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Resum 

La problemàtica de la indústria en general, i de la indústria química en particular, pel que fa a 

la gestió i la planificació dels accidents greus, s’inicià arran d’una sèrie d’incidents greus 

ocorreguts en la dècada dels anys setanta. 

Dins aquest camp, les emissions i la formació de núvols tòxics estan considerats com els 

que presenten una major perillositat en quant a les seves conseqüències sobre les persones 

i el medi ambient. Aquesta gravetat ve determinada pel nivell de toxicitat de les substàncies 

involucrades i per la persistència i l’abast dels núvols tòxics. 

Numèricament, la perillositat d’una substància es mesura a través dels seus índexs de 

toxicitat. La resposta a l’exposició d’aquesta substància, en canvi, es mesura mitjançant els 

nivells d’afectació proporcionats per la funció Probit de vulnerabilitat. 

L’objectiu d’aquest estudi és determinar el nivell de correspondència entre toxicitat i 

vulnerabilitat a letalitat, a través de l’anàlisi gràfica de 100 substàncies químiques d’interès. Per 

pròpia definició dels índexs, aquests han d’estar en tot moment per sota els nivells de 

letalitat. Tanmateix, s’observa que en un 50% dels casos considerats aquesta regla general 

d’obligat compliment no se segueix.  

Per tal de corregir aquestes deficiències, es proposa un mètode per tal d’adaptar les funcions 

de vulnerabilitat de Probit i fer congruents els abastos letals amb els abastos de toxicitat 

aguda utilitzats en la planificació de zones de risc. El mètode, obtingut per anàlisi estadística, 

corregeix el paràmetre a de Probit mitjançant un factor multiplicador acompanyat d’un cert 

marge d’error. 

Finalment, i per tal de comprovar com afecta la correcció proposada a la realitat, s’adjunten 

un parell de casos pràctics en què s’aplica, per a l’òxid d’etilè i el furfural, el mètode de 

correcció proposat i se n’evaluen les conseqüències letals sobre una planta química 

genèrica. 

 



Pàg. 2  Memòria 

 

Avís legal 

El present projecte final de carrera (PFC) ha estat realitzat a l’empara del conveni de 

cooperació educativa universitat–empresa nº 05-240-098, firmat entre la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC) i l’empresa Trámites, Informes y Proyectos, S.L. El resultat 

del projecte desenvolupat inclou materials documentals, mètodes de treball i processos de 

càlcul desenvolupats de manera original per dita empresa. Per tant, la utilització de dita 

documentació per part d’organismes de control de l’administració o  de tercers que consultin 

el PFC haurà de ser sotmesa als criteris de confidencialitat que habitualment s’apliquen a 

aquests tipus de treballs, no podent ser cedida, divulgada, fotocopiada, ni transmesa 

electrònicament sense un compromís de confidencialitat i d’ús limitat als objectius pels que 

es té accés a aquesta informació, ja sigui per motius educatius, de difusió o consulta externa 

per terceres parts. 

L’aplicació professional dels resultats obtinguts queda reservada a l’empresa Trámites, 

Informes y Proyectos, S.L. (TIPs, S.L.), que es reserva el dret d’impulsar les accions legals 

que consideri oportunes contra aquells que copiïn o plagiïn els continguts del present 

document amb altres finalitats. 
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1. Introducció 

La motivació d’aquest treball neix de la necessitat de tota planta química de gestionar i 

planificar les possibles zones de risc accidental. Es parteix de la suposició que la indústria 

pot concórrer en algun tipus d’incident greu de tipus tòxic i que les conseqüències derivades 

poden tenir un gran abast territorial. 

Per tal de delimitar aquestes àrees s’han de disposar de dades toxicitat de substàncies i de 

nivells d’afectació o vulnerabilitat de la població. Les primeres s’utilitzen per a determinar les 

zones d’intervenció i d’alerta, en aplicació de la legislació vigent. Les segones s’usen per a 

estimar les possibles zones amb un cert nivell de letalitat. 

L’objectiu d’aquest estudi és determinar la correspondència entre toxicitat i vulnerabilitat, a 

través de l’anàlisi dels seus valors numèrics: índexs de toxicitat i funcions de Probit, 

respectivament.  

Per a fer-ho, s’estudien 100 substàncies químiques d’interès, i es representen per a 

cadascuna d’elles els seus nivells de toxicitat i de vulnerabilitat a letalitat, respectivament. De 

l’anàlisi d’aquestes representacions se’n deriva el comportament generalitzat de les 

substàncies tòxiques considerades, i la seva adequació o no a la pròpia definició d’ambdós 

conceptes. 

S’ha de notar però, que totes les dades tractades i manipulades provenen, majoritàriament, 

de l’experimentació amb animals de laboratori i que, per tant, tota extrapolació al 

comportament de l’home suposa introduir un cert nivell d’incertesa.  Se li ha de sumar a més, 

l’afegit que cada individu és únic i irrepetible i que per tant cap comportament és universal. 

Tanmateix, actualment són les úniques dades disponibles i han de ser inevitablement 

utilitzades. L’èxit de l’estudi recau en saber interpretar i jutjar les dades de partida, donant-li 

només la validesa i la veracitat justament necessàries. 
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2. Marc legal i normativa 

La legislació en matèria d’accidents greus s’inicià al sí de la Unió Europea com a 

conseqüència d’una sèrie d’accidents greus ocorreguts en la dècada dels anys setanta, i 

especialment després de l’accident químic ocorregut a la ciutat italiana de Seveso el 10 

de juliol de 1976. A partir d’aquest moment, s’aprovà una normativa comunitària sobre 

els riscos d’accidents greus en determinades activitats industrials.  

D’aquesta manera, nasqué la Directiva 82/501/CEE, de 24 de juny de 1982, popularment 

coneguda com la “Directiva Seveso”, en què s’establiren per primera vegada des del punt de 

vista comunitari les directrius bàsiques per a prevenir els riscos d’accidents greus en 

determinades activitats industrials i limitar-ne les seves conseqüències per a la població i el 

medi ambient. [Ref. 1] 

En aquesta directiva es catalogaren les activitats industrials en 10 categories, centrades 

bàsicament en la indústria química, petrolera o del gas. Afectava tant a certs tipus 

d’instal· lacions en funció dels seus processos industrials, com a les instal· lacions que 

treballessin amb quantitats significatives de certs productes. Fou una directiva que no va 

donar cap definició de perill ni de risc, però que va iniciar el procés d’harmonització 

necessari, atesa la magnitud dels accidents que tenien un clar abast internacional. [Ref. 2] 

La limitació de la directiva només als processos industrials que relacionava, juntament amb 

la catàstrofe de Bhopal, van motivar l’ampliació de les activitats industrials afectades i la 

reducció dels valors límit fixats, a través de la Directiva 87/216/CEE. Així mateix, l’accident 

de l’empresa Sandoz a Basilea i la corresponent contaminació del Rhin van motivar 

l’aplicació de la nova Directiva 88/610/CEE, que introduïa les activitats d’emmagatzematge 

de substàncies o preparats perillosos i millorava la informació al públic sobre tots els temes 

relatius a la seva seguretat. [Ref. 3] 

La Directiva Seveso, junt amb les dues modificacions posteriors, foren transposades a la 

legislació espanyola pel Real Decret 886/1988. Posteriorment, amb el Real Decret 952/1990, 

se’n modificaren els annexes i se’n completaren les disposicions. [Ref. 4] 

Aquest marc normatiu, juntament amb la Directriu Bàsica per a l’elaboració i homologació 

dels Plans Especials del Sector Químic, publicada a l’Estat espanyol per Resolució de 30 de 

gener de 1991, fou el que serví de referència legislativa fins a l’any 1996. 

A partir d’aquesta data, en concret a partir del 9 de desembre de 1996, entrà en vigor la nova 

Directiva Europea 96/82/CE que derogava totes les aprovades anteriorment. Aquesta 

directiva, relativa al control dels riscos inherents als accidents greus en què intervenen 
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substàncies perilloses, ha marcat un abans i un després en la consideració comunitària de la 

prevenció d’accidents greus i la limitació de les seves conseqüències en les persones, els 

béns i el medi ambient. Seguint amb la denominació de l’anterior Directiva Europea, aquesta 

nova fou anomenada “Seveso II”. [Ref. 1] 

Amb aquesta nova directiva es va voler incidir en els principis bàsics dels sistemes de gestió 

i organització de les instal· lacions industrials, que han de permetre prevenir i controlar el 

perill d’accidents greus així com limitar les seves conseqüències. En aquest sentit, la 

directiva unifica els criteris pel que fa a la inspecció d’establiments per part dels Estats, a fi 

que no se’n derivin diferents nivells de protecció. Així mateix, s’inclouen nous requisits i es 

demana als responsables de les instal· lacions que proporcionin a les autoritats competents 

la informació adequada en forma d’un informe de seguretat que contingui dades sobre 

l’establiment, les substàncies perilloses existents, la instal· lació o l’emmagatzematge, els 

possibles accidents greus i els sistemes de gestió. També s’incorpora la definició d’efecte 

dominó en establiments que a causa de la seva localització poden augmentar la possibilitat 

d’agreujar els accidents, i es constata la necessitat d’implantar plans d’emergència externs i 

interns i crear sistemes que garanteixin que aquests plans es comprovin, es revisin i 

s’apliquin. [Ref. 5] 

Aquesta norma europea ha estat transposada a la legislació espanyola a través del Real 

Decret 1254/1999, de 16 de juliol, i regulada a Catalunya pel Decret 174/2001, de 26 de juny, 

pel que s’aproven les mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què 

intervinguin substàncies perilloses. [Ref. 4] 

A nivell europeu, la Directiva Seveso II ha estat modificada, en certs aspectes, en diverses 

ocasions. Amb la Decisió de la Comissió (98/433/CE), de 28 de juny de 1998, s’introduïren 

criteris harmonitzats per a la concessió d’exencions d’acord amb l’article 9. Amb la Decisió 

de la Comissió (1999/314/CE) s’aprovà el qüestionari d’elaboració de l’informe triennal, per 

part dels Estats, sobre l’aplicació de la directiva. Amb la Proposta de Directiva del Parlament 

Europeu i el Consell (2001/0257) s’amplià el camp d’aplicació de la directiva (en vistes a 

cobrir els riscos derivats de les activitats d’emmagatzematge i tractament de la mineria), es 

clarificà i simplificà la definició de les substàncies pirotècniques, s’amplià la llista de substàncies 

carcinògenes, i es clarificà i es corregí alguns termes i passatges de la directiva. [Ref. 3] 

L’últim tractat aprovat a nivell europeu és la Directiva 2003/105/CE, de 16 de desembre de 

2003, pel que es modifica la Directiva Seveso II del Consell, relativa al control del risc 

inherent als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses. En aquesta nova 

Directiva s’amplia l’àmbit d’aplicació per a incloure les operacions de transformació i 

emmagatzematge de minerals efectuades per les indústries extractives de la mineria en què 

intervinguin substàncies perilloses, així com les instal· lacions d’eliminació de les terres 

estèrils utilitzades en aquestes activitats. [Ref. 1] 
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A nivell estatal, el Real Decret 1254/1999 fou corregit pel Real Decret 119/2005, de 4 de 

febrer. Les modificacions introduïdes apuntaren a l’ampliació de l’àmbit d’aplicació de la 

normativa als establiments regulats pel Reglament d’Explosius, en allò que té a veure amb la 

informació a la població respecte a les mesures de seguretat; la determinació dels terminis 

per a la notificació per part dels establiments nous, els procediments per a la revisió, prova i 

modificació dels plans d’emergència; la prohibició d’explotació d’establiments quan les 

mesures adoptades pel titular siguin manifestament insuficients; i la verificació del 

compliment de l’obligació d’informar al públic sobre les mesures de seguretat i consignes 

d’actuació en cas d’accident. El 29 de juliol d’enguany però, s’ha tornat a modificar el RD 

1254 amb l’aprovació del Real Decret 948/2005.  En aquesta nova modificació s’amplia 

l’àmbit d’aplicació i s’afegeixen algunes activitats d’emmagatzematge i tractament de la 

mineria, en especial les instal· lacions d’evacuació de residus com ara dics i basses. També 

s’amplia la llista de substàncies carginògenes i es revisen les categories de nitrat d’amoni i de 

fertilitzants a base de nitrat d’amoni. Es redefineixen els terminis mínims per a la notificació i 

elaboració de les polítiques de prevenció d’accidents greus. I es reforça l’obligació que totes 

les persones dels establiments, i totes les previsiblement afectades, siguin convenientment 

informades de les mesures en matèria de seguretat. [Ref. 4] 

 A nivell espanyol, i a part de les modificacions del RD 1254, l’última llei en relació als 

accidents greus és la que està regulada pel Real Decret 1196/2003, de 19 de setembre, en 

què s’aprova la Directriu Bàsica de protecció civil pel control i la planificació davant el risc 

d’accidents greus en què intervenen substàncies perilloses. 

En aquest Real Decret es pretenen establir els criteris mínims que hauran d’observar les 

diferents administracions públiques i els titulars dels establiments susceptibles de patir 

accidents greus. Així mateix s’incorporen els criteris per a l’elaboració dels plans estatals de 

protecció civil davant el risc, i s’inclouen com Annex II de la directriu bàsica els formats 

normalitzats corresponents a la notificació d’accidents greus a la Comissió Europea, que els 

òrgans competents de les Comunitats Autònomes han de remetre a la Direcció General de 

Protecció Civil, a través de la Delegació del Govern corresponent. En definitiva, el que es 

pretén és determinar les possibles conseqüències dels accidents greus en què intervenen 

substàncies perilloses, i les situacions d’emergència en què sigui necessària la mobilització 

coordinada de recursos i mitjans de diferents titularitats per a la protecció de les persones, 

els béns i el medi ambient, així com l’aplicació dels procediments d’actuació per a la seva 

prevenció i control. [Ref. 6] 

Noti’s que a més de tota la normativa, esmentada anteriorment, que fa referència a la gestió 

dels accidents greus en instal· lacions industrials, existeixen també altres tipus de 

disposicions legals que, tot i que no s’apliquen directament en l’àmbit de les activitats 

industrials, sí que tenen a veure amb la seguretat i el risc tòxic de la població i del medi 

ambient. Entre elles se’n destaquen les següents: 
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- Normativa relativa a la protecció civil. 

