracción 

localizada o protección 

respiratoria. 

Aire limpio, reposo. Proporcionar 

asistencia médica. 

Piel EN CONTACTO CON LIQUIDO: 

CONGELACION. 

Guantes de protección. 

Guantes aislantes del 

frío.Traje de protección. 

EN CASO DE CONGELACION: aclarar con agua 

abundante, NO quitar la ropa. 

Ojos Enrojecimiento. Dolor. Gafas ajustadas de 

seguridad, o protección 

ocular combinada con la 

protección respiratoria. 

Enjuagar con agua abundante durante varios 

minutos (quitar las lentes de contacto si puede 

hacerse con facilidad), después proporcionar 

asistencia médica. 

Ingestión 
 

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo. 

 

DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO 

Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Ventilar. 

Eliminar toda fuente de ignición. Protección personal: traje de 

protección completa incluyendo equipo autónomo de respiración. 

Clasificación UE 

   Símbolo: F+, T 

   R: 45-12 

   S: 53-45 

   Nota: D Clasificación NU 
   Clasificación de Peligros NU: 2.1 

RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO 

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): 

TEC (R)-20S1086 
Código NFPA: H 2; F 4; R 2;  

A prueba de incendio. Separado de materiales incompatibles (Véanse Peligros 

Químicos). Mantener en lugar fresco. Almacenar solamente si está estabilizado. 

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS, 2005 

IPCS 
International 

Programme on Chemical Safety 
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CLOROETILENO ICSC: 0082 

DATOS IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO 

Gas licuado comprimido incoloro, de olor característico. 

VÍAS DE EXPOSICIÓN 

La sustancia se puede absorber por inhalación. 

PELIGROS FÍSICOS 

El gas es más denso que el aire y puede extenderse a ras del suelo; 

posible ignición en punto distante. Los vapores del monómero no 

están inhibidos y pueden polimerizar en los venteos o apagallamas 

de los tanques de almacenamiento, dando lugar a la obstrucción de 

los venteos. 

 
PELIGROS QUÍMICOS 

La sustancia puede formar peróxidos en circunstancias específicas, 

iniciando una polimerización explosiva. La sustancia polimeriza 

rápidamente debido al calentamiento intenso y bajo la influencia de 

aire, luz, en contacto con un catalizador, oxidantes fuertes y metales 

tales como el cobre y el aluminio, con peligro de incendio o explosión. 

La sustancia se descompone al arder, produciendo humos tóxicos y 

corrosivos ( cloruro de hidrógeno, fosgeno). Ataca el hierro y el acero 

en presencia de humedad. 

RIESGO DE INHALACIÓN 

Al producirse una pérdida de gas, se alcanza muy rápidamente una concentración 

nociva de éste en el aire. 

 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN 

La sustancia irrita los ojos. El líquido puede producir congelación. La sustancia 

puede afectar al sistema nervioso central. La exposición podría causar 

disminución del estado de alerta. Se recomienda vigilancia médica. 

 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA 

La sustancia puede afectar hígado, bazo, sangre, vasos sanguíneos periféricos y 

al tejido y huesos de los dedos. Esta sustancia es carcinógena para los seres 

humanos. 

LÍMITES DE EXPOSICIÓN 

TLV: 1 ppm; (como TWA,); A1; (ACGIH 2004). 

MAK: Cancerígeno: categoría 1; (DFG 2004). 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Punto de ebullición ---------------- 13°C Punto de inflamación ---------------- 78 °C c.c. 

Punto de fusión ------------------- 154°C Temperatura de autoignición: 472°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0,9 (líquido) Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 3,6-33 

Densidad: 8 (vapor) a 15°C g/l Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 0,6 

Solubilidad en agua: ninguna  

Presión de vapor, kPa a 20°C: 343  

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 2,2  

DATOS AMBIENTALES 

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial a a la contaminación de las aguas subterráneas. 

NOTAS 

Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. La alerta por el olor es insuficiente. NO utilizar cerca de un fuego, una 

superficie caliente o mientras se trabaja en soldadura. Estabilizadores o inhibidores anadidos pueden influir sobre las propiedades toxicológicas de esta 

sustancia; consultar a un experto. Esta ficha ha sido parcialmente actualizada en abril de 2005: ver Límites de exposición. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Límites de exposición profesional (INSHT 2011):    
  

3
 

VLA-ED: 3 ppm; 7,8 mg/m       
  
  
C1A (Sustancia carcinogénica de categoría 1A).   
  
  
Notas: RD 349/2003, por el que se amplia el ámbito de aplicación a los agentes mutágenos del RD 665/1997. Esta sustancia tiene  

  
  

 o al uso especificadas en el Reglamento REACH. 
establecidas restricciones a la fabricación, comercialización 

NOTA LEGAL Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de requisitos 

legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor de la versión 

española. 
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DICLORURO DE MERCURIO 
 

ICSC: 0979 
 

 Cloruro de mercurio Cloruro de mercurio (II) 

CAS: 7487-94-7 HgCl2 

RTECS: OV9100000 Masa molecular: 271.5 

NU: 1624  

CE Índice Anexo I: 080-010-00-X  

CE / EINECS: 231-299-8  

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN 

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS 

PREVENCIÓN 
PRIMEROS AUXILIOS / LUCHA 
CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO No combustible. En caso de 
incendio se desprenden humos 
(o gases) tóxicos e irritantes. 

 En caso de incendio en el entorno: usar un 
medio de extinción adecuado. 

EXPLOSIÓN 
   

EXPOSICIÓN 
 ¡EVITAR TODO 

CONTACTO! 
¡CONSULTAR AL MÉDICO EN 
TODOS LOS CASOS! 

