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5.1 INTRODUCCIÓ 
 

 En la industria química es parteixen d’una sèrie de matèries primeres que, mitjançant 

transformacions físiques i químiques,  derivaran en un producte de desig. I durant 

aquestes transformacions es fa ús de substancies que, per les seves propietats, poden 

arribar a ser perilloses i ocasionar greus accidents. Conseqüentment, la seguretat es un 

factor de gran importància degut a que d’aquesta forma s’aconsegueix eliminar o, al 

menys, reduir, les incidències que puguin tenir lloc.  

Cal dir, que la indústria química es caracteritza per ser de les industries amb menys 

accidents, però, que quan aquests tenen lloc són de gran abast i amb greus efectes. 

Per aquest motiu, la seguretat té molta rellevància en el disseny, operació i 

manteniment. 

Per a que la planta sigui segura s’ha d’analitzar, planificar i implementar un sistema de 

seguretat que pugui garantir el bon funcionament de la planta i, en cas d’accident, que 

es redueixi al mínim.  

Aquests accidents es disminueixen significativament quan hi ha una adequada 

d’informació sobre els perills presents a la planta i les mesures de seguretat que s’han 

de prendre. D’aquesta forma s’aconsegueix protegir treballadors de la planta, població 

que es trobi al voltant i el medi ambient. Però, també, es necessari que cada integrant 

de  la plantilla tingui suficients coneixements de les normes de seguretat en tot 

moment i anar equipat de forma adequada per assegurar la seva protecció en cada 

instant. 

En quant a la part d’higiene laboral, s’intenta prevenir i evitar qualsevol patologia 

provocada per les substancies utilitzades en la planta, per garantir la salut i ben estar 

de cada treballador que estiguin exposat als mateixos.  
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5.2.PRINCIPALS RISCOS I ACCIDENTS DE LA INDÚSTRIA 
 

El risc és un factor que existeix a l’hora de realitzar qualsevol activitat que es dugui a 

terme independentment de l’àmbit, és a dir, no és exclusiu del camp industrial. Cal dir, 

que el risc i el perill a primera vista poden semblar ser la mateixa idea, però, no ho és. 

El perill es defineix com una font, situació o acte amb potencial per causar dany humà, 

deteriorament de la salut, danys físic o una combinació d’aquests. I el risc es  defineix 

com la probabilitat de que tingui lloc un succés perillós per la gravetat del dany que 

podria causar per a la salut. Per tant: 

  (      )   (            )   (         ) 

Aquesta forma de definir el risc es correcte, però, presenta dificultats a l’hora de ser 

definit d’aquesta forma. Això, es deu a que la severitat del dany, és a dir, la magnitud 

de la conseqüència, no es pot mesurar únicament en morts o diners, si no que, també, 

s’han de contemplar els ferits i seqüeles al llarg termini, que afectin tant a la població 

com al medi ambient. Per altre part, quantificar la probabilitat de que es doni 

l’esdeveniment causant del dany   es difícil de calcular. No obstant, existeixen 

metodologies que permeten estimar de forma bastant exacta aquest paràmetres. 

 

5.2.1.Classificació dels riscos 

 

Els riscos es poden classificar de diferents formes, una d’elles és la següent: 

 Risc pur: Es aquell perill sobre el qual no s’ha aplicat cap mesura de control 

 Risc residual: Aquell sobre el qual sí s’ha contemplat mesures per ser eliminat o 

reduït  

 Risc acceptable: Aquell sobre el qual sí s’ha contemplat mesures per ser 

eliminat o reduït de tal forma que pot ser tolerat per l’empresa tenint en 

compte els requisits legals de i la política de seguretat i salut en el treball. 

Altra forma de classificar els riscos des de un punt de vista més concret en quant  

l’activat industrial és (de tres categories també): 

 Risc convencional: Relacionats amb l’activitat i l’equip existent en qualsevol 

sector 

 Risc específic: Relacionats amb la utilització o manipulació de productes, els 

quals per motius de la seva naturalesa, poden provocar danys. 
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 Risc major: Relacionats amb accidents i situacions excepcionals. Les seves 

conseqüències poden presentar una gravetat especial.   

 

A partir d’aquestes definicions, es pot veure que dels tres tipus de riscs explicats els 

dos primers es poden evitar relativament fàcil a partir de les normes de seguretat, les 

quals es poden trobar en el Reglament d’Emmagatzematge de Productes Química 

(RAPQ, sigles en castellà)  i en les fitxes de seguretat (FDS) de cada producte a 

manipular. En ambdós documents es descriuen com manipular i emmagatzemar els 

productes utilitzats a l’empresa. 

El tercer tipus de risc es pot controlar d’igual forma que els anteriors, però, per algun 

motiu i hi ha un factor que escapa de la contemplació  del disseny de seguretat i 

esdevé un risc més significatiu y amb més potencial de dany que els dos anteriors. 

 

5.2.2. Tipologia de riscos i les seves mesures de prevenció 

 

Un cop definits i classificats els diferents tipus de riscos es pot dir que aquests  son els 

precursors dels diferents tipus d’accidents. I quan es dona un accident aquest sol 

desencadenar en un altre, per tant, donen lloc a accidents en cadena. 

Per tant,  hi ha una seqüència accidental, que es pot donar de forma completa o 

incompleta. Aquesta seqüència es la que es presenta a continuació:  

 

   

5.2.2.1. Risc d’emissió 

 

La emissió d’una substància química es la sortida incontrolada d’un fluid. Es parla de 

vessament quan es tracta d’un  líquid i es denomina fuga quan es un gas. Les emissions 

constitueixen uns dels accidents més freqüents en les instal·lacions químiques i solen 

generar greus danys tant a equips com a persones. 

Normalment, les emissions es generen en les conduccions de la planta industrial. 

Concretament, en zones d’unió entre diferents trams i connexions amb els equips per 

ser les zones més vulnerables. 

Segons la naturalesa de la substancia emesa aquesta  pot provocar incendis i/o 

explosions.  

Emissió Incendi Explosió
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Les característiques de la emissió depenen de: Les condicions i estat físic del fluid 

emès, de la naturalesa química i de les condicions de l’entorn on es produeix la 

emissió. 

MESURES DE SEGURETAT REFERENTS A UNA EMISSIÓ 

A continuació, es recullen les mesures més importants de seguretat i prevenció per 

evitar una emissió. Aquestes mesures es troben definides en la Nota Tècnica de 

Prevenció (NTP) 363 que recull l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball 

(INSHT). 

 Compliment del Reial Decret 656/2017 pel qual s’aprova el Reglament 

d’Emmagatzematge de Productes Químics i les seves instruccions tècniques 

complementaries MIE APQ 0 a 10. 

 Realització d’inspeccions periòdiques dels elements amb funcions de seguretat. 

 Programes formatius en prevenció destinats al treballadors de la planta. 

 Correcte disseny de les canonades (punts de connexió mínims possibles, 

canonades fixes quan sigui possible, disposar de colzes protectors per facilitar 

la correcta angulació, entre d’altres). 

 Instal·lació de sistemes detectors de fugues de funcionament continu ubicats lo 

més pròxim al possible font d’emissió. 

 Degut a que en aquesta planta es tracta d’un procés discontinu els possibles 

erros tipus humà son més elevats i, per tant, s’ha de disposar de procediments 

escrits en totes les operacions crítiques, en les quals per actuacions indegudes 

poguessin generar situacions de greus conseqüències. Aquest procediments de 

treballs, també, seran periòdicament revistats per a la seva actualització.  

 Disposar de sistemes de contenció. Els cubetos constitueixen un sistema idoni 

per evitar la dispersió de fugues líquides i de gasos liquats. En España només 

estan regulats els cubetos de retenció per líquids inflamables, però, es 

considera que es una mesura bàsica, també, per líquids tòxics i corrosius. 

Pel que fa una fuga de gasos es que es sol utilitzar es un sistema d’absorció 

(scrubber) que el que fa es neutralitzar aquest gas. I impedeix que es propagui 

per tot l’ambient i, consegüentment, s’emeti a l’atmosfera.   

 

5.2.2.2. Risc d’incendi 

 

El foc es el resultat d’una reacció  entre un agent combustible i un agent comburent  

(aire). Aquesta reacció rep el nom de combustió i és fortament exotèrmica. I l’incendi 

es genera quan aquest foc resulta ser  incontrolat.  



                                                    Producció d’ Àcid Acetilsalicílic 

                                                    Capítol 5: Seguretat i higiene  
 

Pàgina 9 de 178 
 

Per a que tingui lloc un incendi s’han de donar certes condicions (triangle de foc). 

Aquestes condicions són les següents: 

-Combustible:  Substancia susceptible de combinar-se amb el comburent de forma  

ràpida. 

-Comburent: Substancia que combinada amb el combustible fan possible la combustió, 

en aquest  cas correspon a l’oxigen que es troba amb un concentració del 21 % a 

l’atmosfera. 

-Energia d’activació: Aquesta és l’energia mínima necessària para que s’iniciï  la reacció 

entre combustible i comburent. Es aportada per una de les fonts d’ignició. 

Si hi ha l’absència d’algun d’aquests aspectes l’incendi no s’inicia. I per a que aquest es 

propagui necessita una reacció en cadena. 

Els efectes que generen aquests incendis són: Calor que de per sí provoca danys, a més 

de que pot propagar la cadena accidental abans descrita. Fums sufocants, i depenent, 

de la substància tòxics i ones de sobrepressió que propaguen els danys en forma de 

pressió acústica.  

MESURES DE SEGURETAT REFERENTS A UN INCENDI 

A continuació, es recullen les mesures més importants de seguretat i prevenció per 

evitar un incendi.  

 Compliment del Reial Decret 656/2017 pel qual s’aprova el Reglament 

d’Emmagatzematge de Productes Químics i les seves instruccions tècniques 

complementaries MIE APQ 0 a 10. 

 Compliment del Reial Decret 513/2017 pel qual s’aprova el Reglament de 

protecció contra incendis. 

 Comptar amb elements de detecció automàtica, aquests són aparells sensibles 

a les manifestacions del foc (fum, gasos, calor i flames). 

 Comptar amb elements d’extinció del foc (agents extintors), que seran 

diferents en funció del tipus d’incendi que s’origini. 

 Establir distancies de seguretat per evitar que les substancies perilloses estiguin 

unes properes a les altres. 

 Conèixer els punt d’inflamabilitat de les substancies utilitzades en el procés. 

 Prohibició de fumar i utilitzar mitjans d’ignició a tota la planta. 

 Utilització d’eines anti-espurnes. 

 Revisar i mantenir les instal·lacions elèctriques protegides per evitar espurnes 

que puguin iniciar un incendi. 
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 Manteniment adequat dels equips contra incendis i realització de revisions 

periòdiques. 

 Pla contra incendis 

 Existència de sortides suficients per a una correcta evacuació i han de ser fàcil 

accés. També, s’ha de comptar amb portes talla-focs, barreres, murs, entre 

d’altres per separar físicament el foc i poder controlar-lo  millor. Donat que 

d’aquest manera queda confinat en un únic lloc. 

5.2.2.3. Risc d’explosió 

 

La explosió no es dóna necessàriament desprès de l’incendi si no que, també, es poden 

donar a l’inici d’una emissió. Aquest fenomen s’origina per una combustió ràpida que 

generen gasos calents que s’expandeixen donant lloc a una ona de pressió i a una 

flama que es propaguen ràpidament. Per tant, una explosió es l’alliberació simultània 

de calor, llum i so.  

A aquest fenomen, resulta devastador de per sí, però, a més se li ha de sumar un 

efecte negatiu més el qual es la emissió de projectils. Una explosió pot desencadenar 

altre explosió. 

Segons on tinguin lloc les explosions poden ser de dos tipus 

Confinades: Reben aquest nom perquè s’originen en un espai determinat. Aquest sol 

ser edificis o bé, més concretament, canonades o recipients.  

Si la pressió que exerceix el gas sobre les parets  es major  a la que el recipient pot 

suportar, aquesta mateix pressió es la que provoca que la explosió es doni en aquell 

lloc. Degut aquest motiu els equips de la planta es dissenyen amb un sobre-

dimensionament del 15%. 

No confinades: Com indica la seva denominació son aquelles explosions que es donen 

en un espai obert, es adir, a l’aire lliure. Aquestes es donen amb menys probabilitat 

que les anteriors i quan es produeixen es per un escapament ràpid d’un fluid 

inflamable que forma un núvol de característiques inflamables que en entrar en 

contacte amb una possible font d’ignició donen lloc a l’explosió. 

MESURES DE SEGURETAT REFERENTS A UNA EXPLOSIÓ 

A continuació, es recullen les mesures més importants de seguretat i prevenció per 

evitar una explosió. Aquestes mesures son dictades per el Reial Decret 681/2003, el 

qual tracta sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als 

riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball. 
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 Compliment del Reial Decret 656/2017 pel qual s’aprova el Reglament 

d’Emmagatzematge de Productes Químics i les seves instruccions tècniques 

complementaries MIE APQ 0 a 10. 

 Compliment del Reial Decret 681/2003 (Normativa ATEX referent a la seguretat 

i salut dels treballadors). 

 Proporcionar formació i informació adequada sobre la protecció en cas de 

explosions. 

 Tot alliberament (intencionat o no) de gasos o pols inflamable que pugui donar 

lloc a un risc d’explosió haurà de ser desviat o evacuat a un lloc segur. 

 Inertització  dels equips on es treballi amb substàncies explosives. 

 Els treballadors han de comptar amb roba adequada i calçat antiestàtic, ja que 

las descarregues electrostàtiques produïdes per els mateixos treballadors o 

l’entorn de treball els fa portadors de carga, la qual pot causar la ignició de la 

atmosfera explosiva.    

 Aïllament tèrmic per evitar un augment de la temperatura i amb aquest la 

pressió dins l’equip 

 Aïllament de l’aparell o recipient a pressió de les zones de pas o permanència 

del personal   

  

5.2.2.4.Risc ergonòmic   

 

Altre tipus de risc principal en qualsevol industria es el risc ergonòmic. Aquest a 

diferencia dels anterior no fa tanta referencia al possible risc que origina la naturalesa 

de les diferents  substancia que s’estan manipulant a la planta si no que fa referencia al 

risc que es pot originar quan el treballador interactua amb el lloc de treball. 

És a dir, es pot veure afectada la integritat del treballador per activitats laborals que 

presentin moviments, postures o accions no adequades, i, per tant, d’anyines per a la 

salut. Però, no només tracta els danys físics si no que, també, s’ha de vigilar el desgast 

energètic, fatiga mental i tot allò que comporti un perill a nivell psicològic. 

Les recomanacions ergonòmiques són elaborades per l’Institut Nacional de Seguretat i 

Higiene en el Treball (INSHT). Aquest és un organisme científic tècnic especialitzat de la 

Administració General de l’Estat que té com a objectiu la anàlisis i estudi de les 

condicions de seguretat i salut en el treball, així com la promoció i suport a la millora 

continua de les mateixes.   
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MESURES DE SEGURETAT REFERENTS A UN RISC ERGONÒMIC 

A continuació, es recullen algunes de les mesures més importants de seguretat i 

prevenció per evitar una explosió. Aquestes mesures son dictades, principalment, pel 

INSHT i per la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, entre d’altres lleis. 

 Realitzar pauses en el treball per descansar i quan es tracta de feines molt 

repetitives  canviar de postura cada cert temps per evitar dolències físiques . 

 Efectuar reconeixements mèdics periòdics per detectar alguna possible 

anomalia en l’estat de salut 

 Rotació de llocs de treballs si la feina es massa pesada.   

 

Cal dir que per tenir un ambient correctament controlat  i que permeti la minimització 

dels riscos s’han de contemplar totes les mesures de seguretat, anteriorment, 

comentades i, no nomes aplicar de forma parcial, ja que totes es troben lligades entre 

elles tal i com s’ha vist. Si s’aconsegueixen aquest objectius referents a la seguretat 

s’aconsegueix un entorn segur tant per treballadors com per la població propera a la  

planta  i el medi ambient que l’envolta. 

5.3.SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES 
 

En aquesta planta de producció d’àcid acetilsalicílic intervenen una sèrie de 

substàncies, les quals algunes resulten ser perilloses. Per tant, s’han de tenir 

localitzades i identificades per poder aplicar les mesures de seguretat corresponents.  

A més, també, és necessària la identificació per a que tothom que treballi en la planta 

estigui assabentat sobre com manipular aquestes substàncies.  

La informació sobre la perillositat i el risc derivat de la seva utilització ve recollida en 

les seves etiquetes i fitxes de seguretat. 

5.3.1.Classificació general de les substàncies químiques 

 

La classificació de substancies químiques perilloses es troba recollida en els Reials 

Decrets 363/1995 i 255/2003 els quals aproven el reglament sobre la classificació, 

envasat i etiquetatge de substàncies i preparats perillosos. Aquests obliguen a que tot 

producte químic estigui degudament etiquetat tant si va destinat al públic en general 

com al usuari professional. 
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Segons aquest reglament (Capitol II i III) les substàncies perilloses es divideixen en tres 

grups diferents segons el perill que suposen: Perill físic, perill per a la salut degut les 

seves propietats toxicològiques, i perill pel medi ambient degut a les seves propietats 

eco- toxicològiques. A la vegada, cada grup es divideix en diferents categories.  

A continuació, es mostra les classificacions esmentades amb les definicions i símbols 

(pictogrames) utilitzats per representar cada categoria. Cal dir que els pictogrames 

presentats corresponen als vigents actualment, aquests són establerts pel Reglament 

1272/2008 el qual deroga els pictogrames antics ( negres amb el fons groc ataronjat) 

per altres de nous ( negres amb el fons blanc i la vorera vermella). 

 Substàncies perilloses per les seves propietats fisicoquímiques   

Explosives: Substàncies i preparats que poden reaccionar de forma exotèrmica (inclús 

en absència d’oxigen) amb ràpida formació de gasos i que detonen ràpidament. 

També, poden detonar  sota efectes d’una flama quan es troben parcialment confinats. 

 

 

 

 

Comburents: Substàncies i preparats que en contacte amb altres substancies, en 

especial, inflamables produeixen una reacció fortament exotèrmica. 

 

 

 

 

 

Inflamables: Substàncies, els vapors dels quals, cremen amb facilitat al mesclar-se amb 

l’aire. Dintre d’aquesta subcategoria es troben altres tres categories en funció del punt 

d’inflamació (PI) que presenten. El punt d’inflamació es la temperatura mínima a la 

qual es produeixen suficients vapors com per a produir-se la inflamació. 

 

 

Figura 5.3.1: Pictograma per substàncies explosives 

Figura 5.3.2: Pictograma per substàncies comburents 
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-Inflamables  El PI es troba per sobre dels 60 ºC  

-Fàcilment inflamables  El PI es troba entre les 35 ºC i els 60 ºC 

-Extremadament inflamables El PI es troba per sota dels 35 ºC 

 

 

 

 

 

Gasos a pressió: Substàncies gasoses que comporten un risc degut a la seva forma 

d’emmagatzemament. Els gasos es sotmeten a altes pressions per tornar-los líquids i 

així reduir significativament l’espai a emmagatzemar i faciliten el transport. 

 

 

 

 

 Substàncies perilloses per les seves propietats toxicològiques  

Tòxics: Substàncies i preparats que per inhalació, ingestió o penetració cutània en 

petites quantitats poden provocar efectes aguts o crònic i inclús la mort. En funció de 

lo petita que sigui aquesta quantitat es generen tres subcategories: Tòxic, molt tòxics i 

nocius. Però, aquesta última subcategoria a  diferència de les anteriors no arriba a ser 

mortal. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5.3.3: Pictograma per substàncies inflamables 

Figura 5.3.5: Pictograma per substàncies tòxiques 

Figura 5.3.4: Pictograma per substàncies inflamables 
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Corrosius: Substàncies i preparats que en contacte amb teixits vius poden exercir una 

acció destructiva sobre el mateix. 

 

 

 

 

 

 

Irritants: Substàncies i preparats no corrosius que, en contacte breu, prolongat o 

repetit amb la pell o mucoses poden provocar una reacció inflamatòria. 

 

  

 

 

Carcinogènics: Substàncies i  preparats que, per inhalació, ingestió o penetració 

cutània poden produir càncer o augmentar la seva freqüència.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.6: Pictograma per substàncies corrosives 

Figura 5.3.7: Pictograma per substàncies irritants 

Figura 5.3.8: Pictograma per substàncies carcinogèniques 
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Mutagènics: Substàncies i  preparats que, per inhalació, ingestió o penetració cutània 

poden produir alteracions genètiques hereditàries o augmentar la seva freqüència. El 

pictograma que l’identifica es el mateix que l’anterior. 

 

 

 

 

 

 Substàncies perilloses per les seves propietats toxicològiques  

Perillosos pel medi ambient: Las substàncies i preparats que presenten un perill 

immediat o futur per un o més components del medi ambient. 

 

 

 

 

 

5.3.2.Classificació de les substàncies químiques presents a SALICACEA 

 

Un cop conegudes les diferents categories que pot tenir una substància química en 

funció de les seva naturalesa es procedeix a classificar les substàncies que s’ocupen 

durant el procés de producció d’àcid acetilsalicílic en forma d’API. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.9: Pictograma per substàncies mutagèniques 

Figura 5.3.10: Pictograma per substàncies perilloses pel medi ambient 
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Substància Categoria 

 
 

Fenol 

Tòxic  
Mutagènic 
Corrosiu  

Combustible  
Hidròxid de sodi al 50 % Corrosiu  

Fenolat sòdic Corrosiu  
Tòxic  

Aigua Substància no perillosa 

Diòxid de carboni Gas a pressió 

Salicilat disòdic Irritant 

Àcid sulfúric al 60% Corrosiu  

Àcid salicílic Irritant 

Sulfat sòdic Irritant 

Anhidre acètic Corrosiu 
Inflamable 

Tòxic 
Àcid acètic Corrosiu 

Inflamable 
Tòxic 

Cancerigen/mutagènic 
Àcid acetilsalicílic Irritant 

 

 

5.3.3.Envasat i etiquetat de les substàncies químiques  

 

La normativa encarregada de establir les normes referents a l’etiquetatge es la mateixa 

que s’encarrega de classificar les substancies perilloses, es a dir,   que s’han de seguir 

els Reials Decrets 363/1995 i 255/2003 (concretament al capítol VII). 

A més, també, hi ha l’existència del Reglament CLP que proporciona un model 

uniforme d’etiquetatge d’abast internacional que permet identificar clarament les 

substàncies i mescles perilloses. 

Des de l’1 de desembre de 2010 és obligatori etiquetar conforme al Reglament CLP per 

a substàncies, i des de l’1 de juny de 2015 és obligatori per a mescles. 

Aquests decrets estableixen que tot producte químic, substància o preparat perillós ha 

d’incloure en el seu envàs una etiqueta ben visible amb els perills que pot ocasionar, es 

a dir, els pictogrames de perill han de quedar ben a la vista. D’aquesta forma 

s’aconsegueix informar correctament a l’usuari dels perills inherents del producte i, 

també, s’informa sobre les precaucions a l’hora de manipular-lo. 

Taula 5.3.2: Classificació de les substancies a la planta 
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És important que aquesta informació quedi ben recalcada perquè es la primera 

informació que rep l’usuari quan vol fer ús d’aquella substància o preparat perillós. 

Les substàncies perilloses només es podran comercialitzar quan els seus envasos 

s’ajustin a les següents condicions: 

 Dissenyats i fabricats de forma que no sigui possible pèrdues del seu contingut. 

 Els materials amb els quals estiguin fabricats els envasos no hauran de ser 

atacats pel contingut ni formar amb aquest últim combinacions perilloses. 

 Els envasos i tancaments hauran de ser suficientment forts i sòlids amb el fi 

d’impedir  afluixaments. 

 Els recipients amb sistema de tancament reutilitzable hauran d’estar dissenyats 

de forma que es pugui tancar diversos cops sense perdre contingut. 

 

Per tant, per poder comercialitzar l’API produït, aquest haurà de trobar-se en un envàs 

que compleixi aquestes condicions. L’envàs correspon a bidons de 200 kg fabricats 

d’acer inoxidable tancats. A més, el producte es trobarà dins de bosses plàstiques 

segellades tèrmicament per a una millor conservació del producte i eliminar cap 

possibilitat de contaminació del producte. 

En quant a l’etiquetat de l’envàs, també, haurà de complir certs requeriments. Han de 

contenir la informació de manera llegible i al menys, en la llengua oficial de l’Estat 

(espanyol). Aquesta informació i requeriments són els següents: 

 El nom de la substància o preparat. 

 

 El nom i direcció completa, incloent el número de telèfon, del responsable de la 

comercialització establer en el mercat interior ( bé sigui el fabricant, 

l’importador o el distribuïdor). 

 

 Símbols i indicacions de perill. 

 

 Les frases tipo R, que indiquen riscos específics derivats dels perill de la 

substancia i acompanyen al pictograma, per tant, resulta ser informació 

complementaria.   

 

 Les frases tipo S, a diferencia de les anteriors indiquen consells de prudència en 

relació amb l’ús de la substància. 

 

 Quantitat nominal continguda en l’envàs  
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 El número CEE, en cas d’estar assignat. 

 

 Els indicadors com “no tòxic”, “innocu” o qualsevol altre indicació anàloga 

estaran prohibits en l’etiqueta perquè poden restar importància a altres perills 

que presenti el producte 

Aquesta etiqueta, a més, anirà fixada sòlidament en una o varies cares de l’envàs. 

Aquestes indicacions han de poder llegir-se horitzontalment quan l’envàs estigui en la 

seva posició normal. 

Les dimensions de les etiquetes varien en funció de la capacitat de l’envàs: 

 

 

Pel cas que ocupa, les etiquetes tindran una mida de 105 x 148 mm i els pictogrames 

seran de 32 x32 mm. Això, es degut a que els bidons son de 200 Kg que en litres 

equivaldria a 143 L, ja que la densitat de la substància a comercialitzar es de 1400 

Kg/m3. 

5.3.4. Fitxes de seguretat de les substàncies químiques utilitzades 

 

Les fitxes de seguretat (FDS) són una important font d’informació, ja que resulten ser 

complementaries a la informació que ja es present a la etiqueta. Per tant, les FDS, 

conjuntament, amb les etiquetes permeten comunicar perills associats  a les 

substàncies. 

Resulten ser una eina fundamental  en el camp de prevenció de riscos laborals i de la 

protecció del medi ambient, ja que recopilen tota la informació referent a les 

propietats de la substància, la forma de manipular-la i d’emmagatzemar-la. D’aquesta 

forma permeten prendre les mesures necessàries per a la protecció de la salut i de la 

seguretat en el lloc de treball i es controla de forma adequada el possible risc. 

Es obligatori que el responsable de la comercialització de la substància faciliti de forma 

gratuïta la fitxa de seguretat al destinatari. Aqueta fitxa es pot entregar en dos format 

diferents ( paper/ via electrònica) igualment vàlids. 

Capacitat de l’envàs Dimensions de l’etiqueta Dimensions del pictograma 

Fins 3L 52 x 74 16 x 16 

Entre 3L i 50 L 74 x 105 23 x 23 

Entre 50 L i 500L 105 x 148 32 x 32 

Més de 500 L 148 x 210 46 x 46 

Taula 5.3.3: Dimensions de les etiquetes en mm 
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Al igual que la classificació, envasat i etiquetatge de substàncies i preparats, les FDS 

estan regulades sota els Reials Decrets 363/1995 i 255/2003 (capítol VII). Els quals 

estableixen que les FDS s’han de redactar, al menys, en la llengua oficial de l’Estat 

(espanyol) i han de complir de forma obligatòria amb els següents epígrafs: 

1) Identificació de la substància o preparat i el responsable de la seva 

comercialització 

2) Informació sobre els components 

3) Identificació dels perills 

4) Primers auxilis 

5) Mesures de lluita contra incendis 

6) Mesures que s’han de prendre en cas de vessament accidental 

7) Manipulació i emmagatzemament 

8) Protecció individual 

9) Propietats físico-químiques 

10) Estabilitat i reactivitat 

11) Informacions toxicològiques 

12) Informacions eco-toxicològiques 

13) Consideracions relatives a l’eliminació 

14) Informacions relatives al transport 

15) Informacions reglamentaries 

16) Altres informacions 

En l’annex d’aquest capítol, Capítol  5: Seguretat i higiene, es troben recopilades totes 

les fitxes de seguretat referents a totes les substàncies presents en el procés industrial. 

Cal dir que en aquest annex es troben recollides fitxes proporcionades pel INSHT com 

per altres empreses.  

S’ha escollit fer-lo així per tal d’ampliar la informació obtinguda, ja que la del INSHT es 

molt justa, a més de que hi ha substàncies que no compten amb la seva FDS del INSHT, 

i per tant, s’havia d’obtenir d’altre lloc. 

Per més detall sobre les FDS, es pot revisar la NTP 371 del INSHT, on s’explica 

detalladament cada una de les parts que formen una FDS i que han sigut anteriorment 

mencionades. 
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5.4. EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS 
 

Si bé en l’apartat anterior s’ha parlat de les diferents propietats perilloses que tenen 

les diferents substàncies participatives en la producció d’àcid acetilsalicílic, en aquest 

es parlarà de com s’han d’emmagatzemar. Cal dir que l’emmagatzemament es farà de 

les matèries primeres, producte final i residus, i no de matèries intermèdies ( fenolat 

sòdic, salicilat disòdic i salicílic) perquè aquests no arriben a acumular-se. Tal i com es 

formen passen al següent equip per ser transformades en la següent espècie d’interès.   

Les condicions en les quals aquests productes són emmagatzemats en les instal·lacions 

de la planta industrial i la forma en la qual es manipulin aquests productes son factors 

clau per evitar accidents laborals i industrials. Aquestes condicions varien en funció de 

les propietats que presenti el producte que es vol emmagatzemar. 

També, es important que les instal·lacions destinades al emmagatzemament  estiguin 

sotmeses a controls i revisions periòdiques per tal de comprovar que els elements més 

importants de la mateixa es troben en bon estat i funcionen adequadament i, en cas, 

de que no fos així prendre mesures per tal de corregir les possibles deficiències.   

Un cop dit això, es pot establir que els punts crítics per garantir  un 

emmagatzemament segur són els següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Determinar la perillositat de la substancia a 

emmagatzemar. 

2) Garantir les condicions tècniques de les 

instal·lacions d’emmagatzematge. 

 

3) Agrupar els productes químics garantint la seva 

compatibilitat 

4) Precisar de mesures i procediments de treball durant 

les operacions de manipulació de productes químics i 

manteniments dels magatzems.  

5) Establir el pla d’emergència en el magatzem  
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5.4.1. Normativa aplicable a l’emmagatzematge 

 

El tipus d’emmagatzematge, doncs,  estarà determinat, principalment, per la 

perillositat de la substància i aquesta vindrà especificada per les fitxes de seguretat  

(aquestes, també, donen pautes sobre emmagatzemament).  

La normativa que s’ha d’aplicar per a un correcte emmagatzemament es troba 

recollida en el Reial Decret 656/2017 pel qual s’aprova el Reglament 

d’Emmagatzematge de Productes Químics i les seves instruccions tècniques 

complementaries ITC MIE APQ 0 a 10.Aquest reglament esta format per 10 

instruccions tècniques complementaries,  i cada una d’elles es redactada per fer 

referència un  perill o substància en concret. Aquestes es presenten a continuació: 

 

 ITC MIE-APQ-1 "Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles".  

 ITC MIE-APQ-2 “Almacenamiento de óxido de etileno en recipientes fijos”.  

 ITC MIE-APQ-3 “Almacenamiento de cloro”.  

 ITC MIE-APQ-4 “Almacenamiento de amoníaco anhidro”.  

 ITC MIE-APQ-5 “Almacenamiento y utilización de bombonas de gas 

comprimido, licuados y disueltos a presión”.  

 ITC MIE-APQ-6 “Almacenamiento de líquidos corrosivos”.  

 ITC MIE-APQ-7 “Almacenamiento de líquidos tóxicos en recipientes fijos”.  

 ITC MIE-APQ-8 “Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con 

alto contenido en nitrógeno”.  

 ITC MIE-APQ-9 “Almacenamiento de peróxidos orgánicos y de materias autor 

reactivas”.  

 ITC MIE-APQ-10 “Almacenamiento en recipientes móviles” 

 

Degut a les substàncies presents a la planta, només, s’han  d’aplicar les ITC MIE-APQ 1, 

5,6 y 7. 

En cas de que una substància presenti més d’una perillositat haurà de seguir totes 

aquelles  ITC que li toquin i en cas de que hi hagués un conflicte entre elles preval 

aquella que  presenti les consideracions més exigents i restrictives. 

A continuació, es presenta una taula amb les diferents substancies químiques 

emmagatzemades i les ITC MIE APQ que li pertoquen. 
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Cada ITC MIE APQ classifica el perill específic en més subcategories, i com més gran 

sigui la lletra menys perillós resulta. Per exemple, una substancia corrosiva de la classe 

C es menys corrosiva que una que pertanyi a la classe A. 

5.4.2. Compatibilitat de les  substàncies utilitzades a SALICACEA 

 

El emmagatzemament conjunt dels productes químics dins una mateixa cubeta o en un 

mateix recipient subdividit, sense la adopció de les mesures de seguretat oportunes 

pot suposar un greu risc d’accidents degut, principalment, a les possibles reaccions que 

es puguin generar  entre aquests productes donant lloc, així, inici a possibles incendis, 

explosions, emissions de gasos tòxics, entre d’altres.  

No obstant, també, s’han de contemplar altres incompatibilitats, que sense comportar 

risc de reaccions, poden donar lloc a un agreujament de les conseqüències en cas 

d’incendi degut a que requereixin diferents tipus d’agents extintors. 

Per tant, altra mesura de seguretat molt important en la planta serà no 

emmagatzemar substancies que per un motiu o un altre siguin incompatibles. 

A continuació, es presenta la taula de incompatibilitats entre les diferents substancies 

perilloses. 

 

 

Substància Categoria ITC MIE APQ  

 
 

Fenol 

Combustible 
Corrosiu 

Tòxic 
Mutagènic 

1 (Classe C) 
6 (Categoria B) 
7 (Categoria 3) 

 

 

Hidròxid de sodi al 50 % Corrosiu  6 (Categoria A)  

Aigua Substància no perillosa --  

Diòxid de carboni Gas a pressió 10  

Àcid sulfúric al 60% Corrosiu  6 (Categoria A)  

Sulfat sòdic Irritant --  

Anhidre acètic Inflamable 
Corrosiu 

Tòxic                                                 

1 (Classe B2) 
6 (Categoria B) 
7 (Categoria 4) 

 

Àcid acètic Inflamable 
Corrosiu 

Tòxic                                                
Cancerigen/mutagènic 

1 (Classe B2) 
6 (Categoria A) 
7 (Categoria 2) 

 

Àcid acetilsalicílic Irritant --  

Taula 5.4.1: Substàncies emmagatzemades i les seves respectives ITC 
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A mode de resum: 

RESTRICCIONS EN EL EMMAGATZEMATGE CONJUNT DE PRODUCTES QUÍMICS 

 En una mateixa dependència o cubeta, només, podran emmagatzemar-se  

productes de la mateixa classe o categoria. 

 

 No es podran emmagatzemar conjuntament productes que puguin reaccionar 

entre sí a no ser que existeixi una barrera física que eviti el contacte en cas 

d’incident (separació mitjançant obra, separació per grans distancies, 

emmagatzemament en cubetes independents...entre d’altres). 