- Normativa relativa a les substàncies i els preparats perillosos. 

- Normativa relativa al transport de mercaderies perilloses. 

- Normativa relativa a la seguretat industrial. 

A mode de resum, a continuació es recull tota la normativa aplicable en matèria d’accidents 

greus en instal· lacions industrials en els àmbits europeu, espanyol i català. [Ref. 3] 

Unió europea: 

- Directiva 82/501/CEE, de 24 de juny de 1982, relativa als riscos d’accidents greus en 

determinades actuacions industrials. 

- Directiva 87/216/CEE, que modifica certs aspectes de la directiva 82/501/CEE. 

- Directiva 88/610/CEE, que modifica certs aspectes de la directiva 82/501/CEE. 

- Directiva 96/82/CE, de 9 de desembre de 1996, relativa als riscos d’accidents greus 

en determinades actuacions industrials. 

- Decisió de la Comissió (98/433/CE), de 28 de juny de 1998, sobre criteris 

harmonitzats per a la concessió d’exencions d’acord amb l’article 9 de la Directiva 

96/82/CE. 

- Decisió de la Comissió (1999/314/CE), de 9 d’abril de 1999, en relació al qüestionari 

relatiu a la Directiva 96/82/CE. 

- Proposta de Directiva del Parlament Europeu i el Consell (2001/0257), per la que es 

modifica la Directiva 96/82/CE. 

- Directiva 2003/105/CE, de 16 de desembre de 2003, per la que es modifica la 

Directiva 96/82/CE. 

Espanya: 

- Real Decret 886/1988, de 15 de juliol, sobre la prevenció d’accidents majors en 

determinades activitats industrials. 

- Real Decret 952/1990, de 29 de juny, pel que es modifiquen els annexes i en 

completen les disposicions del Real Decret 886/1988. 
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- Resolució de 30 de gener de 1991, pel que s’estableix la Directriu Bàsica per a 

l’elaboració i homologació dels Plans Especials del Sector Químic.  

- Real Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel que s’aproven les mesures de control dels 

riscos inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses. 

- Real Decret 119/2005, de 4 de febrer, pel que es modifica el Real Decret 1254/1999. 

- Real Decret 948/2005, de 29 de juliol, pel que es modifica el Real Decret 1254/1999. 

- Real Decret 1196/2003, de 19 de setembre, pel que s’aprova la Directriu Bàsica de 

protecció civil per al control i planificació davant el risc d’accidents greus en què 

intervenen substàncies perilloses. 

Catalunya: 

- Decret 174/2001, de 26 de juny, pel que s’aproven les mesures de control dels riscos 

inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses. 
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3. Toxicitat 

3.1. Introducció 

Entre els diferents accidents greus que poden produir-se en les indústries que 

emmagatzemen, utilitzen o processen substàncies químiques, les emissions i la formació de 

núvols estan considerats com els que presenten major perillositat en quant a les seves 

conseqüències sobre les persones i el medi ambient.  

Aquesta perillositat ve determinada pel nivell de toxicitat de les substàncies involucrades i per 

la persistència i l’abast dels núvols tòxics. Una gran part de les substàncies habituals en la 

indústria presenta una elevada toxicitat, podent provocar efectes aguts, fins i tot letals, en 

curts períodes de temps. En molts casos, aquests efectes es manifesten a concentracions 

molt petites com a conseqüència de la seva elevada reactivitat amb components biològics 

essencials, que alteren els equilibris que sostenen la vida. En tots els casos però, les 

conseqüències finals dels accidents depenen, a més del nivells de toxicitat de les 

substàncies, de les característiques de les emissions (quantitats involucrades, dinàmica 

atmosfèrica i condicions de l’entorn) i dels elements vulnerables presents. 

Segons [Ref. 7], i de forma genèrica, el terme “tòxic” fa referència a una substància química o 

biològica o fenomen físic que en penetrar o interaccionar amb un organisme és capaç de 

produir algun efecte nociu, orgànic, genètic, molecular, funcional, cel· lular o bioquímic, i com 

a conseqüència és capaç de deteriorar la seva salut, podent fins i tot provocar la mort. 

Aquesta definició però és massa àmplia, i per als objectius considerats en aquest treball, 

convé només restringir el seu significat únicament a les substàncies químiques. 

En aquest sentit, és més concreta i encertada la definició que per al terme “tòxic” proposa el 

Diccionari de la Llengua Catalana: “Dit de l’element o compost químic que, en quantitats 

relativament petites, pot provocar la mort o malaltia dels òrgans a causa de les lesions 

estructurals o funcionals degudes a l’efecte químic”. 

Així mateix, tot i que les vies d’entrada dels tòxics en l’organisme poden ser diverses: oral, 

dèrmica, parenteral o pulmonar, tan sols es tindrà en consideració l’última via d’exposició, ja 

que és d’entre totes la més important i la que actua amb major letalitat. 
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3.2. Classificació general de les substàncies tòxiques 

Les substàncies tòxiques poden classificar-se de múltiples maneres atenent a diversos 

criteris i consideracions. Les classificacions proposades per [Ref. 7] són les següents. 

Segons la naturalesa de les substàncies tòxiques: 

- Minerals o compostos inorgànics: metalls, metal· loides, minerals, alcalins, àcids, sals 

àcides, etc. 

- Compostos orgànics: hidrocarburs, alcohols, aldehids i cetones, àcids orgànics, esters, 

fenols, amines, amides, compostos nitrogenats, compostos sulfurats, glucòsids, proteïnes, 

alcaloides, etc. 

Segons el seu mecanisme i l’efecte que produeix la seva acció tòxica: 

- Els que actuen a nivell respiratori (Neumotòxics). 

- Els que actuen a nivell del sistema nerviós central (Neurotòxics). 

- Els que provoquen alteracions digestives i hepàtiques (Gastroenterotòxics). 

- Els que provoquen alteracions renals (Nefrotòxics). 

- Els que afecten la pell i a les mucoses (Dermatotòxics). 

- Els que afecten al sistema cardiocirculatori (Cardiotòxics). 

- Els que produeixen tumors (Carginogènics). 

- Els que afecten a la sang i als òrgans productors de la sang (Hematotòxics). 

- Els que produeixen malformacions en l’embrió que no es transmeten a les 

generacions successives (Teratogènics). 

- Els que alteren l’ADN, de manera que la mutació és transmissible a les generacions 

successives (Mutagènics). 

- Els que afecten a l’aparell reproductor. 

- Els que afecten al sistema immunològic. 

- Els que provoquen alteracions de l’aparell locomotor. 
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Segons el seu grau de toxicitat: 

Per inhalació: 

a. Extremadament tòxic: < 10 ppm. 

b. Altament tòxic: 10 – 100 ppm. 

c. Moderadament tòxic: 100 – 1.000 ppm. 

d. Lleugerament tòxic: 1.000 – 10.000 ppm. 

e. Pràcticament no tòxic: 10.000 – 100.000 ppm. 

f. Relativament innocu: > 100.000 ppm. 

Per via oral: 

a. Extremadament tòxic: < 1 mg/kg. 

b. Altament tòxic: 1 – 50 mg/kg. 

c. Moderadament tòxic: 50 – 500 mg/kg. 

d. Lleugerament tòxic: 0,5 – 5 g/kg. 

e. Pràcticament no tòxic: 5 – 15 g/kg. 

f. Relativament innocu: > 15 g/kg. 

Per via cutània: 

a. Extremadament tòxic: < 5 mg/kg. 

b. Altament tòxic: 5 – 50 mg/kg. 

c. Moderadament tòxic: 50 – 350 mg/kg. 

d. Lleugerament tòxic: 0,35 – 3 g/kg. 

e. Pràcticament no tòxic: 3 – 25 g/kg. 

f. Relativament innocu: > 25 g/kg. 

De totes maneres, els efectes no depenen només de la quantitat i de la via d’exposició sinó 

també d’altres factors com ara la velocitat d’absorció, la constitució física, l’edat, el sexe, el 

pes i l’estat de salut. Tanmateix, l’evolució de la intoxicació pot ser molt diferent en funció de 

la substància tòxica i de la quantitat que penetra en l’organisme, distingint-se entre: 

- Intoxicació aguda: Quan l’aparició del quadre patològic és ràpida després de l’absorció 

o presa de contacte de la substància amb l’organisme. L’evolució pot provocar la mort o la 

recuperació total o parcial de l’individu. 
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- Intoxicació subaguda: Situació intermèdia entre intoxicació aguda i crònica. De forma 

general es tracta de processos que representen menor gravetat que les intoxicacions 

agudes, sense que es presentin de forma clara i directa. 

- Intoxicació crònica: Produeix el deteriorament progressiu de l’estat de salut amb lenta 

evolució, podent arribar a ser irreversible.  

 

3.3. Toxicitat per via respiratòria 

En apartats anteriors, ja s’ha comentat que la via d’entrada més important de les substàncies 

tòxiques en l’organisme és la respiratòria. Això és així a causa de l’elevada capacitat 

d’absorció de gasos i partícules hidrosolubles de la mucosa nasal, ja que està recoberta d’un 

fluid amb alt contingut d’aigua. [Ref. 7] 

En aquestes condicions, les substàncies tòxiques de major interès es poden classificar 

segons tinguin o no una acció irritant. 

Les substàncies irritants són aquelles que presenten una elevada reactivitat amb els teixits 

biològics. Es caracteritzen per produir extenses i profundes lesions en la mucosa 

respiratòria. Entre elles en destaquen els àcids, les bases i els aldehids. 

Algunes substàncies irritants, com el sulfur d’hidrogen, produeixen també altres efectes tòxics 

en inhibir enzims que participen en l’oxigenació dels teixits o en invalidar la hemoglobina per 

al transport d’oxigen, classificant-se en aquests casos també, com a substàncies asfixiants. 

Les substàncies asfixiants més importants són els cianurs i els seus derivats (àcid cianhídric, 

cianogen, clorur de cianogen, bromur de cianogen, acetonitril i acrilonitril) i el monòxid de 

carboni. 

Els cianurs són asfixiants que actuen provocant un bloqueig enzimàtic que impossibilita la 

utilització perifèrica d’oxigen, paralitza la generació d’ATP (Adenosín Trifosfat) i accelera la 

producció excessiva d’àcid làctic. 

El monòxid de carboni en canvi, a més d’impedir l’oxigenació a nivell dels teixits, és d’entre 

200 i 250 vegades més afí a la hemoglobina que l’oxigen, de manera que impossibilita el seu 

transport. També competeix amb l’oxigen pels centres actius que contenen ferro o coure de 

les hemoproteïnes, disminuint així el transport d’oxigen al múscul cardíac i als músculs de 

les extremitats. 
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3.4. Paràmetres que determinen la toxicitat: concentració i 

dosi 

Les substàncies químiques que produeixen uns efectes immediats en relació a les magnituds 

que en determinen els danys, es poden dividir en aquelles en què els seus efectes depenen 

de la dosi i aquelles en què els seus efectes depenen de la concentració. Segons [Ref. 7] les 

primeres es denominen també “dependents del temps” i les segones es considera que tenen 

un “valor sostre”.  

La dosi per via respiratòria està definida, com s’expressa en l’equació 3.1, per la combinació 

factorial de la concentració de la substància en l’aire (C) i el temps d’exposició (texp) a aquesta 

concentració. 

  D = Cn ·  texp        (Eq.3.1) 

L’exponent n pot tenir valors iguals a la unitat – Llei de Haber – o valors compresos entre 0,8 

i 4 – Llei de ten Berge – predominant els valors superiors a 1. Si es coneix el valor d’n per a 

una substància donada es poden determinar les combinacions concentració – temps que 

produirien un mateix efecte. 

Les substàncies que produeixen efectes que depenen de la concentració, són aquelles que 

presenten una elevada reactivitat química sobre els teixits biològics en temps molt curts, 

provocant irritació, corrosivitat o qualsevol altre tipus de dany que es manifesti molt 

ràpidament. A aquestes substàncies se’ls hi assigna un “valor sostre”, o concentració màxima, 

que mai ha de ser superada. 

Noti’s però, que des d’un punt de vista més ampli, qualsevol substància que depèn del temps 

a la llarga també depèn de la concentració. Això és així ja que sempre existirà un “valor 

sostre”, pel qual no es podrà superar la concentració, independentment del temps 

d’exposició. Per a valors superiors a aquesta concentració màxima, es produirà un dany 

major. 

 

3.5. Valors límits de les substàncies tòxiques en l’aire. Índexs 

de toxicitat 

En l’actualitat, estan prenent una gran importància i aplicabilitat els denominats índexs de 

toxicitat, considerats com els valors límits d’exposició per a les substàncies tòxiques en l’aire. 
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Els índexs de toxicitat apareixeren en la dècada dels anys 30, quan institucions de varis 

països iniciaren el desenvolupament dels límits d’exposició a substàncies tòxiques per 

inhalació, originàriament dirigides a àmbits laborals, per tal d’evitar la gènesi d’efectes aguts o 

de malalties cròniques professionals.  

A partir d’aquest moment, es desenvoluparen i s’estengueren les avaluacions a la prevenció 

i planificació de situacions d’emergència i als programes de resposta. En  l’actualitat, els 

índexs de toxicitat pretenen protegir tota la població en general, incloent aquells individus 

particularment susceptibles de ser afectats pels efectes de les substàncies tòxiques.  