Inhalación Tos. Dolor de garganta. 
Sensación de quemazón. Jadeo. 

Extracción localizada o 
protección respiratoria. 

Aire limpio, reposo. Posición de 
semiincorporado. Proporcionar 
asistencia médica. 

Piel ¡PUEDE ABSORBERSE! 

Enrojecimiento. Dolor. Ampollas. 
Quemaduras cutáneas. 

Guantes de protección. 
Traje de protección. 

Quitar las ropas contaminadas. Aclarar con 
agua abundante o ducharse. 
Proporcionar asistencia médica. 

Ojos Dolor. Enrojecimiento. Visión 
borrosa. Quemaduras profundas 
graves. 

Pantalla facial o 
protección ocular 
combinada con protección 
respiratoria. 

Enjuagar con agua abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes de contacto si puede 
hacerse con facilidad), después proporcionar 
asistencia médica. 

Ingestión Calambres abdominales. Dolor 
abdominal. Sensación de quemazón. 
Gusto metálico. Diarrea. Náuseas. 
Dolor de garganta. Vómitos. Shock o 
colapso. 

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo. 
Lavarse las manos antes 
de comer. 

Enjuagar la boca. Dar a beber una papilla 
de carbón activado en agua. Proporcionar 
asistencia médica. 

DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO 

Protección personal: traje de protección química, incluyendo No transportar con alimentos y piensos. Contaminante marino grave. 
equipo autónomo de respiración. NO verterlo en el Clasificación UE 
alcantarillado. Barrer la sustancia derramada e introducirla en Símbolo: T+, N 
un recipiente; si fuera necesario, humedecer el polvo para R: 28-34-48/24/25-50/53 
evitar su dispersión. Recoger cuidadosamente el residuo, S: (1/2-)36/37/39-45-60-61 
trasladarlo a continuación a un lugar seguro. NO permitir que Clasificación NU 

este producto químico se incorpore al ambiente. Clasificación de Peligros NU: 6.1 
Grupo de Envasado NU: II 

RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO 

Ficha de Emergencia de Transporte (Transport Emergency 
Card): TEC (R)-61GT5-II 

Separado de alimentos y piensos, metales ligeros. Almacenar en un área 
sin acceso a desagües o alcantarillas. Medidas para contener el efluente 
de extinción de incendios. 

IPCS 
International 
Programme on 
Chemical Safety 

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © IPCS, CE 2005 
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DATOS IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO: 

Cristales blancos o polvo. 
 

PELIGROS QUÍMICOS: 

La sustancia se descompone debido al calentamiento intenso 
produciendo humos tóxicos de mercurio y cloro. Reacciona con 
metales ligeros. 
 

LÍMITES DE EXPOSICIÓN: 

TLV: (como Hg) 0.025 mg/m³ como TWA; (piel); A4 (no 
clasificable como cancerígeno humano); BEI establecido (ACGIH 
2008). 
MAK: (como Hg) 0.1 mg/m³; Categoría de limitación de pico: II(8); 
Sh (sensibilización cutánea); Cancerígeno: categoría 3B; BAT 
establecido (DFG 2008). 

VÍAS DE EXPOSICIÓN: 

La sustancia se puede absorber por inhalación del aerosol, a través 
de la piel y por ingestión. 

 

RIESGO DE INHALACIÓN: 

La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, se puede 
alcanzar rápidamente una concentración nociva de partículas en el aire 
cuando se dispersa. 

 

EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN: 

La sustancia irrita el tracto respiratorio y es corrosiva para los ojos y la 
piel. Corrosivo por ingestión. La sustancia puede afectar al tracto 
gastrointestinal y riñón, dando lugar a lesiones del tejido, fallo renal, 
colapso y muerte. Se recomienda vigilancia médica. 

 

EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA: 

El contacto prolongado o repetido puede producir sensibilización de la 
piel. La sustancia puede afectar al sistema nervioso central, sistema 
nervioso periférico y riñón, dando lugar a ataxia, perturbaciones 
sensoriales y de memoria, fatiga, debilidad muscular y alteración renal. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Punto de ebullición: 302°C 
Punto de fusión: 276°C 
Densidad: 6.5 g/cm3 
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 7.4 
Presión de vapor, Pa a 20°C: 0.1 

Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 0.1 

DATOS AMBIENTALES 

La sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos. Puede producirse una bioacumulación de esta sustancia a lo largo de la cadena 
alimentaria, por ejemplo en los organismos acuáticos. La sustancia puede causar efectos prolongados en el medio acuático. 

NOTAS 

Está indicado un examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. NO llevar a casa la ropa de trabajo. Esta ficha ha sido 
parcialmente actualizada en noviembre de 2008: ver Límites de exposición, Almacenamiento. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Límites de exposición profesional (INSHT 2013): 

 
VLA-ED: 0,02 mg/m3 

 
Notas: esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricación, comercialización o al uso especificadas en el Reglamento REACH. 
Agente químico que tiene establecido un valor límite indicativo por la UE; debe complementarse con una vigilancia sanitaria con control 
biológico de acuerdo con el artículo 6 del RD 374/2001. 
 

VLB: 30 µg/g creatinina en orina de mercurio inorgánico total; 10 µg/L en sangre de mercurio inorgánico total. Notas F,M. 

Nota legal Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, 
autor de la versión española. 

