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ANNEX G – Fitxes de Seguretat 

 

Hidrogen 

 

Propietats de l’hidrogen gasós 

Límits d’inflamabilitat, % vol. H2 en aire:   4.0 – 75 

Límits de detonació, % vol. H2 en aire:   18.3 - 59 

Límits de no-inflamabilitat, aire-hidrogen-nitrogen: menys del 5% O2 

 

 

Perills de l’Hidrogen gasós 

 
1) L’hidrogen gas és incolor i inodor, per això no és detectat pels sentits. 
2) Tot i que no és tòxic, l’hidrogen gas pot causar asfíxia en diluir-se en l’aire excloent 

l’oxigen. 
3) A temperatures normals, l’hidrogen gas és més lleuger que l’aire, per tant tendeix a 

pujar. Però si la temperatura de l’hidrogen gas és menor de -20.10ºC, com just 
després d’evaporar-se del líquid, pesa més que l’aire (a temperatures normals) i 
tendeix a caure; no obstant, l’aire o la ventilació forçada afectarà la direcció del 
moviment de l’hidrogen alliberat sense tenir en compte la seva tendència a pujar o 
caure.     

4) Quan es mescla amb aire o oxigen, l’hidrogen gas forma una mescla altament 
inflamable per sobre d’un ampli rang de percentatges de mescla (4.0 – 75% per aire i 
4.5 – 94% per oxigen). 

5) L’encesa de mescles explosives es produeix amb una entrada d’energia molt petita, 
una desena part de la d’una mescla aire-benzina. Una espurna invisible pot causar 
una explosió. 

6) Les flames de l’hidrogen són incolores. Qualsevol visibilitat és causada per les 
impureses. 

 
7) Temperatures de 537,78ºC  es requereixen normalment per a l’autoignició de 

l’hidrogen i de les mescles d’aire o oxigen, (573,89ºC per a l’aire i 560ºC per a 
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l’oxigen). No obstant, a pressions inferiors a l’atmosfèrica, com p. ex. de 0.2 a 0.5 es 
produirà l’encesa atmosfèrica si temperatures baixes com 343,33ºC són mantingudes 
durant un temps suficient.    

8) Cremades severes han estat sofrides per persones exposades a les flames de 
l’hidrogen resultants de l’encesa de l’hidrogen gas que ha escapat per petits goteigs 
en els aparells de laboratori. 

 
 
 

Emmagatzematge i manipulació de l’hidrogen 

El primer punt a tenir en compte en l’aprenentatge per a manipular l’hidrogen és amb el 
proveïdor de gas industrial. La majoria de venedors el proporcionen amb les corresponents 
instruccions per a l’emmagatzematge i la manipulació d’acord amb els codis locals i 
regulacions. De fet, la majoria de proveïdors ofereixen un servei d’auditoria de seguretat en 
la qual fan una inspecció de les instal·lacions, els equips i les pràctiques de treball i ofereixen 
suggerències per a la millora de la seguretat o la conformitat amb les lleis.  

Els proveïdors d’hidrogen generalment disposen de gran quantitat d’informació per al disseny 
estàndard del conjunt de tuberies, requeriments en el disseny dels contenidors, disseny de 
les valles, regulacions de foc per a les companyies locals, situació de les àrees 
d’emmagatzematge, requeriments per a l’alliberament, ordenances de construcció locals, i 
requeriments per a les llicències locals. La majoria de proveïdors d’hidrogen requereixen un 
reconeixement local per part d’un dels seus experts en seguretat abans de la primera 
entrega del volum d’hidrogen al lloc de consum. El reconeixement local assegura al 
proveïdor que el lloc de consum compleix amb els codis aplicables i reuneix les línies 
directives industrials recomanades.  

 
1. Els 8 “Fonamentals” per a la seguretat de l’hidrogen són: 

  
• Personal ben entrenat i àgil 
• Disseny adequat de l’equipament i de les instal·lacions 
• Ventilació adequada 
• Prevenció del goteig 
• Eliminació de les fonts d’ignició 
• Detecció del goteig 
• Inspecció rigorosa dels equips i manteniment 
• Control adequat del procés 
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2. Dues línies de protecció o seguretat haurien de ser proporcionades: 

Com a mínim dues barreres o mitjans de protecció haurien d’estar disponibles per 
tal de prevenir una fallida donada que pogués esdevenir en un desastre. Per 
exemple, un mitjà de protecció enfront el goteig seria un detector del mateix que 
automàticament tanca el flux i un segon mitjà podria ser una barrera per a protegir 
al personal. 