Val a dir però, que no és fàcil establir uns límits de toxicitat per a les substàncies perilloses, ja 

que no existeixen uns criteris uniformes clars per a la seva determinació. Hi ha doncs, una 

gran diversitat d’índexs per a les mateixes substàncies i els mateixos nivells de dany. 

En l’actualitat, els índexs de més reconegut prestigi a nivell internacional són els següents: 

AEGL, ERPG, TEEL i IDLH. 

3.5.1. AEGL: Acute Exposure Guideline Level 

Els AEGL van ser proposats el 1996 per la Environmental Protection Agency dels E.U.A. En 

l’actualitat, han estat adoptats per organismes d’altres països, en ser reconeguda la seva 

credibilitat científica. La data de la seva última revisió és d’abril de 2005. 

El procés d’establiment dels índexs es duu a terme en les següents etapes: [Ref. 8]  

1. Inicial (Draft): En primer lloc es fa una recerca, en la literatura publicada, de la toxicitat de 

la substància d’estudi. També es tenen en compte les dades rellevants aportades pel sector 

privat. 

2. Proposat (Proposed): Una vegada s’aprova (per les 2/3 parts del Comitè (denominat 

NAC/AEGL)) el valor proposat d’AEGL per a la substància en qüestió, es publica al Registre 

Federal i es dóna un període de 30 dies perquè qui vulgui en faci les al· legacions i 

consideracions oportunes.  

3. Provisional (Interim): S’estudien les consideracions aportades en la fase anterior i en base 

a la seva discussió es proposa un valor d’AEGL provisional.  

4. Final (Final): El subcomitè revisa i aprova el valor provisional que posteriorment es publica 

pel National Research Council, adoptant així la categoria de valor definitiu. 
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Les característiques principals dels índexs AEGL són les següents: [Ref. 9] 

-  Població aplicable: S’aplica a la població en general, incloent els individus 

particularment susceptibles de ser afectats. S’exclouen els individus hipersusceptibles, que 

podrien veure’s afectats per concentracions inferiors als corresponents AEGL. 

-   Períodes d’exposició: Els AEGL es determinen per a períodes d’exposició de 5 i 10 

minuts en alguns casos, i per 30 minuts, 1 hora, 4 hores i 8 hores per a tots els casos. Amb 

aquest conjunt de valors es pot interpolar per a temps d’exposició diferents als proposats i 

determinar en cada cas, si la substància depèn de la concentració o del temps. 

-   Factors de seguretat: Es poden considerar fins a tres factors de seguretat. El primer 

factor determina la incertesa a nivell d’inter-espècie per tal d’extrapolar els resultats obtinguts 

en animals als humans. El segon factor d’incertesa s’aplica a nivell d’intra-espècie per tal de 

justificar la diferència de sensibilitat entre els humans. El tercer factor, d’ús molt reduït, 

s’aplica quan l’experimentació no ofereix prou seguretat en els resultats. 

-  Nombre de substàncies disponibles: Actualment hi ha 146 substàncies amb els índexs 

AEGL publicats. Es treballa perquè en un període de 10 anys es disposi dels índexs de prop 

de 500 substàncies. 

-   Nivells d’efectes: Els AEGL presenten tres nivells d’efecte sobre la població: [Ref. 6]  

AEGL – 1: Concentració per sobre de la qual es prediu que la població general, incloent 

individus susceptibles però no els hipersusceptibles, pugui experimentar una incomoditat 

notable. Concentracions per sota de l’AEGL-1 representen nivells d’exposició que 

produeixen lleuger olor, sabor o altres irritacions sensorials lleus. 

AEGL – 2: Concentració per sobre de la qual es prediu que la població general, incloent 

individus susceptibles però no els hipersusceptibles, pugui experimentar efectes a llarg 

termini seriosos o irreversibles o veure impedida la seva capacitat per a escapar. 

Concentracions per sota de l’AEGL-2 però per sobre de l’AEGL-1 representen nivells 

d’exposició que poden causar notable malestar.  

AEGL – 3: Concentració per sobre de la qual es prediu que la població general, incloent 

individus susceptibles però no els hipersusceptibles, podria experimentar efectes 

amenaçants per a la vida o la mort. Concentracions per sota de l’AEGL-3 però per sobre de 

l’AEGL-2 representen nivells d’exposició que poden causar efectes a llarg termini, seriosos o 

irreversibles o impedir la capacitat d’escapar. 
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El fet que els procediments d’obtenció dels AEGL estiguin normalitzats i consensuats per 

organismes internacionals, fa que aquests índexs gaudeixin d’un gran prestigi internacional, i 

es preveu que en un futur siguin els habitualment utilitzats, substituint a la resta d’índexs. 

3.5.2. ERPG: Emergency Response Planning Guidelines 

Els ERPG van ser proposats per primera vegada per l’Emergency Response Planning 

Committee (ERPC) de la AIHA (American Industrial Hygiene Association). [Ref. 10] 

Els valors dels ERPG s’obtenen a través d’unes sèries d’estimacions, dutes a terme pel 

Comitè, en què s’analitza tota la informació publicada. En general s’utilitzen estudis teòrics 

d’inhalacions tòxiques, observacions clíniques i estudis histopatològics. En els casos en què 

la informació és limitada, la incertesa de les estimacions és més gran.  

Les seves característiques principals són: [Ref. 9] 

-  Població aplicable: S’aplica a la població en general. Tot i així, els individus 

hipersensibles poden experimentar reaccions adverses per sota els límits establerts. 

-   Període d’exposició: El període d’exposició considerat és d’1 hora. 

-   Factors de seguretat: No es té en compte cap tipus de factor de seguretat ja que els 

valors dels índexs deriven d’una sèrie de guies de planificació i resposta, en comptes d’una 

sèrie de guies d’exposició. 

-   Nombre de substàncies disponibles: D’ençà de la revisió de gener de 2004 hi ha 112 

substàncies que tenen els valors d’ERPG publicats. 

-   Nivells d’efectes: : Els ERPG presenten tres nivells d’efecte sobre la població:         

[Ref. 6] 

ERPG – 1: Concentració màxima a l’aire per sota de la qual es creu que quasi tots els 

individus poden estar exposats fins a una hora experimentant només efectes adversos 

lleugers i transitoris o percebent una olor clarament definida.  

ERPG – 2: Concentració màxima a l’aire per sota de la qual es creu que quasi tots els 

individus poden estar exposats fins a una hora sense experimentar o desenvolupar efectes 

seriosos o irreversibles o símptomes que poguessin impedir la possibilitat de dur a terme 

accions de protecció.  

ERPG – 3: Concentració màxima a l’aire per sota de la qual es creu que quasi tots els 

individus poden estar exposats fins a una hora sense experimentar o desenvolupar efectes 



Estudi comparatiu dels paràmetres de toxicitat i vulnerabilitat de substàncies perilloses Pàg. 23 

 

que amenacin la seva vida. No obstant, poden patir efectes seriosos o irreversibles i 

símptomes que impedeixin la possibilitat de dur a terme accions de protecció.  

En general s’utilitzen quan no es disposa dels valors d’AEGL per a una substància donada. 

3.5.3. TEEL: Temporary Emergency Exposure Limits 

Els TEEL van ser proposats pel Subcommittee on Consequences Assessment and 

Protective Actions (SCAPA) del Departament d’Energia dels E.U.A. [ Ref. 11] 

Els TEEL, com en el cas dels ERPG, s’obtenen a través de l’anàlisi de la informació 

publicada i per extrapolació d’altres índexs. De fet, els TEEL s’han proposat com un valor 

provisional dels ERPG, fins que aquests siguin desenvolupats per a totes les substàncies. 

[Ref. 12] 

Les seves característiques principals són: [Ref. 9] 

-   Població aplicable: S’aplica a la població en general.  

-   Període d’exposició: El període d’exposició considerat és de 15 minuts. 

-  Factors de seguretat: S’introdueixen implícitament en prendre i extrapolar altres 

índexs.  

-  Nombre de substàncies disponibles: D’ençà de la revisió d’abril de 2004 hi ha 2.519 

substàncies que tenen els valors de TEEL publicats. 

-  Nivells d’efectes: : Els TEEL presenten quatre nivells d’efecte sobre la població:      

[Ref. 6] 

TEEL – 0: Concentració llindar per sota de la qual la major part de les persones no 

experimentarien efectes apreciables sobre la salut. 

TEEL – 1: Concentració màxima en l’aire per sota de la qual es creu que quasi tots els 

individus experimentarien efectes lleugers i transitoris sobre la salut o percebrien una olor 

clarament definida.  

TEEL – 2: Concentració màxima en l’aire per sota de la qual es creu que quasi tots els 

individus podrien estar exposats sense experimentar o desenvolupar efectes sobre la salut 

seriosos o irreversibles, o símptomes que poguessin impedir la possibilitat de dur a terme 

accions de protecció.  
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TEEL – 3: Concentració màxima en l’aire per sota de la qual es creu que quasi tots els 

individus podrien estar exposats sense experimentar o desenvolupar efectes amenaçants 

per a la vida, sobre la salut seriosos o irreversibles, o símptomes que poguessin impedir la 

possibilitat de dur a terme accions de protecció. No obstant, poden patir efectes seriosos o 

irreversibles i símptomes que impedeixin la possibilitat de dur a terme accions de protecció.  

En general els TEEL s’utilitzaran només en cas que no es disposin dels valors d’AEGL i 

ERPG per a les substàncies considerades. 

3.5.4. IDLH: Immediately Dangerous to Life or Health 

L’IDLH va se proposat, a mitjans dels anys setanta, pel National Institute for Occupational 

Safety and Health (NIOSH), que és l’Agència Federal dels E.U.A. responsable de la 

investigació i desenvolupament dels aspectes relacionats amb la prevenció de riscos 

laborals. Va ser traduït com a índex Immediatament Perillós per a la Vida i la Salut (IPVS). 

[Ref. 13] 

Els índexs s’obtenen a través d’una compilació de dades i fonts d’informació. Sempre que 

sigui possible s’utilitzen dades de toxicitat en éssers humans, però com que és freqüent no 

disposar-ne, s’han de substituir per dades de toxicitat en animals. 

Les seves característiques principals són: [Ref. 9] 

-   Població aplicable: S’aplica a la població laboral. Fou desenvolupat per tal de protegir 

els treballadors en situacions de risc immediatament perilloses per a la vida i la salut. El seu 

objectiu fou determinar la concentració sota la qual un treballador podia escapar-se, sense 

cap equip de protecció respiratòria, d’una situació de risc sense lesions ni efectes sobre la 

seva salut. Per tot això, no han d’aplicar-se a la població general. 

-   Període d’exposició: El període d’exposició considerat és de 30 minuts. 

-   Factors de seguretat: S’introdueixen quan les dades provenen de l’experimentació 

amb animals.   

-   Nombre de substàncies disponibles: D’ençà la revisió de 1994 hi ha 390 substàncies 

que tenen valor d’IDLH. 

-   Nivells d’efectes: L’IDLH té un únic nivell d’efecte sobre la població laboral: 
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IDLH: Concentració atmosfèrica de qualsevol substància tòxica, corrosiva o asfixiant, que 

suposi una amenaça immediata per a la vida; que pugui causar efectes adversos, 

irreversibles o retardats sobre la salut; o que interfereixi amb la capacitat d’un individu 

d’escapar-se d’una atmosfera perillosa. 

Noti’s que aquest índex està desenvolupat com a criteri de selecció i utilització d’equips de 

protecció respiratòria en àmbits laborals i no específicament per a emergències derivades 

d’accidents químics. 

 

3.6. Discussió i comparació entre els diversos índexs de 

toxicitat 

De tots els índexs de toxicitat anteriorment esmentats, interessarà que :[Ref. 14] 

1. Que els Organismes o Institucions que els han desenvolupat gaudeixin de reconegut 

prestigi en aquest àmbit. 

2. Que siguin aplicables a poblacions generals. 

3. Que estiguin definits per a diversos períodes d’exposició, possibilitant així una 

interpolació fiable dins de qualsevol interval. 

4. Que contemplin el major nombre de substàncies tòxiques presents en la indústria. 

5. Que els efectes provocats per l’exposició als índexs estiguin clarament definits.  

Tenint en compte les consideracions anteriors, es pot fer una primera avaluació dels índexs 

de toxicitat proposats. 

Respecte al punt 1, tots els índexs estan desenvolupats per organismes de reconegut 

prestigi. Tot i així, els més ben considerats són l’EPA (AEGL), el NIOSH (IDLH) i la AIHA 

(ERPG), en aquest ordre.  

Respecte al punt 2, tots els índexs excepte l’IDLH són aplicables a poblacions generals. 

Respecte al punt 3, tan sols els AEGL presenten diferents períodes d’exposició. En la resta 

de casos, en estar definits per un sol període, es tindrà una gran rigidesa a l’hora de planificar 

els escenaris on els temps de pas del núvols siguin diferents als establerts. 

Pel que fa al punt 4, val a dir que els TEEL són els que presenten major nombre de 

substàncies, seguits per l’IDLH, AEGL i ERPG. 
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Finalment respecte al punt 5, tots els índexs excepte l’IDLH presenten diferents nivells de 

dany. Mentre que els TEEL presenten 4 nivells, els AEGL i els ERPG en presenten 3. 

Considerant tots els criteris anteriors, s’estableix un ordre de prioritat per tal de seleccionar 

un índex d’entre els diversos proposats. Aquest ordre segueix la jerarquia següent: 

1. AEGL 

2. ERPG 

3. TEEL 

Els valors de l’IDLH només són aplicables a poblacions específiques i tenen unes condicions 

d’utilització molt restrictives, ja que només tenen un període d’exposició i un nivell de dany. 

Tot i així, i a causa de la seva gran aplicació anys enrere – quan eren els únics índexs de què 

es disposava – es resisteixen a ser eliminats i encara s’utilitzen en diferents treballs i estudis 

de planificació. 