© IPCS, CE 2005 
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1,1,1-TRICLOROETANO ICSC: 0079 
Abril 2007 

CAS: 71-55-6 Metilcloroformo 

RTECS: KJ2975000 Metiltriclorometano 

NU: 2831 alfa-Tricloroetano CE 

Índice Anexo I: 602-013-00-2 C2H3Cl3 / CCl3CH3 

CE / EINECS: 200-756-3 Masa molecular: 133,4 

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN 

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS 

PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS / LUCHA 
CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO Combustible en condiciones 

específicas. El calentamiento intenso 

puede producir aumento de la presión 

con riesgo de estallido. En caso de 

incendio se desprenden humos (o 

gases) tóxicos e irritantes. Ver Notas. 

 
En caso de incendio en el entorno: están 

permitidos todos los agentes extintores. 

EXPLOSIÓN 
  

En caso de incendio: mantener fríos los bidones 

y demás instalaciones rociando con agua. 

EXPOSICIÓN                                                                                            ¡EVITAR LA 

FORMACIÓN DE 

NIEBLAS DEL 

PRODUCTO! 

 

Inhalación Tos. Dolor de garganta. Dolor de 

cabeza. Vértigo. Somnolencia. 

Náuseas. Ataxia. Pérdida del 

conocimiento. 

Ventilación, extracción 

localizada o protección 

respiratoria. 

Aire limpio, reposo. Respiración artificial si 

estuviera indicada. Proporcionar asistencia 

médica. 

Piel Piel seca. Enrojecimiento. Guantes de protección.     Quitar las ropas contaminadas. Aclarar y lavar la 

piel con agua y jabón. 

Ojos Enrojecimiento. Dolor. Gafas ajustadas de 

seguridad o protección 

ocular combinada con 

protección respiratoria. 

Enjuagar con agua abundante durante varios 

minutos (quitar las lentes de contacto si puede 

hacerse con facilidad), después proporcionar 

asistencia médica. 

Ingestión Náuseas. Vómitos. Dolor abdominal. 

Diarrea. (Ver Inhalación). 

No comer, ni beber, ni 

fumar durante el trabajo. 

NO provocar el vómito. Enjuagar la boca. Dar a 

beber una papilla de carbón activado en agua. 

Proporcionar asistencia médica. 

DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO 

Protección personal: equipo autónomo de respiración. Ventilar. 

Recoger, en la medida de lo posible, el líquido que se derrama y el 

ya derramado en recipientes herméticos, adecuados. Absorber el 

líquido residual en arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar 

seguro. NO permitir que este producto químico se incorpore al 

ambiente.  

No transportar con alimentos y piensos. 

Clasificación UE 
   Símbolo: Xn, N 

   R: 20-59 

   S: (2-)24/25-59-61 

   Nota: F Clasificación NU 

   Clasificación de Peligros NU: 6.1 

   Grupo de Envasado NU: III Clasificación GHS 
   Atención 

   Provoca una leve irritación dérmica. 

   Provoca irritación ocular. 

   Puede provocar somnolencia o vértigo. 

   Provoca daños en el sistema cardiovascular si se inhala. 

   Nocivo para los organismos acuáticos. 

RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO 
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Ficha de Emergencia de Transporte (Transport Emergency Card): 

TEC (R)-61S2831 o 61GTI-III 
Código NFPA: H2; F1; R0;  

Separado de alimentos y piensos y de oxidantes fuertes, aluminio, magnesio y 

cinc. Mantener en lugar fresco. Mantener en lugar seco. Almacenar en un área 

sin acceso a desagües o alcantarillas. 

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS, 2007 

IPCS 
International 

Programme on Chemical Safety 

DATOS IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO 

Líquido incoloro, de olor característico. 

VÍAS DE EXPOSICIÓN 

La sustancia se puede absorber por inhalación del vapor y por ingestión. 

PELIGROS FÍSICOS 

El vapor es más denso que el aire. 

RIESGO DE INHALACIÓN 

Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar bastante 
rápidamente una concentración nociva en el aire. 

PELIGROS QUÍMICOS 

La sustancia se descompone al arder, produciendo humos tóxicos y 

corrosivos. Reacciona violentamente con aluminio y sus aleaciones, 

magnesio, alcalis, oxidantes fuertes, acetona y cinc. 

 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN 
TLV: 350 ppm como TWA, 450 ppm como STEL; A4 (no es clasificable 
como cancerígeno humano); BEI establecido; (ACGIH 2006). 
MAK: 200 ppm, 1100 mg/m³; Categoría de limitación de pico: II(1); H 
(absorción dérmica); Riesgo para el embarazo: grupo C; (DFG 2006). 

 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN 

La sustancia irrita levemente los ojos, el tracto respiratorio y la piel. La sustancia 

puede afectar al sistema nervioso central, dando lugar a disminución del estado 

de alerta. La exposición a altas concentraciones puede producir arritmia cardíaca. 

 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA 

El líquido desengrasa la piel. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Punto de ebullición: 74°C Punto de inflamación: Ver Notas 
Punto de fusión: -30°C Temperatura de autoignición: 537°C 

Densidad relativa (agua = 1): 1,34 Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 8-16 
Solubilidad en agua: escasa Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 2,49 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 13.3  

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 4,6  

DATOS AMBIENTALES 

La sustancia es nociva para los organismos acuáticos. 