 

 No estarà permès el emmagatzemament conjunt de productes que requereixin 

agents extintors agents extintors incompatibles amb algun d’ells.   

 

 

 

 

Taula 5.4.2.1: Incompatibilitat de les substàncies químiques 
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A la taula 5.4.2.2 es troba informació de cada una de les substancies emmagatzemades 

referent a la seva categoria, substàncies amb les quals no es poden emmagatzemar i 

els medis extintors que s’han d’utilitzar en cas d’incendi. 

 

 

 

Substància Categoria Substàncies 
Incompatibles 

Medis extintors 

Fenol 
 

 (alcohol) 
 

Combustible 
Corrosiu 

Tòxic 
Mutagènic 

 
Oxidants forts 

Pols 
CO2 

Aigua polvoritzada 
Escuma 

Hidròxid de sodi al 50 % 
 

(base forta) 
 

Corrosiu  Àcids forts 
Aigua 

Pols 
CO2 

 

Aigua Substància no perillosa -- -- 

Diòxid de carboni 
 

(agent reductor) 
 

Gas a pressió -- Tots 

Àcid sulfúric al 60% 
 

(àcid inorgànic fort) 
 

Corrosiu  Combustibles 
Bases fortes 

Oxidants forts 

Pols 
CO2 

Escuma 

Sulfat sòdic 
 

(Sal inorgànica) 
 

Irritant -- Tots 

Anhidre acètic 
 

(anhidre carboxílic) 

Inflamable 
Corrosiu 

Tòxic                                                 

Aigua 
Oxidants forts 

Alcohols 
Àcids inorgànics 

Pols 
CO2 

Escuma 

Àcid acètic 
 

(àcid feble) 

Inflamable 
Corrosiu 

Tòxic                                                
Cancerigen/mutagènic 

Oxidants forts 
Àcids forts 

Bases fortes 

Pols 
CO2 

Aigua polvoritzada 
Escuma 

Àcid acetilsalicílic 
 

(àcid feble) 

Irritant Oxidants forts 
Bases fortes 
Àcids forts 

Pols 
CO2 

Aigua polvoritzada 
Escuma 

Taula 5.4.2.2: Substàncies químiques emmagatzemades a la planta i les seves  característiques 
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En aquesta planta de producció d’àcid acetilsalicílic es troben tres zones destinades al 

emmagatzemant: 

 A-000: Matèries primeres (Fenol, Hidròxid de sodi, àcid sulfúric, diòxid de 

carboni i anhidre acètic) 

 

 A-500: Producte (àcid acetilsalicílic) 

 

  

 A-600: Residus (aigua, àcid acètic i sulfat de sodi) 

 Es divideixen d’aquesta manera per dos motius: El primer, per qüestions  de 

compatibilitats, tal i com es mostra en la taula 5.4.2.1 i 5.4.2.2 i, el segon, per evitar 

contaminacions creuades que puguin perjudicar el procés, o que, en pitjor cas acabes 

en el producte final, el qual ha de ser de grau farmacèutic,  per tant, a penes ha de 

contenir impureses.  

En la zona A-000 que correspon a les matèries primeres hi ha diverses substàncies 

incompatibles i, per tant, s’ha de pensar en la forma de distribució per mantenir la 

seguretat en aquesta zona de la planta i  aquesta es la següent forma: 

Àcid sulfúric 

Anhidre acètic- Diòxid de carboni 

 Fenol- Hidròxid sòdic 

Els tancs es disposen d’aquesta forma per a que les substàncies que es trobin una al 

costat de l’altre siguin compatibles i cada tanc que emmagatzema una substancia 

determinada té la seva pròpia cubeta, d’aquesta forma s’evita que en cas de fuga o 

vessament en algun dels tancs les diferents substancies incompatibles puguin arribar a 

fer contacte i a més estan ordenats de forma que si per algun motiu la cubeta  no 

estigues ben fet i es produís una fuga del mateix la substància li acostaria més fer 

contacte amb alguna incompatible per la distancia afegida.  

5.4.3. Seguretat i mesures de prevenció en les  zones d’emmagatzemament  

 

Per poder evitar accidents, explosions o incendis en les zones destinades al 

emmagatzemament, s’han de prendre una sèrie de mesures. La primera, i més bàsica, 

de les mesures de seguretat es identificar els diferents perills que presenten les 

substancies i conèixer quines incompatibilitats tenen, tal i com s’ha explicat en els 

apartats anteriors. Aquesta identificació es farà per mitjà de  l’etiquetatge normalitzat i 
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permetrà que en cas de fuita es pugui conèixer amb precisió la naturalesa dels 

productes emmagatzemats, i, per tant, actuar amb els medis adequats. 

 

Altres mesures que es prenen són: 

 Ús de pintura externa als tancs per tal d’evitar la corrosió externa  degut a les 

condicions ambientals. A més, aquells tancs que continguin substàncies 

especialment corrosives (hidròxid sòdic, àcid sulfúric i àcid acètic), tindran, 

també, una capa protectora per dins del tanc i el material, serà, també, una 

mica més resistent a la corrosió. 

 

Aquesta pintura es Epoxi, aquesta és un tipus de pintura especial per 

superfícies que requereixen una atenció especial que els hi doni més 

durabilitat i resistència als diferents factors que puguin deteriorar la peça. 

 

En general els tanc seran d’acer inoxidable 316 i per les substàncies corrosives 

serà acer al carboni 1045, i el volum dels mateixos correspondrà a tres dies de 

producció. 

 

 Presència d’algun agent extintor en cas d’emergència. Es necessari que hi hagi 

una eina capaç d’extingir ràpidament qualsevol possible incendi que es pugui 

generar en les àrees d’emmagatzemament.  

 

Una bona opció seria l’ús del CO2 degut a que es un medi extintor apte i comú 

per a totes les substancies emmagatzemades a les diferents àrees. 

 

 Presència de dutxes i renta-ulls. Aquestes eines de seguretat no distaran més 

de 10 metres del llocs de treball indicats i estran lliures d’obstacles i 

degudament senyalitzats. 

 

 Controls de nivell a cada tanc per tal de evitar fugues o vessaments, però, 

també per evitar que el tanc es quedi buit i que, per tant, la bomba en 

comptes d’absorbir líquid absorbeixi aire i provoqui que aquesta caviti. Aquest 

fet seria fatal perquè podria trencar la bomba i, a més, afectaria negativament 

a la continuació del procés. 

 

 Les zones d’emmagatzematge de matèries primeres i residus ( A-000 i A-600) 

es trobaran al aire lliure però amb una coberta, ja que aquests contenen 

substàncies  inflamables i tòxiques com l’àcid acètic i l’anhídrid acètic. I quan 
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es tenen substàncies d’aquestes categories s’ha d’assegurar una bona 

ventilació. 

 

Aquests tancs al aire lliure comptaran amb un coberta o sostre per tal de 

protegir-los de les condicions atmosfèriques, com la pluja o la incidència 

directa dels raig solars fent que aquests pugin de temperatura. 

Cal que la zona d’emmagatzemament del producte final no es a l’aire lliure si 

no que s’ha de trobar dins una sala blanca per tal de no contaminar el 

producte, es fa en unes condicions exigents degut a que es un principi actiu i 

per tant, va  destinat a la elaboració final d’un medicament. 

 

 Disposar de cubetes de retenció que no permetin  que el fluid s’escapi i 

acabi escampant-se per tota la planta, esdevenint, així, un focus 

potencial de risc. 

 Tal i com s’ha mencionat en el apartat 5.4.2. per reforçar la seguretat 

en aquestes zones d’emmagatzemaments  les cubetes no són 

compartides per substancies que siguin diferents, per tant, dins una 

cubeta només es trobaran tancs que continguin el mateix producte. 

 

 Per exemple, el fenol i l’anhídrid comparteixen  perills (inflamables i 

tòxics) i, per tant, en un principi serien substancies compatibles que 

podrien compartir la cubeta. Però, a la fitxa de seguretat del anhídrid 

consta que aquest es incompatible amb els alcohols, conseqüentment 

no es poden emmagatzemar conjuntament si no que han de estar 

separats per una barrera física que aquesta es la cubeta de cada tanc  

més la distancia que ha d’haver-hi  entre aquest tancs i, la qual, es 

definida per la ITC MIE APQ que pertoca. 

 

 Disposar de sistemes de venteig, els quals no son més que vàlvules de 

seguretat que prevenen la formació de buit o pressió interna en els 

recipients podent generar així deformacions en els tancs 

 

A continuació, es veurà amb més detalls aquestes dos últimes mesures preventives, les 

quals són regulades pel Reial Decret 656/2017 pel qual s’aprova el Reglament 

d’Emmagatzematge de Productes Químics i les seves instruccions tècniques 

complementaries ITC MIE APQ 0 a 10. 

Per tant, les mesures d’aquests elements poden variar en funció de la substància que 

es emmagatzemada i, també, varien en funció de les dimensions dels tancs 

d’emmagatzematge.  
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5.4.3.1Cubetes de retenció 

Les mides de les cubetes seran calculades per les normatives que apliquen en aquest 

cas, es a dir, APQ-1, APQ-6 i APQ-7. 

 

Cubetes de retenció per tancs que segueixen la normativa APQ-1 

És d’obligat compliment que els recipients d’emmagatzemament de líquids inflamables 

i combustibles disposin d’una cubeta de retenció. Dins la cubeta de retenció poden 

haver-hi més d’un recipient, però, no pot haver-hi més de dues files. A més cada fila de 

recipients ha de tenir adjacent un carrer o via d’accés que permeti la intervenció de la 

brigada de lluita contra incendis, per tant, cada cubeta considerada independent 

estarà separada al menys per 10-12 metres. 

 

A continuació es presenta la taula 5.4.3.1.1, aquesta mostra les substàncies afectades 

per aquesta ITC i  distancies mínimes que ha d’haver-hi entre tancs segons la classe de 

substància que aquests emmagatzemen.  

Els recipients de la classe C podran trobar-se més a prop que no pas els de la classe B2 

degut a que presenten un menor perill en comparació  aquests últims. 

 

 

 

 

 

 

Substància Categoria ITC MIE APQ-1 Distància mínima 
entre recipients (m) 

Distància 
escollida com a 

mínim 

Fenol Classe C 0,3 D 
Mínim: 1,5 

2 

Anhidre acètic Classe B2 0,5 D 
Mínim:1,5  

2 

Àcid acètic Classe B2 0,5 D 
Mínim:1,5 

2 

Taula 5.4.3.1.1: Distàncies mínimes entre tancs segons ITC MIE APQ-1 
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En la taula 5.4.3.1.2. es troben les dades necessàries per poder dissenyar  una cubeta 

que compleixi amb la normativa d’emmagatzematge de líquids inflamables i 

combustibles. 
 

 

 

El fons de la cubeta ha de tenir certa   pendent (1,5%) suficient per garantir que, 

ràpidament, tot el producte vesat quedarà recollit a la part més allunyada possible dels 

tancs, de les canonades i dels sistemes de lluita contra incendis. 

 

Cubetes de retenció per tancs que segueixen la normativa APQ-6 

És d’obligat compliment que els recipients d’emmagatzemament de líquids corrosius 

disposin d’una cubeta de retenció. 

En la taula 5.4.3.1.3 es mostra les substàncies afectades per aquesta ITC i  distancies 

mínimes que ha d’haver-hi entre tancs que continguin corrosius. Es pot veure que no 

hi ha diferenciació entre subclasses com en el cas anterior. 

 

 

Si els líquids corrosius estan en una cubeta pròpia, és a dir, no es comparteix amb una 

altre que tingui una altre perill diferent (com es el cas)  hauran d’estar separats dels 

recipients de líquids inflamables o combustibles per una distància igual ( o més gran) 

de  0,25 D, sent el mínim 1,5 m. 

 

Distància escollida 
entre el tanc i la vora 

de la cubeta(m) 
(Min: 1 m) 

Capacitat Cubeta 
mín. 
(m3) 

Altura màx. de 
la cubeta 

(m) 

Pendent mín. 
de la cubeta 

fins el drenatge 
(%) 

Altura 
escollida de 

la cubeta 
(m)  

Pendent 
escollida 

(%) 

1 Capacitat del 
recipient més 

gran 

1,8 
 

1 1 1,5 

Substància  Categoria ITC MIE APQ-6 Distància mínima entre 
recipients (m) 

Fenol Categoria B 1 
Hidròxid de sodi al 50 % Categoria A 1 

Àcid sulfúric al 60% Categoria A 1 
Anhidre acètic Categoria B 1 

Àcid acètic Categoria A 1 

Taula 5.4.3.1.2: Disseny de les cubetes segons ITC MIE APQ-1 

Taula 5.4.3.1.3: Substàncies afectades per ITC MIE APQ-6 
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En aquesta ITC es dissenya igual la cubeta de retenció de corrosius que de inflamables, 

l’únic fet es que no citava l’altura màxima del mateix, i, per tant, s’agafa el mateix valor 

que per les cubetes de APQ-1. 

 

Cubetes de retenció per tancs que segueixen la normativa APQ-7 

És d’obligat compliment que els recipients d’emmagatzemament de líquids tòxics 

disposin d’una cubeta de retenció. 

En la taula 5.4.3.1.5 es mostra les substàncies afectades per aquesta ITC i  distancies 

mínimes que ha d’haver-hi entre tancs que continguin tòxics. Es pot veure que no hi ha 

diferenciació entre subclasses com en el cas de la APQ-1.  

 

 

 

Distància mínima entre 
el tanc i la vora de la 

cubeta(m) 

Capacitat Cubeta 
mín. 
(m3) 

Altura màx. de 
la cubeta 

(m) 

Pendent mín. 
de la cubeta 

fins el drenatge 
(%) 

Altura 
escollida de 

la cubeta 
(m)  

Pendent 
escollida 

(%) 

1  Capacitat del 
recipient més 

gran 

1,8 
 

1 1 1,5 

Substància ITC MIE APQ Distància mínima entre 
recipients (m) 

Fenol Categoria 3 1 
Anhidre acètic Categoria 4 1 

Àcid acètic Categoria 2 1 

Distància mínima 
entre el tanc i la vora 

de la cubeta(m) 

Capacitat 
Cubeta mín. 

(m3) 

Altura màx. 
de la cubeta 

(m) 

Pendent mín. 
de la cubeta 

fins el 
drenatge (%) 

Altura 
escollida 

de la 
cubeta (m)  

Pendent 
escollida 

(%) 

1  Capacitat del 
recipient més 

gran 

1,8 
 

1 1 1,5 

Taula 5.4.3.1.4: Disseny de les cubetes segons ITC MIE APQ-6 

Taula 5.4.3.1.5: Substàncies afectades per ITC MIE APQ-7 

Taula 5.4.3.1.6: Disseny de les cubetes segons ITC MIE APQ-7 
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Observant la taula 5.4.3.1.6 es veu com com s’utilitzen els mateixos paràmetres de 

disseny d’una cubeta de tòxics com de inflamables. 

Finalment, es realitzen totes les cubetes de la mateixa forma. Els resultats es poden 

trobar al Capítol 11: Manual de càlculs. 

Com la més restrictiva a la hora de dissenyar un cubeta de retenció correspon a la ITC 

APQ-1 i la resta es basen en aquesta es decideix que totes les cubetes es dissenyin 

seguint aquest criteris (Taula 5.4.3.1.1 i 5.4.3.1.2) per tal d’incrementar la seguretat i 

disminuir el risc.  

 

5.4.3.2. Sistemes de ventilació 

 

Tal i com s’ha mencionat anteriorment es necessari que tot recipient  disposi de 

sistemes de ventilació, ja que aquests prevenen els efectes de les alteracions de la 

pressió interna, les quals es poden donar per: ompliments, buidatge o canvis de 

temperatura. Per tant, es tracten de sistemes  alleujadors  de pressió . 

 

La ventilació de tancs han estat dimensionats d'acord amb les reglamentacions 

tècniques vigents (ITC MIE APQ) i per la  ISO 28300. A més, també, es comptarà amb 

un sistema de ventilació d’emergència el qual s’encarrega d’alleujar l’excés de pressió 

interna quan aquest es causat per un foc exterior.   

La ventilació normal s’aconsegueix per mitjà de l’ús de vàlvules alleujadores de pressió  

o mitjançant ventilació lliure. I, el d’emergència es dona per  ventilació lliure major 

vàlvules alleujadores addicionals , a través, d’una boca d’home amb funció d’apertura 

en cas de pressió interna anormal o amb un disc de ruptura. 

Quan la ventilació d’emergència està encomanat a una vàlvula o dispositiu, capacitat 

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

que pugui originar la ruptura del cos o fons del recipient vertical. Aquesta capacitat 

serà calculada a partir de la superfície humida, que correspon a l’àrea que ocupa el 

líquid dins el tanc. Un cop obtinguda la superfície s’ha de llegir el valor que li toca a la 

taula 5.4.3.2 i s’obtindrà  la capacitat total de ventilació.  

Llavors, la capacitat de ventilació està calcula pel cas més crític, es a dir, per el cas 

d’emergencia. 
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Las sortides del venteig estaran allunyades dels punts d’operació i vies de circulació on 

les persones puguin veure’s exposades, o, es protegeixen adequadament per evitar las 

projeccions de líquids i vapors. 
  
Es pot trobar informació complementaria  en quant a aquest apartat a la Nota Tècnica 

de Prevenció NTP-346 publicada per l’INSHT. 

Al igual que passava amb les cubetes de retenció, els sistemes de ventilació es poden 

dissenyar  de la mateix forma per a les tres normatives (APQ-1, APQ-6 i APQ-7).I aquest 

disseny es basa en el que proporciona la normativa ITC MIE APQ-1 i la resta segueixen 

el seu exemple. 

Aquest sistema haurà de tindre un diàmetre mínim igual al diàmetre més gran de la 

canonada que omple o buida el tanc i mai inferior a 35 mm (prop de la polzada i mitja), 

segons les ITC. 

5.4.3.3. Inertització  

 

En els dos subapartats anteriors (5.4.3.1 i 5.4.3.2) s’han vist elements de seguretat 

comuns per a tots els tancs d’emmagatzematge de substàncies químiques. I s’ha  vist 

com les substancies classificades segons APQ-1 han de seguir una normativa més 

exigent que les substancies que presenten un risc diferent a la inflamabilitat. 

Les substancies inflamables i combustibles que es tenen en la planta són tres: Fenol, 

anhidre acètic i àcid acètic.  Aquestes per les característiques presenten poden generar 

una atmosfera explosiva en l’interior del tanc, i , per tant han d’estar equipats amb un 

Taula 5.4.3.2: Requeriments de ventilació  
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sistema que eviti la penetració de flames (segell hidràulic) o garanteixi una atmosfera 

inert, es a dir, una atmosfera no-explosiva. 

Aquesta atmosfera no explosiva  es pot garantir mitjançant la introducció d’un gas 

inert abans de la utilització de l’equip, bé sigui un tanc d’emmagatzematge, o bé, sigui 

un equip de procés.  

Per tant, l’inertització es una mesura de seguretat exclusiva dels inflamables i 

combustibles.  

Cal dir que per reforçar la seguretat en els tancs d’emmagatzematge d’aquestes 

substàncies inflamables i combustibles,  a més, estan protegits amb un aïllant de 14 cm 

de llana de roca (proporcionat per la empresa Isover) que els protegeix de canvis 

bruscos de temperatura, ajuden a mantenir constant la temperatura del mateix ( si 

hagués un augment significatiu de la temperatura pot derivar en una possible 

explosió). 

 

Els equips que han de comptar amb aquest sistema són: 

 M-101  Mescladora de fenol i hidròxid sòdic al 50% 

 E-104Evaporador de fenol 

 B-108 Condensador de fenol 

 R-301 Reactor on es sintetitza l’àcid acetilsalicílic 

 T-001  Tanc de fenol 1 

 T-002  Tanc de fenol 2 

 T-010  Tanc de fenol recirculat 

 T-008  Tanc d’anhidre acètic 1 

 T-009 Tanc d’anhidre acètic 2 

 T-601 Tanc d’àcid acètic 

Els materials inflamables i combustibles poden reaccionar  davant la presencia 

d’oxigen (comburent) si hi ha d’una font d’energia calorífica , donant lloc així a una 

reacció molt exotèrmica, coneguda amb el nom de combustió. Per tal d’evitar aquest 

fet es duen a terme dos mesures: Eliminació de focus que generin calor i introducció 

del nitrogen. 

Aquesta introducció del gas inert el que farà es desplaçar l’oxigen present als equips 

mencionats anteriorment, i per tant, redueix de forma significativa el potencial de 

combustió, a més, evita la vaporització de la substància i la pèrdua d’aquest a 

l’atmosfera.  
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Llavors, al nitrogen crea un ambient hipòxic, es a dir, redueix la concentració d’oxigen 

d’una atmosfera natural fins al 10-15 % . Per tant, impossibilita l’inici d’una flama i el 

desenvolupament del foc. 

5.4.4. Comprovacions de les instal·lacions d’emmagatzemament 

 
A més, del manteniment habitual de les instal·lacions, l’emmagatzematge ha de 
disposar d’un pla de revisió propi per comprovar el bon estat dels equips i 
instal·lacions, el qual consisteix en la revisió periòdica de una sèrie d’elements. 
Aquests elements varien segons la ITC APQ  que ha de seguir el tanc 
d’emmagatzematge, però, cal dir que hi ha que són comuns.  
Els pertinents  a la APQ-1 se’ls hi afegeix uns quants elements més, degut a que com 
s’ha anat veient durant tot el capítol aquestes són les substancies que comporten més 
perill de totes. 
 
Es disposarà d’un registre de totes aquestes revisions realitzades i un historial dels 
equips a fi de comprovar que no es sobrepassa la vida útil i controlar les reparacions i 
modificacions que es realitzin en aquests. A la empresa hi haurà un persona que s’ha 
d’encarregar de dites revisions, pot ser aliena o pròpia.  
 

COMPROVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LÍQUIDS INFLAMABLES I COMBUSTIBLES 
(ITC MIE APQ-1) 

 
El pla de revisió per a instal·lacions que es classifiquen segons la APQ-1 ha de 
contemplar la revisió periòdica de: 
 

 Dutxes i renta-ulls  Aquests elements han de ser comprovats un cop a la 
setmana, com a part de la rutina operatòria d’emmagatzemament.  
 

 Equips de protecció individual  Es  revisaran de forma periòdica seguint les 
instruccions dels seus fabricants/subministradors. 
 

 Equips i sistemes de protecció contra incendis  Es  revisaran de forma 
periòdica  segons el pla de revisions. 

 

Altres elements que es sotmeten a revisions periòdiques i que aquestes es realitzen   

de forma anual són: 

 Continuïtat elèctrica dels elements elèctrics de la planta, és a dir, comprovar 

que el circuit es troba tancat. 

 Comprovació visual de que les cubetes i recipients es troben en bon estat i 

lliures de fugues. 

 Comprovació visual del correcte estat de ciments on descansen els recipients, 

bombes, drenatge, entre d’altres. 
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  Comprovació visual que les parets i canonades es troben en bon estat, y en cas 

de trobar algun deteriorament, comprovar mitjançant mesura de  l’espessor de 

les mateixes no ha sigut afectada. 

 Comprovar: La reserva d’aigua, d’escumogen, del corecte funcionament de 

elements extintors, refrigerants i alarmes.  

 Comprovar el correcte estat de les mànegues i acoblaments.   

 

Els tancs metàl·lics de simple paret ( o sigui, tots els que es tenen a planta) que 

emmagatzemin productes classificats segons APQ-1 seran sotmesos cada 15 anys a 

una inspecció interior i visual amb mesura d’espessors, detecció de defectes en les 

soldadures de la paret i fons dels tancs en aquells casos els quals les dimensions de 

l’equip ho permetin. 

 

COMPROVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LÍQUIDS CORROSIUS 
 (ITC MIE APQ-6) 

 
Al igual que la ITC APQ-1, la ITC APQ-6  compta amb un pla de revisió que contempla  la 
revisió periòdica de: 
 

 Dutxes i renta-ulls  Aquests elements han de ser comprovats un cop a la 
setmana, com a part de la rutina operatòria d’emmagatzemament.  
 

 Equips de protecció individual  Es  revisaran de forma periòdica seguint les 
instruccions dels seus fabricants/subministradors. 
 

 Equips i sistemes de protecció contra incendis  Es  revisaran de forma 
periòdica  segons el pla de revisions. 

 
I de forma anual es revisarà els següents elements: 

 Continuïtat elèctrica dels elements elèctrics de la planta, és a dir, comprovar 

que el circuit es troba tancat. 

 Comprovació visual de que les cubetes i recipients es troben en bon estat i 

lliures de fugues. 

 Comprovació visual del correcte estat de ciments on descansen els recipients, 

bombes, drenatge, entre d’altres. 

 Comprovar el correcte estat de les mànegues i acoblaments.   

A diferencia de la anterior APQ, en aquesta s’ha de fer revisions més exhaustes en 

quant a espessors es tracta, ja que les substancies classificades segons ITC APQ-6 

tenen un poder corrosiu significant sobre el material que forma el tanc 

d’emmagatzematge. 
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Per tant, cada 5 anys, es mesuren els espessors dels recipients i canonades 

metàl·liques i no metàl·liques  per les quals circulin substàncies corrosives. Es revisa 

l’estat superficial, l’interior i es realitza un control de estanqueïtat ( en especial per 

assegurar que no es donen fugues per les zones on es troben les soldadures).  

COMPROVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LÍQUIDS DE LÍQUIDS TÒXICS  
(ITC MIE APQ-7) 

 
Al igual que la ITC APQ-1 i ITC APQ-6, la ITC APQ-7 compta amb un pla de revisió que 
contempla  la revisió periòdica de: 
 

 Dutxes i renta-ulls  Aquests elements han de ser comprovats un cop a la 
setmana, com a part de la rutina operatòria d’emmagatzemament.  
 

 Equips de protecció individual  Es  revisaran de forma periòdica seguint les 
instruccions dels seus fabricants/subministradors. 
 

 Equips i sistemes de protecció contra incendis  Es  revisaran de forma 
periòdica  segons el pla de revisions. 
 

 Comprovació visual de que les cubetes i recipients es troben en bon estat i 
lliures de fugues  Es fa aquesta comprovació de forma anual. 
 

 

Cada 5 anys (com a mínim): 

 S’ha de realitzar una revisió exterior del tanc d’emmagatzematge, la qual ha de 

contemplar els següents elements:  

- Tubuladures 

- Nivell i indicadors 

- Pintura i aïllament  

- Ciments on reposa el tanc 

- Espessors 

- Vàlvules i accessoris 

 

Cada 10 anys ( com a mínim): 

 S’ha de realitzar una revisió interior del tanc d’emmagatzematge, la qual ha de 

contemplar la comprovació de l’estat superficial del recipient o del 

recobriment, així com el control d’estanqueïtat del fons i, en especial, de les 

soldadures. Durant aquestes revisions s’ha de comprovar, també, el correcte 

funcionament de les vàlvules de seguretat i/o els sistemes d’alleujament  de 

pressió i sistemes que eviten l’emissió de vapors, desmuntant-los  si fos 

necessari. 
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5.5.DISTÀNCIES DE SEGURETAT ENTRE INSTAL·LACIONS EN 

GENERAL  
Les distancies establertes entre els diferents punts de la planta es determinen segons 

les distancies mínimes que han de tindre aquests per tal de consolidar la seguretat en 

tota la planta. 

Aquestes distancies són constituïdes a patir del Reglament d’Emmagatzematge de 

Productes Químics (RAPQ, en castellà). Un cop més, es pot observar com en el 

reglament ITC APQ-1 les distancies són més restrictives respecte la resta de ITC APQ 

aplicables a aquesta planta de producció d’API d’àcid acetilsalicílic, i, per tant, les 

distancies seran establertes per aquesta normativa, la qual pertany al Real Decret 

379/2001. 

S’ utilitza el RAPQ per establir distancies perquè d’altre manera aquestes no es poden 

conèixer.  

S’obté la distancia entre els dos punts de la instal·lació a considerar a partir de la taula 

5.5.1. 

EXEMPLE (de lectura de la taula 5.5.1): Es vol conèixer la distancia que ha d’haver-hi 

com a mínim entre les oficines i els tancs d’emmagatzematge de matèria primera 

(reactius). 

Llavors, s’ha d’anar a la fila 11 (“Locales de pública concurrencia”) i la columna 3.1, 3.2 

o 3.3 (“Recipientes de almacenamiento”) en funció del tipus d’inflamable que es trobi 

dins; si fos de la categoria B la distancia seria de 60 metres. 

 

Per conèixer la distancia entre unitats de procés ( fila 1 columna 1) no es té un valor i, 

per tant, per tenir un de referència s’agafa el valor de la taula que indica el Real Decret 

2085/1994, el qual fa referencia al Reglament d’Instal·lacions Petrolíferes. Aquesta 

taula es igual a la 5.5.1 però aplicada a aquestes instal·lacions. El valor es 10 metres. 

Es considera correcte fer aquesta aproximació donat que moltes vegades es té com a 

referència l’industria petrolífera a l’hora de prendre mesures de seguretat o de 

dissenyar, un exemple es l’API 650 (manual de càlculs de disseny de tancs derivat de 

l’Institut de petroli americà). 
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Taula 5.5.1: Distàncies mínimes segons APQ-1 
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Només , es presenten les distancies més essencial que s’han de respectar.

Punts considerats Distancia -taula 5.5.1(m) 

Entre àrees de procés 15 
Entre unitats de procés 10 
Entre equip de procès i 

paret 
5 

Entre magatzem i les 
oficines 

60 

Entre oficines i zona de 
càrrega i descàrrega 

30 

Taula 5.5.2: Distàncies mínimes establertes a SALIACEA 
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5.6.UNITATS DE CÀRREGA, DESCÀRREGA I TRANSPORT  
 

Les operacions de càrrega i  descàrrega (transvasament de substancies entre els equips 

de transport i magatzem i viceversa) i tràfec dels productes químics emmagatzemats, 

així com les operacions que s’han de realitzar en els magatzems de productes químics 

per al seu correcte estat de neteja, manteniment i funcionament representen un punt 

crític en la seguretat de la planta.  

Aquest fet es deu a que hi ha  personal  que es troba involucrat en aquestes 

operacions, i, per tant, es vital que aquests treballadors comptin amb una adequada 

formació i informació sobre els procediments de treball oportuns i comptar amb els 

equips de protecció individual necessaris. 

Per tant, formar el personal resulta una eina preventiva degut a que s’està reduint de 

forma potencial els possibles riscos per una execució errònia en la manipulació de les 

diferents  substàncies perilloses.  

5.6.1. Formació i informació del personal d’emmagatzemament 

 

Segons la llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, el personal 

d’emmagatzemament i de les zones de càrrega i descàrrega, en el seu pla de formació 

ha de rebre instruccions relatives als següents aspectes: 

 Propietats dels productes químics emmagatzemats 

 

 Funció i ús correcte del elements i instal·lacions de seguretat i dels equips de 

protecció individual 

 

 Conseqüències d’un incorrecte funcionament o ús dels elements i instal·lacions 

de seguretat i dels equips de protecció individual.  

 

 Perill que pugui derivar en un vessament o fuita dels productes 

emmagatzemats i accions a adoptar davant una emergència.  

 

El personal ha de tindre accés a la informació relativa als riscos dels producte 

emmagatzemats i procediments d’emergència, que han d’estar disponibles en rètols 

ben visibles i segons estableix el Real Decret 485/1997, el qual parla sobre les 

disposicions mínimes en matèria de senyalització  de seguretat i salut en el treball. 
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5.6.2. Establiment de procediments de treball 

 

Els procediments de treball han d’establir-se per cada  una de les operacions 

d’emmagatzemat, càrrega i descarrega   dels productes químics  i han de facilitar-se 

per escrit als treballadors. Aquests procediments inclourien aspectes com la perillositat 

dels productes químics a manipular, equips de treball a utilitzar, les mesures de 

seguretat que s’han d’adoptar, les revisions, comprovacions, controls a realitzar, entre 

d’altres aspectes. 

 

5.6.3. Equips de protecció individual 

 

El personal d’emmagatzemament ha de fer ús dels equips de protecció individual 

adequat derivat de l’avaluació dels riscos laborals i segons estableixi la ITC MIE APQ 

d’aplicació. Així, tenint en compte les característiques del producte emmagatzemat i el 

tipus d’operació a realitzar el personal disposarà, per a la manipulació, de roba 

apropiada i equip  de protecció d’ulls, mans, peus i cames, etc.  

En el cas d’emmagatzematge de productes inflamables i combustibles es important, 

que a demés, la roba, guants i botes utilitzades no permetin l’acumulació de cargues 

electrostàtiques, ja que aquestes poden ser una energia d’activació que doni pas a una 

reacció de combustió. 

5.6.4.Zona de càrrega i descàrrega   

 

La zona de carrega i descàrrega pertany a l’àrea 700. Per a la càrrega de reactius es fa 

per mitjà de camions cisternes i la descàrrega del producte generat a la planta 

industrial no és un camió cisterna degut a que el producte es troba en barrils de 200 Kg 

perquè és sòlid.  

Els camions cisternes es connecten als tancs d’emmagatzematge per mànegues 

flexibles, no es fa ús de canonades rígides. El tipus de mànega a utilitzar varia en funció 

del producte a manipular i es troben equipats amb juntes giratòries que permeten que 

la connexió es mogui i no sigui fixa. Cal dir que aquestes juntes han de estar equipades 

amb unes altre que siguin hermètiques per tal d’evitar fuites. 

Aquesta zona de càrrega i descàrrega s’ha de situar lluny de la xarxa pública per tal 

d’evitar possibles contaminacions en l’aigua de la xarxa degut a un vessament  i, a més, 

el paviment ha de ser impermeable i resistent als líquids transvasats. 
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5.6.5. Transport de les substàncies utilitzades a SALICACEA 

 

La reglamentació bàsica i específica que afecta al transport de substàncies perilloses és 

la següent: Acuerdo  Europeo Relativo al Trasnporte Internacional de mercancías 

peligrosas por Carretera (ADR) i Reial Decret 551/2006 sobre el transport de 

mercaderies perilloses per territori espanyol. 

En aquestes normatives es troben de tallades les normes sobre: 

 -L’operació de transport. 

-Documentació referent a les inspeccions a les quals s’han de sotmetre els vehicles 

destinats a portar aquestes substancies perilloses d’un lloc a un altre. 

-Com s’ha d’actuar en cas d’averia o accident. 

-I per descomptat, com realitzar les operacions de càrrega i descàrrega. 

-Indiquen el grau d’ompliment de les cisternes i com netejar-les, entre d’altres punts. 

A més, els camions cisternes encarregats de transportar les diferents substancies 

perilloses han de comptar amb un panell d’identificació, el qual farà referencia a la 

substància que aquest mateix transporta. A continuació, es troba un exemple: 

 

 

 

 

 

 

Tal i com es presenta a la figura 5.6.5.1 el panell d’identificació ADR està format per el 

número ONU, el qual es un número de quatre xifres, que identifica la matèria a 

transportar. I a més, d’identificar quina matèria s’està transportant, també, s’hi 

identifica el perill que aquesta presenta. 

 

 

 

Figura 5.6.5.1: Panell d’identificació ADR per l’acetal 
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Aquest número pot ser de dos a tres xifres. La primera xifra indica el perill principal i la 

segons i tercera indiquen el perill subsidiari, si es repeteix vol dir que el perill que 

presenta ho presenta de forma molt significativa. En la taula 5.6.5.1 es recullen 

aquests perills en forma de números. 