Els índexs més útils i d’ús prioritari són els AEGL. Aquests índexs han estat reconeguts i 

adoptats per múltiples estats, i a Europa s’està duent a terme un projecte per tal de 

desenvolupar un índex semblant (Projecte Acutex). Com que està definit per diferents 

períodes de temps es pot usar en la majoria d’escenaris proposats i es pot interpolar en 

casos de períodes d’exposició diferents als establerts. Per aquest motiu, són els únics índexs 

que permeten saber si el comportament d’una substància depèn de la concentració o del 

temps d’exposició. El seu principal inconvenient és que encara hi ha poques substàncies que 

disposen de valors d’AEGL. Tot i així, és l’índex més important, representant una referència 

en les situacions d’emergència en què intervenen substàncies tòxiques. 

En cas de tractar una substància que no disposi de valors d’AEGL, s’haurà de recórrer 

als valors d’ERPG. Aquests índexs presenten els mateixos avantatges que els anteriors, 

amb la limitació que tan sols es poden aplicar a un període d’exposició, i amb la 

diferència que en comptes de basar-se en guies d’exposició ho fan en guies de 

planificació i resposta. 

Finalment els TEEL, recomanats en tercer lloc, presenten els avantatges i inconvenients dels 

ERPG, amb l’agreujant que no estan desenvolupats per bases experimentals ja que 

s’obtenen per extrapolació d’altres índexs. 

En la taula 3.1 es pot observar les diferents correlacions entre els nivells de dany dels 

diferents índexs de toxicitat proposats. Observi’s com entre tots els índexs existeix certa 

coincidència de nivells per als mateixos efectes. L’única diferència es produeix com a 

conseqüència de considerar cada nivell com a límit superior dels efectes en els ERPG i 

TEEL i com a límit inferior en els AEGL. 
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Nivell de l’índex AEGL ERPG i TEEL 

Efectes amenaçants per a  la vida, podent 

fins i tot provocar la mort 
 

Efectes duradors seriosos i irreversibles. 

La capacitat de fugir pot veure’s 

impedida. 

No s’experimenten efectes que 

amenacen la vida. 

Incomoditat o malestar notable. 

No es desenvolupen efectes seriosos o 

irreversibles i no s’impossibilita la 

capacitat de fugir. 

Lleuger olor, sabor o irritació sensorial 

lleu. 

Efectes adversos lleugers i transitoris. 

Olor clarament definit. 

 
Superior a 3 

 
 
 

Superior a 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superior 0 o inferior 1 
 
 
 

Inferior a 0 
 

Només per als TEEL; Sense efectes 

apreciables per a la salut. 

Taula 3.1. Efectes previsibles per als diferents índexs de toxicitat. Font: [Ref. 14]. 

En relació a la taula anterior, cal mencionar que tots els índexs representen concentracions 

màximes que mai s’han de superar durant el període de referència; en cap cas representen 

concentracions mitjanes ponderades. 

 

3.7. Interpolació dels diversos índexs de toxicitat 

En les condicions especificades anteriorment, els índexs AEGL es poden interpolar per a 

temps de pas dels núvols tòxics diferents als de referència. Per això se’n determina 

prèviament la dosi, D, i l’exponent n, de l’equació 3.1. Amb aquestes dades es pot calcular la 

concentració màxima segons l’equació 3.2. [Ref. 6] 

Cmàx = (D/ texp) 
1/n       (Eq. 3.2) 

Per a temps de pas inferiors al menor període de referència disponible (5 o 10 minuts) es 

considerarà que el comportament tòxic depèn de la concentració. Per a temps de pas 

superiors al màxim període de referència (8 hores), es podrà extrapolar usant la llei de Haber: 

Cmàx = AEGL- X (8/ texp)      (Eq. 3.3) 

On X és el nivell de dany i t s’expressa en hores. 

3 

2 

1 

0 
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Quan s’utilitzin els índexs ERPG, les concentracions màximes per a temps de pas  superior 

als 60 minuts es podran calcular utilitzant la llei de Haber: 

Cmàx = ERPG- X (60/ texp)      (Eq. 3.4) 

On t s’expressa en minuts.  

Per a temps de pas inferiors a 60 minuts no es podrà extrapolar i es prendrà el valor de 

concentració corresponent al període de referència. 

Quan s’utilitzin els índexs TEEL, les concentracions màximes per a temps de pas  superior 

als 15 minuts es podran calcular utilitzant la llei de Haber: 

Cmàx = TEEL- X (15/ texp)      (Eq. 3.5) 

On t s’expressa en minuts.  

Per a temps de pas inferiors a 15 minuts no es podrà extrapolar i es prendrà el valor de 

concentració corresponent al període de referència. 
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4. Vulnerabilitat 

4.1. Introducció 

En una activitat industrial que es tracti amb substàncies tòxiques, les conseqüències i la 

probabilitat d’una fuita de material perillós són considerables. Una pràctica comuna en 

les anàlisis de risc quantitatiu (AQR) és avaluar els riscos de toxicitat calculant el 

percentatge de població exposada que mostra certs efectes sobre la seva salut 

(normalment conseqüències letals).  

La tècnica matemàtica més usada en AQR és l’anàlisi de Probit, descrita per Finney       [Ref. 

15].  Les equacions de Probit ofereixen la possibilitat de calcular la resposta per a cada 

combinació de temps d’exposició i concentració, o viceversa, per calcular la concentració per 

a una resposta i un temps d’exposició donats.  

L’anàlisi de Probit és la tècnica més potent usada en l’avaluació del risc, i ha estat 

desenvolupada i estudiada per múltiples departaments de diferents països. Entre ells en 

destaca el Center for Chemical Process Safety (CCPS) de l’American Institute of Chemical 

Engineers (AIChE) [Ref. 16] i el Netherlands Organization of Applied Scientific Research   

(TNO) [Ref. 17].  

 

4.2. Anàlisi de Probit 

Les equacions de Probit han estat establertes usant una sèrie de dades de toxicitat per a uns 

efectes específics sobre la salut de les persones i unes vies d’exposició concretes. Les 

dades de toxicitat han estat obtingudes per a diferents rangs d’exposició, diferents 

concentracions i diferents valors de resposta.  

La toxicitat d’una substància química és normalment estimada a través del seu valor LC50, 

essent aquesta la concentració a la qual el 50% de la població exposada a la substància 

morirà. Aquests valors però, normalment deriven de l’extrapolació al comportament humà de 

les dades obtingudes per a l’experimentació amb animals, a través de diverses escales i 

factors de correcció. Aquest fet fa que s’introdueixi una incertesa considerable en les dades 

obtingudes per als humans.  

L’anàlisi de Probit doncs, s’utilitzarà per a estimar la freqüència de letalitat d’una població 

exposada a una fuita tòxica. En aquestes condicions, la freqüència de letalitat = freqüència de 

fuita x probabilitat de letalitat a causa de l’exposició al núvol tòxic. La freqüència de la fuita es 
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pot obtenir mitjançant dades de freqüències d’errors, usant arbres de successos, arbres 

d’errades, etc. La probabilitat de letalitat es pot obtenir usant les expressions de Probit.  

Segons [Ref. 18] i des del punt de vista teòric, la funció de Probit per a una substància 

química es pot expressar mitjançant la següent expressió matemàtica: 

Pr (Cnt) = φ -1 (p)       (Eq. 4.1) 

on:   

-  p és el percentatge de resposta letal observat amb la dosi (Cnt) 

-  φ és la funció de distribució normal acumulada, amb mitjana 5 i desviació estàndard 1. 

-  Pr és el valor de Probit del percentatge de resposta letal corresponent a la dosi Cnt. 

-  C és la concentració de substància tòxica en ppm o mg/m3. 

-  t és el temps d’exposició en minuts. 

-  n és l’exponent indicador de la relació d’influència de la C amb el valor de t. 

En aplicacions pràctiques però, s’utilitza la funció de Probit matemàtica lineal de caràcter 

empírica obtinguda per estudis experimentals:  

Pr = a + b ·  ln (V)       (Eq. 4.2) 

on:   

-  Pr és el valor de Probit que mesura el percentatge de resposta letal a l’exposició a un 

escenari accidental. 

-  a és una constant adimensional, normalment determinada empíricament, que depèn 

del tipus de dany i de la dosi rebuda. 

-  b és una constant, normalment determinada empíricament, que depèn de la dosi 

rebuda i que té unitats determinades a partir de les de C (concentració) i t (temps). 

-  V és la intensitat del fenomen que causa el dany. Equival a la càrrega tòxica o a la dosi 

rebuda. Està expressada en termes de concentració (ppm o mg/m3) i duració de l’exposició 

(minuts). 
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Finalment, la forma usual de funció de Probit que s’aplica a una situació d’exposició tòxica és 

la donada per l’equació 4.3. 

 

Y = a + b ·  ln (Cnt)       (Eq. 4.3) 

on Y torna a representar la variable de Probit. 

En funció de la variable de Probit, la probabilitat de patir danys (probabilitat de letalitat en 

aquest cas) es determina per l’equació 4.4 següent: 

dVVP
Y
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exp
2

1

π
     (Eq. 4.4) 

La relació anterior es pot representar gràficament sobre un sistema d’eixos de coordenades, 

Y (variable Probit) en l’eix d’ordenades i P (probabilitat de letalitat) en l’eix d’abscisses, 

obtenint així la funció sigmoidal característica de la figura 4.1, o bé a través d’una taula de 

valors com la recollida en la taula 4.1 . 
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                        Figura 4.1. Relació entre Y i P. 
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% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

--- 

3,72 

4,16 

4,48 

4,75 

5,00 

5,25 

5,52 

5,84 

6,28 

2,67 

3,77 

4,19 

4,50 

4,77 

5,03 

5,28 

5,55 

5,88 

6,34 

2,95 

3,82 

4,23 

4,53 

4,80 

5,05 

5,31 

5,58 

5,92 

6,41 

3,12 

3,87 

4,26 

4,56 

4,82 

5,08 

5,33 

5,61 

5,95 

6,48 

3,25 

3,92 

4,29 

4,59 

4,85 

5,10 

5,36 

5,64 

5,99 

6,55 

3,36 

3,96 

4,33 

4,61 

4,87 

5,13 

5,39 

5,67 

6,04 

6,64 

3,45 

4,01 

4,36 

4,64 

4,90 

5,15 

5,41 

5,71 

6,08 

6,75 

3,52 

4,05 

4,39 

4,67 

4,92 

5,18 

5,44 

5,74 

6,13 

6,88 

3,59 

4,08 

4,42 

4,69 

4,95 

5,20 

5,47 

5,77 

6,18 

7,05 

3,66 

4,12 

4,45 

4,72 

4,97 

5,23 

5,50 

5,81 

6,23 

7,33 

- - - 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

99 7,33 7,37 7,41 7,46 7,51 7,58 7,65 7,75 7,88 8,09 

Taula 4.1. Relació entre la variable Probit i el percentatge d’afectació. Font: [Ref. 19] 

Noti’s que, en general, per a determinar les dades de percentatge d’afectació s’utilitza la taula 

4.1, per la seva gran utilitat i comoditat. Així mateix, noti’s que per a valors d’Y amb decimals 

es pot interpolar alhora per files i per columnes.  

Una altra manera d’obtenir la probabilitat d’afectació a través de la variable de Probit o 

viceversa, és a través de l’estudi proposat pel Centre d’Estudis de Risc Tecnològic 

(CERTEC) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). En aquest estudi s’obté una 

expressió analítica per trobar el percentatge d’afectació a partir de la variable Probit, i una 

altra per obtenir la variable de Probit a partir del percentatge d’afectació. [Ref. 20] 

La probabilitat P es pot calcular usant una aproximació de la integral normal, com segueix: 

51
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on Y-5és un valor absolut. 
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on:  r = 0,2316419 

 b1 = 0,319381530 

 b2 = -0,356563782 
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 b3 = 1,781477937 

 b4 = -1,821255978 

 b5 = 1.330274429 

Finalment, el percentatge d’afectació P es pot obtenir usant les equacions següents: 

P = 100 (1-m)  si Y> 5      (Eq. 4.7a) 

P= 100 m  si Y≤ 5     (Eq. 4.7b) 

L’error de P estimat per aquesta aproximació és de ε(Y)< 7,5· 10-6. 

El valor de la variable de Probit pot calcular-se usant una aproximació de la integral normal 

inversa: 

  

 Q = P/100        (Eq. 4.8)  
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D’altra banda:  
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−=     (Eq. 4.10) 

on: c0 = 2,515517 

 c1 = 0,802853 

 c2 = 0,010328 

 d1 = 1,432788 

 d2 = 0,189269 

 d3 = 0,001308 
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Finalment el valor de la variable Probit Y es pot obtenir per les equacions següents: 

Y = 5-w  si 0< Q≤ 0,5     (Eq. 4.11a) 

Y= 5+w  si 0,5< Q≤ 1     (Eq. 4.11b) 

L’error d’ Y estimat per aquesta aproximació és de ε(P)< 4,5· 10-4. 

Les equacions de Probit doncs, aporten un significat a la relació d’intensitat d’una exposició 

tòxica, amb el grau o el percentatge de resposta dels elements que hi han estat exposats, 

generalment letalitat sobre les persones. 

 

4.3. Limitacions del model de Probit 

Com que l’anàlisi de Probit parteix d’una sèrie de dades i estudis empírics i experimentals, fa 

que en conjunt sigui un mètode aproximat i que el seu èxit depengui en bona part del bon 

criteri i de l’experiència de l’analista en cada cas. La seva validesa doncs, dependrà de la 

correcta aplicació i manipulació de les dades disponibles en cada cas. 

A més de la incertesa indicada en apartats anteriors, derivada de l’extrapolació al 

comportament humà de les dades obtingudes en l’experimentació amb animals, hi ha 

d’altres salvetats que s’han de considerar. 

En primer lloc, s’ha de destacar que la funció de Probit no és aplicable per a concentracions 

relativament baixes i temps d’exposició molt prolongats. El seu ús està restringit a l’anàlisi de 

conseqüències agudes i immediates. 