NOTAS 

Bajo ciertas condiciones pueden formarse mezclas combustibles vapor/aire difíciles de inflamar. Esta sustancia sólo arde en exceso de oxígeno o si está 

presente una fuente de ignición importante. NO utilizar cerca de un fuego, de una superficie caliente o mientras se trabaja en soldadura. El consumo de 

bebidas alcohólicas aumenta el efecto nocivo. Está indicado un examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. La adición de 

estabilizadores o inhibidores puede influir sobre las propiedades toxicológicas de esta sustancia; consultar a un experto. Esta ficha ha sido parcialmente 

actualizada en febrero de 2009: ver Peligros Químicos. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Límites de exposición profesional (INSHT 2013): 

VLA-ED: 100 ppm; 555 mg/m3  
  

VLA-EC: 200 ppm; 1100 mg/m3 
  
Notas: Esta sustancia tiene establecidas restricciones en los términos especificados en el Reglamento (CE) Nº 2037/2000 sobre  las 

sustancias que agotan la capa de ozono. Agente químico que tiene establecido un valor límite indicativo por la UE. 

  

    

NOTA LEGAL Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de requisitos 

legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor de la versión 

española. 

© IPCS, CE 2007 
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1,1-DICLOROETILENO ICSC: 0083 
Abril 2000 

CAS: 75-35-4 1,1-Dicloroeteno 
RTECS: KV9275000 Cloruro de vinilideno NU: 1303 (estabilizado) VDC 

CE Índice Anexo I: 602-025-00-8 C2H2Cl2 / H2C=CCl2 
CE / EINECS: 200-864-0 Masa molecular: 97 

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN 

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS 

PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS /  
LUCHA CONTRA  
INCENDIOS 

INCENDIO Extremadamente inflamable. En 
caso de incendio se despreden 
humos (o gases) tóxicos e irritantes. 

Evitar las llamas, NO 
producir chispas y NO 
fumar. 

Polvo, agua pulverizada, espuma, 
dióxido de carbono, 

EXPLOSIÓN Las mezclas vapor/aire son 
explosivas. 

Sistema cerrado, 
ventilación, equipo 
eléctrico y de 
alumbrado a prueba 
de explosión. 
Utilícense 
herramientas 
manuales no 
generadoras de 
chispas. 

En caso de incendio: mantener fríos 
los bidones y demás instalaciones 
rociando con agua. 

 
EXPOSICIÓN                                                                                              ¡EVITAR LA  

FORMACION DE  
NIEBLA DEL  
PRODUCTO! 

 

Inhalación Vértigo. Somnolencia. Pérdida del 
conocimiento. Ventilación, extracción 

localizada o protección 
respiratoria. 

Aire limpio, reposo. Respiración 
artificial si estuviera indicada. 
Proporcionar asistencia médica. 

Piel Enrojecimiento. Dolor. Guantes de protección. 
Traje de protección. 

Quitar las ropas contaminadas. 
Aclarar y lavar la piel con agua y 
jabón. 

Ojos Enrojecimiento. Dolor. Gafas ajustadas de 
seguridad, o protección 
ocular combinada con la 
protección respiratoria. 

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad), después proporcionar 
asistencia médica. 

Ingestión Dolor abdominal. Dolor de garganta. 
(para mayor información, véase 
Inhalación). 

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el 
trabajo. 

Enjuagar la boca. NO provocar el 
vómito. Dar a beber agua abundante. 
Reposo. 

 
DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO 

Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Eliminar toda 
fuente de ignición. Recoger, en la medida de lo posible, el líquido que 
se derrama y el ya derramado en recipientes herméticos. Absorber el 
líquido residual en arena  o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar 
seguro. NO verterlo al alcantarillado. NO permitir que este producto 
químico se incorpore al ambiente. Protección personal: traje de 
protección completa incluyendo equipo autónomo de respiración. 

Hermético. Envase irrompible; colocar el envase frágil dentro 
de un recipiente irrompible cerrado; contaminante marino.   
Clasificación UE 
   Símbolo: F+, Xn 
   R: 12-20-40 
   S: (2-)7-16-29-36/37-46 
   Nota: D 
Clasificación NU 
   Clasificación de Peligros NU: 3 
   Grupo de Envasado NU: I 

RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO 
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Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency  
Card): TEC (R)-30S1303 
Código NFPA: H 2; F 4; R 2;  

A prueba de incendio. Medidas para contener el efluente de 
extinción de incendios. Separado de  materiales incompatibles: 
Véanse Peligros Químicos. Mantener en lugar fresco. Mantener 
en la oscuridad. Almacenar solamente si está estabilizado. 

           
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS, 2005 

IPCS 
International 
Programme 
on 
Chemical Safety 

VÉASE INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO 
 

  
1,1-DICLOROETILENO ICSC: 0083 

DATOS IMPORTANTES 
ESTADO FÍSICO; ASPECTO 
Líquido incoloro VOLÁTIL, de olor característico. 

PELIGROS FÍSICOS 
El vapor es más denso que el aire  y puede extenderse a ras del 
suelo; posible ignición en punto distante. Los vapores del 
monómero no están inhibidos y pueden polimerizar en los venteos 
o apagallamas de los tanques de almacenamiento, dando lugar a 
la obstrucción de los venteos. 

PELIGROS QUÍMICOS 
La sustancia puede formar fácilmente peróxidos explosivos. La 
sustancia polimeriza  rápidamente debido al calentamiento intenso  
o bajo la influencia de oxígeno, luz solar, cobre o aluminio, con 
peligro de incendio o explosión. Puede explotar por calentamiento 
intenso o en contacto con llamas. La sustancia se descompone  al 
arder, produciendo  humos tóxicos y corrosivos (cloruro de 
hidrógeno, fosgeno). Reacciona violentamente con oxidantes. 