 

A més, les mides del panell es troben estandarditzades i són les indicades a la figura 

5.6.5.1. 

Les substancies que es carreguen i descarreguen en aquesta planta de producció d’àcid 

acetilsalicílic en forma d’API són per una banda els reactius fenol, hidròxid sòdic al 

50%, àcid sulfúric al 60% i diòxid de carboni; i per altra banda són l’àcid acetilsalicílic i 

l’àcid acètic. 

Primera Xifra Significat 

2 Gas 
3 Líquid o gas inflamable i vapors 

combustibles 
4 Inflamabilitat de matèria sòlida 

5 Matèria comburent 
6 Matèria tòxica 
7 Radioactivitat 
8 Corrosiu 
9 Perill de reacció espontània 

Segona i Tercera Xifra Significat 

0 Sense significat 

1 Explosió 

2 Emanació de gasos 

3 Inflamable 

5 Propietats Comburents 

6 Toxicitat 

8 Corrosivitat 

9 Perill de reacció violenta resultat de la 
descomposició espontània o de 

polimerització 

Taula 5.6.5.1: Identificació del perill del panell ADR 
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Els panells d’identificació que portin els vehicles encarregats de transportar aquestes 

matèries serien els següents: 

 

5.7.SEÑALITZACIÓ 

5.7.1.Normativa vigent 

 

La normativa vigent que aplica aquesta planta de producció en quant al tema de 

senyalització es, principalment, la següent: 

 Reial Decret 485/1997, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització 

de seguretat i salut en el treball. 

Aquesta norma el que estableixen es que en aquelles àrees on es manipulin una sèrie 

de substàncies perilloses (inclou l’emmagatzemament, també) es d’obligat compliment 

que hi hagi l’existència de senyals, ben visibles, que adverteixin sobre els possibles 

perills que es poden donar en aquella zona determinada.   

Aquest sistema de senyalització de seguretat té, per tant, l’objectiu de cridar l’atenció 

de forma ràpida i intel·ligible sobre objectes i situacions susceptibles de provocar 

determinats perills. Però, a més d’indicar situacions de perill, també, hauran d’indicar 

emplaçaments de dispositius i d’equips de socors o salvament.  

Les senyals aconsegueixen cridar l’atenció per mitjà de: La seva forma, color i 

dimensions. Per tant, a partir de la seva forma geomètrica, color i símbol que aquestes 

contenen proporcionen un tipus d’informació o un altre. Aquesta informació pot ser de 

perill, advertència, obligació o salvament. 

Cal dir que les senyals es caracteritzen, també per forma geomètrica i símbol, degut a 

les dificultats que algunes persones presenten a l’hora de reconèixer i distingir de 

forma correcta els colors. 

 

 

 

Substància Número ONU Identificació del perill 

Fenol 2312 61 
Hidròxid sòdic 50% 1824 80 
Àcid sulfúric 60% 2796 80 

Anhidre acètic 1715 83 
Àcid acètic 2789 83 

Àcid acetilsalicílic 2811 60 

Taula 5.6.5.2: Panell ADR per les substancies que es carreguen i descarreguen en la planta 
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La senyalització no haurà de considerar-se mai una mesura substitutòria de les 

mesures de protecció del personal ni, tampoc, de la formació i informació dels 

mateixos en matèria de seguretat i salut en el treball. En altres paraules, la 

senyalització disminueix el risc, però, no implica que deixin de ser necessaris altres 

elements de seguretat. 

5.7.2. Disposicions mínimes de caràcter general sobre la senyalització 

 

La elecció del tipus de senyal i del número s’ha de fer de forma que resulti lo més 

eficaç possible, i per a que això sigui d’aquesta forma s’han detenir en compte certs 

aspectes: 

 Característiques de la senyal 

 Riscos o circumstancies que s’han de senyalitzar 

 L’extensió de la zona a cobrir 

 El número de treballadors afectats 

L’eficàcia de la senyalització no s’haurà de veure disminuïda per altres circumstancies  

que dificultin la seva percepció o comprensió. I s’haurà de mantenir tant de temps com 

persisteixi la situació que la motiva a ésser.  

Per tal de mantenir la senyal en bones condicions i que aquesta, per tant, no perdi 

eficàcia s’ha de netejar i verificar regularment. D’aquesta forma s’assegura que no es 

vegin alterades les seves qualitats. 

5.7.3.Colors de seguretat 

 

Els colors de seguretat podran formar part d’una  senyalització de seguretat o 

constituir-los per sí mateixos. En  l’annex II del RD 485/1997 es recull en una taula 

(taula 5.7.3.1) els colors utilitzats com a colors de seguretat, el seu significat i 

indicacions sobre la seva utilització. 

Quan el color de fons sobre el qual s’ha d’aplicar el color de seguretat dificulti la  a 

percepció d’aquest últim, s’utilitzarà, un color de contrast (taula 5.7.3.2).  
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5.7.4. Senyals en forma de plafó  

 

Aquest tipus de senyals són  plaques informatives que resulten molt visibles. La forma i 

els colors d’aquests elements venen determinats per la seva tipologia, la qual es 

exposada a continuació: 

 

 

Taula 5.7.3.1: Colors de seguretat 

Taula 5.7.3.2: Colors de contrast 



                                                    Producció d’ Àcid Acetilsalicílic 

                                                    Capítol 5: Seguretat i higiene  
 

Pàgina 48 de 178 
 

SENYALS D’ADVERTÈNCIA  

Aquest tipus de senyals tenen una forma triangular, i, són de color negre sobre un fons 

de color groc i un vorell, també, negre. El color groc haurà de cobrir com a mínim el 

50% de la superfície de la senyal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7.4.1: Senyals d’advertència 
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SENYALS DE PROHIBICIÓ 

La forma geomètrica que prenen aquest tipus de senyals són de forma rodona, i, al 

igual que en el cas de les senyals d’advertència, aquestes també tenen el pictograma 

de color negre, però, el fons és de color blanc  i els vorells de color vermell. 

La banda ha de estar col·locada de forma transversal descendent des de l’esquerra cap 

a la dreta travessant el pictograma a 45º respecte l’horitzontal. El vermell de la senyal 

ha de cobrir com a mínim el 35% de la superfície de la senyal 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENYALS D’OBLIGACIÓ 

Les senyals d’obligació tenen la mateixa forma que les senyals de prohibició, es a dir, 

ambdues presenten una forma rodona. Però, difereixen molt a nivell de colors. Les 

senyals d’obligació tenen el pictograma de color blanc i el fons de color blau. Aquest 

blau ha de cobrir com a mínim el 50% de la superfície de la senyal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7.4.2: Senyals de prohibició 

Figura 5.7.4.3: Senyals d’obligació 
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SENYALS RELATIVES ALS EQUIPS DE LLUITA CONTRA INCENDIS 

Aquest tipus de senyal preen una forma geomètrica igual a la d’un rectangle o un 

quadrat i el pictograma corresponent al mateix es de color blanc sobre un fons de 

color vermell. Aquest color vermell haurà de cobrir com a mínim el 50% de la 

superfície de la senyal. 

 

 

Els equips de protecció contra incendis (al igual que les senyals dels mateixos) hauran 

de ser de color vermell o predominantment d’aquest color, ja que això permetrà ser 

identificats amb rapidesa. I el lloc on es situïn aquests equips, hauran de ser 

senyalitzats  amb els  senyals en forma de plafó ubicats en la primera fila de la figura 

5.7.4.4. I les vies d’accés a aquest emplaçaments senyalitzades amb els de la segona 

fila d’aquesta mateixa figura. 

 

 

SENYALS DE SALVAMENT O SOCORS 

L’últim grup de senyals tipus plafó que es pot trobar son les pertinents al salvament o 

socors. Aquests elements tenen un forma rectangular o quadrada i presenten el 

pictograma de color blanc sobre un fons de color verd. Aquest color ver ha d’ocupar 

com a mínim el 50% de la superfície total de la senyal. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7.4.4: Senyals relatives als equips de lluita contra incendis 
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Al igual que per al cas de  equips de protecció contra incendis, on estiguin situats els 

equips de salvaments  hauran de ser senyalitzats amb les senyals en forma de plafó 

ubicats en la primera fila de la figura 5.7.4.5. I les vies d’accés a aquest emplaçaments 

senyalitzades amb els de la segona fila d’aquesta mateixa figura. 

A més, també es senyalen les sortides d’emergència per a casos d’evacuacions. 

 

Totes aquestes senyals explicades s’han de col·locar a una alçada i a una posició 

adequada en relació  l’angle visual per tal d’evitar que aquesta quedi tapada degut a 

algun possible obstacle. 

A més, el lloc on aquesta senyal es situï ha d’estar ben il·luminat, ser accessible i 

fàcilment visible. D’aquesta forma, s’assegura que la senyal proporciona la informació 

necessària de forma correcta. A fi d’evitar la disminució de la senya s’evitarà col·locar 

masses senyals pròximes entre sí. 

5.7.5.Senylas lluminosos i acústics 

 

Aquest tipus de senyals són utilitzades principalment per indicar situacions 

d’emergència, i es pot fer ús utilitzar de forma conjunta. Per tant, aquests senyals 

donen la veu d’alerta a treballadors i tercers de l’aparició d’una situació de perill i de la 

necessitat d’actuar d’una forma determinada o directament de procedir a l’evacuació. 

Figura 5.7.4.5: Senyals relatives al salvament 
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Les senyals lluminoses i acústiques indicaran al posar-se en marxa la necessitat de 

realitzar una determinada acció i es mantindrà d’aquesta forma mentre persisteixi tal 

necessitat. Un cop finalitza l’emissió d’un senyal que sigui d’algun d’aquests tipus 

s’adoptarà les mesures que permetin tornar a utilitzar-les en cas de necessitat. 

L’eficàcia d’aquests elements s’ha de comprovar abans de l’entrada en servei, i, 

posteriorment mitjançant les probes periòdiques necessàries. 

 Les senyals lluminoses  han d’emetre una llum suficient per  provocar un 

contrast amb el seu entorn però sense arribar a ocasionar enlluernaments. Si 

aquesta llum que s’emet ho fa de forma intermitent representa una major 

perill que si ho fa de forma continua. 

La superfície lluminosa que emet la senyal podrà ser de color uniforme ( el 

color s’ha d’ajustar als colors de seguretat i els seus colors de contrast) o bé, 

portar un pictograma sobre un fons determinat (el pictograma ha de respectar 

les regles aplicables a les senyals en forma de plafó). 

 

 Les senyals acústiques son emprades sempre que el soroll ambiental no sigui 

massa intens. Aquestes, han d’emetre un nivell sonor superior al nivell 

d’ambient, però, sense arribar a ser excessivament molest. 

Segons el to i la continuïtat d’aquest transmet un missatge o un altre.Aquestes 

senyals emeten un so continu en el cas d’evacuació. 

 

5.7.6. Senyals gestuals 

 

Aquest tipus de senyals són emprats per a senyalitzar maniobres de risc, és a dir, 

proporcionen orientació als treballadors que hagin de realitzar maniobres perilloses 

que suposin un riscs per a ells mateixos o per a tercers. Un senyal gestual ha de ser 

precís, senzill, fàcil de realitzar i comprendre, i clarament distingible de qualsevol altre 

senyal gestual. El conjunt de gestos codificats (figura 5.7.6.1) que s’inclouen no exclou 

que es puguin utilitzar altres codis. 

Dintre de la planta ha d’haver-hi una persona encarregada d’emetre aquest tipus de 

senyal, aquesta persona se la coneix amb el nom d’encarregat de les senyals. Aquest 

donarà instruccions de maniobra mitjançant senyals gestuals  al destinatari del mateix 

(operador) i se’l podrà conèixer mitjançant l’ús d’un casc o braçal de color viu. 

L’encarregat de senyals ha de donar poder seguir visualment les maniobres sense 

quedar exposat. L’operador podrà suspendre aquesta maniobra quan no es pugui 

executar en condicions de seguretat. 
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5.7.7.Senyal de risc de caigudes, xocs i cops 

 

Aquesta senyal procura alertar al treballador de possibles cops o caigudes degut a un 

desnivell, obstacle o altres elements que originin aquesta situació de perill. Els colors 

que pren aquesta senyal són negre i groc, aquests es van alternant en forma de 

franges, les quals es troben inclinades amb un angle aproximat de 45º. El model 

d’aquesta senyal es troba representat en la figura 5.7.7.1. 

 

 

 

 

Figura 5.7.7.1: Senyal de risc de caigudes 

Figura 5.7.6.1: Senyals gestuals 
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5.7.8. Senyalització de les vies de circulació 

 

Les vies de circulació compreses en l’empresa hauran d’estar delimitades amb claredat 

mitjançant franges continues d’un color ben visible, preferiblement  blanc o groc, per 

tal de protegir als treballadors del pas de vehicles. 

Aquest tipus de delimitació no resulta necessària si es disposa de barreres o algún 

element físic que faci la funció de delimitant. 

5.8.HIGIENE 
 

La higiene és un factor molt important en tot l’àmbit industrial, però, resulta ser-ho 

més quan el producte elaborat es destinat a la cosmètica, farmacèutica o a 

l’alimentació. I el que busca es establir procediments on es detalla la forma i les 

condicions amb les quals el personal ha d’ingressar en les àrees de producció i, també, 

es buscar establir procediments sobre la correcta neteja dels diferents equips. 

D’aquesta forma, es controlen tots els factors que puguin causar malalties o lesions en 

el lloc de treball, ja que si es té una correcta higiene (neteja) tant del personal com dels 

equips s’eviten situacions, com per exemple, accidents (cops i/o caigudes) per 

ambients desordenats, bruts o indegudament nets.  

Els responsables de que aquests plans d’higiene es compleixin degudament són: 

1. Personal de la planta: Es responsable de la seva higiene i del bon ús de les 

instal·lacions que proporciona l’empresa per a aquesta finalitat (vestuaris, 

dutxes i lavabos). 

 

2. Empresa: L’empresa ha d’assabentar als treballadors dels procediments que 

han de seguir a l’hora de realitzar la neteja de qualsevol equip de la planta i ha 

de dotar als seus treballadors de eines bàsiques d’higiene (sabó, paper higiènic, 

tovalloles i uniformes adequats). 

 

3. GMP (Normes de correcta fabricació): S’encarrega de verificar el compliment 

dels plans d’higiene. 
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5.8.1. Ordre, neteja, manteniment i confortabilitat en els llocs de treball 

 

En el  Reial Decret 486/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en els llocs de treball, es troben recollides les disposicions bàsiques 

que ha de tindre el lloc de treball per tal de que el diferent personal no corri una 

situació de risc derivada per la falta d’higiene (Annex II, Annex III i Annex V). 

 

Aquestes són (de forma resumida) les següents: 

 

-S’eliminaran amb rapidesa els rebutjos, les taques de greix i residus de substàncies 

perilloses, i demès, productes que puguin originar accidents o contaminar l’ambient de 

treball. 

-El procediment de neteja no haurà de constituir en sí una font de risc per als 

treballadors que les efectuïn. Aquestes es solen fer en les aturades anuals de la planta. 

- Els llocs de treball i les instal·lacions hauran de ser objecte de un manteniment 

periòdic, de forma que les seves condicions de funcionament compleixin sempre amb 

les especificacions del projecte. 

-Complir amb certes condicions ambientals per a que els treballadors estiguin en una 

atmosfera lliure de molèsties i incomoditats. Per tant, s’han d’evitar les temperatures i 

humitats extremes, canvis bruscos de temperatura, corrents d’aire fortes, males olors. 

Entre d’altres. 

 Temperatura entre els 14 i 25 ºC 

 Humitat relativa entre el 40%  i 70%  

 Corrents d’aire no més fortes que 0,25-0,75 m/s 

 Renovació mínima d’aire en llocs de treball és 30 m3 d’aire/(h-treballador) 

 

-Disposar d’aigua potable en quantitat suficient i de fàcil accés. 

-Vestuaris, necessaris degut a que els treballadors han de portar roba especial de 

treball. Aquests han d’estar equipats amb miralls, lavabos, i dutxes d’aigua corrent. 
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5.8.2. Neteja dels equips 

 

S’aprofitaran las parades de producció per a netejar i realitzar el manteniment de 

forma general de la planta i durant tot l’any hi haurà de forma periòdica la neteja de 

tots els equips. 

Per a realitzar la neteja dels diferents equips que es troben en la planta es necessari 

que hi hagi un procediment per escrit, el qual hagi sigut posteriorment aprovat per a la 

seva utilització en la fabricació de substancies actives. Aquests procediments de neteja 

han de ser suficientment detallats per permetre que els operaris netegin cada equip 

d’una forma reproductible i efectiva. Per a que això sigui possible aquestes plans han 

d’incloure com a mínim (segons les GMP ): 

 Assignació de responsabilitats per a la neteja d’equips. 

 

 Programa de neteja i desinfecció 

 

 

 Descripció completa de mètodes i materials dels agents de neteja utilitzats 

 

 Si es necessari (degut a les característiques de l’equip) instruccions per 

desmuntar i tornar a muntar cada peça que conforma l’equip. 
 

 

 Instruccions per eliminar agents traça del lot anterior 

 

 Instruccions per a la protecció de l’equip un cop nét, i, per prevenir-lo de 

contaminació abans de ser utilitzat 

 

5.8.2.1. Pla de neteja típic a la industria farmacèutica  

 

Un cop queden definits de forma clara tots aquells aspectes relacionats amb la 

seguretat es traça el pla de neteja i manteniment. Aquest pla ha d’incloure una sèrie 

d’etapes i es duu a terme tant a plantes on s’elabora el medicament final com a 

plantes destinades a elaborar la matèria primera que servirà per sintetitzar aquest 

medicament, o sigui, el principi actiu (aquest últim seria el cas que toca). 

1) Pre-aclariment amb aigua calenta o freda amb l’objectiu d’eliminar la part més 

important de brutícia i tota matèria orgànica que sigui visible. 

 



                                                    Producció d’ Àcid Acetilsalicílic 

                                                    Capítol 5: Seguretat i higiene  
 

Pàgina 57 de 178 
 

2) Aplicació del detergent per a que aquesta brutícia es desprengui de forma molt 

més fàcil. 

 

3) Aclariment fent ús d’aigua potable i a mitjà pressió. 

 

4) Aplicar un desinfectant per evitar per a la eliminació de microorganismes 

presents. 

 

5) Aclarir el desinfectant per evitar que aquest contamini els productes que siguin 

fabricats a posteriori. 

 

6) Assecatge, molt important per evitar que un excés d’aigua afavoreixi el 

creixement de bactèries. Aquest, assecatge es pot fer amb aire comprimit, per 

exemple. 

 

Aquest pla de neteja es proposat per l’empresa de neteja, ubicada en Terrassa, Tot-

net. 

5.8.3. Higiene personal  

 

Els treballadors han de seguir una sèrie de normes d’higiene d’obligat compliment per 

tal de protegir-se dels diferents riscos que poden ocasionar les diferents substancies 

químiques amb les que treballen, i també, per evitar contaminar el producte final 

destinat a ser la matèria primera d’un medicament. 

Al igual que per al cas de la neteja d’equips, en les GMP’s, també, es troben normes 

referents a la higiene dels treballadors. Tal i com es mostrarà a continuació. 

 El personal no podrà entrar mai a la zona de producció amb roba de carrer, es 

obligatori vestir-se amb la roba de treball. La vestimenta i la seva qualitat ha de 

ser d’acord amb el procés i el grau de la zona de treball. 

 

Grau D El cabell i barba  han de quedar recoberts, s’ha de portar un 

vestit protector general i sabates adequades.  

 

Grau C  El cabell i barba  han de quedar recoberts, s’ha de portar un 

vestit de pantaló d’una o dues peces, recollit als canells i amb un coll alt. 

I sabates adequades.  
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Grau A/B  El cabell i barba  han de quedar recoberts amb un tocador 

que s’introduirà dins el coll del vestit ; s’haurà d’utilitzar màscara per 

evitar l’emissió de gotetes. S’utilitzaran guants apropiats esterilitzats (de 

plàstic o cautxú)  i es portarà calçat esterilitzat o desinfectat. La part 

inferior dels pantalons s’introduirà en el calçat i les mànigues en els 

guants. La vestimenta protectora no ha d’alliberar cap fibra ni partícula i 

ha de retindré les partícules alliberades pel cos. 

 

 

 

 Han de rentar-se adequadament les mans abans de qualsevol procés, i desprès 

fer ús d’un desinfectant. Aquest pas es realitza cada cop que entre i surten de 

les zones de producció (A-100, A-200 i A-300) 

 

 No poden portar joies a les mans ni esmalt a les ungles 

 

 Es recomana utilitzar mascaretes per evitar qualsevol contaminació per via oral. 

 

 El personal que pateixi de  malalties infeccioses  o lesions corporals exposades 

al aire té prohibit participar en les activitats que puguin comprometre la 

qualitat de les substàncies actives (API). Per això, es recomanable que els 

treballadors es facin revisions mèdiques de forma periòdica. 

 

5.8.4.Sanitat a la planta 

 

Altre aspecte important quant a higiene es refereix es la sanitat a la planta. Es a dir, fer 

de forma periòdica un control de sanitat per assegurar que la planta de producció es 

lliure de plagues infeccioses que no només a afectarien a la qualitat del producte, si no 

que, posaria en greu perill als treballadors de la mateixa. 

Aquest control s’ha de realitzar en totes les àrees de la planta, però, s’ha de fer 

especial atenció en les zones destinades al menjador, vestuaris i lavabos (A-900), ja 

que aquestes són zones on apareixen més fàcilment  
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5.9.ATMOSFERAS EXPLOSIVES 
 

Són nombrosos els processos industrials on es manipulen productes que poden 

generar núvols de pols combustibles capaços d’originar una explosió. Un pols 

combustible acumulat en capes per sí sol no suposa un risc d’explosió però sí un risc 

d’incendi quan hi ha un possible augment de la temperatura del lloc on es troba 

depositat. 

El risc d’explosió existeix quan degut a una corrent d’aire el pols depositat es dilueix en 

l’ambient fins assolir una concentració suficient per poder deflagrar. 

La normativa que regeix tots els aspectes relacionats amb atmosferes explosives es el 

Reial Decret 681/2003, pel qual s’aprova la protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball. 

Segons aquesta norma: 

“Una atmosfera explosiva (ATEX) es defineix com la mescla amb l’aire, en condicions 

atmosfèriques, de substancies inflamables en forma de gasos, vapors, boira o pols, en 

la que, tres un ignició, la combustió es propaga en la totalitat de les mescla no 

cremada.” 

Llavors, sempre que existeixi substancies inflamables en l’empresa en forma de gas, 

vapor, boira o pols i aquestes es puguin mesclar amb l’aire en quantitats perilloses 

existeix el risc d’explosió i , per tant, resulta necessari que aquest risc sigui minimitzat a 

partir d’una evolució i control del mateix. 

Un cop dit això, els passos que s’haurien de seguir per tal de d’enfortir la seguretat en 

les zones con existeix perill d’explosió són els següents: 

1. Evitar qualsevol risc o possibilitat de la formació d’una ATEX. 

 

2. Avaluar tots els riscos que no s’hagin pogut evitar, es a dir, avaluar la ignició 

d’aquesta atmosfera. 

 

3. Aplicar les mesures de seguretat, segons la avaluació obtinguda del punt 2, per 

tal d’assegurar un ambient de treball segur. 

Per tant, per poder conèixer quines eines de seguretat s’ha de fer servir per a eliminar 

o minimitzar l’aparició d’una atmosfera d’aquestes característiques s’ha de conèixer 

quines són les àrees de la planta industrial susceptibles a formar atmosferes 

explosives. 
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5.9.1. Classificació de les zones ATEX 

 

La classificació que duu a terme Reial Decret 681/2003 (Annex I) es en funció de la 

probabilitat de formació i la duració de l’atmosfera explosiva.  

Si es tracta de gasos: 

Zona 0: Àrea de treball en la que una atmosfera explosiva consistent en una mescla 

amb aire de substàncies inflamables en forma de gas, vapor o boira està present de 

forma permanent, o per un període de temps prolongat o amb freqüència. 

Zona 1: Àrea de treball en la que es probable la formació ocasional d’una atmosfera 

explosiva consistent en una mescla amb aire de substàncies inflamables en forma de 

gas, vapor o boira. 

Zona 2: Àrea de treball en la que no es probable d’una atmosfera explosiva consistent 

en una mescla amb aire de substàncies inflamables en forma de gas, vapor o boira. O 

bé, dita atmosfera explosiva només hi és durant breus períodes de temps. 

 

Si es tracta de pols: 

Zona 0: Àrea de treball en la que atmosfera explosiva en forma de núvol de pols 

combustible en l’aire està present de forma permanent, o, per un període de temps 

prolongat o amb freqüència.  

Zona 1: Àrea de treball en la que es probable la formació d’una atmosfera explosiva en 

forma de núvol de pols combustible en l’aire. 

Zona 2: : Àrea de treball en la que no es probable la formació d’una atmosfera 

explosiva en forma de núvol de pols combustible en l’aire o en la que, en cas de 

formar-se dita atmosfera només hi és durant un breu període de temps. 

 

5.9.2. Classificació ATEX per a la planta SALICACEA 
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Un cop vist com es classifiquen les diferents àrees ATEX  es determinen quina classe 

ATEX té cada àrea que conforma aquesta planta industrial. 

 

Gairebé, totes les zones són tipus 2, es adir, que la probabilitat de tindre una 

atmosfera explosiva es baixa degut a que no es treballa amb gasos. L’única situació on 

es formarien aquests gasos explosius serien si augmentes la pressió i/o temperatura 

dintre dels tancs d’emmagatzematge dels líquids inflamables provocant que 

s’evaporés certa quantitat del mateix. Però, en condicions normals de procés no hauria 

perquè tindre aquesta situació.  

En la zona de la sala blanca es considera una zona 1 degut a que segons NFPA, 

organització de seguretat humana i protecció contra incendis, aquest producte 

presenta una inflamabilitat baixa(1/4) i encara que sigui baixa pot ahver-hi la 

probabilitat de la creació d’una atmosfera explosiva donat que es on es produeix 

l’assecatge final del producte. 

I, en l’emmagatzematge d’API d’àcid acetilsalicílic es considera zona 2 perquè el 

producte es troba tancat de forma hermètica dintre d’unes bosses de plàstic, i , per 

tant, no hi ha possibilitat de generació d’un núvol de pols. 

 

 

 

 

 

Zona Descripció Classificació ATEX 

A-000 Emmagatzematge de matèries primeres  Zona 2 
A-100 Primera etapa de procés: Carboxilació Zona 2 
A-200 Segona etapa de procés: Obtenció del àcid salicílic Zona 2 
A-300 Tercera etapa del procés: Obtenció del àcid acetilsalicílic Zona 2 
A-400 Sala blanca: Acondicionat del àcid acetilsalicílic  Zona 2 
A-500 Emmagatzematge del producte final (API) Zona 1 
A-600 Tractament de residus Zona 2 
A-700 Zona de càrrega i descàrrega Zona 1 
A-800 Zona de subministrament de serveis  Zona 2 
A-900 Oficines i pàrquing  Zona 2 

A-1000 Laboratori i sala de control Zona 2 
A-1100 Basa contra-incendis Zona 2 

Taula 5.9.1: Classificació genèrica ATEX 

Figura 5.9.1: Perills de l’àcid acetilsalicílic 
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5.9.3. Senyalització ATEX 

Per tal d’informar a tota persona que treballi en zones amb probabilitat de formació 

d’una atmosfera explosiva, aquestes es senyalitzen d’acord amb la següent senyal: 

 

 

Aquesta senyal triangular ha de ser amb lletres negres sobre el fons de color groc, i 

aquest color groc ha de cobrir com a mínim el 50% de la superfície de la senya. 

5.9.4.Mesures de seguretat ATEX 

 

Per tal d’evitar atmosferes explosives que es podrien generar es prenen una sèrie de 

mesures generals que seran citades a continuació: 

-Proporcionar informació i formació sobre que és, com es forma i com es 

prevé una atmosfera explosiva. 

 

-Utilització d’equips de protecció individual (apartat 5.13), es important que 

la roba utilitzada sigui antiestàtica per tal d’evitar que pogui generar una 

espurna, i iniciar un incendi i/o explosió. 

 

-Inertitzar els equips on s’utilitzi substàncies inflamables, per tal de 

desplaçar l’oxigen present. 

 

-Manteniment i revisions periòdiques, sobretot, d’aquells equips que 

puguin presentar més perill  

 

-Sistemes de refrigeració per aquells equips on pugui augmentar 

perillosament la temperatura. 

 

-Els equips han de comptar amb el certificat CE, el qual indica que són aptes 

per ser utilitzats en aquest tipus d’ambient 

Entre d’altres mesures. 

Figura 5.9.3.1: Senyal atmosfera explosiva 
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5.10.PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

Al inici d’aquest capítol 5: Seguretat i higiene s’ha mencionat que un dels principals 

riscos en les indústries, sobretot químiques, són els incendis els quals es generen, 

principalment, arran d’una espurna que salta o del vessament d’una substàncies 

inflamable o combustible. Per tant, és necessari dedicar un únic apartat a aquest tema 

en el qual es faci una expilació més extensa del que comporta  un incendi. 

En aquest apartat es parlarà de com es pot originar un incendi, els seus efectes i com 

es pot prevenir, per tant, resulta ser  la descripció d’un pla de prevenció pel risc 

d’incendi. Conseqüentment, aquest pla tindrà l’objectiu, a través de la seva execució 

de: 

 Minimitzar la pèrdua de vides humanes. 

 

 Reduir al màxim danys al medi ambient ( en un incendi es poden generar 

múltiples gasosos tòxics). 

 

 Protegir a tercers, es a dir, a la comunitat que es pugui trobar als voltants. 

 

 Proporcionar la màxima seguretat pel personal de respostes d’emergències. 

 

 I en últim, lloc reduir les pèrdues econòmiques produïdes pel foc 

 

La normativa que regula el tema de protecció contra incendis es el Reial Decret 

513/2017, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 

A més, també, es pot aplicar de forma complementaria a quest Reial Decret les 

consideracions mencionades en la ITC MIE APQ-1, el qual dona instruccions de com 

precedir en la prevenció d’incendis quan s’emmagatzema una substancia inflamable o 

combustible. 

L’incendi es pot definir com un foc que resulta incontrolat, i aquest es genera com a  el 

resultat d’una reacció  entre un agent combustible (qualsevol substància amb la 

possibilitat de ser oxidada) i un agent comburent (aire, concretament, l’oxigen 

present). Aquesta reacció  és fortament exotèrmica, per tant, comporta una augment 

significatiu de la temperatura.  

Aquesta reacció és d’una tipologia o d’una altre en funció de la velocitat de la mateixa: 
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-Lenta  Oxidació (no es produeix emissió de llum i es desprèn poc calor) 

-Ràpida Es produeix una emissió de llum i de calor en forma de flames i amb una 

velocitat de propagació inferior a 1 metre per segon 

-Molt ràpida Deflagració ( Flama d’elevada temperatura que es propaga amb una 

bola de foc a una velocitat de propagació superior a 1 metre per segon i inferior a la 

velocitat del so, 333 metres per segon) 

-Instantània  Explosió (La flama es propaga a una velocitat més elevada que la 

velocitat del so, llavors la combustió té lloc en dècimes de segon) 

Es per aquest motiu que els incendis es troben estretament relacionats amb les 

explosions, tal i com es va comentar a l’apartat 5.2.2: Tipologia de riscos. 

 

5.10.1. Factors determinats en l’origen d’un incendi (Tetraedre del foc) 

 

Per a que tingui lloc un incendi, el qual es un foc no controlat o no desitjat, s’han de 

donar certs requisits que aconsegueixen que el material reductor s’oxidi (combustible). 

Aquests elements són els següents: 

1. Combustible Sense importar en que estat es trobi aquest (sòlid, líquid o gas) 

 

2. ComburentHabitualment es l’oxigen que es troba present en l’aire 

 

3. Font de calor També, anomenada energia d’activació 

 

4. Reacció en cadena Propagació en l’espai i el temps de l’incendi 

Aquests factors originaran l’incendi sempre i quan es donin de forma simultània, en cas 

de que no hi hagi la presència d’algun d’aquest  no hi haurà la possibilitat d’existència 

del incendi. Aquest principi es el que explica el tetraedre de foc (Figura 5.10.1.1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10.1.1: Tetraedre del foc 
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Aprofundint més en cada un d’aquests elements: 

COMBUSTIBLE 

Totes aquelles substàncies susceptibles de combinar-se amb l’oxigen de forma ràpida i 

exotèrmica. Poden ser de naturalesa natural o artificial, i, segons el seu estat físic es 

classifiquen en sòlids, líquids i gasos. 

La combustió, normalment, té lloc en fase gasosa, per la vaporització prèvia dels 

combustibles (si no eren ja gasos) donant lloc a substancies combustibles estat gasos. 

Es adir, el combustible com a tal no crema, si no que crema els gasos despresos per el 

propi combustible al subministrar calor. 

La reacció de combustió tindrà lloc en funció de: 

-Temperatura d’inflamació: Temperatura mínima a partir de la qual el 

combustible  desprèn suficient quantitats de vapors que, mesclats amb l’aire, es 

produeix la ignició mitjançant un aport d’energia. 

 -Límits d’inflamabilitat: Concentracions extremes de combustible-comburent 

per a que es produeixi la combustió. 

 

COMBURENT 

Substàncies que combinades amb combustibles, a la temperatura adequada, donen 

lloc a la combustió que dona pas a l’incendi. Aquesta combinació resulta en foc no 

controlat si es produeix en les proporcions que marca el rang d’inflamabilitat. Com 

més ampli sigui aquest rang més perillosa resulta la substància. 

 

ENERGIA D’ACTIVACIÓ 

Aquesta és l’energia mínima necessària que s’ha d’aportar al sistema  per tal de que 

s’iniciï la  reacció entre combustible i comburent. Aquesta energia es pot produir de 

diferents maneres: 

 -Focus químic: Calor de combustió, descomposició 

 -Focus elèctric: Arc elèctric, esclafament, càrregues elèctriques 

 -Focus tèrmic: Espurnes, superfícies calentes, radiació solar 

 -Focus mecànic: Calor de fricció, compressió  
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REACCIÓ EN CADENA 

Fenomen que permet que evolucioni en el temps i l’espai l’incendi. Al tractar-se d’una 

reacció fortament exotèrmica, la pròpia energia que es desprèn es suficient per a que 

la combustió es mantingui en el temps. 

5.10.2.Classificació d’incendis 

 

Un cop vist les condicions en les quals es possible la generació d’un incendi es fa un 

breu repàs del diferents tipus d’incendis existents. 

Aquesta classificació es duu a terme segons l’estat en el qual es trobi el combustibles, 

es a dir, sòlid, líquid o gas. I es citarà el mètode d’extinció més apropiat per cada un 

d’ells. 

 Classe A 

Originats per combustibles sòlids que deixen cendres i brases al cremar, com la fusta o 

el paper.  

Mètode d’extinció més apropiat: Refredament. 

 Classe B 

Originats per combustibles líquids o que destil·len líquid per calor, com la benzina o els 

olis. 

Mètode d’extinció més apropiat: Sufocació o inhibició de la reacció en cadena. 

 Classe C 

Originats per combustibles gasos, com el propà o metà.  

Mètode d’extinció més apropiat: Sufocació o inhibició de la reacció en cadena. 