S’ha de tenir en compte doncs, que donada una certa concentració tòxica en una zona 

poblada, la població que efectivament està en risc és la ubicada en exteriors. Els 

individus en llocs tancats es poden considerar protegits davant els efectes letals excepte 

en el cas d’una duració excepcional de l’impacte tòxic en la zona. 

D’altra banda, el mètode de Probit en cas de mescles de gasos no disposa dels paràmetres a 

introduir en la seva funció Probit, i per tant fins al moment, el mètode només serveix per a 

substàncies pures referenciades. 

Finalment, també s’ha de notar que, com passava en el cas dels índexs de toxicitat, en no 

haver-hi uns criteris definits i uniformes en la determinació dels valors de les constants de 

Probit (a, b i n), hi ha una gran diversitat de valors per a una mateixa substància que en la 

majoria de casos no són coincidents, i que en d’altres casos ni tan sols són propers. 



Estudi comparatiu dels paràmetres de toxicitat i vulnerabilitat de substàncies perilloses Pàg. 35 

 

4.4. Comparació de les constants de les expressions de Probit 

En relació a l’últim paràgraf de l’apartat anterior, convé destacar l’estudi realitzat per              

S. Schubach [Ref. 21], en què es fa una comparativa de les constants de Probit 

determinades per dos organismes independents de reconegut prestigi: el Center for 

Chemical Process Safety (CCPS) de l’American Institute of Chemical Engineers (AIChE) i el 

Netherlands Organization of Applied Scientific Research (TNO).  

En l’estudi, s’analitzen les constants de letalitat de Probit per a 15 substàncies recollides en 

les guies d’ambdós organismes. En ambdós casos, els models de Probit són el resultat de la 

combinació d’un ampli rang d’experiències amb diversos tipus d’animals i usant diferents 

tècniques d’extrapolació de les dades. 

Tot i així, mentre que el CCPS utilitza estudis específics de substàncies de diferents fonts 

d’informació, el TNO utilitza un mètode generalitzat d’extrapolació dels LC50 dels animals als 

humans. 

Observant la taula 4.2, es pot comprovar la disparitat de resultats en el càlcul dels nivells de 

letalitat calculats a partir de les constants de Probit proposades pels dos mètodes, per a les 

mateixes substàncies i els mateixos temps d’exposició. 

 

 LC50 (30 min) LC10 (30 min) 

Substància CCPS TNO CCPS TNO 

Acroleïna 
Acrilonitril 
Amoníac 
Brom 
Monòxid carboni 
Clor 
Clorur hidrogen 
Cianur hidrogen 
Fluorur hidrogen 
Sulfur hidrogen 
Bromur de metil 
Isocianat de metil 
Diòxid de nitrogen 
Fosgè 
Diòxid de sofre 
 

49 

277 

11539 

376 

3696 

250 

1852 

277 

6531 

441 

4136 

115 

150 

24 

627 

 

130 

1176 

8608 

168 

7065 

347 

2695 

105 

960 

708 

840 

24 

125 

4 

2215 

 

26 

206 

8164 

188 

2615 

125 

976 

206 

4459 

327 

3244 

35 

95 

17 

341 

 

36 

440 

4539 

88 

1964 

199 

749 

61 

409 

361 

262 

4 

88 

1 

1299 

 

Taula 4.2. Comparació dels nivells de letalitat usant les constants de Probit del CCPS i del 

TNO. Dades en ppm. Font: [Ref. 21] 
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Amb les constants proposades pel TNO s’obtenen uns valors numèrics més baixos que 

els proposats pel CCPS, en vuit dels casos proposats. Per a dues substàncies, el 

resultat depèn del percentatge de resposta considerat, i per als cinc casos restants els 

valors obtinguts pel CCPS són més baixos.  

Per l’amoníac, el brom, el fluorur d’hidrogen, l’isocianat de metil i el fosgè, els valors 

obtinguts per les constants proposades del CCPS són significativament més alts que els 

calculats usant les constants del TNO. D’altra banda, mentre que les constants pel 

diòxid de nitrogen són força comparables entre ambdós mètodes, els valors obtinguts 

del CCPS pel diòxid de sofre són significativament més baixos. 

S’ha de notar però, que més enllà de la diferència en el càlcul dels nivells de letalitat, 

aquestes diferències entre les constants de Probit es tradueixen en diferències 

significatives en la determinació de les distàncies de seguretat, i per tant, en el nivell de 

risc a considerar.  

Aquestes disparitats entre valors de les constants de Probit es deuen bàsicament a la 

naturalesa de la metodologia usada pels dos organismes. Schubach destaca que 

mentre que les dades del TNO han estat generades aplicant una metodologia consistent 

a partir de les dades disponibles de toxicitat en animals, les dades del CCPS són una 

combinació d’estudis aïllats sense una correlació ni consistència entre ells. 

D’aquesta manera Schubach proposa sumar esforços en l’obtenció de dades per la 

validació dels mètodes de predicció proposats, refinar el mètode desenvolupat pel TNO i 

revisar de manera detallada les dades de toxicitat presentades pel CCPS en la 

determinació de les constants de Probit. 

Amb tot això doncs, es vol remarcar que no hi ha uns criteris clars en la determinació de les 

constants de Probit, i que per tant, encara hi ha molta feina a fer per tal d’unificar posicions 

en l’obtenció d’un mètode sistemàtic. En tot cas, és clar que la fiabilitat i la certesa dels càlculs 

obtinguts a partir de les constants de Probit, vindran determinades per la qualitat i 

reproductibilitat de les dades de partida. 
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5. Toxicitat en animals i extrapolació a l’home 

5.1. Introducció 

En les anàlisis de risc derivades d’un escenari accidental és necessari disposar de dades 

de toxicitat per tal de poder avaluar els efectes i determinar-ne les conseqüències.  

A causa de la impossibilitat de poder experimentar amb humans i degut a la consegüent 

absència de dades rellevants de toxicitat, s’ha de recórrer a altres mètodes per tal de 

determinar i d’estimar certes dades que puguin ser d’ús en l’estudi de la toxicitat i posterior 

afectació humana. 

Hi ha diverses possibilitats d’actuació però una de les més estudiades i de més reconegut 

prestigi fins ara és la proposada pel TNO i desenvolupada per Pietersen [Ref. 22]. Aquest 

organisme planteja la determinació dels efectes derivats de la toxicitat d’una substància, a 

través de l’experimentació amb animals de laboratori. A partir de les dades de toxicitat 

animal, el TNO suggereix un mètode d’extrapolació a l’espècie humana mitjançant un seguit 

de paràmetres correctors i coeficients de seguretat.  

L’objectiu del mètode proposat pel TNO, i descrit en els següents apartats, és l’extrapolació 

dels nivells de letalitat dels animals als humans i la determinació de les constants de la funció 

de Probit per al càlcul de la vulnerabilitat. Amb tot, es pretén disposar d’una metodologia 

clara, esquemàtica i reproduïble. 

 

5.2. Extrapolació dels nivells de letalitat dels animals als 

humans  

La base del mètode proposat pel TNO parteix de la determinació dels nivells de letalitat 

(LC50, concentració a la qual el 50% de la població exposada a la substància morirà) per a 

diverses espècies animals, utilitzant uns temps d’exposició de 30 minuts que és el temps 

màxim considerat en una situació accidental d’exposició. 

L’extrapolació dels animals als humans es fa considerant dos factors. El primer factor 

s’anomena factor d’escala i té en consideració les diferències físiques entre espècies, com 

són ara la massa corporal, el volum de respiració, la superfície pulmonar, el consum 

d’oxigen... El segon factor s’anomena factor de seguretat i té en compte les diferències de 

comportament de les espècies durant les situacions d’exposició.  
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Per a la inhalació tòxica, el mètode del TNO distingeix les substàncies tòxiques en dues 

categories, segons si són substàncies d’acció local o substàncies d’acció sistèmica.  

5.2.1. Substàncies d’acció local 

Les substàncies d’acció local són les que afecten directament als pulmons, podent produir 

una hemorràgia local. Per aquesta raó, en la determinació de la severitat de les 

conseqüències, serà important conèixer la dosi inhalada per unitat de superfície pulmonar, 

segons l’equació 5.1. 

 D” = D / A        (Eq. 5.1) 

on D és la dosi inhalada (mg) i A és la superfície pulmonar (m2). 

D’altra banda, la dosi inhalada es pot determinar a través de l’equació 5.2. 

D = (Va / 1000) C ·  t      (Eq. 5.2) 

on Va és el ritme de respiració (l/min-1), C és la concentració de gas (mg/m3) i t és el temps 

d’exposició (min). 

Així mateix, el ritme de respiració i la superfície pulmonar es poden determinar a través de 

les equacions empíriques [Ref. 23] 5.3 i 5.4, respectivament. 

Va = u ·  W0,70       (Eq. 5.3) 

A = v ·  W0,92       (Eq. 5.4) 

on W és el pes corporal (kg) i u i v són coeficients. 

Substituint les equacions 5.2, 5.3 i 5.4 a l’equació 5.1 s’obté la nova equació aproximada 

5.5. 

D” ≈ (u / v) ·  W –0,22      (Eq. 5.5)  

L’equació anterior té en compte les diferències físiques entre animals i humans, que en el 

cas de substàncies d’acció local, es tradueixen en diferències en les propietats pulmonars.  

Tanmateix, les propietats pulmonars alhora, es poden expressar, segons l’equació 5.5 

anterior, en termes de massa corporal, i per tant, el factor d’escala a considerar en 

l’extrapolació pot prendre la forma següent (Eq. 5.6): 
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k
humansD

animalsD
=

)("
)("

      (Eq. 5.6) 

on k és funció de la massa corporal i depèn de l’espècie animal amb què s’experimenta. Per 

exemple, k val 3,3 per les rates o 5,5 pels ratolins. 

Noti’s però, que les diferències entre humans i animals no només estan limitades a les 

propietats pulmonars d’ambdues espècies, sinó que també s’han de considerar altres 

característiques funcionals com ara, que la retenció en un nas animal és més gran que 

l’adsorció de l’aparell respiratori humà. Segons [Ref. 24] aquest fet es reflecteix 

introduint un factor multiplicador de 5 en el terme del factor de seguretat.  

Un altre factor a tenir en compte és el diferent comportament entre animals i humans en 

les situacions d’exposició. S’assumeix que en l’instant inicial d’una situació de risc, 

l’ésser humà intentarà escapar de la zona de l’accident. Aquest afany d’escapatòria unit 

al nerviosisme i a l’estrès de la situació, farà que s’augmenti el ritme cardíac i, per tant, 

la freqüència de respiració. En canvi, el comportament d’alguns animals en una situació 

de risc és justament la contrària. En els primers minuts de l’exposició es relaxen 

excessivament i la seva freqüència de respiració disminueix dràsticament. Aquests 

comportaments es corregeixen segons [Ref. 24] introduint un factor multiplicador de 2 

en el terme de seguretat. 

En conjunt, per a considerar aquestes diferències funcionals i de comportament entre 

animals i humans es considera un factor de seguretat de 2 ·  5 = 10.  

D’aquesta manera doncs, el resultat d’extrapolar el nivell de letalitat, resultat d’una 

experimentació amb animals, a l’ésser humà pot prendre la forma de l’equació 5.7 

següent: 

LC50 (humans, 30 min.) = 5010
LC

k
⋅ (animals, 30 min.)  (Eq. 5.7) 

on k depèn de l’espècie animal amb què s’experimenta. 

5.2.2. Substàncies d’acció sistèmica  

Les substàncies d’acció sistèmica són les que produeixen un dany il· localitzat pertot el cos 

una vegada han estat absorbides per la sang. En aquest cas, en la mesura de la severitat de 

les conseqüències serà rellevant conèixer la dosi inhalada per unitat de massa corporal      

(Eq. 5.8). 
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D’ = D / W        (Eq. 5.8) 

on D és la dosi inhalada (mg) i W és la massa corporal (Kg). 

Per les substàncies d’acció sistèmica, la quantitat absorbida de tòxic és proporcional al 

consum d’oxigen que, a la vegada, depèn de la massa corporal, d’una manera similar que el 

ritme respiratori en l’equació 5.3. Substituint doncs les equacions pertinents s’obté l’equació 

5.9 aproximada següent: 

D’ ≈  u ·  W-0,3       (Eq. 5.9) 

on u és un coeficient i W és la massa corporal (Kg). 

La relació anterior té en consideració les diferències d’absorció de les substàncies 

químiques entre animals i humans.  

Així mateix, i segons l’equació anterior, el factor d’escala a considerar en l’extrapolació pot 

prendre la forma següent (Eq. 5.10): 

h
humansD

animalsD
=

)('
)('

      (Eq. 5.10) 

on h és funció de la massa corporal i depèn de l’espècie animal amb què s’experimenta. Per 

exemple, h val 5,1 per les rates o 10,2 pels ratolins. 

Les substàncies d’acció sistèmica però, produeixen una major diferència d’afectació en 

animals i humans que les substàncies d’acció local, a causa dels seus diferents 

mecanismes fisiològics i farmacocinètics. A causa de l’elevada incertesa d’aquest fet, i 

de la indisponibilitat de dades comparatives, es creu convenient prendre un factor de 

seguretat de 10, segons proposa [Ref. 24]. 

D’altra banda, s’ha de tenir en compte el diferent comportament entre animals i humans 

en les situacions d’exposició i, com en el cas de les substàncies d’acció local, es 

considera convenient introduir un factor corrector de 2 en el terme de seguretat. 

En conjunt, per a considerar totes aquestes diferències entre animals i humans es 

considera un factor de seguretat de 2 ·  10 = 20.  

D’aquesta manera doncs, el resultat d’extrapolar el nivell de letalitat d’una 

experimentació amb animals a l’ésser humà pot prendre la forma de l’equació 5.11 

següent: 
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LC50 (humans, 30 min.) = 5020
LC

h
⋅ (animals, 30 min.)  (Eq. 5.11) 

on h depèn de l’espècie animal amb què s’experimenta. 