LÍMITES DE EXPOSICIÓN 
TLV: 5 ppm; (como TWA),  A4 (ACGIH 2004). 
MAK:  2 ppm, 8 mg/m³, Categoría de limitación de pico: II(2),  
Cancerígeno: categoría 3B, Riesgo para el embarazo: grupo C (DFG 
2004). 

VÍAS DE EXPOSICIÓN 
La sustancia se puede absorber  por inhalación y por ingestión. 

RIESGO DE INHALACIÓN 
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar 
muy rápidamente una concentración nociva en el aire. 

EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN 
La sustancia irrita  los ojos, la piel  y el tracto respiratorio. La 
ingestión del líquido puede dar lugar a la aspiración del mismo 
por los pulmones y la consiguiente neumonitis química. La 
exposición a altas concentraciones podría causar disminución del 
estado de alerta. 

EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir 
dermatitis.  
La sustancia puede afectar al riñón e hígado. 

PROPIEDADES FÍSICAS 
Punto de ebullición:               32°C 
Punto de fusión:                   -122°C 
Densidad relativa (agua = 1):      1,2 
Solubilidad en agua, g/100 ml a 25°C: 0,25 
Presión de vapor, kPa a 20°C:      66,5 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 3,3 

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 
2,5 Punto de inflamación:               -25 °C c.c. 
Temperatura de autoignición:       570°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 5,6-16 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 1,32 

DATOS AMBIENTALES 
La sustancia es nociva para los organismos acuáticos. 

NOTAS 
Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. Estabilizadores o inhibidores anadidos pueden influir 
sobre las propiedades toxicológicas de esta sustancia; consultar a un experto. La alerta por el olor es insuficiente. NO utilizar cerca de 
un fuego, una superficie caliente o mientras se trabaja en soldadura. Esta ficha ha sido parcilamente actualizada en abril de 2005: ver 
Límites de exposición. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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Límites de exposición profesional (INSHT 2011): 
  
VLA-ED: 5 ppm; 20 mg/m3  
  
Notas: Esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricación, comercialización o al uso especificadas en el Reglamento 
REACH. 

NOTA LEGAL Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente 
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el 
INSHT, autor de la versión española. 

© IPCS, CE 2005 
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1,2-DICLOROETANO  ICSC: 0250  

Marzo 1995  

Dicloruro de etileno                    Dicloruro de 1,2-etileno                                            Cloruro de etileno  

CAS:  107-06-2  ClCH2CH2Cl / C2H4Cl2  
RTECS:  KI0525000  Masa molecular: 98.96  
NU:  1184  
CE Índice Anexo I: 602-012-00-7  
CE / EINECS:  203-458-1  

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN  

PELIGROS AGUDOS 
/ SÍNTOMAS  PREVENCIÓN  

PRIMEROS AUXILIOS /  
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  Altamente inflamable. En caso 
de incendio se desprenden 
humos (o gases) tóxicos e 
irritantes.  

Evitar las llamas, NO producir 
chispas y NO fumar.  

Polvo, agua pulverizada, espuma, 
dióxido de carbono.  

EXPLOSIÓN  Las mezclas vapor/aire son 
explosivas.  

Sistema cerrado, ventilación, 
equipo eléctrico y de alumbrado 
a prueba de explosión. Evitar la 
generación de cargas  
electrostáticas (p. ej. con 
conexión a tierra). NO utilizar 
aire comprimido para llenar, 
vaciar o manipular.  

En caso de incendio: mantener fríos 
los bidones y demás instalaciones 
rociando con agua.  

EXPOSICIÓN   ¡EVITAR TODO 
CONTACTO!  

¡CONSULTAR AL MÉDICO EN 
TODOS LOS CASOS!  

Inhalación  Dolor abdominal. Tos. Vértigo.  
Somnolencia. Dolor de cabeza. 
Náuseas. Dolor de garganta. 
Pérdida del conocimiento. 
Vómitos. Síntomas no inmediatos 
(ver Notas) 

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo. Posición de 
semiincorporado. Respiración artificial 
si estuviera indicada. Proporcionar 
asistencia médica.  

Piel  Enrojecimiento.  Guantes de protección.  Quitar las ropas contaminadas. 
Aclarar y lavar la piel con agua y 
jabón. Proporcionar asistencia 
médica.  

Ojos  Enrojecimiento. Dolor. Visión 
borrosa.  

Gafas ajustadas de seguridad, 
pantalla facial o protección 
ocular combinada con 
protección respiratoria.  

Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con 
facilidad), después proporcionar 
asistencia médica.  

Ingestión  Calambres abdominales. 
Diarrea. (Ver Inhalación).  

No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo. Lavarse las 
manos antes de comer.  

No dar nada a beber. Proporcionar 
asistencia médica.  

DERRAMES Y FUGAS  ENVASADO Y ETIQUETADO  

¡Evacuar la zona de peligro! Recoger, en la medida de lo posible, 
el líquido que se derrama y el ya derramado en recipientes 
herméticos. Absorber el líquido residual en arena o absorbente 
inerte y trasladarlo a un lugar seguro.  
NO verterlo en el alcantarillado. Protección personal: equipo 
autónomo de respiración.  

Envase irrompible; colocar el envase frágil dentro de un recipiente 
irrompible cerrado. No transportar con alimentos y piensos. 