 Classe D 

Aquest tipus d’incendis, també, s’anomenen incendis especials i s’originen per certes 

substàncies químiques o per metalls combustibles, com el sodi o el potassi. 

El mètode d’extinció dependrà del tipus de  producte combustible. 

 Classe E 

Aquest tipus d’incendis són els que es produeixen degut a la electricitat 

Mètode d’extinció més apropiat: Sufocació amb agents extintors no conductors. 
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5.10.2.1. Tipus d’incendis que es poden donar a SALICACEA 

 

El tipus d’incendi que es podria generar en la planta de producció d’API àcid 

acetilsalicílic SALICACEA és del tipus:  

-Classe B [fenol, anhidre acètic i àcid acètic Combustible de classe C i inflamables de               

classe B2, respectivament] 

-Classe E 

 I amb bastant menys probabilitat Classe A (àcid acetilsalicílic i salicílic), ja que aquests 

presenten un baixa inflamabilitat [1 punt sobre 4, segons NFPA, organització de 

seguretat humana i protecció contra incendis] 

5.10.3.Classificació de les àrees d’una  planta industrial  

 

Cada àrea que conforma la planta de producció industrial no presenta el mateix grau 

de perill, en quant a incendis es tracta, i, per tant, les mesures a adoptar seran 

diferents. 

El Reial Decret 2267/2004, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis 

en els establiments industrials,   fa una classificació d’aquestes àrees en funció del 

perill que presenten segons la configuració i ubicació d’aquestes en l’entorn. 

Aquesta classificació es troba dividida en dos grans grups: Establiments ubicats en un 

edifici (zona tancada) o ubicats en l’aire lliure (zona oberta). I aquestes es divideixen en 

més subgrups. 

-Establiments industrials ubicats dintre un edifici 

Tipus A L’establiment industrial ocupa parcialment un edifici que té, a més, altres 

establiments, ja siguin aquets d’ús industrial o d’altre usos diferents 

 

 

 

 

Figura 5.10.3.1: Establiment tipus A 
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Tipus BL’establiment industrial ocupa totalment un edifici que està adossat a un 

altre o altres edificis o a una distancia inferior a tres metres d’un altre edifici. 

 

 

Tipus C L’establiment industrial ocupa totalment un edifici, o varis, que estan a una 

distància més gran de tres metres del edifici més pròxim d’altres establiments. 

 

 

 

-Establiments industrials ubicats a l’aire lliure 

Tipus D L’establiment industrial ocupa un espai obert i alguna de les seves fatxades 

no té un tancament lateral total. Són semi-descuberts. 

Tipus E L’establiment industrial ocupa un espai obert  que pot estar parcialment 

cobert (fins un 50% de la seva superfície) i alguna  de les seves fatxades no té un 

tancament lateral total. 

 

 

 

Figura 5.10.3.2: Establiment tipus B 

Figura 5.10.3.3: Establiment tipus C 

Figura 5.10.3.4: Establiment tipus D i E 
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5.10.3.1. Classificació de les àrees de la planta SALICACEA 

 

Un cop es coneix la forma en la qual s’ha de dur a terme la classificació de les àrees 

s’obté la taula següent:  

 

ZONA DESCRIPCIÓ TIPUS 

A-000 Emmagatzematge de matèries primeres  E 
A-100 Primera etapa de procés: Carboxilació C 
A-200 Segona etapa de procés: Obtenció del àcid salicílic C 
A-300 Tercera etapa del procés: Obtenció del àcid 

acetilsalicílic 
C 

A-400 Sala blanca: Acondicionat del àcid acetilsalicílic  C 
A-500 Emmagatzematge del producte final (API) D 
A-600 Tractament de residus D 
A-700 Zona de càrrega i descàrrega E 
A-800 Zona de subministrament de serveis  C 
A-900 Oficines i pàrquing  C 

A-1000 Laboratori i sala de control C 

 

Cal dir que les zones que compleixen amb una classificació tipus A, B o C es consideren 

“sectors d’incendi” i les que corresponen a una classificació D i E es consideren “àrees 

d’incendi”, les quals queden definides per el perímetre de la mateixa. 

 

5.10.3.2.Nivell de risc intrínsec a SALICACEA 

 

Un cop es classifiquen les diferents àrees presents en la planta es pot determinar el 

risc que presenten a través del càlcul de la densitat de carrega de foc. L’expressió 

(equació 5.10.1)  que proporciona aquest valor es troba en l’annex I del Rd 2267/2004.  

El que indica aquest valor numèric obtingut es el risc potencial de produir-se danys per 

persones i bens en cas de tindre lloc un incendi. 

 

 

 

Taula 5.10.3.1: Classificació de les àrees de SALICACEA  
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Equació  5.10.1 

QS: es la densitat de carrega del foc, ponderada i corregida, del sector o àrea 

d’incendi (Mcal/m2). 

Gi: massa (kg) 

qi; es el poder calorífic (Mcal/Kg) 

 Ci: es el coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat, per inactivació, 

inherent a l’activitat industrial que es desenvolupa en el sector d’incendi, producció, 

muntatge, transformació, reparació, emmagatzematge,... 

A: Es la superfície construïda del sector d’incendi o d’àrea ocupada de l’àrea 

d’incendi, m2. 

- Ra: Es el coeficient que corregeix el grau de perillositat inherent a l’activitat industrial 

desenvolupada. 

Per tal de determinar aquesta carrega de foc de cada sector i àrea d’incendi es farà de 

forma simple per tal de tindre únicament una idea aproximada del grau de perill que 

presentarà aquesta planta. Per exemple, només, es tindrà en compte l’aportació 

energètica de les substancies combustibles presents a cada àrea, i, no altres objectes 

com l’aportació de la fusta o del plàstic perquè es complica en excés el càlcul.  

A continuació es presentaran una sèrie de taules les quals presenten els valors utilitzat 

pel càlcul de la densitat de foc. 

 

 

 

Substància Categoria ITC MIE APQ-1 Ci qi (MCal/Kg) 

Fenol Classe C 1,3 8 

Anhidre acètic Classe B2 1,3 4 

Àcid acètic Classe B2 1,3 4 

Taula 5.10.3.2.1: Valor del coeficient Ci 
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Segons el Reial Decret 2267/2004, el coeficient Ci pren un valor de 1,3 per substàncies 

classificades com categoria B i C, segons APQ-1. Cal dir que aquest coeficient només es 

per substàncies inflamables i combustibles, per tant, si no surt en aquesta taula es que 

no presenta aquestes característiques.  

El valor del poder calorífic es proporcionat pel mateix decret i degut a que són 

substàncies molt clàssiques es té la surt de que surten en aquest llistat. 

El risc d’activació es troba en un valor de entre 1 i 3, i, per tal d’estimar un valor es 

pren un número mig, es a dir, un risc d’activació intermig (Ra=1,5). 

 

 

 

 

 

 

Zona Descripció Superfície (m2) Combustible/ 
Inflamable 

Massa combustible/ 
Inflamable 

(Kg) 

A-000 Emmagatzematge de matèries 
primeres  

1936 Fenol 
Anhidre acètic 

Àcid acètic 

82200 
34800 

- 
A-100 Primera etapa de procés: 

Carboxilació 
2210 Fenol 19700 

A-200 Segona etapa de procés: 
Obtenció del àcid salicílic 

931 - - 

A-300 Tercera etapa del procés: 
Obtenció del àcid acetilsalicílic 

444 Anhidre acètic 
Àcid acètic 

11600 
4500 

A-400 Sala blanca: Acondicionat del 
àcid acetilsalicílic  

195 Àcid acètic 5000 

A-500 Emmagatzematge del producte 
final (API) 

625 - - 

A-600 Tractament de residus 1376 Àcid acètic 9500 
A-700 Zona de càrrega i descàrrega 2843 (Hi són de pas)  
A-800 Zona de subministrament de 

serveis  
2317 - - 

A-900 Oficines i pàrquing  3104 - - 
A-1000 Laboratori i sala de control 1134 - - 

Taula 5.10.3.2.2: Superfície de cada àrea i kilograms manipulats 

Taula 5.10.3.2.3: Nivell de risc segons la càrrega de foc 
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ZONA DESCRIPCIÓ DENSITAT DE 
CÀRREGA DE FOC 

RISC 
D’INCENDI 

A-000 Emmagatzematge de matèries 
primeres  

802,5 Alt (A6) 

A-100 Primera etapa de procés: Carboxilació 330,1 Mitjà (M4) 
A-200 Segona etapa de procés: Obtenció del 

àcid salicílic 
- Baix 

A-300 Tercera etapa del procés: Obtenció del 
àcid acetilsalicílic 

282,9 Mitjà (M3) 

A-400 Sala blanca: Acondicionat del àcid 
acetilsalicílic  

200,0 Baix (B2) 

A-500 Emmagatzematge del producte final 
(API) 

- Baix 

A-600 Tractament de residus 53,9 Baix (B1) 
A-700 Zona de càrrega i descàrrega (Hi són de pas) Mitjà 
A-800 Zona de subministrament de serveis  - Baix 
A-900 Oficines i pàrquing  - Baix 

A-1000 Laboratori i sala de control - Baix 

 

Cal aclarir que les àrees 200-500-800-900-1000 sí que hi hauria càrrega de foc perquè 

encara que no hi hagin substancies inflamables o combustibles i han altres elements 

com fusta o plàstic que sí podrien originar foc, però, com s’ha comentat abans només 

es té en compte les substàncies, i per aquest motiu no es mostra  cap  número. En 

aquestes zones esmentades s’estableix un risc baix d’incendi. 

En la zona de càrrega i descàrrega com es una zona on les matèries inflamables i 

combustibles estan de pas s’estableix una zona de risc mitjà. 

Un cop s’estableix la categoria que té cada àrea en la planta i el risc que aquestes 

presenten s’ha de veure que la superfícies que es té es adequada per al nivell de risc 

que aquesta presenta, en cas de que la superfície no sigui suficient s’ha de fer més 

gran. 

La superfícies màxima de cada zona  es proporcionada pel reial decret 2267/2004. 

 

 

 

 

Taula 5.10.3.2.4: Risc de cada àrea de la planta SALICACEA 
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5.10.4.Causes més comuns d’un incendi a una planta industrial   

 

Com s’ha vist a l’inici d’aquest subapartat 5.10:Protecció contra incendis, només cal 

una font de calor (energia d’activació) per tal de que es doni la combustió entre 

combustible-comburent  i que aquesta doni pas a l’incendi. Doncs bé, les causes mes 

comunes que donen lloc a l’aparició d’aquesta font de calor són les següents:  

ZONA DESCRIPCIÓ TIPUS Superfície (m2) DENSITAT 
DE 

CÀRREGA 
DE FOC 

RISC 
D’INCENDI 

Superfície 
màxima (m2) 

A-000 Emmagatzematge 
de matèries 

primeres  

E 1936 802,5 Alt (A6) 3000 

A-100 Primera etapa de 
procés: Carboxilació 

C 2210 330,1 Mitjà (M4) 4000 

A-200 Segona etapa de 
procés: Obtenció del 

àcid salicílic 

C 931 - Baix (B1) No límit 

A-300 Tercera etapa del 
procés: Obtenció del 

àcid acetilsalicílic 

C 444 282,9 Mitjà (M3) 5000 

A-400 Sala blanca: 
Acondicionat del 
àcid acetilsalicílic  

C 195 200,0 Baix (B2) 6000 

A-500 Emmagatzematge 
del producte final 

(API) 

D 625 - Baix 6000 

A-600 Tractament de 
residus 

D 1376 53,9 Baix (B1) No límit 

A-700 Zona de càrrega i 
descàrrega 

E 2843 (Hi són de 
pas) 

Mitjà  

A-800 Zona de 
subministrament de 

serveis  

C 2317 - Baix No límit 

A-900 Oficines i pàrquing  C 3104 - Baix 6000 
A-1000 Laboratori i sala de 

control 
C 1134 - Baix 6000 

Taula 5.10.3.2.5: Superfície disponible i màxima de cada àrea  
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 FLAMES OBERTES: Es el motiu més típic i aquesta fa referència a espurnes , 

flames d’algines eines utilitzades per soldar, de cremadors combustibles o de 

encenedors industrials. 

 

 SUPERFÍCIES CALENTES: La fricció i el contacte amb superfícies que es trobin 

calentes poden aportar l’energia necessària per desencadenar un incendi. 

 

 ORIGEN ELÈCTRIC: En aquest cas la font d’ignició té una procedència elèctrica 

que pot ser deguda a un cort-circuit o a una sobrecàrrega. I en el cas, de tindre 

atmosferes explosives, també, es poden originar arrel de la electricitat estàtica. 

 

 FUMADORS: Degut a aquest motiu es prohibeix fumar dintre de les àrees de 

treball. Cal dir que no només els cigarrets poden ser responsables d’un foc no 

controlat, si no que també ho poden ser totes les eines relacionades amb el 

fumar (encenedors, pipes, entre d’altres). 

 

 ORDRE I NETEJA: La brutícia, degut a una acumulació de greix o pols 

(combustibles) en superfícies calentes o en la maquinaria. 

 

 IGNICIÓ ESPONTANEA: El carbó en contacte amb la humitat provoca un 

escalfament espontani del mateix. Per exemple, un drap ple de de greix  que es 

va  escalfant amb el transcurs del temps. També, es poden originar sinistres 

degut a la reacció de dos substancies incompatibles entre sí, tal i com es va 

explicar a l’apartat 5.3: Substàncies químiques. 

 

 ACTES VANDÀLICS: És la causa menys freqüent, i es duen a terme, a diferencia 

dels anteriors, de forma intencionada. 

Un cop vistes les causes més generals per la producció d’un incendi es pot afirmar que 

la imprudència és un dels factors que més hi afecta, però, que també, té fàcil solució. 

 

5.10.5. Mesures protectores contra incendis 

 

La protecció contra incendis dintre qualsevol tipus d’establiment requereix dos 

tipologies de protecció que resulten ser complementaries entre elles: 

 Protecció activa 



                                                    Producció d’ Àcid Acetilsalicílic 

                                                    Capítol 5: Seguretat i higiene  
 

Pàgina 75 de 178 
 

Aquest forma de protecció es tracta d’activitats amb l’objectiu d’apagar el foc un cop 

s’ha produït i per a complir amb aquest objectiu necessiten una detecció manual o 

automàtica per entrar en funcionament.  

Aquesta protecció es divideix en dos categories més que són: Detecció i supressió del 

foc (extinció) 

 Protecció passiva  

A diferencia de la protecció anterior, aquesta no pretén extingir les flames, si no que 

ajuden a  un cop que es doni el foc controlat a pal·liar les conseqüències que aquets 

pot generar, es a dir, representa totes les mesures constructives que permeten que 

una estructura sigui resistent a un incendi  durant cert temps. 

5.10.5.1 Protecció passiva contra incendis a SALICACEA 

 

Tal i com s’ha mencionat anteriorment  aquest tipus de protecció ajuda a disminuir les 

conseqüències originades pel foc no controlat. Llavors, aquestes mesures estan han de 

complir amb els següents objectius: 

1. Aturar la propagació dels fums 

2. Evitar la propagació de les flames 

3. Contenir els efectes tèrmics en l’àrea del desastre  

4. Mantenir l’estabilitat al foc dels elements estructural 

Per tant, l’objectiu d’aquestes mesures  es permetre l’evacuació de les persones i la 

intervenció dels serveis d’emergència confinat el foc el major grau de temps possible 

en l’únic espai on es declara. Cal dir que aquestes mesures reben el nom de passives 

perquè el seu funcionament no requereix d’intervenció humana. 

Les mesures d’acció passiva que es prenen en aquesta planta industrial són: 

 Ignifugació  de l’estructura amb l’ús de pintures intumescents, aquestes 

pintures el que fan es que amb el contacte amb el foc s’inflen formant 

així una barrera que protegeix l’estructura. 

  

 Conductes de ventilació 

 

 

 Distancies de seguretat entre els equips i les diferents areas que 

conformen la planta 

 

 Cubetes de retenció 
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 Atmosferes inerts amb l’ús de nitrogen 

 

 Senyalització 

 

 

 Elecció de materials que siguin resistents al foc 

 

 Porta talla focs per tal d’evitar la propagació de l’incendi, es a dir, 

aquestes estructures impedeixen que les flames puguin avançar. 

5.10.5.2 Protecció activa contra incendis a SALICACEA 

 

Com s’ha mencionat anteriorment aquests elements destinats a eliminar el foc 

requereixen d’uns detectors per tal de poder accionar-se i complir amb la seva funció. 

És per aquests motiu que dintre d’aquesta categoria es troben dos classe més, que són 

detectors i supressors (extintors) del foc, respectivament. 

DETECCIÓ I ALARMES 

Sistemes de detecció del foc mitjançant la col·locació de detectors de fums, flames i 

calor. Aquests elements permeten, a través de la transmissió d’una senyal d’alerta, una 

evacuació d’emergència. 

La detecció, per tant, es la tècnica que ens permet adornar-nos compte de la existència 

d’un foc i l’alarma es la que proporciona el posterior avís al personal que es troba en el 

lloc conflictiu. En la figura 5.10.5.2.1 es troba una explicació del funcionament de 

detecció i alarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taula 5.10.5.2.1: Funcionament del sistema de  detecció i alarma 
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Hi ha dos tipus de detectors: Manuals (polsadors, generalment) i automàtics.  

En un recinte freqüentat per moltes persones  no es necessari la instal·lació de 

detecció automàtica, donat que els pròpies operaris i treballadors poden adonar-se 

ràpidament de l’existència del sinistre i actuar en conseqüència. 

En canvi, en les zones que queden restringides a certa autorització el pas de gent no es 

tant freqüent, i , per tant, es necessari la instal·lació de detectors automàtics  que 

emetin una senyal, a traves d’un dispositiu d’alarma,  sobre la existència d’un incendi.  

La tipologia de detectors automàtics  es diferencia segons a quina etapa del possible 

incendi són sensibles. 

 Fums 

Són sensibles a les partícules productes de la combustió. 

 Flames 

Aquest tipus de detector mesura la radiació que es desprèn durant l’incendi. I tenen 

una resposta més  ràpida que els altres dos tipus de detectors, per això, som utilitzats 

en xones on l’incendi es pot propagar de forma més fàcil i ràpida, com seria el cas de 

les àrees d’emmagatzemament.  

 Calor (o temperatura) 

Aquests detectors solen ser els menys sensibles i treballen segons la temperatura de 

l’ambient. Hi han els termostàtics que salten quan en l’entorn s’assoleix certa 

temperatura, i els termovelocímetres, els quals s’activen quan hi ha un canvi en la 

temperatura per unitat de temps més elevat del valor màxim permès. Per tant, aquest 

últim no són aconsellables en llocs on la temperatura fluctuï massa. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.10.5.2.1: Tipologia de detectors automàtics 
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SUPRESSIÓ DEL FOC (EXTINCIÓ) 

Un cop es detecta el foc es procedeix a eliminar-lo. Per tant, aquesta categoria engloba 

totes les activats destinades a apagar el foc mitjançant una acció directa. Donat que 

aquesta categoria resulta densa, es faran, a continuació, una sèrie de subapartats 

referent a la mateixa. D’aquesta forma es creu que es pot millorar la seva comprensió. 

5.10.6. Accions d’extinció 

 

Abans de precedir a la explicació dels tipus d’agents extintors que existeixen per reduir 

un foc no controlat, es necessari conèixer quins mecanismes o accions utilitzen aquests 

per tal de complir amb el seu objectiu.  

En el primer subapartat d’aquest capítol, 5.10.1:Tetaedre del foc, s’ha vist que per a 

que es produeixi un foc es necessari l’existència simultània  de quatre elements: 

Combustible, comburent, energia d’activació i reacció en cadena. Per tant, si hi falta un 

element d’aquests el foc no controlat queda eliminat. Aquest principi es sobre el qual 

es basa tots els mètodes d’extinció de focs. 

Els mecanismes d’extinció que hi ha són segons sobre quin element del tetràedre del 

foc actuen.  

 SUFOCACIÓ: Eliminació o separació del comburent. Aquesta eliminació es du a 

terme, a través, de la projecció d’un gas inert. D’aquesta forma s’aconsegueix 

desplaçar l’oxigen que el comburent més usual que es pot tindre. 

 

Altre opció de sufocar el foc es mitjançant el recobriment directe del foc amb 

una substància no combustible, generalment aigua. 

 

 DESALIMENTACIÓ: Eliminació del combustible, s’aconsegueix reduir la 

concentració dels vapors inflamables (el combustible e s dilueix). Es el mètode 

més eficaç i directa d’extinció però el menys utilitzat per la seva complexitat. 

 

 REFREDAMENT: Eliminació de la font de calor. S’anul·la el calor que dona vida al 

foc, a través d’una reducció significativa de la temperatura. 

 

 

 INHIBICIÓ: Eliminació de la possibilitat de propagació (reacció en cadena). 

S’aconsegueix interrompin aquesta evolució, i es realitza ficant compostos 

químics que reaccionin amb els vapors combustibles neutralitzar-los.  
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5.10.7. Agents extintors 

 

Un agent extintor es tota substància que elimina un incendi de les formes que s’han 

exposat en el subapartats 5.10.6. Un dels requisits amb els que ha de comptar un 

agent extintor es que la seva presencia en la naturalesa ha de ser abundant o, bé, la 

seva fabricació senzilla. Segons aquest criteri es té: 

1. AIGUA 

És l’agent extintor més econòmic i de manipulació més simple, a més, també, resulta 

un dels més utilitzats. Aquesta es sol aplicar en forma de ruixat o polvoritzada. S’empra 

d’aquest última forma quan es vol extingir l’incendi per refredament. 

2. ESCUMES 

Aquest tipus d’agent extintor s’aplica sobre la superfície del combustible en flames i es 

deix actuar durant cert temps, d’aquesta forma s’aconsegueix aïllar el combustible del 

comburent (oxigen) i, per tant, finalitza l’incendi. Com s’ha vist eliminar el foc no 

controlat per sufocació. 

No es pot utilitzar de forma simultània amb l’aigua perquè aquesta última la 

descompon. 

3. POLS SECA 

Es un agent extintor en forma de sòlid molt fi que actua sobre la cadena de reacció. Es 

a dir, aconsegueix trencar la cadena de propagació, per tant, el mecanisme 

d’eliminació correspon a la inhibició. 

4. DIÒXID DE CARBONI 

Aquest agent es molt eficaç quan el foc s’origina per líquids inflamables o focs 

elèctrics, ja que no resulta conductor. Els vapors extintors són més pesats que l’aire i 

apaguen el foc per sufocació. 

 

A continuació, es presenta la taula 5.10.7.1 on es recull les substàncies extintores més  

adients per cada una de les matèries utilitzades en la planta de producció SALICACEA.  

Observant aquesta mateixa taula es pot concloure que les substàncies més adients en 

aquesta planta són l’aigua i, més concretament,  el diòxid de carboni per ser 

compatible amb totes les substancies. 
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5.10.8. Equips extintors  

 

Cal recordar que els equips extintors són elements que pertanyen a la protecció activa 

contra incendis. I a continuació, s’explicaran aquells que s’apliquen a aquesta planta de 

producció d’API d’àcid acetilsalicílic. 

El plànol amb els agents extintors utilitzats SALICACEA es troben en el Capítol 10: 

Diagrames i plànols. 

 

Substància Categoria Substàncies 
Incompatibles 

Medis extintors 

Fenol 
 

 (alcohol) 
 

Combustible 
Corrosiu 

Tòxic 
Mutagènic 

 
Oxidants forts 

Pols 
CO2 

Aigua polvoritzada 
Escuma 

Hidròxid de sodi al 50 % 
 

(base forta) 
 

Corrosiu  Àcids forts 
Aigua 

Pols 
CO2 

 

Aigua Substància no perillosa -- -- 

Diòxid de carboni 
 

(agent reductor) 
 

Gas a pressió -- Tots 

Àcid sulfúric al 60% 
 

(àcid inorgànic fort) 
 

Corrosiu  Combustibles 
Bases fortes 

Oxidants forts 

Pols 
CO2 

Escuma 

Sulfat sòdic 
 

(Sal inorgànica) 
 

Irritant -- Tots 

Anhidre acètic 
 

(anhidre carboxílic) 

Inflamable 
Corrosiu 

Tòxic                                                 

Aigua 
Oxidants forts 

Alcohols 
Àcids inorgànics 

Pols 
CO2 

Escuma 

Àcid acètic 
 

(àcid feble) 

Inflamable 
Corrosiu 

Tòxic                                                
Cancerigen/mutagènic 

Oxidants forts 
Àcids forts 

Bases fortes 

Pols 
CO2 

Aigua polvoritzada 
Escuma 

Àcid acetilsalicílic 
 

(àcid feble) 

Irritant Oxidants forts 
Bases fortes 
Àcids forts 

Pols 
CO2 

Aigua polvoritzada 
Escuma 

Taula 5.10.7.1: Tipologia de detectors automàtics 
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5.10.8.1. Extintors 

 

Els extintors són equips manuals que contenen un agent extintor ( en aquest cas serà 

aigua o diòxid de carboni tal i com s’ha dit en l’apartat 5.10.7), el qual surt projectat i 

dirigit sobre el foc per l’acció d’una pressió interna.  Aquest equip es utilitzat en els 

primers moments d’atac contra l’incendi. 

Les diferents parts que conformen un extintor són el recipient (on es troba 

emmagatzemat l’agent extintor), la vàlvula de sortida, el manòmetre (indica la pressió 

a la qual es troba el recipient) i el precinte ( assegura que l’extintor es troba tancat). 

Aquestes parts es troben representades  en la següent figura ( 5.10.8.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons indica la normativa vigent per a zones amb baix risc d’incendi s’han de col·locar 

cada 200 m2 i per zones on el risc d’incendi es més elevat s’han de posar cada 125 m2 I 

la distancia entre els diferents extintors no ha de superar els 15 metre. 

 

5.10.8.2. Boca d’incendi equipada (B.I.E) 

Les boques d’incendi equipades (B.I.E) són mànegues manuals fixes connectades a una 

xarxa d’aigua que es situa en l’interior dels edificis i instal·lacions, per tant, l’aigua es 

tracta de l’agent extintor. Aquesta  ha d’aportar un pressió de cabal mínima de 2 bars. 

La distància màxima entre B.I.E es de 50 metres i a una altura de col·locació de 1,50 

metres. En la figura 5.10.8.2 es pot observar com es la configuració d’aquest tipus 

d’equip contra incendis. 

Figura 5.10.8.1: Extintor 
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Les boques més utilitzades són les BIE 25 i 45 mm. La primera es tracta de mànegues 

d’una polzada que proporcionen un cabal aproximat de 1,6 L/s i la segona es de 

gairebé dos polzades i subministren un 3,3 L/s. S’utilitza una tipologia o una altre en 

funció del risc que presenti la zona. 

El radi que ha de cobrir la BIE es la llargària de la mànega més 5 metres, o sigui, han de 

cobrir un radi aproximat de 20-25 metres. I el número de BIE serà aquell que permeti 

protegir  tota l’àrea/sector d’incendi. 

 

 

En la taula 5.10.8.1 s’especifica (segons reial decret 2267/2004) el tipus de BIE a 

utilitzar segons el nivell de risc intrínsec que presenti la zona.  

5.10.8.3. Hidrant 

 

Es tracta d’un equip manual fixe que subministra gran  quantitat d’aigua en poc temps, 

i s’utilitzen per connectar mànegues i equips de lluita contra incendis, es a dir, es tracta 

d’un subministrament d’aigua. També, permeten l’ompliment de les cisternes d’aigua 

dels bombers donat que es un equipament utilitzat  tant per bombers professionals 

com per les instal·lacions que es troben en les immediacions. 

Figura 5.10.8.2: Boca d’incendi equipada (B.I.E) 

Taula 5.10.8.1: Tipus de BIE segons el perill intrínsec 
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En la taula 5.10.8.1 (extreta del reial decret 2267/2004) indica l’obligació de posar-hi 

hidrants exteriors. En el cas de la planta SALICACEA resulten no ser necessaris donat 

que per al risc baix no són obligatoris i per riscos mitjans no es superen la superfície 

per la qual són obligatoris. 

Cal dir que l’únic obligatori es el de la zona d’emmagatzematge A-000 tal i com s’indica 

en la taula 5.10.3.2.5. Llavors, en aquesta zona es posen tants com siguin necessaris 

tenint en compte que cobreixen un radi de 40 metres (es posen dos).  

Per la resta de sectors o àrees d’incendi es col·loquen un parell de forma estratègica. 

 

 

 

 

5.10.8.4. Ruixadors 

Aquest sistema de lluita contra incendis, a diferència dels anteriors es un sistema 

automàtic i no manual. Els ruixadors són dispositius col·locats generalment en el sostre 

( per tant, són utilitzats en zones tancades com les oficines i laboratoris)  connectats a 

una xarxa d’aigua.  

Els ruixadors porten un tap que s’allibera al experimentar cert augment de la 

temperatura, aquest fet es possible degut a que contenen un líquid que s’expandeix al 

incrementar-se la temperatura, permetent així, l’alliberació d’aigua. 

Figura 5.10.8.3: Hidrant 

Taula 5.10.8.2: Obligació de col·locar d’hidrants exteriors 
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Els polvoritzadors són sistemes que funcionen com els ruixadors, però, l’aigua en 

comptes de sortir a raigs surt polvoritzada. Aquest fet permet que es dugui a terme un 

refredament més eficaç i menors danys 

 

 

.  

 

 

 

 

 

5.10.9. Càlcul de la necessitat d’aigua contra incendis 

 

Un cop definida la protecció activa, es a dir, els equips extintors  que s’utilitzaran a la 

planta SALICACEA s’ha de calcular la necessitat d’aigua que es requereix per tal de que 

aquests equips puguin funcionar. Es recorda que els equips emprats són: Extintors, 

hidrants, boques d’incendi equipades i ruixadors. D’aquests l’únic que no funciona 

amb aigua és l’extintor, ja que aquest utilitza diòxid de carboni. 

La necessitat d’aigua per lluitar contra incendis serà la que correspon a la situació de 

que tots el sistemes contra incendis haguessin de treballar a la vegada. 

HIDRANTS 

Fent un recompte dels hidrants implementats a planta s’obté un número de set. En el 

reial decret 2267/2004 proporciona el cabal que ha de tindre el mateix segon el grau 

de perillositat intrínseca  i l’autonomia que presenta. 

 

 

Figura 5.10.8.4: Ruixadors 

Taula 5.10.9.1: Cabal d’una hidrant 
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Número 
d’hidrants 

Tipus Nivell de risc 
intrínsec 

Cabal (L/min) Autonomia 
(min) 

2 E Mitjà 2000 60 
2 E Alt 3000 90 
1 D Baix 1000 30 
2 C Baix 500 30 

 

Si es multiplica el número d’hidrants pel cabal i pel temps de autonomia de cada un, i 

es suma s’obté que es necessita un volum d’aigua per hidrants: 

                            
  

 

Boques equipades d’incendi (BIE) 

Fent un recompte s’obté que es col·loquen deu BIEs. El cabal que proporcionin 

dependrà del tipus de BIE i la tipologia s’escull en funció del nivell intrínsec de perill. 

Recuperant la taula 5.10.8.2: 

 

 

Es classifiquen les BIEs que es tenen per a poder procedir a fer el càlcul de volum 

d’aigua que es necessita. 

 

Número de BIEs Tipus Nivell de risc 
intrínsec 

Cabal (L/s) Autonomia 
(min) 

4 DN45 Mitjà 3,3 60 
6 DN25 Baix 1,6 60 

 

Si es multiplica el número de BIEs  pel cabal i pel temps de autonomia de cada un, i es 

suma s’obté que es necessita un volum d’aigua per BIE: 

                   
  

Taula 5.10.9.2: Hidrants a la planta SALICACEA 

Taula 5.10.8.1: Tipus de BIE segons el perill intrínsec 

Taula 5.10.9.3: BIEs a la planta SALICACEA 
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Ruixadors  

Per calcular el volum d’aigua que es necessita pels ruixadors es multiplica la densitat 

d’aplicació pels metres quadrats on son aplicats i pel temps d’autonomia establert. 

-Densitat d’aplicació: 15 L/(min·m2) 

-La superfície total on s’apliquen es de: 5330 m2(oficines, sala de control i zones  

de procés) 

-L’autonomia es de 1,5 hores   

                
  

Finalment, si es suma els tres volums d’aigua obtinguts es té que el volum d’aigua a 

tindre es de 8096    que s’aproximen a 8100     

 

 

A continuació, es procedeix a calcular les dimensions que hauria de tindre la bassa 

contra incendis amb la fórmula del cilindre ( donat que es la forma geomètrica que 

pren) 

  
 

 
          √

   

   
 √

      

   
  

 

S’obté que la bassa contra incendis ha de tindre un diàmetre de 45,5 metres i una 

alçada de 5 metres (aquesta ha sigut fixada, ja que si s’utilitza la relació típica de 

diàmetre-alçada d’un cilindre s’obté una alçada massa elevada). 

5.11. IL·LUMINACIÓ I SEGURETAT ELÈCTRICA 

5.11.1. Il·luminació  

 

Un factor més que contribueix a la reducció dels accidents dintre la zona laboral es una 

adequada il·luminació de l’àrea de treball. A més, es importat que la il·luminació sigui 

la correcta per tal d’afavorir un ambient de treball confortable. 

𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙       𝑚
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En el Reial Decret 486/1997, pel qual s’estableix les disposicions mínimes de seguretat 

i salut en els llocs de treballs, es pot trobar una sèrie d’indicacions sobre com ha de ser 

aquesta il·luminació i el nivell mínim que ha de complir. 

Aquestes es comentaran a continuació. 

 Sempre que sigui possible els llocs de treballs hauran d’estar il·luminats amb 

llum natural, que s’haurà de complementar amb llum artificial quan la primera, 

per sí sola, no garanteixi les condicions de visibilitat adequades.  

Si encara tenint la il·luminació general artificial no resulta suficient per el tipus 

de treball que s’està realitzant, es complementa amb una llum localitzada en 

dita àrea.  

 La distribució dels nivells de il·luminació seran el més uniforme possible. 

 

 S’ha de procurar mantenir uns nivells i contrasts de d’il·luminació adequats a 

les exigències visuals de la feina, però, que, també, resulti còmode per a la 

persona que la realitzi, es a dir, que ocasiona la menor fatiga visual possible.  

 

 S’han d’evitar de enlluernaments directes  indirectes produïts per un focus de 

llum directa o per una superfície reflectant. 

 

 Els llocs de treball en els quals una errada en l’enllumenat normal suposi un risc 

per a la seguretat dels treballadors han de disposar d’un enlluernament 

d’emergència d’evacuació i seguretat. 

 

Els nivells mínim d’il·luminació ( en lux, que correspon a lúmens per metre quadrat) 

dels quals es parlava abans es mostren en la següent taula: 
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Aquests nivells d’il·luminació es mesuren a l’alçada on es realitzi la feina. En el cas 

general a 85 cm del terra i en les vies de circulació a nivell de terra. 

5.11.2. Seguretat elèctrica  

 

Actualment, l’energia elèctrica suposa la font principal d’aliment de la gran majoria  

d’equips, i per tant, es utilitzada en gairebé tots els entorns laborables. Però, es 

tendeix a oblidar que resulta molt perillosa si es no es té el coneixement i/o medis 

necessaris per a la seva correcta utilització. Tant es així que el risc elèctric constitueix 

un dels riscos laborables més comuns. 