A mode de resum, en la taula 5.1 es poden consultar els factors d’escala, de seguretat i 

d’extrapolació de diferents animals de laboratori per a les substàncies d’acció local i 

sistèmica. Noti’s que en cas de no saber el mecanisme d’acció d’una substància es 

prendrà el valor promig del factor d’extrapolació. 

 

Espècie 
Mecanisme 

d’acció 
Factor 

d’escala 
Factor  de 
seguretat 

Factor 
d’extrapolació 

Factor 
d’extrapolació 

promig 

Rata 
Local 
Sistèmic 

3,3 
5,1 

10 
20 

0,33 
0,26 

0,25 

Ratolí 
Local 
Sistèmic 

5,5 
10,2 

10 
20 

0,55 
0,51 

0,50 

Porc Guinea 
Local 
Sistèmic 

2,6 
3,8 

10 
20 

0,26 
0,19 

0,20 

Hamster 
Local 
Sistèmic 

3,6 
5,8 

10 
20 

0,36 
0,29 

0,30 

Taula 5.1. Factors d’extrapolació per a l’estimació dels LC50 (30 min) pels humans. Font: 

[Ref. 24] 

 

5.3. Determinació de les constants de Probit usant el mètode 

d’extrapolació del TNO 

Una vegada determinats els nivells de letalitat per als humans, tal i com s’ha desenvolupat 

en l’apartat anterior, s’han de determinar les constants a, b i n de la funció de Probit. 

El mètode proposat pel TNO [Ref. 22] es desenvolupa d’acord amb l’esquema de la               

figura 5.1. 

 

 
 
 
 



Pàg. 42  Memòria 

 

LC50(i) per les 
espècies  i=1...5 

Temps d’exposició = 
30 minuts ? n disponible ? n = 2  

LC50(i, 30 min) = LC50(i) ·  [t / 30] 1/n 

Espècies ? 

f(1)=0,25 f(2)=0,5 f(4)=0,3 f(3)=0,2 
Determinar f 
a partir dels 
altres casos 

Dades d’una o més 
d’una espècie 

LC50 (humans) = 

min)30,()(2
1

50 iLCif
n i
∑ ⋅⋅  

LC50 (humans) = 
min)30,()( 50 iLCif ⋅  

a = 5 – ln { [LC50 (humans)]n ·  30} 

 
 
 
 
 
 
 
 

    No       No 
 
 

Sí 
 

Sí 
 
 
 
 
 
 
 

      Rata            Ratolí               Porc       Hamster 
 
 
 
 
 
 
 

Sí            No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.1. Determinació de les constants de Probit segons el mètode del TNO. Font:       
[Ref. 24]. 
 

Noti’s que abans d’aplicar el factor d’extrapolació, els valors de letalitat dels animals han 

de ser recalculats per un període d’exposició de 30 minuts, tenint en compte l’equació 

5.12. 

Cn· t = constant       (Eq. 5.12) 
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Si per a la substància donada no es coneix el coeficient n, en general es pren un valor 

arbitrari de 2, realitzant d’aquesta manera una aproximació conservadora. Segons certes 

consideracions teòriques [Ref. 25], el valor de n pot ser depenent del mecanisme d’acció de 

la substància química. Si la substància activa és metabòlica, el valor d’n pot ser 1; si es 

desconeix si el metabolisme juga un paper important en el mecanisme d’acció de la 

substància es pren un valor d’n de 2. Tanmateix, és desitjable verificar totes les hipòtesis 

realitzades experimentalment. 

Després de determinar el valor de LC50 per les espècies de laboratori s’apliquen els valors 

d’extrapolació segons el mecanisme d’acció de la substància. Si es desconeix s’aplica el 

valor d’extrapolació promig. 

Si es disposen de dades de toxicitat per més d’una espècie animal, el factor d’extrapolació és 

incrementat amb un factor corrector de 2 per tal d’ajustar-se a la línia conservadora que 

persegueix el mètode. 

Finalment, i havent determinat ja prèviament el valor d’n, s’han de determinar les constants a 

i b de la funció de Probit (Eq. 5.13). 

Y = a + b ln (Cn · t)       (Eq. 5.13) 

Per al coeficient b i per falta de disponibilitat de dades, es pren en general el valor 

conservador d’1. Segons [Ref. 24] aquesta aproximació és força apropiada ja que té en 

compte la gran variabilitat en la vulnerabilitat de l’espècie humana durant l’exposició a un 

escenari accidental. 

El valor d’a s’extreu per aplicació directa de l’equació 5.13, tenint en compte que t és igual a 

30 minuts, i que Y per al 50 % de letalitat pren el valor de la mitjana de la funció de Probit, és 

a dir 5. 

 

5.4. Limitacions del mètode proposat pel TNO 

Tot i que el mètode de determinació de les constants de Probit proposat pel TNO és un dels 

més estudiats i desenvolupats, és clar que la seva aplicació representa encara un conjunt 

d’aproximacions successives i no gaudeix de la fiabilitat i de l’exactitud desitjada. 

Tot i que la determinació de la letalitat en els animals és experimental, existeix certa 

incertesa en la variabilitat de la vulnerabilitat de les diferents espècies exposades a la 

substància tòxica.  Així mateix, l’extrapolació dels valors a l’espècie humana es basa en 

coeficients i factors empírics, fruit de l’experiència i el coneixement, però que no gaudeixen 
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d’una precisió i exactitud provades. Finalment, en la determinació dels coeficients de Probit 

s’aproximen els valors de b i n a consideracions teòriques no provades i no determinades 

experimentalment. 

Aquest mètode de determinació de les constants de Probit doncs, ha de ser considerat com 

un primer pas de confiança al voltant dels models de vulnerabilitat. Tanmateix, aquesta 

metodologia és únicament aplicable per a substàncies que disposen de poques de dades de 

toxicitat. Per a substàncies amb gran quantitat de dades disponibles és recomanable 

determinar les equacions de Probit per a uns efectes concrets, per aplicació d’estudis i 

experiències específiques de la substància a través de la regressió de la resposta en funció 

de la càrrega tòxica. 

Tot i les considerables incerteses del mètode, aquest model pot usar-se en moltes 

aplicacions per tal d’ajudar a prevenir les conseqüències dels alliberaments de substàncies 

perilloses. De tota manera, la recerca per millorar el binomi efectes – conseqüències 

continua en diferents instituts i departaments de tot el món, amb l’objectiu de determinar una 

metodologia més fiable i segura en la determinació de la vulnerabilitat de les substàncies 

tòxiques. El proper pas serà la determinació de les equacions de Probit per a efectes en la 

salut diferents als letals, objectiu que, amb els coneixements actuals, encara no és viable de 

plantejar. 
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6. Zones de planificació per a accidents greus de 

tipus tòxic 

6.1. Aplicació a la legislació vigent 

La determinació de les zones de planificació per a accidents greus de tipus tòxic es fa 

en aplicació del Real Decret 1196/2003 de 19 de setembre. Aquest text en el seu article 

2.3.3 defineix dues zones de planificació: la d’intervenció i la d’alerta. La zona 

d’intervenció es defineix com aquella en què les conseqüències dels accidents 

produeixen un nivell de danys que justifica l’aplicació immediata de les mesures de 

protecció. La zona d’alerta es defineix com aquella en què les conseqüències dels 

accidents provoquen efectes que, tot i que són perceptibles per a la població, no 

justifiquen la intervenció, excepte per a grups crítics de la població. [Ref. 6] 

Segons el RD, els valors llindar que hauran d’adoptar-se per a la delimitació de les 

zones d’intervenció seran les concentracions màximes de substàncies tòxiques en l’aire 

calculades a partir dels índexs AEGL-2, ERPG-2 o TEEL-2, en aquest ordre. Els valors 

llindars per a la delimitació de les zones d’alerta seran les concentracions  màximes de 

substàncies tòxiques en l’aire calculades a partir dels índexs AEGL-1, ERPG-1 o TEEL-

1, en aquest ordre. [Ref. 6] 

La determinació d’aquestes zones es realitza per tal de protegir els elements 

considerats vulnerables dins aquestes zones. És clar que si una àrea que pugui ser 

afectada per un accident no conté elements vulnerables, no es requeriran més mesures 

de planificació que les justament necessàries per tal d’aïllar i senyalitzar la zona.  

Dins aquestes zones, el reglament obliga a realitzar un inventari dels elements 

vulnerables (persones, medi ambient i béns), amb dades de naturalesa, situació i 

extensió de tots els elements. La superposició de les zones d’intervenció i alerta amb el 

contingut de l’inventari d’elements vulnerables permetrà determinar l’abast del risc en les 

zones objecte de planificació.  

 

6.2. Nivells de dany en les zones de planificació per a núvols 

tòxics 

Com ja s’ha comentat en l’apartat 3.6 els mateixos nivells de qualsevol dels índexs de 

toxicitat que s’utilitzen actualment defineixen, per a una exposició a un núvol de 
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substància tòxica, els mateixos danys. 

En la taula 6.1 següent es poden determinar els danys o efectes unificats que 

caracteritzen les zones compreses entre els nivells dels diversos índexs de toxicitat. 

Observi’s que tal i com regula el RD 1196 / 2003, la zona d’intervenció ve delimitada pel 

nivell 2 dels índexs, i la zona d’alerta pel nivell 1 dels índexs de toxicitat. 

 

Nivell dels 
índexs 

Descripció dels danys o efectes per als índexs   
AEGLs, ERPGs, TEELs 

Zones de 
planificació 

Es produiria amenaça per a 
la vida. 

 

Es produirien: 
- Efectes a llarg termini 
seriosos o irreversibles. 
- Possible impediment en la  
capacitat de fugir. 

No es produiria amenaça per 
a la vida. 

ZONA 
D’INTERVENCIÓ 

Es produiria incomoditat o 
malestar notable. 

No es produirien: 
- Efectes a llarg termini 
seriosos o irreversibles. 
- Possible impediment en la  
capacitat de fugir. 

ZONA D’ALERTA 

 

Es produiria olor, irritació 
sensorial o altres efectes 
lleus i transitoris. 

No es produiria incomoditat 
o malestar notable. 

 

Taula 6.1. Nivell unificats de danys i efectes per als diversos índexs de toxicitat.       

Font: [Ref. 26] 

Noti’s que si per a la zona d’intervenció s’adoptés com a límit el nivell 3, s’acceptaria 

que en la zona d’alerta es poguessin donar efectes seriosos o irreversibles i 

s’impossibilités la capacitat de fugir, contradient així la definició i la tipologia dels efectes 

acceptables en aquesta zona. Si per contra s’adoptés com a límit el nivell 1 en la zona 

d’intervenció, es delimitarien àrees d’intervenció excessivament àmplies que 

comportarien actuacions de protecció desproporcionades.  

Observi’s que per sota el nivell 1 tan sols es produirà olor o irritació sensorial transitòria i 

que en cap cas es produirà incomoditat ni malestar important. Per sota aquest nivell de 

dany no es creu necessari prendre cap tipus de mesura de protecció addicional. 

 

3 

2 

 

1 
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6.3. Determinació de les zones d’intervenció i d’alerta d’un 

escenari accidental 

Per establir les zones de planificació en un escenari accidental és necessari en primer 

lloc definir els nivells de dany en cadascuna de les zones i a continuació determinar 

l’extensió i la geometria de les àrees. El càlcul d’aquests paràmetres però, és 

relativament complex i es recomana utilitzar programes informàtics1 especialment 

dissenyats per aquesta finalitat. 

Segons [Ref. 26], els passos a seguir per tal de determinar les zones de planificació 

d’un escenari accidental són els següents:  

1.- En primer lloc cal determinar els perfils de concentració – temps de pas dels núvols 

tòxics a vàries distàncies de l’origen de l’accident i en la direcció del vent.  

En aquestes representacions es podrà observar la disminució de la concentració màxima 

i l’augment del temps de pas del núvol tòxic a mesura que creix la distància a l’origen de 

l’accident. 

2.- En segon lloc s’ha de determinar un criteri per tal definir els temps de pas dels 

núvols tòxics.  

Tenint en compte que les representacions de concentració – temps de pas total (tn) són 

corbes exponencials i que tendeixen asimptòticament en els extrems (C=0), s’ha de 

definir un temps de pas efectiu per tal de no augmentar excessivament els períodes 

d’exposició. Aquest temps de pas més realista (anomenat d’ara en endavant temps de 

pas, tp), es determina per una concentració mínima de referència (Cmín,ref) que 

s’estableix seguint els criteris següents: 

2.1 Si la substància tòxica analitzada té AEGL, seleccionar el valor d’AEGL – 1 per a 8 

hores d’exposició (Eq. 6.1). Noti’s que aquest és el menor nivell a partir del qual es 

comencen a notar els efectes d’un alliberament accidental de substància tòxica. 

Cmín,ref = AEGL – 1 (8 hores)     (Eq. 6.1) 

                                                 

1 En l’exemple numèric de l’Annex A s’utilitza el programa de simulació ALOHA (Areal Locations of 

Hazardous Atmospheres) desenvolupat per la EPA i la NOAA.. 
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2.2 Si la substància tòxica no té AEGL però té ERPG, seleccionar la vuitena part del 

valor del ERPG – 1 (Eq. 6.2). Noti’s que aquest valor, obtingut per aplicació directa de la 

llei de Haber, és anàleg al valor d’AEGL – 1 per a 8 hores d’exposició. 

Cmín,ref = (1/8) ERPG – 1 (1 hora)    (Eq. 6.2) 

2.3 Si la substància tòxica no té ni AEGL ni ERPG però té TEEL, seleccionar la 

trentadosena part del TEEL – 1 (Eq. 6.3). Noti’s que aquest valor, obtingut per aplicació 

directa de la llei de Haber, és anàleg al valor d’AEGL – 1 per a 8 hores d’exposició. 