Contaminante marino.  Clasificación UE  
Símbolo: F, T  
R: 45-11-22-36/37/38; S: 53-45  
Nota: E  
Clasificación NU  
Clasificación de Peligros NU: 3; Riesgos Subsidiarios de las NU: 
6.1 Grupo de Envasado NU: II  

RESPUESTA DE EMERGENCIA  ALMACENAMIENTO  

Ficha de Emergencia de Transporte (Transport Emergency Card): TEC 
(R)-30GTF1-II. Código NFPA: H2; F3; R0;  

A prueba de incendio. Separado de oxidantes fuertes, alimentos y 
piensos, materiales incompatibles. Ver Peligros Químicos. Mantener en 
lugar fresco y seco  
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VÉASE INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO 

 

  

1,2-DICLOROETANO  ICSC: 0250  

DATOS IMPORTANTES  

ESTADO FÍSICO; ASPECTO:   
Líquido viscoso incoloro, de olor característico. Vira a oscuro por 
exposición al aire, a la humedad y la luz.  
  
PELIGROS FÍSICOS:   
El vapor es más denso que el aire y puede extenderse a ras del suelo; 
posible ignición en punto distante. Como resultado del flujo, agitación, 
etc., se pueden generar cargas electrostáticas.  
  
PELIGROS QUÍMICOS:   
La sustancia se descompone al calentarla intensamente, y al arder 
produciendo humos tóxicos y corrosivos, incluyendo cloruro de 
hidrógeno (ICSC 0163) y fosgeno (ICSC 0007). Reacciona 
violentamente con aluminio, metales alcalinos, amidas alcalinas, 
amoníaco, bases, oxidantes fuertes. Ataca a muchos metales en 
presencia de agua. Ataca el plástico.  
  
LÍMITES DE EXPOSICIÓN:   
TLV: 10 ppm como TWA; A4 (no clasificable como cancerígeno 
humano) (ACGIH 2004).  
MAK: H (absorción dérmica), Cancerígeno: categoría 2 (DFG 2004). 

VÍAS DE EXPOSICIÓN:   
La sustancia se puede absorber por inhalación del vapor, a 
través de la piel y por ingestión.  
  
RIESGO DE INHALACIÓN:   
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede 
alcanzar muy rápidamente una concentración nociva en el 
aire.  
  
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN:   
El vapor irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La 
inhalación del vapor puede originar edema pulmonar (ver 
Notas). La sustancia puede afectar al sistema nervioso 
central, riñón e hígado, dando lugar a alteraciones 
funcionales.  
  
EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O 
REPETIDA:   
El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir 
dermatitis. Esta sustancia es probablemente carcinógena 
para los seres humanos. 

PROPIEDADES FÍSICAS  

Punto de ebullición: 83.5°C  
Punto de fusión: -35.7°C  
Densidad relativa (agua = 1): 1.235  
Solubilidad en agua, g/100 ml: 0.87  
Presión de vapor, kPa a 20°C: 8.7  
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 3.42 

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 
1.2 Punto de inflamación: 13°C c.c.   
Temperatura de autoignición: 413°C  
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 6.2-16  
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 1.48 

DATOS AMBIENTALES  

 

NOTAS  

Está indicado un examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de 
manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son, por ello, 
imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un aerosol adecuado por un médico o persona por él autorizada.  
Esta ficha ha sido parcialmente actualizada en octubre de 2005: ver Límites de exposición, Respuesta de emergencia  

INFORMACIÓN ADICIONAL  
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Nota legal  Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente 
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el 
INSHT, autor de la versión española.  

© IPCS, CE 2005  
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HIDROGENO 
  

ICSC: 0001 
Marzo 2002 

CAS: 1333-74-0 H2 

RTECS: MW8900000 Masa molecular: 2.0 

NU: 1049  

CE Índice Anexo I: 001-001-00-9  

CE / EINECS: 215-605-7  

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN 

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS 

 
PREVENCIÓN 

PRIMEROS AUXILIOS / 
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO Extremadamente inflamable. 
Muchas reacciones pueden 
producir incendio o explosión. 

Evitar las llamas, NO producir 
chispas y NO fumar. 

Cortar el suministro; si no es posible y 
no existe riesgo para el entorno 
próximo, dejar que el incendio se 
extinga por sí mismo; en otros casos 
apagar con agua pulverizada, polvo, 
dióxido de carbono. 

EXPLOSIÓN Las mezclas gas/aire son 
explosivas. 

Sistema cerrado, ventilación, 
equipo eléctrico y de alumbrado 
a prueba de explosión. Utilícense 
herramientas manuales no 
generadoras de chispas. No 
manipular las botellas con las 
manos grasientas. 

En caso de incendio: mantener fría la 
botella rociando con agua. Combatir el 
incendio desde un lugar protegido. 

EXPOSICIÓN 
   

Inhalación Asfixia. Sistema cerrado y ventilación. Aire limpio, reposo. Respiración 
artificial si estuviera indicada. 
Proporcionar asistencia médica. 

Piel Congelación grave. Guantes aislantes del frío. Proporcionar asistencia médica. 

Ojos  Gafas de protección de 
seguridad. 

 

Ingestión    

DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO 

Eliminar toda fuente de ignición Evacuar la zona de peligro. Clasificación UE 
Consultar a un experto. Ventilar. Eliminar el vapor con agua Símbolo: F+ 

pulverizada. R: 12 
S: (2-)9-16-33 

 Clasificación NU 

 Clasificación de Peligros NU: 2.1 

RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO 

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency 
Card): TEC (R)-20S1049 

Código NFPA: H 0; F 4; R 0; 

A prueba de incendio. Mantener en lugar fresco. 
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DATOS IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO: 

Gas comprimido inodoro e incoloro. 
 

PELIGROS FÍSICOS: 

El gas se mezcla bien con el aire, formándose fácilmente 
mezclas explosivas. El gas es más ligero que el aire. 
 