Es defineix el risc elèctric com tot risc originat per l’energia elèctrica, es adir, la 

possibilitat de contacte del cos humà amb la corrent elèctrica. [Tot el que es relaciona 

amb la seguretat elèctrica ve redactat en el Reial Decret 614/2001, pel qual s’aproven 

les disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors 

front al risc elèctric]. 

En aquesta planta de producció d’API d’àcid acetilsalicílic els possibles contactes amb 

les instal·lacions elèctriques es redueixen als quadres elèctrics que serveixen per 

aportar energia a les instal·lacions, així com les línies d’alta tensió per als equips que 

necessiten aquest tipus d’energia. 

 

 

 

Taula 5.11.1: Nivell mínim de il·luminació 
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El contacte amb la corrent elèctrica  es pot donar de dos formes diferents: 

-Contacte directe: La persona toca o es posa en contacte amb un conductor, 

instal·lació o element elèctric (màquina, endoll, entre d’altres) sota tensió directa. 

-Contacte indirecte: Es produeix el contacte degut a que es toca parts metàl·liques, 

conductores, elements o màquines que no haurien d’estar sotmesos a tensió directa, 

però que circumstancialment han quedat sota tensió accidental. 

Cal dir, però, que la electricitat pot produir danys d’altres formes, i no exclusivament 

per contacte (directa o indirecta) amb ella i aquest són els següents: 

 

 Produir caigudes amb resultats mortals com a conseqüència d’una electrocució 

(descarrega elèctrica a través del cos). 

 

 Resulta ser una font d’ignició per vapors inflamables o explosius. 

 

 

 Una sobrecàrrega de la xarxa pot ser una  font d’incendis. 

5.11.2.1. Factors que intervenen en el risc elèctric 

Quan es produeix aquest tipus de risc intervenen una sèrie de factors que es descriuen 

seguidament: 

1. Intensitat del corrent  

Com més intensa sigui la corrent  més perillosa resulta, i, per tant, més dany 

causa. A partir, de 8 mA es  produeix contraccions musculars i entre els 30-50 

mA fibril·lació muscular si la corrent passa por la regió cardíaca. 

 

2. Tipologia de la corrent 

La corrent elèctrica pot ser continua o alterna, sent, generalment menys 

perillosa la continua que la alterna. 

 

3. Recorregut de la corrent a través del cos humà 

La gravetat del accident estarà condicionada per la trajectòria de la corrent 

elèctrica pel cos de la persona. Aquesta trajectòria pot ser: 

Mà-Mà 

Mà- peu (passant pel cor) 

Mà- peu (sense passar pel cor) 

Mà-cap 

Cap-peus 
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4. Temps d’exposició 

A major temps d’exposició a la corrent, major són les conseqüències 

produïdes. 

 

5. Resistència del cos humà a la corrent i tensió de contacte 

Segons la llei d’Ohm, una menor resistència al pas de la electricitat implica un 

augment de la intensitat de la corrent, es a dir, com més protecció porti la 

persona a sobre més resistència s’oposa al pas de corrent, i per tant, menys 

intensitat del corrent experimenta la persona i més fora de perill es troba. 

5.11.2.2. Mesures preventives front el risc elèctric 

 

A l’hora de realitzar un treball relacionat, amb o sense tensió (sent el segon clarament 

més perillós), cal prendre una sèrie de mesures per tal de minimitzar al màxim el risc 

elèctric. Algunes d’aquestes mesures més bàsiques són les següents: 

-Informació dels riscos existents Senyalització de riscos, mitjançant les 

corresponents senyals de seguretat (apartat 5.7). Instruccions detallades sobre com 

procedir en un treball amb risc elèctric, i, per descomptat rebre una formació 

adequada per realitzar-los. 

-Mesures de protecció Tant per als treballadors (EPI’s) com de les instal·lacions, 

equips de treball i eines. Per aquestes últimes, han de complir amb la normativa vigent 

a la par que comptar amb certificat CE. 

Taula 5.11.1: Nivell mínim de il·luminació 

Figura 5.11.2.1: Diferents trajectòries de la corren elèctrica 
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-Totes les fonts de tensió han de comptar amb una presa a terra per tal de tancar el 

circuit, i que, en cas de contacte la corrent no passi pel cos de la persona amb la qual 

s’ha produït el contacte ( que es el que passaria si no és tanca el circuit amb aquesta 

presa). 

-Evitar utilitzar els aparells o equips elèctrics en cas d’ambient humit, que el material 

elèctric travessi un toll d’aigua, o alguna part del cos de la persona  estigui mullada. 

-Han d’evitar-se realitzar reparacions provisionals, els cables malmesos han de ser 

substituïts per altres de nous. Els cables i endolls han de revisar-se de forma periòdica i 

canviar-se quan es trobin en mal estat. 

-Han d’evitar-se instal·lar adaptadors (“ladrones”) en les bases de presa de corrent, 

donat que existeix el risc de sobrecàrrega excessiva de la instal·lació. 

5.11.2.3. Equips de protecció individual per realitzar treballs amb risc elèctric 

 

En el subapartat anterior s’ha citat que una de les mesures de seguretat més bàsiques 

era la protecció individual del treballador, la qual ofereix resistència al cos humà front 

la intensitat del corrent elèctric. L’equipament que ha de portar el treballador que 

realitzi la feina amb risc elèctric és: 

 Casc 

Es sol utilitzar per protegir el cap front els xocs o impactes, però, en aquest 

àmbit es fa servir, principalment, per protegir del pas de la corrent elèctrica al 

cos a través del  cap ( en el subapartat 5.11.2.1 s’ha vist que el cap era una de 

les possibles trajectòries de la corrent). 

 

 

 

 

 

 

 Pantalles facials 

Aquest equipament s’utilitza per a la protecció de la cara i dels ulls contra el 

arc elèctric de cort-circuit. 

 

Figura 5.11.2.3.1: Casc per a la protecció elèctrica 
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 Guants aïllants  

S’utilitzen guants dielèctrics, a diferència dels convencionals, estan fets d’un 

material aïllant que no deixa passar la electricitat en cas de contacte ( hi ha de 

diversos graus en funció de la tensió amb la qual es treballa). 

 

  

 

 

 

 

 

 Calçat aïllant  

Segons la norma vigent sobre el risc elèctric (RD 614/2001) l’únic calçat que 

assegura un aïllament elèctric es aquell que està format íntegrament per 

polímers (tipus bota d’aigua). Al igual que els guants, hi ha de diferents classes 

en funció del valor de tensió màxima a la que es pot treballa amb seguretat 

 

 

 
 

Figura 5.11.2.3.2: Pantalles facials 

Figura 5.11.2.3.3: Guants dielèctrics 

Figura 5.11.2.3.4: Calçat aïllant 
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5.12.PRIMERS AUXILIS 
 

Encara que es segueixin totes les mesures de seguretat que s’han anat citant al llarg 

d’aquest capítol 5: Seguretat i higiene, no s’elimina al cent per cent els accidents, i, hi 

han cops que aquests són inevitables, com per exemple, els derivats de les substàncies 

utilitzades a la planta. 

L’evolució d’aquest tipus d’accidents en gran part depèn de la rapidesa amb la qual 

s’ha actua, es a dir, que uns correctes primers auxilis poden reduir l’impacte de la lesió 

ocasionada al treballador. En el reial decret 614/2001, es poden trobar algunes 

disposicions mínimes de seguretat que s’han de complir en aquest tipus de matèria. 

5.12.1. Premissa P.A.S. 

 

La paraula P.A.S. fa referència a les inicials de les tres actuacions seqüencials que s’han 

de prendre en referencia a una situació d’emergència. 

PROTEGIR (P)  El primer pas , es que tant l’accidentat com nosaltres estem fora de 

perill. Desprès, s’ha de senyalitzar el lloc d’accident i eliminar possibles amenaces 

abans d’actuar. Només, desplaçar al ferit en cas de que sigui necessari ( no es troba 

segur en el lloc on és) mantenint en tot moment recte l’eix cap-coll-tronc per evitar 

lesions. 

AVISAR (A)  A continuació, s’ha d’avisar als professionals (serveis d’emergència) i es 

proporciona tota la informació necessària (lloc de l’accident, gravetat, número de 

ferits, entre d’altres). Mentre s’espera l’ajuda es pot començar a socórrer amb els 

coneixements que hom tingui i amb les directrius de l’equip d’emergència pot donar a 

través del telèfon.  

SOCÓRRER (S)  Tal i com s’ha mencionat abans,  un cop s’ha realitzat els dos passos 

anteriors (protegir i avisar) ja es pot aplicar els primers auxilis i fer un reconeixement 

primari del estat del ferit (consciència, respiració i pols, en aquest ordre). 

És important que es segueixen aquests passos perquè si no en comptes d’ajudar es pot 

entorpir i agreujar la situació. 

 

 

 

Figura 5.12.1.1: Premissa P.A.S. 
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5.12.2. Protocol d’actuació general 

 

En relació amb l’apartat anterior (5.12.1. Premissa PAS) s’estableix un protocol 

d’actuació, ja que es  important establir un forma d’actuar en cas d’emergència per tal 

d’evitar possibles bloqueigs davant d’aquest tipus de situacions i, així, donar una 

resposta el més ràpid possible. Aquesta actuació és la següent: 

 

1. Mantenir la calma per poder actuar amb rapidesa. 

 

2. Examinar la zona de l’accident per comprovar que no hi han altres 

perills, en cas d’haver-hi, eliminar-los i atendre als ferits més greus. 

 

3. No moure al ferit (a no ser que sigui necessari). 

 

4. Comprovar l’estat en el qual es troba la persona que ha pres mal. En 

cas de no obtenir una resposta per part de la víctima o de dificultats 

respiratòries trucar al 112. 

 

5. Només, s’ha de fer-se càrrec d’aquell que sigui imprescindible amb 

cures simples fins que hi arribi el metge. 

 

6. No deixar mai sol a la persona ferida 

 

7. Donar suport emocional a la víctima per tal de que estigui tranquil·la, 

ja que els nervis de la persona poden agreujar la situació. 

 

5.12.3. Material de primers auxilis 
 

Els llocs de treball han de disposar de material per a primers auxilis en cas d’accident 

que haurà de ser adequat, en quant a quantitat i característiques, al número de 

treballadors, als riscos als quals es troben exposats i a les facilitats d’accés al centre 

d’assistència mèdica més pròxim. A més, cada emplaçament de treballs haurà de 

disposar com a mínim d’una farmaciola portàtil que contingui els següents elements: 

 Desinfectant i antisèptics autoritzats 

 Gasses estèrils  

 Cotó hidròfil 

 Vendes 
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 Esparadrap 

 Apòsits adhesius  

 Tisores 

  Pinces 

 Guants d’un sòl ús 

És important que aquest material es revisi de forma periòdica per tal de que si té lloc 

un accident es trobi en les condicions òptimes. I es reposa tan aviat com es caduca o 

sigui utilitzat. 

La localització del material de primers auxilis s’ha de trobar correctament senyalitzat 

(apartat 5.7:Senyalització). 

 

5.12.4. Primers auxilis relacionats amb les substàncies presents a SALICACEA 

 

En aquest apartat es senyales les diferents mesures en quant a primers auxilis es 

tracten que s’han de prendre en cas d’accident amb les substàncies que es troben a la 

planta de producció. Aquesta informació es proporcionada per les fitxes de seguretat 

que es troben en l’annex d’aquest capítol 5: Seguretat i higiene. 

 

FENOL 

 Inhalació Contacte amb la 
pell 

Contacte amb els 
ulls 

Ingesta 

Símptomes Nàusees, dolor de cap, 
dificultat respiratòria, 

pèrdua del 
coneixement  

Cremades 
cutànies molt 
greus, efecte 

anestèsic local, 
convulsions  

Dolor, 
enrogiment, 

pèrdua de visió 

Dolor abdominal, 
convulsions, 

diarrea, orina amb 
coloració obscura 

Prevenció Ventilació, protecció 
respiratòria 

Guants de 
protecció, vestit 

de protecció 

Pantalla facial o 
protecció ocular 

combinada amb la 
respiratòria 

No menjar ni 
beure durant el 

treball, rentar-se 
les mans abans de 

menjar 
Primers 
auxilis 

Aire nét, repòs, 
proporcionar 

assistència mèdica 

Treure la roba 
contaminada, 

aclarir la pell amb 
aigua abundant. 
Utilitzar guants 
protectors quan 

es prestin primers 
auxilis 

Aclarir amb aigua 
abundant durant 

varis minuts i 
proporcionar 

assistència mèdica 

Aclarir la boca, 
beure aigua, NO 

provocar el vòmit, 
proporcionar 

assistència mèdica  

 

 

Taula 5.12.4.1: Primers auxilis: Fenol 
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HIDRÒXID DE SODI 50% 

 Inhalació Contacte amb la 
pell 

Contacte amb els 
ulls 

Ingesta 

Símptomes Tos, dolor de gola, 
sensació de cremor  

Cremades 
cutànies molt 

greus, 
enrogiment, 

ampolles 

Dolor, 
enrogiment, visió 

borrosa 

Dolor abdominal, 
cremades en la 
boca i la gola, 

nàusees, shock  

Prevenció  Protecció respiratòria Guants de 
protecció, vestit 

de protecció 

Pantalla facial o 
protecció ocular 

combinada amb la 
respiratòria 

No menjar ni 
beure durant el 

treball, rentar-se 
les mans abans de 

menjar 
Primers 
auxilis 

Aire nét, repòs, 
proporcionar 

assistència mèdica 

Treure la roba 
contaminada, 

aclarir la pell amb 
aigua abundant 

durant 15 minuts 
mínim 

Utilitzar guants 
protectors quan 

es prestin primers 
auxilis 

Aclarir amb aigua 
abundant durant 

varis minuts i 
proporcionar 

assistència mèdica 

Aclarir la boca, 
beure aigua, NO 

provocar el vòmit, 
proporcionar 

assistència mèdica  

 

 

ÀCID SULFÚRIC 60% 

 Inhalació Contacte amb la 
pell 

Contacte amb els 
ulls 

Ingesta 

Símptomes Dificultat respiratòria, 
tos, dolor de gola,  

Cremades 
cutànies molt 

greus, 
enrogiment, 

ampolles 

Dolor, 
enrogiment, 

cremades 
profundes greus 

Dolor abdominal, 
cremades en la 
boca i la gola, 

nàusees, shock  

Prevenció  Protecció respiratòria Guants de 
protecció, vestit 

de protecció 

Pantalla facial o 
protecció ocular 

combinada amb la 
respiratòria 

No menjar ni 
beure durant el 

treball, rentar-se 
les mans abans de 

menjar 
Primers 
auxilis 

Aire nét, repòs, 
proporcionar 

assistència mèdica 

Treure la roba 
contaminada, 

aclarir la pell amb 
aigua abundant. 
Utilitzar guants 
protectors quan 

es prestin primers 
auxilis 

Aclarir amb aigua 
abundant durant 

varis minuts i 
proporcionar 

assistència mèdica 

Aclarir la boca, 
beure aigua, NO 

provocar el vòmit, 
proporcionar 

assistència mèdica  

 

 

 

Taula 5.12.4.2: Primers auxilis: Hidròxid de sodi 50% 

Taula 5.12.4.3: Primers auxilis: Àcid sulfúric 60% 
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ANHIDRE ACÈTIC I ÀCID ACÈTIC 

 Inhalació Contacte amb la 
pell 

Contacte amb els 
ulls 

Ingesta 

Símptomes Dificultat respiratòria, 
tos, dolor de gola,  

Cremades 
cutànies molt 

greus, 
enrogiment, 

ampolles 

Lacrimogen, 
dolor, 

enrogiment, 
cremades 

profundes greus 

Dolor abdominal, 
sensació de 

cremor, nàusees, 
shock  

Prevenció  Protecció respiratòria, 
ventilació 

Guants de 
protecció, vestit 

de protecció 

Pantalla facial o 
protecció ocular 

combinada amb la 
respiratòria 

No menjar ni 
beure durant el 

treball, rentar-se 
les mans abans de 

menjar 
Primers 
auxilis 

Aire nét, repòs, 
proporcionar 

assistència mèdica 

Treure la roba 
contaminada, 

aclarir la pell amb 
aigua abundant. 
Utilitzar guants 
protectors quan 

es prestin primers 
auxilis 

Aclarir amb aigua 
abundant durant 

varis minuts i 
proporcionar 

assistència mèdica 

Aclarir la boca, 
beure aigua, NO 

provocar el vòmit, 
proporcionar 

assistència mèdica  

 

 

DIÒXID DE CARBONI 

 Inhalació Contacte amb la pell Contacte amb els ulls  
Símptomes Mal de cap, pressió 

sanguínia elevada, 
ritme cardíac 

accelerat, asfixia 

Si es líquid: Cremada 
per congelació 

Si es líquid: Cremada per 
congelació 

 

Prevenció  Ventilació Guants aïllants de 
fred, vestit de 

protecció 

Ulleres de seguretat 
ajustades o pantalla facial 

 

Primers 
auxilis 

Aire nét, repòs, 
proporcionar 

assistència mèdica 

En cas de congelació: 
Aclarir amb aigua 

abundant. NO treure 
la roba. 

 

Aclarir amb aigua 
abundant durant varis 
minuts i proporcionar 

assistència mèdica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 5.12.4.4: Primers auxilis: Anhidre acètic i àcid acètic  

Taula 5.12.4.5: Primers auxilis: Diòxid de carboni 
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ÀCID SALICÍLIC 

 Inhalació Contacte amb la 
pell 

Contacte amb els 
ulls 

Ingesta 

Símptomes Dificultat respiratòria i 
tos 

Enrogiment, dolor Dolor, 
enrogiment, visió 

borrosa 

Nàusees, vòmits i 
brunzit en l’oïda  

Prevenció  Protecció respiratòria Guants de 
protecció 

Ulleres de 
seguretat 

ajustades o 
protecció ocular 

combinada amb la 
protecció 

respiratòria  

No menjar ni 
beure durant el 

treball, rentar-se 
les mans abans de 

menjar 

Primers 
auxilis 

Aire nét, repòs, 
proporcionar 

assistència mèdica 

Treure la roba 
contaminada, 

aclarir la pell amb 
aigua abundant i 

sabó. 
 

Aclarir amb aigua 
abundant durant 

varis minuts i 
proporcionar 

assistència mèdica 

Provocar el vòmit 
únicament si la 

persona es 
conscient, 

proporcionar 
assistència mèdica  

ÀCID ACETILSALICÍLIC 

 Inhalació Contacte amb la 
pell 

Contacte amb els 
ulls 

Ingesta 

Símptomes Tos i pesadesa Enrogiment Enrogiment - 
Prevenció  Ventilació Guants de 

protecció 
Ulleres de 
seguretat 
ajustades 

No menjar ni 
beure durant el 

treball 
Primers 
auxilis 

Aire nét, repòs, 
proporcionar 

assistència mèdica 

Treure la roba 
contaminada, 

aclarir la pell amb 
aigua abundant i 

sabó. 
 

Aclarir amb aigua 
abundant durant 

varis minuts 

Aclarir la boca, 
proporcionar 

assistència mèdica  

SULFAT DE SODI 

 Inhalació Contacte amb la 
pell 

Contacte amb els 
ulls 

Ingesta 

Símptomes - - - Dolor abdominal, 
diarrea, nàusees  

Prevenció  Ventilació Guants de 
protecció 

Ulleres de 
seguretat 
ajustades 

No menjar ni 
beure durant el 

treball 
Primers 
auxilis 

Aire nét, repòs Aclarir la pell amb 
aigua abundant i 

sabó. 
 

Aclarir amb aigua 
abundant durant 

varis minuts, 
assistència mèdica 

Provocar el vòmit 
únicament si la 

persona es 
conscient, 

proporcionar 
assistència mèdica 

Taula 5.12.4.6: Primers auxilis: Àcid salicílic 

Taula 5.12.4.7.: Primers auxilis: Àcid acetilsalicílic 

Taula 5.12.4.8.: Primers auxilis: Sulfat de sodi 
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5.13.EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

5.13.1. Importància dels EPIs 

 

La llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborables i el Reial Decret 773/1997, estableix 

una sèrie de principis generals, on es destaca com a més principal la obligació, per part 

de l’empresari, a proporcionar als operaris equips de protecció individual (EPI) 

adequats per al desenvolupament de les seves funcions quan el risc no es pugui evitar 

o reduir de forma significativa. Per tant, els EPIs resulten una eina bàsica en la 

prevenció de riscos residuals ineludibles. 

 En l’àmbit de Seguretat Els EPIs actuen, fundamentalment, en la reducció de 

les conseqüències derivades de la materialització del risc. 

 

 En l’èmbit de la Higiene Els EPIs actuen disminuint la concentració de 

contaminat a la que el treballador es troba exposat. 

 

Per tant, a l’hora de fer servir un equip de protecció individual o un altre s’ha de tenir 

en compte la finalitat del mateix. I es de vital importància que aquests equips s’utilitzin 

de forma adequada ( la qual es indicada per al propi fabricant) i tinguin un correcte 

manteniment, ja que si aquests no es troben en condicions òptimes es redueix la seva 

eficàcia, i, per tant, no terminen de complir amb l’objectiu de reduir el nivell de risc 

existent en l’àrea de treball. 

Cal dir, però, que sempre prima la protecció col·lectiva front la protecció individual, es 

a dir, totes les actuacions que es dugin a terme en l’empresa per garantir la seguretat 

dels treballadors han d’estar enfocades al total dels mateixos i no a la protecció 

particular de cada un d’ells. 

La protecció col·lectiva serveix per vigilar i suprimir els riscos abans que aquests 

succeeixin, i,  a diferencia d’aquest, l’equip de protecció individual, no es un eslavó 

principal, si no que resulta ser l’últim en la cadena de protecció entre usuari i perill 

(donat que s’utilitza quan ja no es pot fer res més per minimitzar el risc existent). 

Quan la utilització d’un EPI resulti d’obligat compliment  pel treballador i visitants s’ha 

de senyalitzar segons s’ha explicat en l’apartat 5.4.7: Senyals plafó i en cas de que l’EPI 

estigui previst ser utilitzat únicament en cas d’emergència s’ha de senyalitzar amb 

senyals de salvament o socors (5.4.7: Senyals plafó). 

Una empresa que es troba en Barcelona i que pot subministrar aquest tipus de 

subministrament és Desul. 
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5.13.2. Tipologia existent d’EPI’s 

 

La protecció del treballador engloba molts aspectes a considerar, tal i com mostra la 

figura 5.13.2.1. I segons les zones del cos de la persona a protegir es distingeixen un 

tipus d’EPI o un altre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació, s’explicarà amb brevetat en que consisteixen els diferents EPIs. 

PROTECCIÓ D’ULLS I CARA 

Els millors EPIs en quant a la protecció facial i ocular son les ulleres, les quals poden ser 

integrals, universal o de tipus cassoleta i  les pantalles de protecció, les quals, 

confereixen una protecció més elevada donat que protegeixen tota la cara i no només 

una part d’aquesta. 

En el cas que toca, s’utilitzarien en les zones on es puguin produir esquitxades de 

substancies nocives o/i corrosives, pols fina, entre d’altres perills. Aquestes zones són 

principalment el magatzem de matèries primeres (A-000).  

En l’apartat anterior, 5.12:Primers auxilis (taules 5.12.4), s’ha vist com aquesta mesura 

de protecció era la més aplicada a l’hora de prevenir danys per contacte amb els ulls  

PORTECCIÓ DE LES VIES RESPIRATORIES  

Taula 5.13.2.1: Tipologia d’EPIs 
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Aquesta protecció resulta necessària quan es manipulen substancies que puguin 

afectar a la respiració dels treballadors, com seria el cas del fenol, anhidre acètic i àcid 

acètic. 

Els equips més emprats solen ser: Aïllants respiratoris (màscares) i equips filtrants 

(tant de partícules com de  gasos)  

PROTECCIÓ PER A L’OÏDA  

S’utilitzen els equips de protecció de l’oïda quan es supera el límit de decibels 

permesos per a la comoditat del treballador, aquest límit es de 55 decibels. Aquest cas 

es pot donar quan es treballa amb maquinaria pesada. 

 Es important protegir aquest òrgan perquè resulta ser un del més sensibles. 

Es solen utilitzar: Taps, orelleres, protecció en els mateixos cascs, o aparells 

d’intercomunicació.  

PROTECCIÓ PER AL CAP 

Aquesta equipament es empleat, sobretot, per protegir el carni de possibles impactes, 

i per tal, d’aconseguir aquest objectiu es fa ús d’elements com cascs de seguretat o 

gorres, els quals estan fabricats d’una material o un altre en funció del treball que es 

dugui a terme i depenent amb quins productes es treballin.  

PROTECCIÓ PER A L’ABDOMEN I TRONC 

En aquest cas s’empren elements com cinturons, jaquetes o armilles per tal de 

protegir al cos de possibles talls, perforacions o perills químics. 

PROTECCIÓ PER A LES CAMES I PEUS 

Per a la protecció de les cames s’utilitzen pantalons fets d’una material adequat, per 

exemple, en aquelles zones que tinguin un classificació dintre la normativa ATEX haurà 

de ser antiestàtica i ignifuga per tal d’evitar l’electricitat estàtica i les espurnes, 

elements que poden iniciar un foc. 

Per a la protecció del peus es fa servir un calçat adequat, aquesta ha de ser resistent i 

que cobreixi tot el peu per tal d’evitar que aquest pugui patir mal per xocs o vessament 

de substàncies químiques. 

PROTECCIÓ DE MANS I BRAÇOS 

Les mans són la principal eina amb la que es treballa, i per tant, que aquestes quedin 

protegides. Amb la finalitat de complir aquest objectiu, els operaris hauran de portar 

guants fets d’una material o un altre, en funció, del risc dels quals es protegeix. 
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5.14. ANÀLISIS DE RISCOS 
 

En aquest apartat es presentarà l’anàlisi de risc dut a terme en la planta industrial 

Salicacea.  

El tipus d’anàlisi de risc escollit és el mètode HAZOP (Hazard and Operability), es fa 

l’elecció d’aquest mètode perquè resulta ser dels  més utilitzats. 

Aquest tipus d’anàlisi no es exclusivament propi de les industries químiques sino que 

s’aplica a múltiples disciplines donat que permet visualitzar errors que hagin pogut 

passar desapercebuts prèviament. Cal dir que la quantificació dels riscos en aquest 

tipus d’estudi són merament qualitatius  

El HAZOP permet, doncs, detectar situacions on es vulnera la seguretat en plantes 

industrials degut a irregularitats. Per fer-ho el que basa en aplicar una sèrie de 

paraules guia i, seguidament, s’avalua la causa, conseqüència i acció correctora per tal 

d’evitar que tingui lloc la anomalia plantejada. 

Cal dir que aquest mètode varia en funció de la persona que el realitzi i de la 

experiència que aquesta tingui dintre el camp d’aplicació. 

A continuació, es presenta la figura 5.14.1 on es mostra les diferents paraules guies 

que s’han d’utilitzar. (Si alguna no apareix en el HAZOP és per que aquesta categoria 

no aplica a l’estudi o no presenta perill). 
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Cal dir abans de presentar els resultats que el HAZOP s’ha realitzat de tots els equips 

de procès excepte equips comercials (centrífugues, molí-tamitzador, secador) i de les 

bombes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14.1: Paraules guia HAZOP 
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Anàlisis de riscos: HAZOP 
PLANTA DE PRODUCCIÓ D'ÀCID 

ACETILSALICÍLIC 

ÀREA 000- Magatzem de matèries primeres 

EQUIP: Tancs d’emmagatzematge de 
reactius  

ÍTEM: T-001, T-002 i T-010 
T-003 i T-004 
T-006 i T-007 
T-008 i T-009 

PARAULA GUIA 
(DESVIACIÓN) VARIABLE CAUSES CONSEQÜÈNCIES ACCIÓ CORRECTORA 

NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cabal d’entrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Falla la vàlvula d’entrada al 

tanc 
 

2.Tancament de la vàlvula 
d’entrada degut a un mal 

control 
 

3.Falla el sistema de bombeig 
(falla la bomba d’ompliment) 

 
 
 
 
 
 

 
-No s’omple el tanc 

d’emmagatzemament 
 

-No es pot iniciar el procés de 
producció perquè no hi ha matèries 

primeres 
 

-Possible cavitació de la bomba que 
provoca que aquesta es pugui 

espatllar 
 
 
 
 
 

 
-Disposar d’una alarma de nivell baix en el 

tanc d’emmagatzemament amb el seu 
corresponent manteniment 

 
-Aturar l’operació de càrrega (1, 2 i 3) 

 
-Operar amb altre tanc mentre l’espatllat es 

repara. Es poc probable que tots els tanc 
d’una mateix producte s’espatllin a la vegada 

(1,2 i 3) 
 

-Manteniment de les vàlvules del tanc per 
assegurar el seu correcte funcionament (1i 2) 

-Doblar les bombes (3) 
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NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cabal de sortida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Falla la vàlvula de sortida del 
tanc 

 
2.Tancament de la vàlvula de 

sortida  degut a un mal control 
 

3.Falla de bombeig (falla la 
bomba de buidat) 

 
4. El tanc es troba buit  

 
 
 
 
 

-No es buida el tanc 
d’emmagatzemament, per tant, no es 

pot iniciar el procés de producció 
perquè no hi ha entrada de  matèries 

primeres al mateix 
 

-Possible cavitació de la bomba que 
provoca que aquesta es pugui espatllar 

 
 
 
 
 
 

 
-Disposar d’una alarma de nivell baix en el 

tanc d’emmagatzemament amb el seu 
corresponent manteniment per tal d’avisar 
quan no hi hagi suficient matèria primera 

(4) 
 

-Aturar l’operació de descàrrega (1, 2, 3 i 4) 
 

-Operar amb altre tanc mentre l’espatllat es 
repara. Es poc probable que tots els tanc 

d’una mateix producte s’espatllin a la 
vegada (1,2, 3 i 4) 

 
-Manteniment de les vàlvules del tanc per 
assegurar el seu correcte funcionament (1i 

2) 
 

-Doblar les bombes (3) 
 

 
 

NO 
 
 

 

Ventilació 
 
 
 

1.Fallada de la vàlvula de 
ventilació 

 
 
 

 
-Augment de la pressió en operacions 

de càrrega i possible creació de buit en 
les operacions de descàrrega 

 
 
 
 

-Disposar d’un indicador de pressió, es a dir, 
d’una alarma que avisi quan es produeixi 

aquesta situació 
-Manteniment i revisió periòdica de la 

vàlvula de ventilació (1) 
 

-Aturada de la operació càrrega o 
descàrrega (1) 
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NO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estanqueïtat 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.El material del el tanc no es 
troba en bones condicions 

degut a una possible corrosió 
per part de la substància que 

conté o per condicions 
ambientals. 

 
 

 
 
 

-Aparició de fugues, ja que els reactius 
(matèries primeres) estan sortint del 

tanc. 
 
 
 
 
 

-Disposar d’una cubeta de retenció que 
permeti recollir la substancia alliberada pel 

tanc, i així evitar que s’escampi i origini 
perills 

 
-Revisió periòdica tant de tancs 

d’emmagatzematge (APQ’s) com de cubetes 
de retenció (1) 

 
 

 
 
 
 

NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabal de calefactant 
 

(Aplica a T-001/T-
002/T-010/T-003 i 

T-004) 
 
 
 
 
 
 
 

1.Fallada de la vàlvula que 
regula el cabal de calefactant 

 
2.Deteriorament de la canonada 
que transporta el calefactant, es 
produeixen fugues  (el vapor és 

molt corrosiu) 
 
 
 
 

 
- Disminució de la temperatura dins el 
tanc, llavors, possible solidificació del 

producte que conté el tanc. 
 

-La matèria primera no pot circular per 
les canonades produint que aquestes 

puguin quedar obstruïdes i, 
A més, pot espatllar les bombes de buit 
del tanc, donat que aquestes no estan 

pensades per a tolerar sòlids. 
 
 
 

-Disposar, d’una alarma de baixa 
temperatura 

 
-Manteniment de les vàlvules del tanc per 
assegurar el seu correcte funcionament (1) 

 
-El material de la canonada hauria de tindre 

un recobriment protector per evitar o 
disminuir la corrosió (2) 

 
-Manteniment i revisió de les canonades (2) 
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NO 
 
 
 
 

 
 

Cabal de gas inert 
(Nitrogen) 

 
(Aplica a T-001/T-
002/T-010/T-008 i 

T-009) 
 
 
 

1.Falla la vàlvula que regula el 
cabal de nitrogen 

 
 
 

- Augment de la pressió en operacions 
de càrrega i possible creació de buit en 

les operacions de descàrrega 
 

-Possible explosió o incendi quan s’està 
utilitzant  l’equip perquè l’oxigen que 

conté el tanc no ha sigut desplaçat 
 

-Manteniment i revisió de les canonades i 
de la vàlvula (1) 

 
-Disposar de les mesures de seguretat 
necessàries que evitin el foc o explosió 

 
 
 

 
 
 
 

MÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Fallada de la lectura del 

sensor de temperatura. Llegeix 
una temperatura errònia ( en 
aquest cas com si estigués per  

sota el set- point). Això provoca 
que  la vàlvula que regula el 

cabal de calefactant s’obri més 
del necessari  

 
2. Que s’hagi produït un foc 

exterior i que estigui escalfant el 
tanc 

 
 
 

 
-Augment del cabal de refrigerant 

 
-Evaporació d’una part del líquid, per 

tant, s’està perdent matèria primera fet 
que podria ocasionar no arribar a assolir 

l’objectiu de procés 
 

-Augment de la pressió dins el tanc  
 

-Al ser inflamables, si la temperatura 
assolida rabassa la d’inflamació es pot 

generar una explosió o incendi 
 
 
 

 
- Disposar, d’una alarma d’alta temperatura  

 
-Revisió periòdica de l’estat de la 

instrumentació utilitzada en els llaços de 
control (1) 

 
-Disposar de les mesures de seguretat 
necessàries que evitin el foc o explosió 

(agents extintors i la prèvia inertització del 
tanc) (2) 

 
-Sistema de ventilació per alleugerar la 

pressió generada. I els vapors alliberats es 
retenen en un filtre per no ser alliberats 

directament a l’atmosfera 
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MÉS 
 
 
 
 
 
 

Pressió 
 
 
 
 
 

 
1.Problemes amb la vàlvula que 
permet la ventilació de l’equip i 

el lleugerament de pressió  
 

2. Que per algún motiu (fila 
anterior) hagi augmentat la 

temperatura dins el tanc 
 

-Evaporació d’una part del líquid, per 
tant, s’està perdent matèria primera fet 
que podria ocasionar no arribar a assolir 

l’objectiu de procés 
 

-Si es produeixi massa pressió pot 
derivar en una explosió 

 

-Disposar d’un indicador o alarma que avisi 
en cas de que es produeixi aquesta 

sobrepressió 
  

-Revisió i manteniment de les vàlvules de 
ventilació (1) 

 
-Revisió i manteniment tant dels indicadors 

de pressió com els de temperatura 
 

 
 
 
 

MÉS 
 
 
 
 
 
 

Volum de matèria 
primera 

 
 
 
 
 

 
1.Fallada en el sistema de 

control per nivell. El controlador 
de nivell no li dona l’odre al 

element final (vàlvula 
d’entrada)  de tancar. Degut a 
una mala lectura per part del 

sensor 
 

2.Augment del cabal d’entrada 
 durant la càrrega per un mal 

calibratge de la bomba  
 

-Augment de la pressió (augmenta la 
pressió exercida per la columna de 

líquid, ja que aquesta es fa més alta) 
 

-Possible de fugues, i, per tant, possible 
vessament del fluid que conté el tanc  

 
 
 

-Disposar d’alarmes o indicadors que avisin 
en cas de que s’excedeixi el nivell de tanc 

establert 
 
 

-Revisió i manteniment de la instrumentació 
(sobretot sensors i vàlvules) utilitzada en el 

llaç de control de nivell 
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MENYS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Fallada de la lectura del 

sensor de temperatura. Llegeix 
una temperatura errònia ( en 
aquest cas com si estigués per  

sobre el set- point). Això 
provoca que  la vàlvula que 

regula el cabal de calefactant 
ses tanqui més del necessari  

 
2.Mal funcionament de l’aïllant 

degut a un possible 
deteriorament del mateix  

 
 

 
-Disminuació del cabal de refrigerant 

 
 

-Possible solidificació del producte que 
conté el tanc. 