Cmín,ref = (1/32) TEEL – 1 (15 min)     (Eq. 6.3) 

3.- A continuació es representen en una mateixa gràfica les relacions concentració 

màxima – temps de pas (tp) i els nivells 1 i 2 dels índexs de toxicitat disponibles (AEGL, 

ERPG o TEEL). 

Els punts de tall entre la corba de concentració màxima – temps de pas i els nivells 1 i 2 

dels índexs proporcionaran els límits inferiors a partir dels quals es podrà determinar 

l’abast de les zones d’intervenció i d’alerta de l’escenari accidental considerat. 

4.- A partir de les concentracions representatives dels punts de tall considerats en el 

punt anterior es determinaran, amb l’ajuda d’un software informàtic adequat, les 

distàncies màximes que corresponen a aquestes concentracions. 

5.- Finalment, i també amb l’ajuda d’un software informàtic per tal d’evitar càlculs 

tediosos, es pot representar les línies d’isoconcentració en el pla x – y i comprovar 

sobre el paper l’abast de les zones d’intervenció i d’alerta de l’escenari accidental 

considerat. 

Amb tot, i seguint la metodologia anteriorment detallada, es podran delimitar les zones 

de planificació per a un alliberament accidental de substància tòxica, determinar els 

elements vulnerables a considerar dins les àrees de risc i prendre les mesures de 

protecció necessàries per tal de protegir els elements vulnerables susceptibles de ser 

afectats. 

Noti’s que en l’Annex A es recull un exemple numèric d’aplicació del càlcul de zones 

d’intervenció i d’alerta. 

 



Estudi comparatiu dels paràmetres de toxicitat i vulnerabilitat de substàncies perilloses Pàg. 49 

 

7. Anàlisi comparativa entre els índexs de toxicitat i 

la vulnerabilitat Probit 

7.1. Introducció 

Una vegada definits els paràmetres de toxicitat més utilitzats actualment en la planificació 

d’accidents greus de tipus tòxic, i conegudes també les funcions de Probit de vulnerabilitat 

per a la determinació de l’afectació a una exposició tòxica, és el moment de comprovar la 

correspondència entre ambdós conceptes. 

Per a fer-ho, es construiran una sèrie de representacions gràfiques, per a 100 substàncies 

tòxiques d’interès, a través de les quals es podrà comprovar la relació entre els paràmetres de 

toxicitat i els de vulnerabilitat de les substàncies considerades. 

Per a la determinació de la toxicitat s’utilitzaran els índexs que s’han presentat en l’apartat 3.5 

de la memòria: els AEGL, els ERPG, els TEEL i els IDLH. És clar que hi haurà substàncies 

que no disposaran de tots els índexs, i per tant, només s’utilitzaran tots aquells paràmetres 

disponibles en cada cas. S’ha de notar també, que tots els índexs de toxicitat s’han obtingut 

dels organismes oficials que periòdicament publiquen i/o revisen els seus valors. 

Per al càlcul de la vulnerabilitat d’escenaris accidentals associats a dispersions tòxiques de 

les substàncies considerades, s’han definit una sèrie de valors corresponents a l’1%, al 50% i 

al 99% d’afectació (letalitat en aquest cas). D’aquesta manera s’han construït un conjunt de 

tres rectes, una per a cada percentatge d’afectació, a partir dels valors de les constants a, b i 

n publicades per diversos organismes de renom. En concret, s’han utilitzat les dades 

publicades per l’AIChE [Ref. 16], el TNO [Ref. 17] i el programa Serida 1.32. Mentre que les 

dades de l’AIChE proporcionen els valors dels paràmetres Probit de vulnerabilitat en unitats 

de ppm per a concentració i minuts per al temps, el TNO i el Serida donen la concentració en 

mg/m3 i el temps en minuts.  

Com que els valors dels índexs de toxicitat vénen expressats en unitats de concentració 

en ppm, per a les dades de l’AIChE no caldrà fer cap tipus de conversió d’unitats i totes 

                                                 

2 El programa Serida (Safety, Environment and Risk Database) és un software informàtic ideat per la 

comissió del Dutch National Institute of Public Health, el Environment (RIVM, Bilthoven, The 

Netherlands) i el Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM).       [Ref. 

27] 
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les dades es representaran en un gràfic en què en ordenades hi haurà concentració (en 

ppm) i en abscisses hi haurà temps (en min). 

Per a les dades del TNO i el Serida, serà convenient fer un canvi d’unitats dels paràmetres de 

toxicitat per tal de tenir les mateixes unitats en la representació gràfica. Per a fer-ho, s’aplicarà 

a les dades de toxicitat (en ppm) l’equació 7.1, per tal de convertir-les a mg/m3. D’aquesta 

manera s’obtindran una sèrie de gràfiques en què en ordenades hi haurà concentració (en 

mg/m3) i en abscisses hi haurà temps (en min). 

[mg/m3] = [ppm] ·  (PM / 24,45)     (Eq. 7.1) 

on PM representa el pes molecular de la substància considerada en g/mol. 

Noti’s que en totes representacions s’han pres les ordenades i les abscisses en coordenades 

logarítmiques. D’aquesta manera cada gràfica representarà el logaritme de la concentració en 

funció del logaritme del temps. En l’Annex B es recullen les gràfiques per a totes les 

substàncies considerades. 

 

7.2. Anàlisi comparativa i discussió 

Per a fer una discussió de les representacions gràfiques és necessari tenir ben clar quina 

informació proporcionen els índexs de toxicitat i quina les funcions de Probit de vulnerabilitat. 

Segons l’apartat 3.5 els paràmetres de toxicitat indiquen els límits d’exposició a una 

substància tòxica per als quals un individu pot experimentar diversos efectes sobre la seva 

salut, però en cap sense cap amenaça per a la seva vida.  

Les funcions de Probit en canvi, proporcionen dades de percentatge d’afectació de la 

població per exposició a una dispersió tòxica. Com ja s’ha mencionat en l’apartat 4.2 

l’afectació que es considera en tot moment és la letalitat. 

Amb tot, és clar que en les representacions gràfiques considerades, els valors dels índexs de 

toxicitat hauran d’estar en tot moment per sota de les rectes de nivells de letalitat.  

A la pràctica però, aquesta regla general d’obligat compliment no té l’aplicació esperada. De 

les 100 substàncies considerades en l’estudi, tan sols 50 d’elles, segueixen la regla per a les 

3 fonts de dades de vulnerabilitat considerades, i per a tots els índexs de toxicitat coneguts. 

De les 50 substàncies restants, 8 d’elles segueixen la regla per almenys una font de 

vulnerabilitat consultada. Hi ha per tant 42 substàncies que no segueixen el criteri plantejat en 

cap cas. 
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Vegi’s en les següents figures 7.1 i 7.2 el cas d’una substància que compleix la regla general i 

el cas d’una altra que no. 

Fig. 7.1: Acetaldehid (Serida)           Fig. 7.2: Toluè (Serida) 

Mentre que per l’acetaldehid tots els índexs estan per sota la recta de l’1% de letalitat, pel 

toluè hi ha índexs que superen l’1%, el 50% i fins i tot el 99% de letalitat. 

A grans trets, els índexs que més incompleixen el criteri són l’AEGL-3, el TEEL-3 i l’IDLH. En 

general, si aquests tres índexs estan per sota el nivell de l’1% de letalitat, la resta d’índexs 

també hi seran. 

Per a les substàncies que els índexs de toxicitat estan per sota els nivells de letalitat, no hi ha 

un comportament generalitzat pel que fa a la posició dels índexs i al traçat de les rectes, tot i 

que el més freqüent és que els índexs amb concentracions tòxiques més elevades 

(generalment AEGL-3) s’ajustin a les rectes de menor nivell de letalitat. Un clar exemple n’és 

l’amoníac (Fig. 7.3) que té els índexs AEGL-3 a tocar de la recta de nivell de letalitat de l’1%.  

Això és així ja que la pròpia definició dels nivells d’efectes 3 dels índexs de toxicitat, preveu 

que immediatament per sobre de la concentració donada per l’índex, l’individu exposat pot 

experimentar efectes amenaçants per a la seva vida o fins i tot la mort. 

Tot i així, hi ha excepcions com l’àcid sulfúric (Fig 7.4) que tenen un marge prou ampli entre 

els índexs de concentració més elevada i els menors nivells de letalitat.  
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Fig. 7.3: Amoníac (TNO)        Fig 7.4: Àcid sulfúric (Serida) 

Totes aquestes consideracions anteriors però, estan sempre molt subjectes a les 

característiques, el comportament i l’estat de salut de cada ésser humà. El comportament de 

cada individu pot fer que aquesta distància entre els índexs de toxicitat i les rectes de 

vulnerabilitat pugui ser major o menor. 

Pel que fa a les diverses fonts de dades de vulnerabilitat, s’ha de comentar que per a les 

substàncies que tenen dades del TNO no s’ha representat la gràfica amb dades del Serida, ja 

que aquest últim n’assimila els valors. D’aquesta manera, per a totes les substàncies 

considerades hi haurà una gràfica del Serida o TNO, i una altra de l’AIChE per aquelles 

substàncies de què se’n disposin dades. 

Si es compara entre les dades d’uns organismes i els altres, s’observa que de les 100 

substàncies del Serida, 53 (és a dir el 53%) segueixen la regla general. De les 22 del TNO, 14 

(és a dir el 64%) segueixen la regla general. I de les 20 de l’AIChE, 16 (és a dir el 80%) 

segueixen la regla general. 

Com a conclusió, és pot extreure que per a les mateixes dades dels índexs de toxicitat, les 

dades vulnerabilitat de l’AIChE tenen un major grau de compliment del criteri general. 

D’altra banda, si es comparen les gràfiques de les substàncies que tenen dades de l’AIChE i 

el TNO (o el Serida), s’observa que hi ha casos en què ambdues representacions segueixen 

el criteri (Figures 7.5 i 7.6), casos en alguna de les dues segueix el criteri (Figures 7.7 i 7.8) i 

d’altres casos en què cap de les dues representacions segueixen la regla general (Figures 

7.9 i 7.10). 
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Fig. 7.5 : Acroleïna (TNO)         Fig. 7.6: Acroleïna (AIChE) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.7: Brom (AIChE)             Fig. 7.8: Brom (TNO) 

Fig 7.9: Toluè (AIChE)          Fig. 7.10: Toluè (Serida) 

De les 15 substàncies que disposen de dades de l’AIChE i el TNO, 9 d’elles coincideixen en 

complir la regla general, 4 compleixen la regla per l’AIChE i pel TNO no, i les 2 restants 

compleixen la regla pel TNO i per l’AIChE no. 
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De les 20 substàncies que disposen de dades de l’AIChE i el Serida, 11 compleixen la regla 

per ambdós casos, 5 només per l’AIChE, 3 només pel Serida, i un per a cap dels dos. 

Amb tot això, es torna a posar de manifest que per a les substàncies que tenen dades de 

vulnerabilitat per a més d’una font d’informació, són els valors de l’AIChE els que assoleixen 

un major compliment del criteri que exigeix que els paràmetres de toxicitat han d’estar en tot 

moment per sota dels nivells de letalitat. 

Respecte al comportament dels índexs i al traçat de les rectes en funció dels diversos 

paràmetres Probit de vulnerabilitat, es pot recuperar l’apartat 4.4 del present document en 

què es fa referència a l’estudi de S. Schubach. En aquest estudi Schubach destaca que, en 

general, amb les constants proposades pel TNO s’obtenen uns nivells de letalitat més baixos 

que els proposats per l’AIChE. Aquest fet es posa de manifest en la representació del cianur 

d’hidrogen. Aquesta substància com que té un pes molecular de 27 (molt proper a la constant 

24,45 de conversió d’unitats) les seves unitats en ppm i mg/m3 seran pràcticament iguals. 

        Fig. 7.11: Cianur d’hidrogen AIChE)  Fig.7.12: Cianur d’hidrogen (TNO) 

Observi’s com en la gràfica del TNO els nivells de letalitat estan un grau per sota dels de 

l’AIChE. És més, mentre que la gràfica de l’AIChE compleix la regla general, la del TNO no la 

compleix ja que el valor de l’IDLH està per sobre del nivell d’1% de letalitat. 

D’aquesta manera, i més enllà de complir o no la regla general proposada anteriorment, 

aquesta diferència entre nivells de letalitat, es tradueix en una diferència significativa en la 

determinació de les distàncies de seguretat, i per tant, en el nivell de risc a considerar.  

Així, tot i que les dades de l’AIChE tinguin un major grau de compliment de la regla que 

obliga a que els índexs de toxicitat estiguin per sota els nivells de letalitat, a l’hora de 

calcular les distàncies de seguretat, que és en definitiva l’objectiu final de l’aplicació de 

les funcions de Probit de vulnerabilitat, l’AIChE proporcionarà unes zones de planificació 

menys conservadores que les proposades pel TNO. 
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7.3. Proposta d’adaptació de les funcions de Probit 

7.3.1. Introducció 

En aquest apartat, i per tal de salvar les incongruències introduïdes en comparar els índexs 

de toxicitat amb les dades de vulnerabilitat, es proposa un mètode per tal d’adaptar les 

funcions de Probit de vulnerabilitat.  

Com que els índexs de toxicitat s’han obtingut a través d’estudis sistemàtics i específics 

basats en guies d’exposició, planificació i resposta, gaudeixen de gran prestigi internacional i 

d’una reconeguda credibilitat científica. Els paràmetres Probit de vulnerabilitat en canvi, han 

estat obtinguts a partir de l’experimentació amb animals i posterior extrapolació dels resultats 

a l’home i, tot i els nombrosos estudis desenvolupats fins ara, encara presenten una 

incertesa considerable. És per això, que s’ha cregut convenient utilitzar un mètode 

d’adaptació de les funcions de Probit, tot acceptant com a creïbles els diversos valors dels 

índexs de toxicitat proposats.  