PELIGROS QUÍMICOS: 

El calentamiento intenso puede originar combustión violenta o 
explosión. Reacciona violentamente con aire, oxígeno, 
halógenos y oxidantes fuertes, originando peligro de incendio y 
explosión. Los metales catalizadores tales como el platino o el 
níquel aumentan este tipo de reacciones. 
 

LÍMITES DE EXPOSICIÓN: 

TLV: asfixiante simple (ACGIH 2002). 

VÍAS DE EXPOSICIÓN: 

La sustancia se puede absorber por inhalación. 
 

RIESGO DE INHALACIÓN: 

Al producirse una pérdida de gas se alcanza muy rápidamente una 
concentración nociva de éste en el aire. 

 

EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN: 

Asfixiante simple. Véanse Notas. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Punto de ebullición: -253°C 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 0.07 

Punto de inflamación: gas inflamable 
Temperatura de autoignición: 500-571°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 4-76 

DATOS AMBIENTALES 

 

NOTAS 

Altas concentraciones en el aire producen una deficiencia de oxígeno con riesgo de pérdida de conocimiento o muerte. Comprobar el 
contenido de oxígeno antes de entrar en la zona. A concentraciones tóxicas no hay alerta por el olor. Medir concentraciones de hidrógeno 
con un detector de gas adecuado (un detector de gas inflamable normal no es adecuado). 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Límites de exposición profesional (INSHT 2011): Notas: 

Asfixiante simple 

Nota legal Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, 
autor de la versión española. 

© IPCS, CE 2005 
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METANO ICSC: 0291 
Febrero 2000 

CAS: 74-82-8 Hidruro de metilo 
RTECS: PA1490000 CH

4
 

NU: 1971 Masa molecular: 16.0 
CE Índice Anexo I: 601-001-00-4 
CE / EINECS: 200-812-7 

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN 

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS 

PREVENCIÓN PRIMEROS AUXILIOS / LUCHA 
CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO Extremadamente inflamable. Evitar las llamas, NO 

producir chispas y NO 

fumar. 

Cortar el suministro; si no es posible y no existe 

riesgo para el entorno próximo, dejar que el 

incendio se extinga por sí mismo; en otros casos 

apagar con agua pulverizada, polvo seco, dióxido 

de carbono. 

EXPLOSIÓN Las mezclas gas/aire son explosivas. Sistema cerrado, 

ventilación, equipo 

eléctrico y de alumbrado 

a prueba de explosión. 

Utilícense herramientas 

manuales no 

generadoras de chispas. 

En caso de incendio: mantener fría la botella 

rociando con agua. Combatir el incendio desde 

un lugar protegido. 

EXPOSICIÓN 
   

Inhalación Asfixia. Ver Notas. Ventilación. A altas 

concentraciones 

protección respiratoria. 

Aire limpio, reposo. Respiración artificial si 

estuviera indicada. Proporcionar asistencia 

médica. 

Piel EN CONTACTO CON LÍQUIDO: 

CONGELACIÓN. 

Guantes aislantes del frío. EN CASO DE CONGELACIÓN: aclarar con agua 

abundante, NO quitar la ropa. Proporcionar 

asistencia médica. 

Ojos                                      EN CONTACTO CON LÍQUIDO: 

CONGELACIÓN. 

Gafas ajustadas de 

seguridad 

Enjuagar con agua abundante durante varios 

minutos (quitar las lentes de contacto si puede 

hacerse con facilidad), después proporcionar 

asistencia médica. 

Ingestión 
   

DERRAMES Y FUGAS ENVASADO Y ETIQUETADO 

¡Evacuar la zona de peligro! Consultar a un experto. Ventilar. Eliminar 

toda fuente de ignición. Protección personal: equipo autónomo de 

respiración. NO verter NUNCA chorros de agua sobre el líquido. 

Clasificación UE 

   Símbolo: F+ 

   R: 12 

   S: (2-)9-16-33 

Clasificación NU 

   Clasificación de Peligros NU: 2.1 

RESPUESTA DE EMERGENCIA ALMACENAMIENTO 

Ficha de Emergencia de Transporte (Transport Emergency Card): 

TEC (R)-20G1F 

Código NFPA: H1; F4; R0;  

A prueba de incendio. Mantener en lugar fresco. Ventilación a ras del suelo y 

techo. 

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS, 2005 

IPCS 
International 

Programme on Chemical Safety 
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DATOS IMPORTANTES 

ESTADO FÍSICO; ASPECTO 

Gas licuado o comprimido incoloro e inodoro.  

 
PELIGROS FÍSICOS 

El gas es más ligero que el aire. 

 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN 

TLV: (Hidrocarburos Alifáticos Alcanos (C1-C4), gases) 1000 ppm 

(como TWA) (ACGIH 2005). 

MAK no establecido. 

VÍAS DE EXPOSICIÓN 

La sustancia se puede absorber por inhalación. 

 
RIESGO DE INHALACIÓN 

Al producirse pérdidas en zonas confinadas, este gas puede originar asfixia por 

disminución del contenido de oxígeno en el aire. 