 
-La matèria primera no pot circular per 
les canonades produint que aquestes 

puguin quedar obstruïdes i, 
A més, pot espatllar les bombes de buit 
del tanc, donat que aquestes no estan 

pensades per a tolerar sòlids 
 

 
- Disposar, d’una alarma de baixa 

temperatura  
 

-Revisió periòdica de l’estat de la 
instrumentació utilitzada en els llaços de 

control (1) 
 

-Revisió periòdica de l’estat en el que es 
troba l’aïllant que recobreix el tanc 

 
 
 

 
 
 
 

MENYS 
 
 
 
 
 
 
 

Pressió 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.S’està descarregant el tanc 

sense fer passar nitrogen, 
aquest es que evita la 

disminució de pressió durant 
aquesta operació  

 
 
 
  
 

- Es pot donar el fenomen de buit que 
pot causar la deformació del tanc a la 

par que ruptures en el mateix. 
Conseqüentment, es poden provocar 
vessaments  (es perd l’estanqueïtat) 

 
 
 
  
 

 
-Disposar d’un indicador o alarma que avisi 
en cas de que es produeixi aquesta 
disminució 
 
 -Revisió i manteniment tant dels 
indicadors de pressió 
 
-Revisió i manteniment de les vàlvules de 
ventilació (1) 
 
-Disposar d’una cubeta de retenció i revisió 
de la mateixa 
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MENYS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volum de matèria 
primera 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Fallada en el sistema de 

control per nivell. El controlador 
de nivell no li dona l’odre al 

element final (vàlvula d’entrada)  
d’obrir-se suficient. Degut a una 
mala lectura per part del sensor 

 
2.Disminució del cabal 

d’entrada per un mal calibratge 
de la bomba, o bé,  

 fugues en les canonades que 
arriben a l’entrada del tanc 

 

 
 

-No es té la matèria primera necessària,  
fet que podria ocasionar no arribar a 

assolir l’objectiu de procés i retarda la  
producció 

 
 
 
 
 
 

-Disposar d’alarmes o indicadors que avisin 
en cas de no es tingui el nivell suficient 

 
-Revisió i manteniment de la 

instrumentació (sobretot sensors i vàlvules) 
utilitzada en el llaç de control de nivell 

-Revisió i manteniment de l’estat de les 
canonades 

 
 
 

 

 

INVERS 
 
 
 
 
 
 

Cabal d’entrada i 
cabal de sortida 

 

 

 

 

 

1. Falla la vàlvula antiretorn 
 

2. Instal·lació de la bomba en 
sentit contrari 

 
 
 

 

 

- El fluid circula en el sentit contrari al 
flux de procés, per tant, en compte de 
avançar per formar el producte final 

torna als tanc d’emmagatzematge dels 
quals ha sortir  

 
 

 

 

-Revisió i manteniment de forma periòdica 
de les vàlvules antiretorn 

 
-Revisió de la forma en la que s’instal·len 

les bombes per assegurar que s’ha fet 
correctament. Provar que funcionen bé en 

la posta en marxa de la plant ( no en la seva 
operació) 
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EN LLOC DE 

 
 

 

 

1.Entrada de 
matèria al tanc no 
desitjada, es a dir, 

entra una 
substància que no 

pertoca 
 
 

 

 

-Error en el protocol 

 

 
 

 

 

-No s’obté el producte final perquè no 
es parteix de la matèria primera 

correcta 
 
 
 

 

-Aturar el procés de producció en quant 

es detecti l’error i tornar a començar 

utilitzant  l’altre tanc disponible 

-Si no es detecta però es tenen sospites, 

analitzar el producte abans de ser venut 
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Anàlisis de riscos: HAZOP 
PLANTA DE PRODUCCIÓ D'ÀCID 

ACETILSALICÍLIC 

ÀREA 100- Primera Etapa de procés (Carboxilació) 

EQUIP: Mescladores 

ÍTEM: M-105 i M-106 

PARAULA GUIA 
(DESVIACIÓN) VARIABLE CAUSES CONSEQÜÈNCIES ACCIÓ CORRECTORA 

NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cabal d’entrada 
de reactius 

 
(en operació de 

càrrega) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1.Error en  la vàlvula d’entrada 
al mesclador 

 
  

2.Falla el sistema de bombeig 
(falla la bomba d’ompliment) 

per M-101 o  falla el motor del 
bis sin fi del M-106  

 
3.Fugues en el sistema de 

transport de reactius 
 

4.Els tancs d’emmagatzematge 
es  troben buits  

 
 
 
 
 

 
-No s’omple el mesclador 

 
-El procés de producció es veu 

interromput. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
-Disposar d’una alarma de nivell baix en el 

mesclador amb el seu corresponent 
manteniment 

 
-Manteniment de les vàlvules del mesclador  
per assegurar el seu correcte funcionament 

(1) 
 

-Instal·lar  vàlvules manuals (1) 
 

-Doblar les bombes (2) 
 

-Millorar el manteniment del motor del bis 
sin fi (2) 

 
-Manteniment i revisió periòdica de les 

canonades (3) 
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NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Cabal de sortida 
 

(en operació de 
descàrrega) 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

1.Error en  la vàlvula de sortida 
del mesclador (es troba 

tancada) 
 
 

2.Falla de bombeig (falla la 
bomba de buidat) 

 
3. No hi ha corrent d’entrada 
(en operació de càrrega)  al 

mesclador, i, per tant , no hi ha 
cabal de sortida (en operació de 

descàrrega) 
 
 
 
 

 
 
 
 

-No es buida el mesclador. El producte 
queda retingut i, per tant es retarda el 
cicle de producció. Provocant possibles 

solapaments de cicles productius 
 

-Possible cavitació de la bomba que 
provoca que aquesta es pugui espatllar 

 
 
 
 
 

 
 

-Disposar d’una alarma de nivell alt  en el 
mesclador amb el seu corresponent 

manteniment 
 

-Aturar l’operació de descàrrega (1 i 2) per 
no malmetre els equips de bombeig. 

 
-Manteniment de les vàlvules del mesclador 
per assegurar el seu correcte funcionament 

(1) 
 

-Instal·lar  vàlvules manuals (1) 
 

-Doblar les bombes (2) 
 

-Accions correctores citades en la fila 
anterior (3) 

 
 

NO 
 
 
 
 

Inertització 
(només aplica pel 

M-101) 
 
 
 

1.Falla la vàlvula que regula el 
cabal de nitrogen 

 
 
 

 
-Possible explosió o incendi quan s’està 
utilitzant  l’equip perquè l’oxigen que 

conté el tanc no ha sigut desplaçat i un 
dels reactius d’entrada  és combustible 

(fenol) 
 

 
-Manteniment i revisió de les canonades de 

la vàlvula (1) 
 

-Disposar de les mesures de seguretat 
necessàries que evitin el foc o explosió 
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NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agitació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Falla el motor de l’agitador 

 
2.No es troba encès el motor 
que el fa girar degut a que no 

s’ha seguit correctament el 
protocol 

 
 
 
 
 
 

 
-Per M-101: No hi ha bona interacció 

entre els dos reactius, i, per tant, 
disminueix la quantitat de producte i 

augmenta  la de reactius sense 
reaccionar. 

Llavors, disminueix la quantitat final de 
producte que se n’obté fent que, pot 

ser, no sigui possible assolir els 
objectius productius 

  
-Per M-105: No hi ha una bona 

dissolució de la sal de salicílic en aigua, 
i, per tant, queden més fraccions 
sòlides, i, per tant, por provocar 
obstruccions en les canonades i 

espatllar la bomba de buidat 

-Revisions periòdiques i millor manteniment 
del motor de l’agitador (1) 

 
-Repassar i confirmar que s’han dut a terme 

tots els passos que indica el protocol (2) 
 

-Instal·lació de filtre a la sortida del M-105   
 
 
 
 

MÉS 
 
 
 
 
 
 

 

Temperatura 
 
 
 
 
 
 
 

1.Augment de la temperatura 
en els equips anteriors (Veure 
els HAZOP’s corresponents per 
identificar els possibles motius) 

 
M-101 La matèria d’entrada 

prové dels  tancs 
d’emmagatzematge (T-001/T-

002, T-010 i T-003/T-004) 
 

M-105  La matèria prové de 
E-104 i de l’àrea 800 

(AiguaServeis) 

-Per M-101: No tindria cap repercussió 
negativa si no més aviat positiva donat 

que l’equip que la precedeix es 
l’evaporador E-102. Si entra a més 

temperatura al E-102 millor perquè es 
requereix menys energia per evaporar 

l’aigua 
-Per M-105: Té un efecte perjudicial 

perquè l’equip que el precedeix és el F-
106 (filtres de carbó actiu) i, si passa la 

dissolució massa calenta disminueix 
l’efectivitat dels mateixos i, fins i tot els 

pot degradar 

-Accions correctores corresponents als 
HAZOP’s dels equips que es situen abans de 

les mescladores M-101 i M-105 i que 
provoquen que aquesta treballi a més 

temperatura 
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MÉS 
 
 
 
 
 
 

Temps d’operació 
 
 
 
 
 
 

 
1.Fallada en la apertura de les 
vàlvules de sortida dels 
mescladors  
 
2.Error de protocol 
 
 
 
 

 
-Es produeix un retard en el cicle 

productiu. Depenent del temps de 
retard es poden solapar cicles. I si es 

produeix aquest fet seria fatal perquè 
els equips no estan preparats per 

admetre el volum de dos cicles 
productius, i per tant, un hauria 

d’esperar-se a que l’altre acabés (no 
s’assoleix l’objectiu productiu i pèrdua 

de diners) 
 

 
-Manteniment de les vàlvules del mesclador 
per assegurar el seu correcte funcionament 

(1) 
 

-Disposar d’un tanc buit per poder 
emmagatzemar les dissolucions en cas de 

produir-se solapaments de cicles productius 
-Repassar i confirmar que els equips M-101 i 
M-105 treballen en els paràmetres indicats 

pel protocol (2) 
 

MÉS 
 
 
 
 

Agitació 
 
 
 
 

1.Augment de la velocitat 
d’agitació, degut, segurament a 
un error per part dels operaris 
 
 

 
-Si la velocitat de l’impulsor es massa 

elevada es forma un vòrtex, i, no 
afavoreix a la bona mescla. A més, de 

que es generen més esforços (tensions) 
en el recipient 

 
 

 
-Repassar i confirmar que els equips M-101 i 
M-105 treballen en els paràmetres indicats 

pel protocol (1) 
 

-Les mescladores han de comptar amb 
deflectors per tal de disminuir la 
probabilitat d’aparició de vòrtexs   
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MÉS  
 
 
 
 
 
 

 

Volum de matèria 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1.Augment del cabal d’entrada 
 durant la càrrega per un mal 

calibratge de la bomba. 
 

(Només hi haurà un augment 
del volum en la M-105 si es 

produeix aquest fenomen en la 
M-101)  

 
 
 

 
- En la M-101 es carrega amb un cabal 

de reactius, provinent dels tancs 
d’emmagatzematge, més gran del que 
toca. I aquest en ser el primer equip fa 
que tots els següents hagin de treballar 

amb aquest volum 
 

-Depenent de que tant gran sigui aquest 
augment els equips següents no podran 
treballar perquè no estaran preparats    

 
 

-Disposar d’alarmes o indicadors que avisin 
en cas de que s’excedeixi el nivell del tanc 

establert 
 
-Revisió i manteniment de la instrumentació 
(sobretot sensors i vàlvules) utilitzada en el 

llaç de control de nivell 
 

-Repassar i assegurar-se que les bombes 
d’entrada del mesclador M-101 ( que són 

les del buidat dels tancs) han sigut 
calibrades de forma correcta 

MENYS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Disminució de la temperatura 
en els equips anteriors (Veure 
els HAZOP’s corresponents per 
identificar els possibles motius) 

 
M-101 La matèria d’entrada 

prové dels  tancs 
d’emmagatzematge (T-001/T-

002, T-010 i T-003/T-004) 
 

M-105  La matèria prové de 
E-104 i de l’àrea 800 

(AiguaServeis) 
 
 
 

 
-Per M-101: No tindria cap repercussió 

en especial.  
(Si els reactius disminueixen la seva 
temperatura per sota del punt de 

congelació no arribaran a la M-101 
perquè es quedaran obstruïts en les 

canonades) 
 

-Per M-105: Té un efecte no perjudicial 
perquè l’equip que el precedeix és el F-
106 (filtres de carbó actiu) i, quant més 
freda passa la dissolució millor poden 

treballar els filtres. 
 
 

 

-Accions correctores corresponents als 
HAZOP’s dels equips que es situen abans de 

les mescladores M-101 i M-105 i que 
provoquen que aquesta treballi a menys 

temperatura 
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MENYS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temps d’operació 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Fallada en la apertura de les 

vàlvules de sortida dels 
mescladors (s’obren abans de 

temps) 
 

2.Error de protocol 
 
 
 
 
 
 

- 
-Per M-101: No es produeix el suficient 

temps de contacte, i, per tant, 
disminueix la quantitat de producte i 

augmenta  la de reactius sense 
reaccionar. 

Llavors, disminueix la quantitat final de 
producte que se n’obté fent que, pot 

ser, no sigui possible assolir els 
objectius productius i que contingui 

més impureses. 
A més s’obliga las equips següents a 

treballar amb més volum 
 

-Per M-105: No hi ha una bona 
dissolució de la sal de salicílic en aigua, 

i, per tant, queden més fraccions 
sòlides, i, per tant, por provocar 
obstruccions en les canonades i 

espatllar la bomba de buidat 
 

-Revisió i manteniment de les vàlvules de 
sortida dels mescladors (1) 

  
-Repassar i confirmar que s’han dut a terme 

tots els passos que indica el protocol (2) 
 

-Instal·lació de filtre a la sortida del M-105 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENYS 
 
 
 
 
 

Velocitat d’agitació 
 
 
 
 
 

 
1.Disminueix  la velocitat 

d’agitació, degut, segurament a 
un error per part dels operaris 

 
 
 

 
-Disminueix el grau d’homogeneïtat de  

la massa obtinguda, fent que es 
necessites més temps per assolir una 
bona mescla. Els efectes de una mala 

homogeneïtzació  serien com els 
comentats a la fila anterior ( més 

quantitat de reactiu i fracció sòlida 
sense dissoldre correctament) 

-Repassar i confirmar que els equips M-101 i 
M-105 treballen en els paràmetres indicats 

pel protocol (1) 
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MENYS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volum de matèria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Disminució del cabal 

d’entrada per un mal calibratge 
de la bomba, o bé,  

 fugues en les canonades que 
arriben a l’entrada del tanc 

 
(Només hi haurà un disminució 

del volum en la M-105 si es 
produeix aquest fenomen en la 

M-101) 
 
 
 
 
 

- En la M-101 es carrega amb un cabal 
de reactius, provinent dels tancs 

d’emmagatzematge, més petit del que 
toca. I aquest en ser el primer equip si 

no entra la quantitat que pertoca podria 
ocasionar no arribar a assolir l’objectiu 

de procés i retarda la  producció. 
 
 
 
 
 
 

 
-Disposar d’alarmes o indicadors que avisin 

en cas de no es tingui el nivell suficient 
 

-Revisió i manteniment de la instrumentació 
(sobretot sensors i vàlvules) utilitzada en el 

llaç de control de nivell 
 

-Revisió i manteniment de l’estat de les 
canonades (1) 

 
-Repassar i assegurar-se que les bombes 
d’entrada del mesclador M-101 ( que són 

les del buidat dels tancs) han sigut 
calibrades de forma correcta (1) 

 
-Doblar les bombes (1) 

 

 
 
 
 

INVERS 
 
 
 
 
 
 

 
Cabal d’entrada i 
cabal de sortida 

 
(operacions de 

càrrega i 
descàrrega) 

 
 
 

 
 
 

1. Falla la vàlvula antiretorn 
 

2. Instal·lació de la bomba en 
sentit contrari 

 
 
 
 
 

 
- El fluid circula en el sentit contrari al 
flux de procés, per tant, en compte de 
avançar per formar el producte va cap 

enrere. Llavors, no s’omple el 
mesclador (càrrega) o bé no es buida 

(descàrrega).  
 

-Es veu el procés de producció  
interromput. Si passa en el M-101, la M-

105 directament no pot treballar 
 

 
-Revisió i manteniment de forma periòdica 

de les vàlvules antiretorn 
 

-Revisió de la forma en la que s’instal·len les 
bombes per assegurar que s’ha fet 

correctament. Provar que funcionen bé en 
la posta en marxa de la plant ( no en la seva 

operació) 
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EN LLOC DE 
 
 

 
Entrada de matèria 
al tanc no desitjada, 
es a dir, entra una 
substància que no 

pertoca 
 
 

 
1.Error en el protocol 

(Aquest fet és més probable que 
tingui lloc per M-101 que per M-

105, ja que aquesta última 
segueix la línia de procés. Però, 

la M-101 prové del parc de 
tancs) 

 
 

-No s’obté el producte final perquè no 
es parteix de la matèria primera 

correcta.  
 
 

 
-Aturar el procés de producció en quant es 
detecti l’error i tornar a començar utilitzant  

l’altre tanc disponible 
-Si no es detecta però es tenen sospites, 
analitzar el producte abans de ser venut 
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Anàlisis de riscos: HAZOP 
PLANTA DE PRODUCCIÓ D'ÀCID 

ACETILSALICÍLIC 

ÀREA 200- Segona etapa de procés (Obtenció del àcid salicílic) 

EQUIP: Tanc precipitador 

ÍTEM: P-201 

PARAULA GUIA 
(DESVIACIÓN) VARIABLE CAUSES CONSEQÜÈNCIES ACCIÓ CORRECTORA 

NO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Cabal d’entrada 
de reactius 

 
(en operació de 

càrrega) 
 
 
 
 

 
 

 
 

1.Error en  la vàlvula d’entrada 
al tanc precipitador, aquesta es 

troba tancada 
 
  

2.Falla el sistema de bombeig 
(falla la bomba d’ompliment)  

 
3.Fugues en el sistema de 

transport de reactius 
 
 
 
 

 
-No s’omple el tanc precipitador 

 
-El procés de producció es veu alterat. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
-Disposar d’una alarma de nivell baix en el 

mesclador amb el seu corresponent 
manteniment 

 
-Manteniment de les vàlvules del tanc  per 
assegurar el seu correcte funcionament (1) 

 
-Doblar les bombes (2) 

 
-Manteniment i revisió periòdica de les 

canonades (3) 
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NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Cabal de sortida 
 

(en operació de 
descàrrega) 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

1.Error en  la vàlvula de sortida 
del precipitador (es troba 

tancada) 
 
 

2.Falla de bombeig (falla la 
bomba de buidat) 

 
3. No hi ha corrent d’entrada 

(en operació de càrrega)  al tanc 
preciptador, i, per tant , no hi ha 
cabal de sortida (en operació de 

descàrrega) 
 
 
 
 

 
 
 
 

-No es buida el tanc precipitador. El 
producte queda retingut i, per tant es 

retarda el cicle de producció. Provocant 
possibles solapaments de cicles 

productius 
 

-Possible cavitació de la bomba que 
provoca que aquesta es pugui espatllar 

 
 
 
 
 

 
-Disposar d’una alarma de nivell alt  en el 

mesclador amb el seu corresponent 
manteniment 

 
-Aturar l’operació de descàrrega (1 i 2) per 

no malmetre els equips de bombeig. 
 
-Manteniment de les vàlvules del mesclador 
per assegurar el seu correcte funcionament 

(1) 
 
-Disposar d’una vàlvula manual que permeti 
a l’operari a donar pas al flux de sortida (1) 

 
-Doblar les bombes (2) 

 
-Accions correctores citades en la fila 

anterior (3) 

 
 
 
 

NO 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Cabal de refrigerant 
 
 

 
 
 

 

 
1.Fallada de la vàlvula que 

regula el cabal de refrigerant 
 

2.Deteriorament de la canonada 
que transporta el refrigerzant, 

es produeixen fugues   
 
 
 
 

 
- Augment  de la temperatura dins el 

tanc, llavors, possible “runaway” dintre 
el mateix, a més de perjudicar a la 

formació del precipitat (aquest es pot 
no formar si hi ha massa temperatura) 

 
 

 
 

Disposar, d’una alarma d’alta temperatura 
 

-Manteniment de les vàlvules del tanc per 
assegurar el seu correcte funcionament (1) 

 
-Manteniment i revisió de les canonades (2) 
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NO 
 
 
 
 
 

 
 

Agitació 
(només a l’inici) 

 
 
 
 
 

 

 
1.Falla el motor de l’agitador 

 
2.No es troba encès el motor 
que el fa girar degut a que no 

s’ha seguit correctament el 
protocol 

 
 
 

 

 
(L’agitació només es troba activa durant 
un parell de minuts per tal de afavorir a 

la interacció entre els dos reactius, i 
seguidament aquesta es deté per a que 

el producte pugui precipitar) 
 

-No hi ha bona interacció entre reactius, 
disminuint així la conversió de la 

reacció, i per tant, es forma menys 
producte final del que s’hauria de 

tindre.  
 

-Revisions periòdiques i millor manteniment 
del motor de l’agitador (1) 

 
-Repassar i confirmar que s’han dut a terme 

tots els passos que indica el protocol (2) 
 

 
 

 

MÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Fallada de la lectura del 

sensor de temperatura. Llegeix 
una temperatura errònia. Això 

provoca que  la vàlvula que 
regula el cabal de refrigerant no 

s’obri el necessari  
 

2.Absència o disminució del 
cabal refrigerant 

 
3.La temperatura a la qual entra 

el refrigerant en més elevada 
del que hauria d’esser 

 
 

 
- Augment  de la temperatura dins el 

tanc, llavors, possible “runaway” dintre 
el mateix 

 
-Augment de la pressió dintre el tanc 

que pot derivar en una sobrepressió la 
qual pot generar una explosió 

 
-La precipitació no es dona de forma 

correcta, donat que aquesta necessita 
que baixi la temperatura per a poder 

formar el sòlid  
 

 

-Accions correctores corresponents a la fila 
NO cabal refrigerant d’aquest mateix 

HAZOP (1 i 2) 
 

-Sistema de ventilació per alleugerar la 
pressió generada, i evitar deformacions de 

l’equip o possible explosions 
 

-Revisió i manteniment de forma periòdica 
dels serveis auxiliars ( torre de refrigeració) 

(3) 
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MÉS 
 
 
 
 
 
 

Temps d’operació 
 
 
 
 
 
 

 
1.Fallada en la apertura de les 

vàlvules de sortida del tanc 
precptador 

 
2.Error de protocol 

 
 
 
 

 
-Es produeix un retard en el cicle 

productiu. Depenent del temps de 
retard es poden solapar cicles. I si es 

produeix aquest fet seria fatal perquè 
els equips no estan preparats per 

admetre el volum de dos cicles 
productius, i per tant, un hauria 

d’esperar-se a que l’altre acabés (no 
s’assoleix l’objectiu productiu i pèrdua 

de diners) 
 

 
-Manteniment de les vàlvules del 

precipitador per assegurar el seu correcte 
funcionament (1) 

 
-Disposar d’un tanc buit per poder 

emmagatzemar les dissolucions en cas de 
produir-se solapaments de cicles productius 

-Repassar i confirmar que l’equip P-201 
treballa en els paràmetres indicats pel 

protocol (2) 
 

MÉS  
 
 
 
 
 
 
 

Volum de matèria 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.Augment del cabal d’entrada 
 durant la càrrega per un mal 

calibratge de la bomba. 
 
 
 
 
 
 

 
- En P-201 es carrega amb un cabal de 
reactiu (sulfúric), provinent dels tancs 
d’emmagatzematge, més gran del que 

toca.  
 

-Depenent de que tant gran sigui aquest 
augment els equips següents no podran 
treballar perquè no estaran preparats 

per assolir aquest volum   
 
 

-Disposar d’alarmes o indicadors que avisin 
en cas de que s’excedeixi el nivell del tanc 

establert 
 

-Revisió i manteniment de la instrumentació 
(sobretot sensors i vàlvules) utilitzada en el 

llaç de control de nivell 
 

-Repassar i assegurar-se que les bombes 
d’entrada a P-201 ( que són les del buidat 
dels tanc) han sigut calibrades de forma 

correcta 
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MENYS 
 

 
Temperatura 

 

Es produeix una reacció 
exotèrmica, llavors difícilment 

hi haurà una disminució 
d’aquesta variable deforma 

significativa 
No aplica 

 

 
 

No aplica 
 

MENYS 
 
 
 
 
 

 
 

Temps d’operació 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.Fallada en la apertura de les 

vàlvules de sortida dels 
mescladors (s’obren abans de 

temps) 
 

2.Error de protocol 
 
 

 
 

-S’interromp el progrés de la reacció, i 
per tant, no s’assoleix la conversió 

desitjada. Aquest fet ocasionaria que es 
parteixi de menys matèria primera per a 

l’obtenció del API, i per tant, menor 
quantitat del mateix, a la par, que hi 

hauria més volum de matèria per 
separar del producte (reactius sense 

reaccionar) 
 

-Malbaratament de les matèries 
primeres perquè no reaccionen del tot 

 

-Revisió i manteniment de la vàlvula de 
sortida del tanc precipitador per a que no 

s’obri abans de temps (1) 
  

-Repassar i confirmar que s’han dut a terme 
tots els passos que indica el protocol (2) 

 
 

 

MENYS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Volum de matèria 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1.Disminució del cabal 

d’entrada per un mal calibratge 
de la bomba, o bé,  

 fugues en les canonades que 
arriben a l’entrada del tanc 

 
 
 
 
 
 

- Es carrega l’equip amb un cabal de 
reactiu, provinent dels tanc 

d’emmagatzematge, més petit del que 
toca. I aquest podria ocasionar no 

arribar a assolir l’objectiu de procés i 
retarda la  producció. 

 
 

 
 
 

 
-Revisió i manteniment de la instrumentació 
(sobretot sensors i vàlvules) utilitzada en el 

llaç de control de nivell 
 

-Revisió i manteniment de l’estat de les 
canonades (1) 

 
-Repassar i assegurar-se que les bombes 

d’entrada del P-201 ( que són les del buidat 
dels tancs) han sigut calibrades de forma 

correcta (1) 
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INVERS 
 
 
 
 
 
 

 
Cabal d’entrada i 
cabal de sortida 

 
(operacions de 

càrrega i 
descàrrega) 

 
 

 

 
 
 

1. Falla la vàlvula antiretorn 
 

2. Instal·lació de la bomba en 
sentit contrari 

 
 
 
 
 

 
- El fluid circula en el sentit contrari al 
flux de procés, per tant, en comptes 

d’avançar per formar el producte va cap 
enrere. Llavors, no s’omple el 

precipitador (càrrega) o bé no es buida 
(descàrrega).  

 
-Es veu el procés de producció 

interromput. 
 

 
-Revisió i manteniment de forma periòdica 

de les vàlvules antiretorn 
 

-Revisió de la forma en la que s’instal·len les 
bombes per assegurar que s’ha fet 

correctament. Provar que funcionen bé en 
la posta en marxa de la plant ( no en la seva 

operació) 
 

 
 

 
 

EN LLOC DE 
 
 
 
 
 

 
Entrada de matèria 
al tanc no desitjada, 
es a dir, entra una 
substància que no 

pertoca 
 
 

 
1.Error en el protocol 

(en comptes d’entrar reactiu 
sulfúric entra una matèria 

diferent) 
 
 
 

 
 
-No s’obté el producte final perquè no 
es parteix de la matèria primera 
correcta.  
 
 
 

 
-Aturar el procés de producció en quant es 
detecti l’error i tornar a començar utilitzant  

l’altre tanc disponible 
-Si no es detecta però es tenen sospites, 
analitzar el producte abans de ser venut 

 
 

DIFERENT DE 
 

Addició del àcid en 
primer lloc  

1.Error en el protocol 
 

-Pot reaccionar de forma més violenta, i 
per tant, resulta una operació més 

perillosa 
-Repassar i assegurar que el procés es 

segueix segons esta establert. 
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DIFERENT DE  
 
 
 
 

Concentració de 
l’àcid emprat  (àcid 

sulfúric 60%) 
 
 
 

 
1.Entrega errònia per part de 

la empresa subministradora, o 
bé, error per part de l’empresa 

a l’hora de fer la comanda 
 
 

 
-En cas de ser una concentració menor 
al 60%, es necessitaria més volum del 
estipulat,  i per tant, no es compleix 

l’objectiu de producció 
 

-En cas de ser més gran a 60%, es té 
un excés de reactiu, i per tant, 
augmenta el volum de residus 

-Assegurar que quan descarreguin el 
producte en el tanc d’emmagatzematge 

aquest es el que toca.  
 

- Repassar abans d’iniciar el procés 
productiu que els reactius són els 

correctes. 
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Anàlisis de riscos: HAZOP 
PLANTA DE PRODUCCIÓ D'ÀCID 

ACETILSALICÍLIC 

ÀREA 100- Primera Etapa de procés (Carboxilació) 

EQUIP: Reactor Carboxilació 

ÍTEM: R-103 

PARAULA GUIA 
(DESVIACIÓN) VARIABLE CAUSES CONSEQÜÈNCIES ACCIÓ CORRECTORA 

NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Cabal d’entrada 
de reactius 

 
(en operació de 

càrrega) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1.Error en  la vàlvula d’entrada 
al reactor, aquesta es troba 
tancada. (Per al reactiu C02) 

  
2.Falla el motor que mou el bis 

sense fi que transporta el 
reactiu fenolat sòdic 

 
3.Fugues en el sistema de 

transport de reactius 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-No s’omple el reactor, i per tant, no 

pot tindre lloc la reacció. 
 

-El procés de producció es veu alterat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
-Disposar d’una alarma de nivell baix en el 

reactor  amb el seu corresponent 
manteniment 

 
-Disposar d’una alarma de baixa pressió, ja 
que si aquesta s’activa significaria que no hi 

esta entrant cabal de gas. 
 

-Manteniment de les vàlvules del reactor  
per assegurar el seu correcte funcionament 

(1) 
 
-Disposar de vàlvules manuals que permetin 

al operari donar lloc al flux de reactiu (1) 
 
-Manteniment i revisió periòdica del motor 

del bis sense fi i de les canonades que 
transporten el CO2 des de el parc de tancs 

fins el reactor (2 i 3) 
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NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Cabal de sortida 
 

(en operació de 
descàrrega) 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

1.Error en  la vàlvula de sortida 
del reactor (es troba tancada) 

 
 

2.Falla de bombeig (falla la 
bomba de buidat) 

 
3. No hi ha corrent d’entrada 
(en operació de càrrega)  al 
reactor, i, per tant , no hi ha 

cabal de sortida (en operació de 
descàrrega) 

 
 
 
 

 
 
 
 

-No es buida el reactor. El producte 
queda retingut i, per tant, es retarda el 
cicle de producció. Provocant possibles 

solapaments de cicles productius 
 

-Possible cavitació de la bomba que 
provoca que aquesta es pugui espatllar 

 
 
 
 
 

 
 

-Aturar l’operació de descàrrega (1 i 2) per 
no malmetre els equips de bombeig. 

 
-Manteniment de les vàlvules del mesclador 
per assegurar el seu correcte funcionament 

(1) 
 
-Disposar d’una vàlvula manual que permeti 
a l’operari a donar pas al flux de sortida (1) 

 
-Doblar les bombes (2) 

 
-Accions correctores citades en la fila 

anterior (3) 
 

NO 
 
 
 
 
 

Reacció 
 
 
 
 
 

 
1.No s’assoleixen les condicions 

optimes per a que la reacció 
tingui lloc 

 
2.Falla el cabal d’entrada 
d’algun dels dos reactius 

 
  

-Paralització de la producció, i per tant, 
pèrdua de diners. 

 
 
 
 

 
-Disposar d’un correcte control de les 
variables de pressió i temperatura del 

reactor. I un bon manteniment dels 
elements que participen en aquets llaços de 

control (1) 
 

- Accions correctores citades en la primera 
fila  (2) 
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NO 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Cabal de refrigerant 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

1.Fallada de la vàlvula que 
regula el cabal de refrigerant 

 
2.Deteriorament de la canonada 
que transporta el refrigerant, es 

produeixen fugues  
 

3.Falla l’equip de servei que 
proporciona l’aigua refrigerant 

 
4.Falla el sensor encarregat de 
fer la lectura de la temperatura 

en el reactor 
 

 

 
-Pèrdua potencial sobre el control de 

l’operació 
 

- Augment  de la temperatura dins el 
reactor, llavors, possible “runaway” 

dintre el mateix. 
 

-Augment de la pressió dintre el reactor 
 
 

 
 

 

 
-Disposar, d’una alarma d’alta temperatura 

i pressió 
 

-Manteniment de les vàlvules del tanc per 
assegurar el seu correcte funcionament i 

dels diferents peces que conformen el llaç 
de control (1) 

 
-Disposar de vàlvules manuals que 

permetin obrir el cabal de refrigerant (1) 
 

-Manteniment i revisió de les canonades (2) 
 

-Revisió de forma periòdica de la torre de 
refrigeració (3) 

 
 

NO 
 
 
 
 

 

Agitació 
 
 

 
 

 
1.Si el sistema no es troba agitat 
vol dir que no hi ha entrada del 
reactiu diòxid de carboni. Donat 
que aquest s’encarrega de fer-lo 

fluïditzar 
 

 

-No té lloc la reacció perquè no està 
entrant una de les matèries primeres de 

la reacció 
 
 
 

 

-Accions correctores mencionades a 
l’apartat NO cabal d’entrada d’aquest 

mateix HAZOP 
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NO 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Gas inert (Nitrogen) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
1.Falla la vàlvula que regula el 

cabal de nitrogen 
 

2.Falla el subministrament de 
nitrogen 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
-Variació de la pressió dintre el reactor, 
concretament aquesta va disminuint ( el 

CO2 s’està consumint).I per tant, el 
reactor s’allunya de 

 trobar-se en les condicions optimes de 
treball, fenomen que es tradueix en una 
disminució significativa de la conversió 

  
-A l’hora de fer la carrega o descarrega 

de l’equip R-103 es pot generar una 
deformació en el mateix per una 

sobrepressió o buit, i per tal d’evitar 
aquest fenomen es fa passar el nitrogen 

per mantenir la pressió 
 

 

-Disposar d’una alarma de baixa pressió (1) 
 

-Disposar de una vàlvula manual que 
permeti obrir el pas de nitrogen (1) 

 
-Manteniment i revisió de les canonades i 

de la vàlvula (1) 
 

-Revisar de forma periòdica que es té el 
stock suficient de nitrogen (2) 
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MÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Fallada de la lectura del 

sensor de temperatura. Llegeix 
una temperatura errònia. Això 

provoca que  la vàlvula que 
regula el cabal de refrigerant no 

s’obri el necessari  
 

2.Absència o disminució del 
cabal refrigerant 

 
3.La temperatura a la qual entra 

el refrigerant en més elevada 
del que hauria d’esser 

 
 

-Desviació de les condicions optimes de 
reacció, per tant, la conversió queda 

afectada 
 

- Augment  de la temperatura dins el 
tanc, llavors, possible “runaway” dintre 

el mateix 
 

-Augment de la pressió dintre el reactor 
que pot derivar en una sobrepressió la 

qual pot generar una explosió 
 

-Sistema potencialment perillós 
 

-Accions correctores corresponents a la fila 
NO cabal refrigerant d’aquest mateix 

HAZOP (1 i 2) 
 

-Disposar d’un disc de ruptura 
 

-Revisió i manteniment de forma periòdica 
dels serveis auxiliars ( torre de refrigeració) 

(3) 
 

 

MÉS 
 
 
 
 
 
 

Temps d’operació 
 
 
 
 
 
 

 
1.Fallada en la apertura de les 
vàlvules de sortida del reactor 

 
2.Error de protocol 

 
 
 
 

 
-Es produeix un retard en el cicle 

productiu. Depenent del temps de 
retard es poden solapar cicles. I si es 

produeix aquest fet seria fatal perquè 
els equips no estan preparats per 

admetre el volum de dos cicles 
productius, i per tant, un hauria 

d’esperar-se a que l’altre acabés (no 
s’assoleix l’objectiu productiu i pèrdua 

de diners) 
 

 
-Manteniment de les vàlvules del reactor  

per assegurar el seu correcte funcionament 
(1) 

 
-Repassar i confirmar que l’equip R-103 
treballa en els paràmetres indicats pel 

protocol (2) 
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MÉS 
 
 
 
 
 
 

Pressió 
 

 
 

 
 

 
1.Problemes amb la vàlvula que 
permet la entrada de nitrogen 
dins el reactor (oberta més del 

compte) 
 

2.Entra més cabal de CO2 del 
establert. 