 
3. Controls adequats: 

Les funcions de seguretat com ara la detecció del goteig i la ventilació haurien de 
ser controlades automàticament. Les funcions d’operació com el cabal de flux i la 
presió haurien de ser controlades automàticament o manualment, de la manera 
més adequada per al sistema. 

 
4. Disseny infalible: 

Sempre que sigui possible, la fallida (incloent la fallida momentània) d’equips, 
energia, o un altre servei hauria de fer que el sistema tornés a la condició que fos 
més segura per al personal i per a la propietat. Per exemple, en cas de perdre la 
capacitat per refredar la reacció degut a una pèrdua de potència elèctrica en la 
circulació de la bomba o en el mesclador, llavors la vàlvula de subministrament 
d’hidrogen hauria de situar-se en la posició de tancament automàticament. 

 
5. Estat d’alerta i instrucció: 

Els treballadors han d’estar ben entrenats i sempre alerta en tots els aspectes de 
seguretat. Ells han de re-examinar constantment els procediments i els equips 
per assegurar-se de que la seguretat no s’ha vist afectada per canvis en el 
programa o mètodes d’anàlisi, sobreconfiança en el treball, deteriorament, o 
tensions degut a condicions anómales. Cada operari d’hidrogen prova 
constantment l’equip i els sistemes de tuberies en cas de possibles goteigs. 
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Fitxa de Seguretat Praxair original 
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Dimetil éter  

Selected Physical Properties of DME 
Chemical formula CH3-O-CH3 

Aspect Clear,  

colourless,  

odourless,  

stable liquid 

Molecular weight, g/mol 46.0 

Melting point, °C -141 

Boiling point (at atm. pressure), °C -24.8 

Specific gravity of gas, vs air 1.59 

Critical pressure, bar 53.7 

Critical temperature, °C 126.9 

Critical density, g/ml 0.271 

Heat of combustion HHV, Mj/kg 31.75 

Heat of combustion LHV, Mj/kg 28.84 

Heat of formation, kJ/mol -184 

Specific heat capacity (at -24°C), kJ/kg K 2.26 

Heat of vaporization (at -20°C), kJ/kg 410.2 

Auto-ignition temperature, °C 235 

Explosive limits in air, vol% 3.4 – 17.0 

Flash point, °C -41 

Surface tention at 20°C, N/m 0.0125 

Viscosity of liquid at 20°C, mPa s 0.11 

Viscosity of gas at 20°C, mPa s 0.0091 

Solubility in water 20°C/1 bar, % 5.7 

Solubility in water 20°C/4.8 bar, % 36.0 

Water solubility in DME 20°C/4.8 bar, % 5.5 
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DME Density vs Temperature 

 

 

DME Vapor Pressure vs Temperature 
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Catalitzador 

 

Data Sheet (Degussa) 

 Palladium on activated carbon 3614  

 Fixed bed catalyst 

 E 154 XKP/D 2% 

 

 Material-No.: 48.7821.4010.00 

 Characteristic Physicochemical Values 

 Units Typical Values 

 Palladium content % 2,0 

 Tapped density g/l 360 

 Attrition % 1,1 

 Specific surface area m²/g 1530 

 Total pore volume ml/g 1,30 

 valid from: 07.02.2000 Trial product 
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Cat Matthey  -  0.5% Palladium On Alumina Spheres Type 50B 

 

 TYPICAL INFORMATION 

 

Reference    0.5R50B 

 

Active Metal/Loading   Palladium (0.5%) 

 

Support (Carrier)    γ-Alumina Spheres 

 

Metal Location    Eggshell 

 

Metal State    Metal 

 

Surface Area    320 m2/g 

 

Metal Area    1.0 m2/g 

 

Support Diameter   2 - 4.75 mm 

 

Apparent Bulk Density   0.75 g/cm3 

 

Pore Volume    0.45 cm3/g 
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TYPICAL APPLICATIONS 

Removal of O2 from H2, N2, Ar, Air etc by combination with H2 . 

Vapour Phase Hydrogenations. 

Vapour Phase Dehydrogenations. 

 

 