 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN 

La evaporación rápida del líquido puede producir congelación. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Punto de ebullición: -161°C 

Punto de fusión: -183°C 

Solubilidad en agua, ml/100 ml a 20°C: 3.3 Densidad 

relativa de vapor (aire = 1): 0.6 

Punto de inflamación: gas inflamable 

Temperatura de autoignición: 537°C 

Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 5-15 Coeficiente de 

reparto octanol/agua como log Pow: 1.09 

DATOS AMBIENTALES 

 

NOTAS 

Densidad del líquido en el punto de ebullición: 0.42 kg/l. Altas concentraciones en el aire producen una deficiencia de oxígeno con riesgo de pérdida de 

conocimiento o muerte. Comprobar el contenido de oxígeno antes de entrar en la zona. Con el fin de evitar la fuga de gas en estado líquido, girar la 

botella que tenga un escape manteniendo arriba el punto de escape. Una vez utilizado para la soldadura, cerrar la válvula; verificar regularmente el 

estado de la tubería, etc., y comprobar si existen escapes utilizando agua y jabón. Las medidas mencionadas en la sección PREVENCIÓN son 

aplicables a la producción, llenado de botellas y almacenamiento del gas. Otro número NU: 1972 (líquido refrigerado), clase de peligro:  2.1. 

Esta ficha ha sido parcialmente actualizada en octubre de 2005: ver Respuesta de Emergencia 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Límites de exposición profesional (INSHT 2012): 

  

VLA-ED: (como Hidrocarburos alifáticos alcanos (C1-C4) y sus mezclas, gases) 1000 ppm 

NOTA LEGAL Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de requisitos 

legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor de la versión 

española. 

© IPCS, CE 2005 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
                                                                                      CAPÍTOL 5. SEGURETAT INDUSTRIAL 

 

235/237 
 

 

5.16 BIBLIOGRAFIA 
 

[1] Real Decreto 656/2017, Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. [online] 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8755.pdf  

[2] Real Decreto 2060/2008, reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 

complementarias. [online] 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-1964  

[3] NTP: Muelles de carga y descarga, Seguridad, INSHT. [online] 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1066a1077/nt

p-1076.pdf  

[4] Limites de exposición profesional para agentes químicos en España 2018, INSHT. [online] 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP%20_VALORES%20LIMITE/Val

ores%20limite/Limites2018/Limites2018.pdf 

[5] Expower [online] 

http://www.expower.es/triangulo-tetraedro-fuego.htm 

 [6] Prevención y protección contra las explosiones, Carlos Alberto Lestón. [online] 

https://es.slideshare.net/fuegonet/explosiones 

[7] Plan de emergencia contra derrames y fugas de productos químicos peligrosos, José Luis 

García López. [online] 

http://www.ecosmep.com/adr/partesaccidentes/Plan_de_emergencias_contra_derrames_y_f

ugas_de_productos_quimicos_peligrosos.pdf 

[8] Riesgos derivados de las condiciones de Seguridad, ergonómicas y psicosociales, 

Mheducation. [online] 

https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448175530.pdf 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8755.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-1964
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1066a1077/ntp-1076.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/1066a1077/ntp-1076.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP%20_VALORES%20LIMITE/Valores%20limite/Limites2018/Limites2018.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP%20_VALORES%20LIMITE/Valores%20limite/Limites2018/Limites2018.pdf
http://www.expower.es/triangulo-tetraedro-fuego.htm
https://es.slideshare.net/fuegonet/explosiones
http://www.ecosmep.com/adr/partesaccidentes/Plan_de_emergencias_contra_derrames_y_fugas_de_productos_quimicos_peligrosos.pdf
http://www.ecosmep.com/adr/partesaccidentes/Plan_de_emergencias_contra_derrames_y_fugas_de_productos_quimicos_peligrosos.pdf
https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448175530.pdf


                                                                                               PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
                                                                                      CAPÍTOL 5. SEGURETAT INDUSTRIAL 

 

236/237 
 

 

[9] Prevención de los riesgos ergonómicos, Instituto de Seguridad y salud laboral. [online] 

http://www.croem.es/prevergo/formativo/1.pdf 

[10] Real Decreto 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

[online] 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6606.pdf  

[11] Prevención de riesgos laborales, Boletín oficial del estado. [online] 

file:///C: /BOE-037_Prevencion_de_riesgos_laborales%20(1).pdf 

[12]  REGLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a los 

equipos de protección individual. [online] 

http://www.boe.es/doue/2016/081/L00051-00098.pdf  

[12] Señalización de Seguridad i salud en el Trabajo, REAL DECRETO 485/1997. [online] 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/senal.pdf  

[13] NTP 40: Detección de incendios, INSHT [online] 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001

a100/ntp_040.pdf  

[14] Manual de Seguridad contra incendios i plan de emergencia, mutua balear. [online] 

https://www.mutuabalear.es/verFichero.php?id=283 

[15] REAL DECRETO 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales. [online] 

http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/17/pdfs/A41194-41255.pdf  

[16] NTP 99: Métodos de extinción y agentes extintores. [online] 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001

a100/ntp_099.pdf  

 

 

http://www.croem.es/prevergo/formativo/1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6606.pdf
http://www.boe.es/doue/2016/081/L00051-00098.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/senal.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_040.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_040.pdf
https://www.mutuabalear.es/verFichero.php?id=283
http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/17/pdfs/A41194-41255.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_099.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_099.pdf


                                                                                               PRODUCCIÓ DE CLORUR DE VINIL 
                                                                                      CAPÍTOL 5. SEGURETAT INDUSTRIAL 

 

237/237 
 

 

[17] Planes de emergencia interior en la industria química, NTP, INSHT. [online] 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/786

a820/791%20web.pdf 

[18] NTP 334: Planes de emergencia interior en la industria química. [online] 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301

a400/ntp_334.pdf 

[19] Coordinación de actividades empresariales (I), INSHT. [online] 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/918

w.pdf 

 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/786a820/791%20web.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/786a820/791%20web.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_334.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_334.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/918w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/918w.pdf