 
3. Que per algun motiu (fila 
anterior) hagi augmentat la 

temperatura dins el tanc 
 

-Desviació de les condicions òptimes de 
reacció, i per tant, no s’obté la quantitat 
de producte esperada fent que es pugui 

no assolir els objectius de producció  
 

-Si es produeixi massa pressió pot 
derivar en una explosió 

 
 

-Disposar d’un indicador o alarma que avisi 
en cas de que es produeixi aquesta 

sobrepressió 
  

-Comptar amb un disc de ruptura amb la 
seva corresponent revisió i manteniment 

(1) 
 

-Revisió tant dels indicadors de pressió com 
els de temperatura 

 

 
 
 
 

MENYS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Fallada de la lectura del sensor 

de temperatura. Llegeix una 
temperatura errònia ( en aquest 
cas com si estigués per  sobre el 
set- point). Això provoca que  la 

vàlvula que regula el cabal de 
refrigerant s’obri més del 

necessari  
 

2.El CO2,  (que s’encarrega en 
part d’esclafar el reactor 

inicialment) entri a una menor 
temperatura. 

 

 
-Augment  del cabal de refrigerant, 
massa refredament del reactor (1) 

 
-Desviació de les condicions òptimes de 
reacció, i per tant, no s’obté la quantitat 
de producte esperada fent que es pugui 
no assolir els objectius de producció (1) 

 
-Augmenta el temps d’operació donat 

que es triga més en assolir la 
temperatura desitjada (2) 

 
 

 
- Disposar, d’una alarma de baixa 

temperatura  
 

-Revisió periòdica de l’estat de la 
instrumentació utilitzada en els llaços de 

control (1) 
 

-Canonades per les quals circuli el diòxid de 
carboni calent per tal d’evitar pèrdues de 

calor (2) 
 

-Manteniment de l’aïllant de les canonades 
que transporta el CO2 (2) 
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MENYS 
 
 
 

 
 
 

Pressió 
 
 
 
 

 
 
 

 
1.Problemes amb la vàlvula que 
permet la entrada de nitrogen 

dins el reactor (tancada més del 
compte) 

 
2.Entra menys  cabal de CO2 del 

establert. 
 
 
 

-Desviació de les condicions òptimes de 
reacció, i per tant, no s’obté la quantitat 
de producte esperada fent que es pugui 

no assolir els objectius de producció  
 
 

 
 

-Disposar d’un indicador o alarma que avisi 
en cas de que es produeixi aquesta  

disminució de la pressió 
  
 

-Revisió tant dels indicadors de pressió com 
els de temperatura 

 
 
 

MENYS 
 
 
 
 
 

 
 

Temps d’operació 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.Fallada en la apertura de les 

vàlvules de sortida dels 
mescladors (s’obren abans de 

temps) 
 

2.Error de protocol 
 
 
 

 

-La reacció no finalitza, i per tant, no 
s’assoleix la conversió estimada donat 

que  els reactius no terminin de 
reaccionar. Conseqüentment, 

disminueix la producció de matèria 
primera que servirà per realitzar l’API i 

augmenta el volum de residus 
 

 
 

-Revisió i manteniment de les vàlvules de 
sortida del reactor (1) 

 
-Repassar i confirmar que s’han dut a 

terme tots els passos que indica el protocol 
(2) 
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INVERS 
 
 
 
 
 
 

 
Cabal d’entrada i 
cabal de sortida 

 
(operacions de 

càrrega i 
descàrrega) 

 
 

 

 
 
 

1. Falla la vàlvula antiretorn 
 

2. Instal·lació de la bomba en 
sentit contrari 

 
 
 
 
 

 
- El fluid circula en el sentit contrari al 
flux de procés, per tant, en comptes 

d’avançar per formar el producte va cap 
enrere. Llavors, no s’omple el reactor 

(càrrega) o bé no es buida (descàrrega).  
 

-Es veu el procés de producció 
interromput. 

 

 
-Revisió i manteniment de forma periòdica 

de les vàlvules antiretorn 
 

-Revisió de la forma en la que s’instal·len les 
bombes per assegurar que s’ha fet 

correctament. Provar que funcionen bé en 
la posta en marxa de la plant ( no en la seva 

operació) 
 

 
 

 
 

EN LLOC DE 
 
 
 
 
 

 
Entrada de matèria 
al tanc no desitjada, 
es a dir, entra una 
substància que no 

pertoca 
 
 

 
1.Error en el protocol 

(en comptes d’entrar  diòxid de 
carboni entra una matèria 

diferent) 
 
 
 

 
 
-No s’obté el producte final perquè no 

es parteix de la matèria primera 
correcta. 

 
 
 

 
-Aturar el procés de producció en quant es 
detecti l’error i tornar a començar utilitzant  

l’altre tanc disponible 
-Si no es detecta però es tenen sospites, 
analitzar el producte abans de ser venut 
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A PART  
 
 
 
 
 
 

Disminució de la 
concentració de 

producte 
 
 
 
 

 

 
1.En l’etapa anterior (E-102) no 
s’aconsegueix eliminar suficient 

aigua, la qual es un element 
inhibidor de la reacció 

 
2.Més presencia de residus de 
l’esperada, degut a  la M-101 
(menys temps d’operació del 

necessari, error en la 
concentració de la base 
emprada, entre d’altres)   

-No s’obté la quantitat es esperada del 
producte final, la qual cosa es tradueix 
,en possiblement, no assolir l’objectiu 

de  producció, a la par que augmenta el 
volum de residus  

 
 
 

-Assegurar-se que els equips anterior es 
treballen en les condicions optimes, les qual 
es troben explicades en el protocol que s’ha 

de seguir per dur a terme el procés 
 

-Seguir les accions correctores citades en 
dits equips 
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Anàlisis de riscos: HAZOP 
PLANTA DE PRODUCCIÓ D'ÀCID 

ACETILSALICÍLIC 

ÀREA 100- Primera Etapa de procés (Carboxilació) 

EQUIP: Reactor Acetilació 

ÍTEM: R-301 

PARAULA GUIA 
(DESVIACIÓN) VARIABLE CAUSES CONSEQÜÈNCIES ACCIÓ CORRECTORA 

NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Cabal d’entrada 
de reactius 

 
(en operació de 

càrrega) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1.Error en  la vàlvula d’entrada 
al reactor, aquesta es troba 

tancada. (Per al reactiu 
anhidre acètic) 

  
2.Falla el motor que mou el 
serpentí que transporta el 

reactiu àcid salicílic 
 

3.Fugues en el sistema de 
transport de reactius 

 
4.Falla el sistema de bombeig 
(falla la bomba d’ompliment)  

 
 
 
 
 

 
-No s’omple el reactor, i per tant, no 

pot tindre lloc la reacció final 
d’obtenció de l’AP 

 
-El procés de producció es veu alterat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
-Disposar d’una alarma de nivell baix en el 

reactor  amb el seu corresponent 
manteniment 

 
 
-Manteniment de les vàlvules del reactor  

per assegurar el seu correcte 
funcionament (1) 

 
-Disposar de vàlvules manuals que 

permetin al operari donar lloc al flux de 
reactiu (1) 

 
-Manteniment i revisió periòdica del 

motor del bis sense fi i de les canonades 
que transporten el reactiu  des de el parc 

de tancs fins el reactor (2 i 3) 
 

-Doblament de les bombes (4) 
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NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Cabal de sortida 
 

(en operació de 
descàrrega) 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

1.Error en  la vàlvula de sortida 
del reactor (es troba tancada) 

 
 

2.Falla de bombeig (falla la 
bomba de buidat) 

 
3. No hi ha corrent d’entrada 
(en operació de càrrega)  al 
reactor, i, per tant , no hi ha 

cabal de sortida (en operació de 
descàrrega) 

 
 
 
 

 
 
 
 

-No es buida el reactor. El producte 
queda retingut i, per tant, es retarda el 
cicle de producció. Provocant possibles 

solapaments de cicles productius 
 

-Possible cavitació de la bomba que 
provoca que aquesta es pugui espatllar 

 
 
 
 
 

 
 

-Aturar l’operació de descàrrega (1 i 2) per 
no malmetre els equips de bombeig. 

 
-Manteniment de les vàlvules del mesclador 
per assegurar el seu correcte funcionament 

(1) 
 
-Disposar d’una vàlvula manual que permeti 
a l’operari a donar pas al flux de sortida (1) 

 
-Doblar les bombes (2) 

 
-Accions correctores citades en la fila 

anterior (3) 
 

NO 
 
 
 
 
 

 

Cabal d’entrada 
d’aigua 

 
 
 
 
 

 
1.Error en  la vàlvula d’entrada 

al reactor, aquesta es troba 
tancada 

 
2.Falla el sistema de bombeig 
(falla la bomba d’ompliment)  

 
3.Fugues en el sistema de 

transport de l’aigua  
 

-S’addiciona aquesta petita quantitat 
d’aigua al final de la reacció per tal de 
revertir les reaccions secundaries que 

tenen lloc. 
 

-Si no s’afegeix apareix un residu el qual 
es àcid acetilsalicílic en forma 

d’anhídrica, i per tant, augmenten 
impureses i disminueix concentració del 

producte 

-Manteniment de les vàlvules del reactor  
per assegurar el seu correcte funcionament 

i, també, de les canonades (1 i 3) 
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NO 
 
 
 
 

Cabal d’entrada de 
àcid sulfúric 

 
 
 
 

1.Error en  la vàlvula d’entrada 
al reactor, aquesta es troba 

tancada 
 

2.Falla el sistema de bombeig 
(falla la bomba d’ompliment)  

 
3.Fugues en el sistema de 

transport de l’aigua  
 

-Si no s’addiciona aquesta substancia no 
té lloc la reacció ( i per tant, no hi ha 
producció) donat que es tracta del 

catalitzador. Es necessita un medi àcid 
per tal de generar l’àcid acetilsalicílic 

 
  

-Manteniment de les vàlvules del reactor  
per assegurar el seu correcte funcionament 

i, també, de les canonades (1 i 3) 
-Doblar la bomba que subministra aquest 

reactiu i que es troba en el parc de tancs (2) 
 

NO 
 
 
 
 
 

Reacció 
 
 
 
 
 

 
1.No s’assoleixen les condicions 

optimes per a que la reacció 
tingui lloc 

 
2.Falla el cabal d’entrada 
d’algun dels dos reactius 

 
3.Absènca o disminució de 

l’agent catalitzador 
 
  

-Paralització de la producció, i per tant, 
pèrdua de diners. 

 
 
 
 
 

 
-Disposar d’un correcte control de les 
variables de pressió i temperatura del 

reactor. I un bon manteniment dels 
elements que participen en aquets llaços de 

control (1) 
 

- Accions correctores citades en NO cabal 
d’entrada i en NO cabal d’entrada d’àcid 

sulfúric d’aquest HAZOP (2) 
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NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agitació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Falla el motor de l’agitador 

 
2.No es troba encès el motor 
que el fa girar degut a que no 

s’ha seguit correctament el 
protocol 

 
 
 
 
 
 

 
-El sistema no es troba en un règim 

homogeni, i aquest fet pot derivar en 
l’aparició de punts calents i, en que tot, 

el reactor no estigui en el pH que ha 
d’estar 

 
-La temperatura no es uniforme en tot 

el volum del tanc, i , per tant la 
conversió tampoc es igual fent que la 

global pugui disminuir.  
 

-Dificulta la lectura de la temperatura, a 
la par que es dificulta la interacció entre 

els diferents reactius i  amb el 
catalitzador 

 

-Revisions periòdiques i millor manteniment 
del motor de l’agitador (1) 

 
-Repassar i confirmar que s’han dut a terme 

tots els passos que indica el protocol (2) 
   

 
 
 

NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gas inert (Nitrogen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Falla la vàlvula que regula el 

cabal de nitrogen 
 

2.Falla el subministrament de 
nitrogen 

 
 
 
 
 
 
 

-No es pot inertitzar l’atmosfera dins el 
reactor, i, per tant, no queda desplaçat 
l’oxigen present en el mateix (el reactiu 
anhidre acètic es inflamable). 
Conseqüentment, Possible explosió o 
incendi quan s’està utilitzant  l’equip.  

 
-A l’hora de fer la carrega o descarrega 

de l’equip R-301 es pot generar una 
deformació en el mateix per una 

sobrepressió o buit, i per tal d’evitar 
aquest fenomen es fa passar el nitrogen 

per mantenir la pressió 

-Disposar d’una alarma de baixa pressió (1) 
 

-Disposar de una vàlvula manual que 
permeti obrir el pas de nitrogen (1) 

 
-Manteniment i revisió de les canonades i 

de la vàlvula (1) 
 

-Revisar de forma periòdica que es té el 
stock suficient de nitrogen (2) 

-Disposar de les mesures de seguretat 
necessàries que evitin el foc o explosió (per 

exemple, extintors) 
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NO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cabal de refrigerant 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Fallada de la vàlvula que 

regula el cabal de refrigerant 
 

2.Deteriorament de la canonada 
que transporta el refrigerant, es 

produeixen fugues  
 

3.Falla l’equip de servei que 
proporciona l’aigua refrigerant 

 
4.Falla el sensor encarregat de 
fer la lectura de la temperatura 

en el reactor 
 

 

 
-Pèrdua potencial sobre el control de 

l’operació 
 

- Augment  de la temperatura dins el 
reactor, llavors, possible “runaway” 

dintre el mateix. 
 

-Augment de la pressió dintre el reactor 
 
 
 
 
 

 
-Disposar, d’una alarma d’alta temperatura i 

pressió 
 

-Manteniment de les vàlvules del tanc per 
assegurar el seu correcte funcionament i 

dels diferents peces que conformen el llaç 
de control (1) 

 
-Disposar de vàlvules manuals que permetin 

obrir el cabal de refrigerant (1) 
 

-Manteniment i revisió de les canonades (2) 
 

-Revisió de forma periòdica de la torre de 
refrigeració (3) 

 

 
 
 
 

NO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cabal de calefacció 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Fallada de la vàlvula que 

regula el cabal de calefacció 
 

2.Deteriorament de la canonada 
que transporta el vapor, es 

produeixen fugues  
 

3.Falla l’equip de servei que 
proporciona el vapor 

 

 
-No s’assoleix la temperatura optima 
per a que tingui lloc la reacció, i per 

tant, aquesta no es produeix. 
 

-Retard en el cicle de producció i pèrdua 
de diners 

 
 
 
 

 
-Disposar, d’una alarma de baixa 

temperatura  
-Manteniment de les vàlvules del tanc per 
assegurar el seu correcte funcionament i 

dels diferents peces que conformen el llaç 
de control (1 i 4) 

 
-Disposar de vàlvules manuals que permetin 

obrir el cabal de refrigerant (1) 
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 4.Falla el sensor encarregat de 
fer la lectura de la temperatura 

en el reactor 
 

-Manteniment i revisió de les canonades i 
caldera (2 i 3)  

 
 

MÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Fallada de la lectura del 

sensor de temperatura. Llegeix 
una temperatura errònia. Això 

provoca que  la vàlvula que 
regula el cabal de refrigerant no 

s’obri el necessari 
 

2.Absència o disminució del 
cabal refrigerant 

 
3.La temperatura a la qual entra 

el refrigerant en més elevada 
del que hauria d’esser 

 
 

-Desviació de les condicions optimes de 
reacció, per tant, la conversió queda 

afectada 
 

- Augment  de la temperatura dins el 
tanc, llavors, possible “runaway” dintre 

el mateix 
 

-Augment de la pressió dintre el reactor 
que pot derivar en una sobrepressió la 

qual pot generar una explosió 
 

-Sistema potencialment perillós 
 

-Accions correctores corresponents a la fila 
NO cabal refrigerant d’aquest mateix 

HAZOP (1 i 2) 
 

-Revisió i manteniment de forma periòdica 
dels serveis auxiliars ( torre de refrigeració) 

(3) 
 
 
 
 

MÉS 
 
 
 
 
 
 

Temps d’operació 
 
 
 
 
 
 

 
1.Fallada en la apertura de les 
vàlvules de sortida del reactor 

 
2.Error de protocol 

 
 
 
 

-Es produeix un retard en el cicle 
productiu. Depenent del temps de 

retard es poden solapar cicles. I si es 
produeix aquest fet seria fatal perquè 

els equips no estan preparats per 
admetre el volum de dos cicles 
productius, i per tant, un hauria 

d’esperar-se a que l’altre acabés (no 
s’assoleix l’objectiu productiu i pèrdua 

de diners) 

 
-Manteniment de les vàlvules del reactor  

per assegurar el seu correcte funcionament 
(1) 

 
-Repassar i confirmar que l’equip R-103 
treballa en els paràmetres indicats pel 

protocol (2) 
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MÉS 
 
 
 
 
 
 

Pressió 
 

 
 

 
 

 
1. Que per algun motiu (fila 
anterior) hagi augmentat la 

temperatura dins el tanc 
 
 
 
 

-Desviació de les condicions òptimes de 
reacció, i per tant, no s’obté la quantitat 
de producte esperada fent que es pugui 

no assolir els objectius de producció  
 

-Si es produeixi massa pressió pot 
derivar en una explosió 

 
 

-Disposar d’un indicador o alarma que avisi 
en cas de que es produeixi aquesta 

sobrepressió 
  

-Comptar amb sistema d’alleujament de 
pressió  amb la seva corresponent revisió i 

manteniment (1) 
 

-Revisió tant dels indicadors de pressió com 
els de temperatura 

 

 
 
 
 

MENYS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Fallada de la lectura del sensor 

de temperatura. Llegeix una 
temperatura errònia ( en aquest 
cas com si estigués per  sobre el 
set- point). Això provoca que  la 

vàlvula que regula el cabal de 
refrigerant s’obri més del 

necessari  
 
 
 
 

 
-Augment  del cabal de refrigerant, 
massa refredament del reactor (1) 

 
-Desviació de les condicions òptimes de 
reacció, i per tant, no s’obté la quantitat 
de producte esperada fent que es pugui 
no assolir els objectius de producció (1) 

 
  
 

 
- Disposar, d’una alarma de baixa 

temperatura  
 

-Revisió periòdica de l’estat de la 
instrumentació utilitzada en els llaços de 

control (1) 
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MENYS 
 
 
 
 
 

 
 

Temps d’operació 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.Fallada en la apertura de les 

vàlvules de sortida dels 
mescladors (s’obren abans de 

temps) 
 

2.Error de protocol 
 
 
 

 

-La reacció no finalitza, i per tant, no 
s’assoleix la conversió estimada donat 

que  els reactius no terminin de 
reaccionar. Conseqüentment, 

disminueix la producció de matèria 
primera que servirà per realitzar l’API i 

augmenta el volum de residus 
 

 
 

-Revisió i manteniment de les vàlvules de 
sortida del reactor (1) 

 
-Repassar i confirmar que s’han dut a 

terme tots els passos que indica el protocol 
(2) 

 
 
 

 
 
 
 

INVERS 
 
 
 
 
 
 

 
Cabal d’entrada i 
cabal de sortida 

 
(operacions de 

càrrega i 
descàrrega) 

 
 
 

 
 
 

1. Falla la vàlvula antiretorn 
 

2. Instal·lació de la bomba en 
sentit contrari 

 
 
 
 
 

 
- El fluid circula en el sentit contrari al 
flux de procés, per tant, en comptes 

d’avançar per formar el producte va cap 
enrere. Llavors, no s’omple el reactor 

(càrrega) o bé no es buida (descàrrega).  
 

-Es veu el procés de producció 
interromput. 

 

 
-Revisió i manteniment de forma periòdica 

de les vàlvules antiretorn 
 

-Revisió de la forma en la que s’instal·len 
les bombes per assegurar que s’ha fet 

correctament. Provar que funcionen bé en 
la posta en marxa de la plant ( no en la seva 

operació) 
 
 
 

 
 

EN LLOC DE 
 
 

 

 
Entrada de matèria 
al tanc no desitjada, 
es a dir, entra una 
substància que no 

pertoca 
 

 
1.Error en el protocol 

(en comptes d’entrar  anhidre 
acètic  entra una matèria 

diferent) 
 

 

 
 

-No s’obté el producte final perquè no 
es parteix de la matèria primera 

correcta. 
 

 

 
-Aturar el procés de producció en quant es 
detecti l’error i tornar a començar utilitzant  

l’altre tanc disponible 
-Si no es detecta però es tenen sospites, 
analitzar el producte abans de ser venut 
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A PART  
 
 
 
 
 
 

Disminució de la 
concentració de 

producte 
 
 
 
 

 

 
1.En l’etapa anterior (E-102) no 
s’aconsegueix eliminar suficient 

aigua, la qual es un element 
inhibidor de la reacció 

 
2.Més presencia de residus de 
l’esperada, degut a  la M-101 
(menys temps d’operació del 

necessari, error en la 
concentració de la base 
emprada, entre d’altres)   

-No s’obté la quantitat es esperada del 
producte final, la qual cosa es tradueix 
,en possiblement, no assolir l’objectiu 

de  producció, a la par que augmenta el 
volum de residus  

 
 
 

-Assegurar-se que els equips anterior es 
treballen en les condicions optimes, les qual 
es troben explicades en el protocol que s’ha 

de seguir per dur a terme el procés 
 

-Seguir les accions correctores citades en 
dits equips 

 
 

A PART  
 
 
 
 
 

 

Disminució de la 
concentració de 

producte 
 
 
 
 

 

 
1.En les etapes anteriors P-201 i 

Cr-203 no s’aconsegueix els 
resultats esperats. En el tanc 

precpitador, per algun motiu no 
precipita tot l’àcid salicílic 

esperat  i en el cristal·litzador no 
s’elimina tota la impuresa de 

l’isòmer d’àcid salicílic   
 
 

-No s’obté la quantitat es esperada del 
producte final, la qual cosa es tradueix 
,en possiblement, no assolir l’objectiu 

de  producció, a la par que augmenta el 
volum de residus  

 
 

 

-Assegurar-se que els equips anterior es 
treballen en les condicions optimes, les qual 
es troben explicades en el protocol que s’ha 

de seguir per dur a terme el procés 
 

-Seguir les accions correctores citades en 
dits equips 
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Anàlisis de riscos: HAZOP 
PLANTA DE PRODUCCIÓ D'ÀCID 

ACETILSALICÍLIC 

ÀREA 200 i 300- Segona i Tercera Etapa de procés (Obtenció del àcid  
salicílic i acetilsalicílic) 

EQUIP: Cristal·litzadors  

ÍTEM: Cr-203 i Cr-302 

PARAULA GUIA 
(DESVIACIÓN) VARIABLE CAUSES CONSEQÜÈNCIES ACCIÓ CORRECTORA 

NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cabal d’entrada 
 
 

(en operació de 
càrrega) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1.Error en  la vàlvula d’entrada  
d’aigua pel Cr-203 o en la vàlvula 
d’entrada de producte provinent 

del R-301 pel Cr-302 
 
  

2.Falla el sistema de bombeig 
(falla la bomba d’ompliment) per 
Cr-302 o  falla el motor del bis sin 

fi del Cr-203  
 

3.Fugues en el sistema de 
transport de reactius 

 
 
 
 
 
 
 

 
-No s’omplen els cristal·litzadors, i , per 

tant no es pot purificar cap dels dos 
productes (àcid salicílic i àcid 

acetilsalicílic) 
 

-El procés de producció es veu 
interromput. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
-Disposar d’una alarma de nivell baix en el 
cristal·litzador  amb el seu corresponent 

manteniment 
 

-Manteniment de les vàlvules del 
cristal·litzador   per assegurar el seu correcte 

funcionament (1) 
 

-Instal·lar  vàlvules manuals (1) 
 

-Doblar les bombes (2) 
 

-Millorar el manteniment del motor del bis sin 
fi (2) 

 
-Manteniment i revisió periòdica de les 

canonades (3) 
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NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Cabal de sortida 
 

(en operació de 
descàrrega) 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

1.Error en  la vàlvula de sortida 
del cristal·litzador  (es troba 

tancada) 
 
 

2.Falla de bombeig (falla la 
bomba de buidat) 

 
3. No hi ha corrent d’entrada 
(en operació de càrrega)  al 

mesclador, i, per tant , no hi ha 
cabal de sortida (en operació de 

descàrrega) 
 
 
 
 

 
 
 
 

-No es buida el cristal·litzador . El 
producte queda retingut i, per tant es 

retarda el cicle de producció. Provocant 
possibles solapaments de cicles 

productius 
 

-Possible cavitació de la bomba que 
provoca que aquesta es pugui espatllar 

 
 
 
 
 

 
 

-Disposar d’una alarma de nivell alt  en 
l’equip amb el seu corresponent 

manteniment 
 

-Aturar l’operació de descàrrega (1 i 2) per 
no malmetre els equips de bombeig. 

 
-Manteniment de les vàlvules del equip per 
assegurar el seu correcte funcionament (1) 

 
-Doblar les bombes (2) 

 
-Accions correctores citades en la fila 

anterior (3) 
 
 

NO 
 
 
 
 
 

 
 

Agitació 
 
 
 
 

 
 
 

 
1.Falla el motor de l’agitador 

 
2.No es troba encès el motor 
que el fa girar degut a que no 

s’ha seguit correctament el 
protocol 

 
 
 

 

-Es duu a terme una agitació molt suau 
per tal de afavorir la refrigeració en tot 

el volum del tanc. Per tant l’objectiu 
d’aquest agitador es fer una fase més 

homogènia. 
Si es prescindeix del mateix no hi ha una 

bona eliminació de la calor, 
conseqüentment pot no cristal·litzar 
tota la massa necessària o fer-lo de 

forma diferent segons la regió del tanc 
 

-Revisions periòdiques i millor manteniment 
del motor de l’agitador (1) 

 
-Repassar i confirmar que s’han dut a terme 

tots els passos que indica el protocol (2) 
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NO 
 
 
 
 
 
 
 

Cabal de refrigerant 
 
 
 
 
 
 
 

1.Fallada de la vàlvula que 
regula el cabal de refrigerant 

 
2.Deteriorament de la canonada 
que transporta el refrigerant, es 

produeixen fugues  
 

3.Falla l’equip de servei que 
proporciona l’aigua refrigerant 

 
4.Falla el sensor encarregat de 
fer la lectura de la temperatura 

en els cristal·litzadors  
 
 

-Si no hi ha cabal de refrigerant la 
temperatura del producte que entra al 
cristal·litzador no pot disminuir, i per 

tant, aquest equip no compleix amb el 
seu objectiu de formar cristalls només 
del producte d’interès (les impureses 

queden en la fase líquida) 
 

-El producte final (API) presenta un 
percentatge d’impureses força més 

elevat del que hauria de tindre 
 
  
  

-Manteniment de les vàlvules del tanc per 
assegurar el seu correcte funcionament i 

dels diferents peces que conformen el llaç 
de control (1) 

 
-Disposar de vàlvules manuals que permetin 

obrir el cabal de refrigerant (1) 
 

-Manteniment i revisió de les canonades (2) 
 

-Revisió de forma periòdica de la torre de 
refrigeració i del chiller (3) 

 

MÉS 
 
 
 
 
 
 

 

Temperatura 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Augment de la temperatura 
en el equip anterior (Veure els 

HAZOP’s corresponents per 
identificar els possibles motius) 

 
Cr-203 La matèria d’entrada 
prové del tanc precipitador P-

201 
 

Cr-302 La matèria prové del 
reactor R-301 

 

-Per ambdós casos, un augment de la 
temperatura només es dona si els 

cabals de càrrega entren més calents 
del previst. Llavors, les necessitats de 

refrigeració augmenten, i ho faran més 
o menys depenent  que tant hagi  

incrementat la temperatura  
 
 
 
 

-Accions correctores corresponents als 
HAZOP’s dels equips que es situen abans 
dels cristal·litzadors Cr-203 i Cr-302  que 

provoquen que aquesta treballi a més 
temperatura 

 
-Els equips de serveis haurien d’estar 

dimensionats amb cert marge per tal de 
cobrir necessitats més grans que es puguin 
donar de forma puntual, com en aquest cas  
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MÉS 
 
 
 
 
 
 

Temps d’operació 
 
 
 
 
 
 

 
1.Fallada en la apertura de les 

vàlvules de sortida dels 
cristal·litzadors 

 
2.Error de protocol 

 
 
 
 

 
-Es produeix un retard en el cicle 

productiu. Depenent del temps de 
retard es poden solapar cicles. I si es 

produeix aquest fet seria fatal perquè 
els equips no estan preparats per 

admetre el volum de dos cicles 
productius, i per tant, un hauria 

d’esperar-se a que l’altre acabés (no 
s’assoleix l’objectiu productiu i pèrdua 

de diners) 
 

 
-Manteniment de les vàlvules del mesclador 
per assegurar el seu correcte funcionament 

(1) 
 

-Disposar d’un tanc buit per poder 
emmagatzemar les dissolucions en cas de 

produir-se solapaments de cicles productius 
 

-Repassar i confirmar que els equips 
treballen en els paràmetres indicats pel 

protocol (2) 
 

MÉS 
 
 
 
 

Agitació 
 
 
 
 

1.Augment de la velocitat 
d’agitació, degut, segurament a 
un error per part dels operaris 

 
 

 
-Si la velocitat de l’impulsor es massa 

elevada es forma un vòrtex, i, no 
afavoreix a la formació dels cristalls. A 
més, de que es generen més esforços 

(tensions) en el recipient 
 
 

 
-Repassar i confirmar que els equips 

treballen en els paràmetres indicats pel 
protocol (1) 
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MÉS 
 
 
 
 
 

Cabal de refrigerant 
 
 
 
 

1.Fallada de la lectura del 
sensor de temperatura. Llegeix 
una temperatura errònia. Això 

provoca que  la vàlvula que 
regula el cabal de refrigerant  

s’obri més del necessari 
  
 

 
-Disminució de la temperatura 

 
-No tindria cap efecte negatiu sobre el 
sistema, si no més aviat seria positiu 

donat que quant més diferencia hi hagi 
en el salt tèrmic millor es formaran els 
cristall. Però, això, el que comportaria 

seria una despesa econòmica més 
elevada sense ser realment necessària    

-Revisió periòdica de l’estat de la 
instrumentació utilitzada en els llaços de 

control (1) 
 
 
 

 
 

 

MÉS 
 
 
 
 
 
 

Volum de matèria 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.Augment del cabal d’entrada 
 durant la càrrega per un mal 

calibratge de la bomba (Per Cr-
203, entra més aigua de la 

necessària) 
 

(Només hi haurà un augment 
del volum en Cr-302  si es 

produeix aquest fenomen en Cr-
203)  

 
 
 

 
-Augmentar la quantitat d’aigua més del 

necessari pot fer que es perdi més 
quantitat del producte a cristal·litzar 

 
-Depenent de que tant gran sigui aquest 
augment els equips següents no podran 
treballar perquè no estaran preparats    

 
 
 

 

-Disposar d’alarmes o indicadors que avisin 
en cas de que s’excedeixi el nivell del tanc 

establert 
 
-Revisió i manteniment de la instrumentació 
(sobretot sensors i vàlvules) utilitzada en el 

llaç de control de nivell 
 

-Repassar i assegurar-se que la bomba de 
serveis ha sigut calibrada de forma correcta 
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MENYS 
 
 
 
 
 
 

 

Temperatura 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.Disminució de la temperatura 
en els equips anteriors (Veure 
els HAZOP’s corresponents per 
identificar els possibles motius) 

 
Cr-203 La matèria d’entrada 
prové del tanc precipitador P-

201 
 

Cr-302 La matèria prové del 
reactor R-301 

 

 
-Si els corrents de càrrega dels equips 

entren a una temperatura més baixa de 
la esperada, l’efecte que tindria és un 
estalvi energètic perquè es reduiria el 

salt tèrmic a realitzar 
 

(Aquest fet, però, es poc probable que 
passi) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

-Cap mesura 
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MENYS 
 
 
 
 

 

Temps d’operació 
 
 
 
 

 

 
1.Fallada en la apertura de les 

vàlvules de sortida dels 
mescladors (s’obren abans de 

temps) 
 

2.Error de protocol 
 
 

-No dona temps a que tot el producte 
d’interès cristal·litzi, i per tant,  
disminueix la quantitat final de 

producte que se n’obté fent que, pot 
ser, no sigui possible assolir els 

objectius productius i que contingui 
més volum d’impureses. 

 

-Revisió i manteniment de les vàlvules de 
sortida dels mescladors (1) 

  
-Repassar i confirmar que s’han dut a terme 

tots els passos que indica el protocol (2) 
 

 

MENYS 
 

 
 

Velocitat d’agitació 
 

 
 

 
1.Disminueix  la velocitat 

d’agitació 
 
 

 
-No tindria cap efecte particularment 

greu, ja que l’agitació que es duu a 
terme ja es suau i baixa  

 

-Cap mesura 
 
 
 

MENYS 
 
 
 
 
 
 

Cabal de refrigerant 
 
 
 
 
 

1.Fallada de la lectura del 
sensor de temperatura. Llegeix 
una temperatura errònia. Això 

provoca que  la vàlvula que 
regula el cabal de refrigerant  

s’obri menys del necessari 
  
 

 
-No disminueix tot el necessari  la 

temperatura 
 

-No es produeix el salt tèrmic que es 
requereix, i, per tant, dificulta la 

formació dels cristalls. 
Conseqüentment, la purificació dels 

productes no és l’òptima   
  

-Revisió periòdica de l’estat de la 
instrumentació utilitzada en els llaços de 

control (1) 
 

-Disposar de vàlvules manuals que permetin 
obrir el necessari el pas de refrigerant  
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MENYS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volum de matèria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Disminució del cabal 

d’entrada per un mal calibratge 
de la bomba, o bé,  

 fugues en les canonades que 
arriben a l’entrada del tanc 

 
(Només hi haurà un disminució 

del volum en Cr-302 si es 
produeix aquest fenomen en la 

Cr-203) 
 
 
 
 
 

- En Cr-203 es carrega amb un cabal 
d’aigua  provinent de l’àrea de serveis i 
el sòlid extret de la centrífuga S-202.I si 

no hi entra la quantitat d’aigua 
necessària no es pot eliminar el 

percentatge (petit) de l’isòmer que es 
forma en P-201, i per tant, s’obtindrà un 

producte final amb més quantitat 
d’impureses 

 
-La centrífuga que ve desprès de l’equip 
Cr-203 haurà de treballar amb un volum 

d’aigua més gran 
 

 

 
-Disposar d’alarmes o indicadors que avisin 

en cas de no es tingui el nivell suficient 
 
-Revisió i manteniment de la instrumentació 
(sobretot sensors i vàlvules) utilitzada en el 

llaç de control de nivell 
 

-Revisió i manteniment de l’estat de les 
canonades (1) 

 
- Repassar i assegurar-se que la bomba de 

serveis ha sigut calibrada de forma correcta 
 
 

 
 
 
 

INVERS 
 
 
 
 
 
 

 
Cabal d’entrada i 
cabal de sortida 

 
(operacions de 

càrrega i 
descàrrega) 

 
 
 

 
 
 
1. Falla la vàlvula antiretorn 
 
2. Instal·lació de la bomba en 
sentit contrari 
 
 
 
 
 

 
- El fluid circula en el sentit contrari al 
flux de procés, per tant, en compte de 
avançar per formar el producte va cap 

enrere. Llavors, no s’omple el 
mesclador (càrrega) o bé no es buida 

(descàrrega).  
 

-Es veu el procés de producció  
interromput. Si passa en el Cr-203, Cr-

302 directament no pot treballar 
 

 
-Revisió i manteniment de forma periòdica 

de les vàlvules antiretorn 
 

-Revisió de la forma en la que s’instal·len les 
bombes per assegurar que s’ha fet 

correctament. Provar que funcionen bé en 
la posta en marxa de la plant ( no en la seva 

operació) 
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Anàlisis de riscos: HAZOP 
PLANTA DE PRODUCCIÓ D'ÀCID 

ACETILSALICÍLIC 

ÀREA 000-100-200 i 300 

EQUIP: Bombes del procés productiu 

 PARAULA GUIA 
(DESVIACIÓN) VARIABLE CAUSES CONSEQÜÈNCIES ACCIÓ CORRECTORA 

NO 
 
 
 
 
 

Cabal 
 
 
 
 
 

1.Falla la bomba 
 

2.Falla la vàlvula que es        
col·loca amb anterioritat a la 

bomba  
 

3.Fugues en les canonades 
 

 

-El procés de producció es veu alterat, 
tenint un efecte més negatiu si les 

bombes s’espatllen són les de l’inici 
del procés   

 
-Acumulació de producte i fluids en els 

equips anteriors, ja que aquests no 
poden ser buidats 

 
 

-Utilitzar la bomba doblada (difícilment 
presentaran anomalies les dos a la 

vegada) 
 
 
 
 
 

MENYS 
 
 
 
 

Cabal 
 
 
 
 

1.Falla la vàlvula d’entrada, 
aquesta es troba més tancada 

del normal 
 

2.Falla la bomba 
 
 

-El procés de producció es veu alterat, 
tenint un efecte més negatiu si les 

bombes s’espatllen són les de l’inici 
del procés   

 
-Acumulació de producte i fluids en els 

equips anteriors, ja que aquests no 
són del tot buidats 

 

-Utilitzar la bomba doblada 
 
 
 
 
 

INVERS Sentit del flux 

1.Falla la bomba 
 

2.Mala instal·lació de la bomba 

-Provoca retard en el procés de 
producció, i, per tant, no es 

compleixen els objectius  

-Disposar d’una vàlvula antiretorn 
-Utilitzar la bomba doblada 
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NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cabal d’entrada 
de reactius 

 
(en operació de 

càrrega) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1.Error en  la vàlvula d’entrada  
als bescanviadors, o bé, error 
en la vàlvula de sortida dels 

equips anteriors (M-101, R-103 
i E-104, respectivament) 

 
  

2.Falla el sistema de bombeig 
(falla la bomba que buida 
l’equip anterior i omple el 

bescanviador)  
 

3.Fugues en el sistema de 
transport de productes 

 
 
 

 
-El bescanviador de calor no té 

matèria per treballar 
 

-El procés de producció es veu 
interromput. 

 
 
 
 
 
 

 

 
-Manteniment de les vàlvules dels equips  

per assegurar el seu correcte 
funcionament (1) 

 
-Instal·lar  vàlvules manuals (1) 

 
-Doblar les bombes (2) 

 
 

-Manteniment i revisió periòdica de les 
canonades (3) 

 
 
 
 

 

 

Anàlisis de riscos: HAZOP 
PLANTA DE PRODUCCIÓ D'ÀCID 

ACETILSALICÍLIC 

ÀREA 100- Primera Etapa de procés (Carboxilació) 

EQUIP: Bescanviadors de calor 

ÍTEM: E-102, E-104 i B-108 

PARAULA GUIA 
(DESVIACIÓN) VARIABLE CAUSES CONSEQÜÈNCIES ACCIÓ CORRECTORA 
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NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabal de 
calefactant/refrigerant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Fallada de la vàlvula que 
regula el cabal de 

calefactant/refigerant 
 

2.Deteriorament de la canonada 
que transporta el calefactant, es 
produeixen fugues  (el vapor és 

molt corrosiu) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-No es produeix un bescanvi de calor, 

per tant, l’equip no compleix amb el seu 
objectiu i es produeix una pertorbació 

en la producció 
 

-Per E-102, implica no eliminar l’aigua 
present, la qual es inhibitòria per la 

reacció de carboxilació. 
Conseqüentment, no es pot donar la 
reacció o si es produeix s’obté una 
conversió més baixa a la desitjada 

 
-Per E-104, implica que no es pugui 

obtindré fenol ( que es genera com a 
subproducte de la carboxilació) i, per 
tant, que no hi hagi fenol recirculat. 
Augmenta la demanda de fenol nou 

 
-Per B-108, es situa després del E-104, si 
el E-104 funciona correctament però el 

B-108 no, té la mateixa conseqüència, ja 
que condensa el fenol gas obtingut en el 

E-104 
  

-Disposar, d’una alarma de baixa 
temperatura 

 
-Manteniment de les vàlvules del tanc per 
assegurar el seu correcte funcionament (1) 

 
-El material de la canonada hauria de tindre 

un recobriment protector per evitar o 
disminuir la corrosió (2) 

 
-Manteniment i revisió de les canonades (2) 
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NO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cabal de sortida 

 
 
 
 
 
 

 
 

1.Falla la vàlvula de sortida del  
equip 

 
 

2.Falla de bombeig (falla la 
bomba de buidat) 

 
3. El equip es troba buit perquè 
no hi ha hagut cabal d’entrada 

 
 

 

-No es buida el bescanviador, per tant, 
es veu afectat el cicle productiu 

 
-Possible cavitació de la bomba que 

provoca que aquesta es pugui espatllar 
 
 
 
 

 

 
  

-Aturar l’operació de descàrrega (1, 2 i 3) 
 
 
-Manteniment de les vàlvules del equip per 
assegurar el seu correcte funcionament (1i 

2) 
 

-Doblar les bombes (3) 
 

-Accions correctores NO cabal d’entrada (3) 
 

 

MÉS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Falla l’equip  de servei que 

proporciona el 
refrigerant/calefactant ( torre 
de refrigeració  o caldera de 
vapor). El subministra a una 

temperatura superior a la idònia  
 

2.El fluid de servei entra a una 
major pressió 

(calefactantvapor) 
 

3.Hi ha un augment o 
disminució del cabal del  fluid 
encarregat de produir el salt 

tèrmic en el bescanviador 

-Pels evaporadors E-102 i E-104, no 
tindria cap efecte negatiu que el vapor 

entres més calent, si no més aviat el 
que faria es reduir el temps de operació 

del mateix 
 

-Pel condensador B-108, si que tindria 
un efecte negatiu, ja que si entra a 

massa temperatura pot ser no es pot 
dur a terme la condensació del fenol 
recirculat. I per tant, augmentaria el 

volum de fenol nou  
 
 

 
-Revisió i manteniment del equip de servei 

que proporciona el fluid 
refrigerant/calefactant (1 i 2) 

 
-Revisió i manteniment dels elements que 

conformen el llaç de control de temperatura 
(3) 

 
-Manteniment de les vàlvules del equip per 
assegurar el seu correcte funcionament (3) 
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MÉS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressió 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Falla l’equip  de servei que 

proporciona el 
refrigerant/calefactant ( torre 
de refrigeració  o caldera de 
vapor). El subministra a una 
temperatura superior a la 

idònia  
 

2.El fluid de servei entra a una 
major temperatura 

(calefactantvapor) 
 

3.Hi ha un augment del cabal  
del  fluid encarregat de 

produir el salt tèrmic en el 
bescanviador 

 

-Possible trencament  del  bescanviador 
de pressió 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Revisió i manteniment del equip de servei 

que proporciona el fluid 
refrigerant/calefactant (1 i 2) 

 
-Disposar d’un indicador de pressió (3) 

 
-Manteniment de les vàlvules del equip per 
assegurar el seu correcte funcionament (3) 
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MÉS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cabal de 
calefactant/refrigerant 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.Fallada de la vàlvula que 
regula el cabal de 

calefactant/refigerant 
 

2.Deteriorament de la 
canonada que transporta el 
calefactant, es produeixen 
fugues  (el vapor és molt 

corrosiu) 
 
 

 
 
 

 
 

-Es produeix un bescanvi de calor més 
gran del necessari, per tant, augmenta 

la despesa energètica 
 

-Per E-102, sortiria més calent del que 
toca, però, no tindria cap efecte 
particularment negatiu  sobre el 

següent equip, donat que es tracta del 
reactor R-103. Si entra més calent el 

reactiu es redueix el temps per arribar a 
la temperatura òptima 

 
 
 
 

-Per E-104, sí que implicaria un efecte 
perjudicial ja que al sortir més calent el 
B-108 requerirà un cabal de refrigerant 
més elevat i que es prolongui el temps 

d’operació. 
 

-Per B-108, es situa després del E-104, 
sortiria més fred del necessari, però, no 

tindria cap efecte perjudicial sobre el 
procés. 

  

-Disposar, d’una alarma de baixa/alta 
temperatura 

 
-Manteniment de les vàlvules del equip per 
assegurar el seu correcte funcionament (1) 

 
-El material de la canonada hauria de tindre 

un recobriment protector per evitar o 
disminuir la corrosió (2) 

 
-Manteniment i revisió de les canonades (2) 
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MENYS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Falla l’equip  de servei que 

proporciona el 
refrigerant/calefactant ( torre 
de refrigeració  o caldera de 
vapor). El subministra a una 
temperatura superior a la 

idònia  
 

2.El fluid de servei entra a una 
menor  pressió 

(calefactantvapor) 
 

3.Hi ha un augment o 
disminució del cabal del  fluid 
encarregat de produir el salt 

tèrmic en el bescanviador 
 

 
 
-Pels evaporadorsE-102 i E-104, suposa 

un efecte negatiu, ja que es pot no 
aconseguir eliminar la quantitat d’aigua 

necessària ni recuperar el fenol 
(matèria primera al procés), 

respectivament 
 

-Pel condensador B-108, si el E-104 
treballa a menys temperatura el 

condensador treballa amb menys 
volum, i per tant, s’ha d’augmentar les 

necessitats de fenol nou. 
En aquest equip si es treballa amb un 

cabal d’aigua refrigerant més fred 
suposa que l’operació duri més temps 

però que hi hagi més depesa energètica 
 

 
-Revisió i manteniment del equip de servei 

que proporciona el fluid 
refrigerant/calefactant (1 i 2) 

 
-Revisió i manteniment dels elements que 

conformen el llaç de control de temperatura 
(3) 

 
-Manteniment de les vàlvules del equip per 
assegurar el seu correcte funcionament (3) 
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MENYS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cabal de 
calefactant/refrigerant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.Fallada de la vàlvula que 
regula el cabal de 

calefactant/refigerant 
 

2.Deteriorament de la 
canonada que transporta el 
calefactant, es produeixen 
fugues  (el vapor és molt 

corrosiu) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

-Es produeix un bescanvi de calor 
insuficient  

 
-Per E-102, pot ser no s’aconsegueix 

evaporar la majoria d’aigua produïda en 
l’equip anterior (M-101) i entra amb 
més volum d’aquesta substancia al 

reactor, la qual resulta inhibitòria per a 
la reacció 

 
-Per E-104, , pot ser no s’aconsegueix 

evaporar la majoria de fenol produït en 
la carboxilació, i per tant, disminueix el 

volum de fenol recirculat obtingut 
 

-Per B-108, es situa després del E-104, 
no s’aconsegueix condensar tot el 

volum de fenol evaporat en l’anterior 
equip  

  

-Disposar, d’una alarma de baixa/alta 
temperatura 

 
-Manteniment de les vàlvules del equip per 
assegurar el seu correcte funcionament (1) 

 
-El material de la canonada hauria de tindre 

un recobriment protector per evitar o 
disminuir la corrosió (2) 

 
-Manteniment i revisió de les canonades (2) 
 
 
 
 
 
 

A MÉS  
 
 
 

Impureses en el fluid de 
servei 

 
 

1. Els equips de servei no 
funcionen com eren d’esperar 
 

 
-El rendiment dels bescanviadors es veu 

afectat de forma negativa (s’obté un 
volum del producte que canvia de fase 

més petit). La brutícia dificulta el 
bescanvi de calor 

 

-Localitzar la font d’impureses i fer un 
adequat manteniment dels equips de servei 
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5.15. SALA BLANCA 
 

Dels darrers anys cap a l’actualitat hi hagut un creixement significatiu en quant a la 

implementació de sales blanques dintre de les diferents àrees industrials. Aquest 

creixement es deu al desig d’implementar ambientes sota control, i,  aquests només es 

poden aconseguir implementant la construcció de dita sala blanca o clean room, en 

anglès.  

Ell motiu que mou a les empreses a realitzar aquest canvi, el qual suposa una inversió 

de diners bastant més elevada, es la forta competitivitat que existeix actualment dintre 

el  mercat, a la par, que la cerca de uns estàndards de qualitat cada cop més exigents. 

Els primers sectors que demandaven  aquest tipus d’ambient i, que, per tant, van 

impulsar al desenvolupament dels mateixos van ser la industria farmacèutica i 

veterinària. Seguidament es van incorporar com a nous sectors la industria cosmètica i 

la química, degut a la implementació de normatives més restrictives i/o de la 

necessitat d’augmentar la qualitat del producte final. 

Cal dir que es preveu que aquesta tendència d’implementar sales blanques va en 

augment i que, per tant, continuarà creixent. 

5.15.1 Definició i aplicacions d’una  Sala Blanca   

 

Una sala blanca es pot definir com: 

“Espai perfectament definit i confinat en el qual els paràmetres de Temperatura, 

Humitat Relativa, Ventilació, Filtració, Partícules en Suspensió i Sobrepressió estan 

perfectament definides i acotats segons la normativa GMP i les necessitats del usuari 

final per tal de reduir al màxim possible la contaminació” 

 

Llavors, en aquestes habitacions especials es manté la contaminació en un nivell 

controlat, però, el que és més important, en un valor conegut. Aquest valor es pot 

conèixer arran del número de partícules admeses per metre cúbic, tal i com es veurà 

en els següents apartats. 

Cal dir que la font més probable de contaminació es el propi operari de la sala, i, per 

tant, s’haurà de prendre una sèrie de mesures per tal de reduir aquesta  font potencial 

de contaminació. 
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Per tant, l’objectiu d’una sala blanca es reduir la probabilitat de contaminació i 

d’aquesta forma es protegeix als productes i treballadors dels perills de la manipulació 

d’aquests productes. Llavors, les aplicacions d’aquest tipus d’instal·lacions són: 

-Evitar la contaminació creuada: Una sala blanca serveix de contenció entre dos 

zones amb diferents requeriments d’esterilitat o que porten a terme tècniques 

que podrien afectar-se entre sí. 

-Protecció front a contaminacions externes: Protegeix el producte final de 

microorganismes que el poguessin degradar i del pas de partícules de pols que 

podrien interferir en el producte final. 

 

5.15.2 Característiques i paràmetres clau  

Un cop definit el que es una sala blanca i per a que es requereix es veuran quines són 

Les característiques que ha de complir dita sala blanca per a que pugui ser considerada 

com a tal: 

1. L’aire ha de ser estèril i per aconseguir-ho s’utilitza una sèrie de filtres (HEPA), 

però, a més, també, es important que aquest aire es vagi renovant diversos 

cops l’hora per tal d’eliminar la presencia de possibles contaminants. 

 

2. La pressió interna en aquestes sales es lleugerament superior a l’exterior per tal 

d’impedir el flux d’aire cap a dins quan les portes del recinte de la sala blanca 

s’obrin. 

 

3. Les parets que conformen la sala blanca i el terra  han de estar recobertes 

d’algun material que permeti tindre una superfície totalment continua, sense 

ranures on es pugui acumular pols. 

 

4. Les superfícies com les cantonades o la unió paret-terra estan dissenyades amb 

formes corbes ( i no angles rectes ) per evitar acumulació de la brutícia. 

 

5. Els fluxos tant de materials com de personal estan supervisades al detall per 

minimitzar qualsevols perill de contaminació creuada o des de  l’exterior. 

 

6. Els operaris que treballin en la sala s’hauran de vestir d’una forma determinada 

segons la classificació de la sala per tal d’evitar la introducció provinent de 

l’exterior de partícules contaminants. 
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Vista la definició i les característiques amb les que ha de comptar una sala blanca es 

pot determinar que els paràmetres clau de disseny de la mateixa són els següents: 

-TEMPERATURA   Variable que si no es per necessitats del producte tractat es manté 

de forma constant. 

-HUMITAT RELATIVA  Es una variable que degut a la complexitat en el control segons 

el tant per cent desitjat no es controla si no que monitoritza. 

-VENTILACIÓ  Es tracta d’una de les variables crítiques que venen referenciada per el 

grau de classificació del aire requerit en les zones segons la normativa d’aplicació. Dita 

variables afecta al número de moviments /hora que s’ha d’aplicar en les distintes 

zones i marcarà el cabal d’aire en m3/h que seran tractats  

-FILTRACIÓ  Variable crítica per al control de partícules en suspensió en l’ambient i, 

que, segons les combinacions utilitzades de filtres obtindrem una classificació del aire 

o una altre segons la normativa. 

-PARTICULES EN SUSPENSIÓ  Variable supercrítica que vindrà determinada per les 

etapes de filtració escollides i del disseny conceptual realitzat de la sala blanca. Els 

límits permesos són  establerts, un cop més, per la normativa vigent. 

-SOBREPRESSIÓ  Es la última variables supercrítica i molt característica d’aquest 

tipus d’instal·lacions donat que si aquesta no existeix no es compleix l’objectiu de 

mantenir sota control la contaminació present a l’ambient, i, per tant, no pot rebre la 

denominació de “sala blanca” . Es tracta de tindre un gradient de pressions positiu o 

negatiu entre cada una de les àrees dissenyades de la sal en  funció de l’objectiu que 

es vol aconseguir. 

 

5.15.3 Normativa i classificació de la Sala Blanca SALICACEA 

 

Anteriorment s’ha mencionat que hi ha una sèrie de variables crítiques (filtració i 

partícules de suspensió) que el seu valor depenen del que es mencioni a la normativa. 

Doncs, bé en aquest apartat es fa referència a la normativa bàsica  que s’ha d’aplicar i 

quina classificació rebrà la sala blanca de SALIACEA segons aquesta mateixa. 

En l’actualitat, les normatives vigents relatives a les Sales Blanques més empleades són 

les següents: 
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1. Normativa ISO 14644 

L’Organització Internacional de Normalització, més coneguda amb el nom ISO, es 

l’organisme que estableix i controla les normes internacionals de fabricació per totes 

les àrees industrials, incloses, les Sales Blanques. L’objectiu principal es la 

estandardització de les normes a nivell internacional. La normativa específica 

d’aquestes instal·lacions es la que correspon a ISO 14644 i aquesta compta amb 

distintes parts que tracten diferents aspectes en relació a les sales netes. 

 ISO 14644-1: Classificació de la neteja de l’aire 

 ISO 14644-2:Especificacions per a assajos   

 ISO 14644-3: Mètodes d’assaig  

 ISO 14644-4: Disseny, construcció i posada en marxa 

 ISO 14644-5: Funcionament 

 ISO 14644-6: Terminologia 

 ISO 14644-7: Dispositius de separació 

 ISO 14644-8: Contaminació molecular d’aire 

 ISO 14644-9: Classificació de la neteja de superfícies  

 ISO 14644-10: Contaminació química (superfícies) 

 ISO 14644-12: Classificació per concentració de nano partícules 

 

2. Normativa GMP 

Les sigles GMP fan referència a les bones pràctiques de fabricació en anglès (Good 

Manufacturing Practices). Aquesta normativa són directrius fonamentals per definir els  

estàndards de qualitat en la fabricació de medicaments i principis actius i són d’obligat 

compliment per a la industria farmacèutica. 

Llavors, són normes internacionals de qualitat que asseguren que els medicaments són 

elaborats i controlats segons les normes de qualitat apropiades per al ús al qual està 

destinat, controlant totes les variables que poden afectar a la qualitat final del mateix. 

A Espanya, s’utilitzen les NCF que són les Normes de Correcta Fabricació que resulten 

ser la transposició de les GMP. 

Cal emfatitzar que aquestes dues normatives explicades no són normes de seguretat i 

higiene, ni de gestió, ni mediambientals si no que son únicament normes de qualitat. 

Per tant, aquestes normes tenen com a últim fi la salvaguardia de la salut dels 

pacients. 

Per poder controlar la qualitat dintre de les sales blanques es manté un control exigent 

sobre: Matèries de partida, personal, local i equips, documentació, control de qualitat i 

magatzem. A mode gràfic es presenta la figura 5.15.1. 
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CLASSIFICACIÓ DE LA SALA BLANCA SALICACEA 

-Normativa ISO 14644-1 estableix la següent classificació: 

 

 

 

La Sala Blanca dissenyada pertany a ISO 8, aquesta classificació per al tipus de 

producte ja resulta ser suficient.  Per tant, el límit de partícules en la sala serà de 35 

200 000 per partícules de mitja micre, de 8 320 000 per una micre i de 293 000 per cinc 

micres. 

-Normativa GMP: 

Figura 5.15.1.: Control de qualitat en una Sala Blanca 

Taula 5.15.1.: Classificació Sala Blanca ISO-14644  
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En l’annex I de la normativa GMP s’estableix una classificació de les Sales Blanques per 

al seu grau de neteja de l’aire. Es distingeixen quatre graus: A, B,C i D en base a la 

màxima concentració de partícules permeses en l’aire. 

I la relació entres les dues normatives és la següent:  

Pel grau A  ISO 5 

Pel grau B  ISO 5 

Pel grau C  ISO 7 

Pel grau D  ISO 8 

Finalment, la Sala Blanca ha de seguir ISO 8, segons la normativa ISO, i grau D, segons 

GMP. I en la normativa americana seria corresponent a la classe 100.000, tal i com 

s’indica a la taula 5.15.3. 

 

 

  

 

 

Taula 5.15.2.: Classificació Sala Blanca GMP 

Taula 5.15.3.: Equivalència amb la classificació americana 
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5.15.4 Disseny de la Sala Blanca SALICACEA 

 

El procés de producció del API d’àcid acetilsalicílic és un procés que es majorment en 

discontinu ( a excepció de les centrífugues que treballen en continu,  a mida que 

separa la fase sòlida de la líquida va carregant el següent equip) hi ha una probabilitat 

de contaminació del producte més elevada que no pas en un procés continu. Donat 

que en aquest últim el producte es troba constantment protegit ( no s’ha de estar 

constantment carregant i descarregant). 

Llavors, si fos un procés continu  segurament es podria estalviar el cost que suposa 

aquesta instal·lació.  

Dit això, la Sala blanca s’ha dissenyat per a que inclogui els últims equips de la cadena 

de producció, es a dir, el assecador i el molí tamitazdor (no s’inclou la centrífuga pel 

tema de que treballa en continu) . S’inclouen aquests equips  ja que es on es té el 

producte final i, per tant, on s’ha d’extremar la vigilància de la contaminació.  

Si el producte resulta contaminat, conseqüentment  no es compleix amb els requisits 

de qualitat establerts per la normativa ISO i GMP traduint-se en l’impediment de 

vendre el producte amb la conseqüència d’una pèrdua de diners de l’empresa 

important. 

S’ha elaborat un disseny simple però que compleix amb la finalitat per a la qual es duu 

a terme i compleix, també, amb les normatives vigents. Per realitzar aquest disseny 

s’ha comptat amb un petit assessorament d’un professional del camp de les Sales 

Blanques, el seu nom es Rafael Bosch. 

En la figura 5.15.2 es troba el disseny de la Sala Blanca elaborat. 

 

 
Figura 5.15.2.: LAY-OUT Sala Blanca SALICACEA 
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5.15.1. Distribució   

 

La Sala Blanca compta amb les següents àrees: 

-SAS materials i SAS del personal: Els SAS són el que s’anomenen excloses, 

aquestes àrees es troben destinades a preservar en les condicions òptimes, es a 

dir, a mantenir en condicions higièniques i lliure de contaminats tant el material 

que serà utilitzat per l’empaquetament com la vestimenta que han de portar el 

personal que durà a terme el procés final de producció. 

Aquest personal té l’obligació de canviar-se de roba cada cop que entra a la 

Sala. Donat que la classificació de la mateixa es de grau D la forma en la qual ha  

han d’entrar és la següent: 

1.Cabell i roba han de quedar recoberts (cubrebarba i mascareta pel 

cabell) 

 2.Vestit d’una o dos peces protector general recollit als canells i coll alt 

 3.Sabates adequades al treball 

Aquestes excloses compte amb una pressió més gran que la que es troba en 

l’exterior. En el LAY-OUT l’exterior tindria un valor simbòlic de zero. Es té 

aquesta sobrepressió per tal d’evitar que cap corrent d’aire pugui entrar en la 

Sala Blanca, ja que es genera un gradient de pressió i aquest va des de on hi ha 

més pressió cap a on hi ha menys, per tant, l’aire va cap en fora i no pot entrar 

cap a dins. D’aquesta manera s’evita que entri cap contaminant i, per tant, el 

producte queda protegit d’agents externs. 

-Passadís: És una de les parts més importants que constitueixen la Sala Blanca, 

per no dir la que més. A part de complir amb l’objectiu de comunicar les 

diferents zones que conformen la Sala Blanca,  aquest serveix, també,  de 

pulmó entre les diferents àrees. És a dir, aquest és el que compta amb la 

pressió més gran de tota la Sala Blanca, d’aquesta forma existeix un gradient 

entre l’atmosfera i les excloses i, desprès, entre les excloses i la resta de sales. 

Llavors, gràcies al passadís es pot assegurar que no entra cap contaminat de 

l’exterior, però, a més, també, assegura que no en surt res  de producte de les 

sales on es troben els equips finals de la cadena  de producció. Per tant, 

ofereixen aquesta doble protecció. 
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-Sala del assecador i sala del molí-tamitzador: Com ja s’ha mencionat 

anteriorment aquestes sales estan destinades a terminar d’elaborar el producte 

final, es a dir, l’API i es troben amb una sobrepressió menor que la del passadís 

per tal d’evitar que es pugui escapar part d’aquest producte final.  

Aquestes sales es troben comunicades per una porta per tal d’accedir més 

fàcilment d’una sala a una  altre. Cal dir que aquest fet esta permès perquè la 

planta està destinada a elaborar un únic producte, es a dir, que es mono-

producte i, a més, les dues són de la mateixa ISO. Si no es complís aquests dos 

requisits no es podria establir aquesta connexió entre sales si no que s’hauria 

d’anar altre cop a l’exclosa i canviar-se de roba per tal de poder accedir, però, 

no és el cas. 

-Empaquetat: En aquesta sala es duu a terme la presentació final del producte, 

es a dir, es on es duu a terme l’envasat. Aquest envasat consisteix en ficar l’API 

en bosses de plàstic i termosellar-les per després col·locar-les dintre del barril 

de 200 Kg que serà el recipient on es vendrà el producte final. 

Un cop l’API ha sigut envasat en les bosses, i, per tant, ja es troba protegit ja no 

fa falta que es compleixi amb el requisit d’ambient controlat. Un cop omplert el 

barril amb la seva respectiva bossa es pot transportar a la zona 

d’emmagatzematge, l’àrea 500.  

Al igual que les sales de procés final la sala d’empaquetament es troba amb una 

supressió menor que la del passadís per tal d’evitar que es pugui escapar part 

del producte  

-Sortida: Aquesta serà la zona per la qual el personal sortirà de la Sala blanca, i 

per accedir-hi ho  fan per les excloses. La sobrepressió d’aquesta sala serà igual 

que la de les excloses, així s’impedeix que cap corrent d’aire contaminat entri 

en la Sala Blanca. 

 

5.15.2. Instal·lacions  

 

Un cop explicades les diferents zones que conformen la Sala Blanca, es citaran certs 

aspectes sobre les instal·lacions. 
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PORTES I FINISTRES 

Les portes de les excloses que serveixen per accedir a les mateixes i per a sortir-ne i 

anar al passadís es troben enclavades, es a dir, que aquestes portes es troben 

connectades entre sí, de forma que no puguin obrir-se de forma simultània. Per tant, si 

una es troba oberta l’altre automàticament es troba tancada. La resta de portes no fa 

falta que estiguin enclavades, però, las de les excloses i sortida sí. 

En el LAY-OUT s’aprecien que les portes es troben obertes però es deu només per 

qüestió de disseny, aquestes, sempre hauran d’estar tancades. A més les portes, seran 

dobles per a que les cistelles amb rodes puguin passar fàcilment ( es transporta el sòlid 

en barrils d’una sala a una altre). 

La forma en la qual s’obrin aquestes portes serà cap endins per tal d’evitar accidents, 

ja que si s’obren cap enfora es pot fer mal algú que passi pel passadís.  

Un altre aspecte molt important tant per a portes com per a finestres es que aquestes 

estiguin ben enrasades, ja que si no hi haurà acumulació de pols i, per tant, es deixa de 

tindre un ambient controlat. En la figura 5.15.3 es pot veure com han de ser aquestes. 

 

 

A més, el material de les quals estiguin fabricades ha de permetre que la superfície 

sigui totalment llisa per a que resultí fàcilment netejable, però, a més  per disminuir la 

probabilitat de que la brutícia quedi enganxada. 

 

 

Figura 5.15.3.: Finestres i portes ben enrasades  



                                                    Producció d’ Àcid Acetilsalicílic 

                                                    Capítol 5: Seguretat i higiene  
 

Pàgina 173 de 178 
 

PARETS I TERRA 

Al igual que les parets i les finestres  el terra  ha de presentar una superfície llisa i fàcil 

de netejar per tal d’augmentar la resistència a que les partícules de pols que hi puguin 

haver-hi quedin enganxades. Per tal d’aconseguir aquest objectiu es recobreixen amb 

un polímer com el vinil. 

Les parets estan formades amb panells autoportants recoberts amb una xapa 

galvanitzada de 0,6 mm o bé una làmina de resina fenòlica de 3 mm. Aquests elements 

li confereixen la superfície llisa i fàcil de netejar 

I en el nucli del panell sol  estar omplert de Poliuretà injectat o llana de roca. Els 

accessoris que acompanyin a aquests panells estaran formats del mateix material i, 

també,  han d’estar ben enrasats. 

El peu d’aquests panells pren una forma arrodonida per tal d’evitar l’aparició no 

desitjada de cantonades. En la figura 5.15.4 es troba un exemple de com han de ser 

aquests panells. 

 

 

 

SISTEMA HVAC (Heating, Ventilation Air, Conditioner) 

El sistema HVAC correspon al sistema encarregat de purificar l’aire utilitzat dintre la 

Sala Blanca. Per tant, les variables més importants d’aquest sistema són la 

temperatura, ventilació i la filtració. En la figura 5.15.4 es troba un exemple de les 

etapes de filtració que es posen per tal de retenir les partícules sòlides que conté l’aire.  

 

 

 

Figura 5.15.3.: Panells autoportants que formen la Sala Blanca 
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Aquests sistema està format per UTAs i UEAs, aquestes són unitats de tractament de 

l’aire i unitats d’extracció de l’aire, respectivament. 

RED DE CONDUCTOS D’ IMPULSIÓ I/O EXTRACCIÓ 

Aquest element es vital en la Sala Blanca, ja que es tracta de la xarxa de conductes 

necessària per la impulsió i retorn de l’aire de totes les zones. Es important que 

aquesta sigui estanca i es realitza per mitjà de conductes rectangulars de xapa 

galvanitzada de 0,6 mm amb aïllament. Es troba un exemple en la figura 5.15.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15.4.: Etapes de filtració de la Sala Blanca 

Figura 5.15.5:  Red de conductes de l’aire 
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5.15.3. Paràmetres clau  

 

Àrea 195 m2 

Volumen 585 m3 

Temperatura 20 +/- 2 ºC 

Humitat relativa  60 % 

Ventilació  20 Moviments/aire 

Cabal d’aire 14625 m3/h 

Potència frigorífica 75 Kw 

Màxim partícules/ 
m3 

(>0,5 micres) 
832.000 (>1 micra) 
29.300 (>5 micres) 

- 

 

5.15.4 Documentació 

En el desenvolupament d’un projecte d’ambient controlat, i, segons les especificacions 

de la normativa GMP, la part de control documental, es a dir, de les validacions resulta 

ser molt important i vital de cara a qualsevol acreditació i/o inspecció que es vulgui 

superar.  

Per aquest motiu es citaran, de forma breu, les diferents validacions amb les quals s’ha 

de comptar a l’hora de dissenyar una Sala Blanca. 

1. Desenvolupament dels requeriment de l’usuari: El client i enginyeria 

marquen la base i límits del projecte a realitzar. 

 

2. Qualificació del disseny (DQ): Protocol de verificació que assegura que el 

disseny del projecte proposat es conforme als requisits i normes de 

seguretat legals, a més, de complir amb els requisits operatius definits pel 

client i con el propòsit pel qual s’ha concebut. 

 

3. Qualificació de la Instal·lació (IQ): Protocol de verificació que certifica que la 

instal·lació del projecte se ha realitzat amb totes les premisses definides en 

la DQ. Aquest protocol es realitza durant la instal·lació del projecte i 

s’executa la validació al dinal d’aquesta. 
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4. Qualificació de la Operació (OQ): Protocol i informe de resultats que verifica 

que tots els elements del projecte compleixin amb els requisits marcats en 

la primera fase de disseny. 

 

5.  Qualificació del Funcionament (PQ): Protocol i informe de resultats que 

demostren la efectivitat i reproductibilitat del procés. Es realitza un cop 

superades IQ i OQ. Dita qualificació es realitza en condicions normals 

d’operació de la zona i forçant els límits d’operació per demostrar un 

funcionament correcte i constant.  
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