Per a fer aquest estudi s’han utilitzat els índexs de toxicitat de l’AEGL-3 i l’IDLH i els nivells de 

letalitat de l’1% (LC01). Noti’s que aquests dos índexs eren els que més incomplien la regla 

general plantejada en l’apartat anterior. 

En primer lloc, s’ha pres l’AEGL ja que és l’índex que gaudeix de major prestigi i credibilitat. 

A més, s’ha pres el nivell d’afectació 3 ja que és el que més proper ha d’estar de la letalitat 

(LC01) ja que segons la definició del propi índex, per sobre aquest nivell l’individu pot 

experimentar efectes amenaçants per a la vida o fins i tot la mort. Dins l’AEGL-3 s’han pres 

els valors de temps d’exposició de 10 i 30 minuts per tal de poder comprovar el 

comportament de l’anàlisi estadística a diferents temps d’exposició. 

En segon lloc, s’ha pres l’índex IDLH perquè està molt proper a la letalitat ja que segons la 

seva definició, per a una concentració superior l’individu pot veure’s incapacitat per a 

escapar-se d’una situació de risc. Així mateix, està definit per un temps d’exposició de 30 

minuts, podent d’aquesta manera comprovar el comportament estadístic per a diferents 

índexs i per a iguals temps d’exposició. 

 En tercer lloc s’ha pres el valor de letalitat de l’1% (LC01) ja que és el que ha d’estar més 

proper a la toxicitat representada pels dos índexs anteriorment proposats. 

Noti’s també que degut a que les concentracions corresponents amb l’LC01 es corresponen 

amb efectes letals, i els valors dels índexs es corresponen amb zones de planificació en cas 

d’accident, és necessari que les concentracions de LC01 siguin sempre superiors als valors 

de toxicitat per al mateix temps d’exposició. D’aquesta manera a majors concentracions 
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tòxiques es trobarien els pitjors efectes possibles. Aquesta pauta necessària però, no es 

compleix de forma generalitzada i en alguns casos es troba que LC01/índex de toxicitat<1.   

7.3.2. Anàlisi estadística 

A partir de les dades recollides a la bibliografia es pot obtenir un valor promig de les relacions 

entre els índexs de toxicitat i els valors de l’1% de vulnerabilitat.  

El promig, és a dir la mitjana aritmètica, dels arguments es calcula segons la fórmula 

següent:  

n

x
x

n

i
i∑

== 1        (Eq. 7.2) 

Dins els n arguments s’han adjuntat tos els casos publicats, també aquells amb relacions 

(LC01/Índex)<1. 

La desviació estàndard es pot calcular utilitzant el mètode d’n-1, on n és el nombre 

d’arguments segons la fórmula següent: 
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      (Eq. 7.3) 

La funció d’Student retorna el valor t de la distribució Student com a funció del marge de 

confiança (α) i dels graus de llibertat (n-1). El marge de confiança utilitzat per a determinar el 

marge d’error és del 90% admetent una distribució normal de la dispersió dels valors. 

D’aquesta manera es calcula la funció error o marge d’error que equival a: 

1
, 1

2 −
= −

n

s
tM n

)

α        (Eq. 7.4) 

D’aquesta forma es determinen els valors mínims y màxims a partir del promig i de l’error, 

amb els que es delimita un rang de valors dins el qual s’assegura tenir una informació 

representativa amb el marge de confiança establert: 

[ ]MxMx +− ;        (Eq. 7.5) 
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7.3.3. Resultats 

En l’Annex C es recullen les taules de càlculs de les anàlisis estadístiques anteriorment 

proposades. S’hi detallen els valors de les variables estadístiques proposades en el punt 

anterior i els valors de les relacions LC01/Índex calculades per a cada cas. Els resultats 

obtinguts per a cada relació LC01/Índex són els mostrats en les taules 7.1, 7.2 i 7.3. 

Observi’s que per a cada una es donen els valors de la mitjana aritmètica i els valors mínim i 

màxim de l’interval d’error amb una confiança del 90 %. 

 

RELACIONS LC01 (30 min) / IDLH 

Anàlisi 1 AIChE TNO Serida 1.3 Valors Promig 

Mitjana 7,94 4,77 3,79 5,50 

Valor mínim 4,60 2,53 2,84 3,32 

Valor màxim 11,29 7,02 4,73 7,68 

Taula 7.1: Relacions LC01 (30 min) / IDLH per a les tres fonts de dades de vulnerabilitat. 

 

RELACIONS LC01 (30 min) / AEGL-3 (30 min) 

Anàlisi 2 AIChE TNO Serida 1.3 Valors Promig 

Mitjana 7,62 4,16 2,90 4,89 

Valor mínim 2,36 1,59 1,91 1,95 

Valor màxim 12,87 6,73 3,88 7,83 

Taula 7.2: Relacions LC01 (30 min) / AEGL-3 (30 min) per a les tres fonts de dades de 

vulnerabilitat. 

 

RELACIONS LC01 10 min / AEGL-3 10 min 

Anàlisi 3 AIChE TNO Serida 1.3 Valors Promig 

Mitjana 10,36 4,96 3,66 6,32 

Valor mínim 3,38 1,87 2,45 2,57 

Valor màxim 17,33 8,04 4,87 10,08 

Taula 7.3: Relacions LC01 (10 min) / AEGL-3 (10 min) per a les tres fonts de dades de 

vulnerabilitat. 
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A primer cop d’ull, i seguint la tendència mostrada en apartats anteriors, es pot observar com 

les relacions mitjanes obtingudes per l’AIChE són, en tots els casos, més grans que les 

proporcionades pel TNO i el Serida 1.3. De la mateixa manera, els intervals de confiança 

derivats dels càlculs de l’AIChE són més amples que en els altres dos casos. 

Una vegada realitzades les tres anàlisis estadístiques es pot fer un càlcul dels valors 

mitjans de Ies tres variables considerades. Aquest càlcul es pot fer de dues maneres. La 

primera consisteix en fer un promig de la mitjana i dels valors dels intervals de 

confiança obtinguts en les tres experiències. Seria fer una mitjana de les tres relacions 

LC01/Índex. Fent-ho, s’obtenen els valors finals de la taula 7.4 següent: 

 

RELACIONS LC01 / INDEX 

Final 1 
LC01 30 min / 

IDLH 

LC01 30 min / 

AEGL-3 30 min 

LC01 10 min / 

AEGL-3 10 min 
Valors Promig 

Mitjana 5,50 4,89 6,32 5,57 

Valor mínim 3,32 1,95 2,57 2,61 

Valor màxim 7,68 7,83 10,08 8,53 

Taula 7.4: Valors promig de la relació LC01 / Índex de les tres anàlisis anteriors. 

Observi’s que les dues primeres experimentacions són les que tenen un marge 

d’aproximació més gran. Aquest fet però, no deixa de ser una mica sorprenent ja que els dos 

índexs comparats, tot i que estan definits per un mateix període d’exposició, no han estat 

obtinguts pel mateix organisme. De la mateixa manera, val a dir que quan més petit és el 

període d’exposició, més difícil és determinar una concentració tòxica i per tant s’introdueix 

més incertesa. La comparació entre els AEGL-3 en diferents temps d’exposició en canvi, 

presenta major grau d’incertesa en tenir una major dispersió dels valors. 

La segona manera de fer un càlcul promig final consisteix en fer una nova experiència 

per a les tres fonts de dades de vulnerabilitat, considerant en cada una, les tres 

relacions LC01/Índex. Seria fer una mitjana de les tres fonts de dades. Fent-ho, 

s’obtenen els valors finals de la taula 7.5 següent: 
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RELACIONS LC01 / INDEX 

Final 2 AIChE TNO Serida 1.3 Valors Promig 

Mitjana 6,11 4,64 3,48 4,75 

Valor mínim 3,02 3,24 2,89 3,05 

Valor màxim 9,02 6,04 4,08 6,38 

Taula 7.5: Valors promig de la relació LC01/Índex de les tres fonts de dades de vulnerabilitat. 

En aquest cas, les experiències realitzades pel TNO i el Serida 1.3 són les que tenen un 

marge d’aproximació més gran. De fet és coherent que sigui així ja que, com s’ha comentat 

en apartats anteriors, totes les dades de vulnerabilitat de les substàncies del TNO estan 

també recollides també dins el Serida 1.3. 

Com a conclusió doncs, es pot extreure que per a comparar les relacions entre vulnerabilitat i 

toxicitat, dóna millors resultats comparar entre iguals temps d’exposició que no pas entre els 

mateixos índexs per a diferents temps d’exposició; i que entre fonts de vulnerabilitat, el TNO i 

el Serida 1.3 són les que presenten una aproximació més gran. 

D’aquesta manera, segons el primer càlcul final es tindrà un valor promig de la relació 

LC01/Índex de 6 ± 3. Segons el segon càlcul la relació LC01/Índex seria de 5 ± 2. Gràficament 

es té que: 

Fig. 7.13: Mitjanes i marges de confiança de les relacions LC01/Índex per als 2 càlculs. 

Observi’s com la segona relació, tenint un mateix valor mínim de l’interval de confiança que 

la primera, té una mitjana més conservadora. Aquest fet es traduirà en unes distàncies de 

seguretat i unes corbes d’isorisc més conservadores, menys restrictives i, per tant, amb un 

major marge de maniobra. 



Pàg. 60  Memòria 

 

A efectes pràctics i integradors doncs, podria adoptar-se un valor promig de 5 per a la relació 

LC01/Índex amb un marge d’error de ± 2. Això permetria fer congruents els abastos letals 

amb els abastos de toxicitat aguda utilitzats en la planificació de zones de risc.  

Com a conclusió final de l’estudi doncs, es proposa adaptar la letalitat, i per tant els 

paràmetres de Probit d’aquelles substàncies que incompleixen la regla general comentada en 

l’apartat 7.2, amb una correcció que s’estableix, seguint els criteris més conservadors, amb 

l’equació 7.6.  

(LC01) = (5 ± 2) ·  (Índex de toxicitat)    (Eq. 7.6)  

En primer lloc cal comentar que el valor del factor multiplicador de l’índex de toxicitat s’ha de 

prendre en funció de la confiança que mereixin les dades de vulnerabilitat. Una bona manera 

de començar es mirant les gràfiques de l’Annex B per a la substància considerada i 

determinant el grau de compliment de la regla general plantejada en l’apartat 7.2. En general, 

es pot prendre un factor multiplicador de 5 per als casos en que els índexs de toxicitat 

sobrepassin el nivell LC01, 4 pels que sobrepassin el nivell LC50 i 3 pels casos que 

sobrepassin el nivell LC99. 

En segon lloc s’ha de triar un índex de toxicitat. En general es pot prendre qualsevol dels tres 

índexs considerats en l’estudi ja tots tres es determinen per un temps d’exposició igual o 

inferior a 30 minuts, que és el temps màxim considerat en una situació accidental d’exposició. 

Tot i així, es recomana aplicar l’equació 7.6 per a cadascun dels índexs de què se’n disposin 

dades, ja que d’aquesta manera es fa congruent el càlcul del factor multiplicador en què s’ha 

utilitzat un promig dels tres casos. 

D’aquesta manera, essent el valor del Probit corresponent a l’1% de letalitat de 2,67, i 

conservant els valors de b i n de la bibliografia (normalment seran 1), es pot determinar el 

nou valor de la constant a a partir de l’equació 7.7. 

2,67 = a + b {ln [(LC01)n
X min ·  X]}     (Eq. 7.7) 

Si s’ha calculat la fórmula 7.6 per a diversos índexs, dins els corxets de l’equació 7.7 s’haurà 

d’introduir un valor mitjà del producte de cada LC01 per al seu període d’exposició considerat. 

Noti’s que el comportament del logaritme corregeix les possibles desviacions que puguin 

haver-hi entre els tres casos. 

Noti’s que els valors de b i n es conserven de la bibliografia ja que es corresponen amb 

valors definits a partir de les vies d’actuació del tòxic i l’afectació d’aquest sobre un grup de 

població. 



Estudi comparatiu dels paràmetres de toxicitat i vulnerabilitat de substàncies perilloses Pàg. 61 

 

8. Anàlisi de casos pràctics 

8.1. Introducció 

En aquest darrer apartat de l’estudi es vol realitzar un recull d’aplicacions i exemples pràctics 

de tot el que s’ha comentat fins ara, en especial del criteri d’adaptació dels paràmetres de 

Probit. Per a fer-ho s’analitzaran dos casos, extrets de projectes reals d’anàlisi de risc, de 

dues plantes químiques genèriques que treballen amb òxid d’etilè i furfural, respectivament. 

Noti’s però, que per tal de preservar el secret industrial, tant de les instal· lacions com dels 

criteris productius, s’han obviat certs aspectes i no s’ha arribat al detall requerit en un estudi 

real. 

L’objectiu dels exemples no és altre que aplicar el criteri d’adaptació dels paràmetres de 

Probit per a dues substàncies que incompleixen la regla general esmentada en l’apartat 7.2 i 

comparar les distàncies letals a l’1, el 50 i el 99% de letalitat amb i sense la correcció 

proposada. 

8.2. Criteris de càlcul 

Entre els dos exemples es pretén presentar quatre tipus diferents d’accidents possibles en 

un planta química genèrica. Per a l’òxid d’etilè es considera un possible cas d’accident en 

una canonada d’alimentació de matèria primera a l’establiment i un altre cas de fuita 

instantània d’un reactor de procés. Per al furfural es considera un accident durant l’operació 

de càrrega a cisternes i un altre de fuita en una torre de destil· lació. 

En cas d’escapaments de substàncies líquides es considera la seva extensió fins a ocupar 

tota l’àrea de retenció/drenatge possible, fins a arribar a un gruix de toll mínim o fins a assolir 

un punt d’equilibri entre el seu cabal de fuita i la taxa de desaparició de la substància 

(principalment per combustió). 

Com a gruix mínim del toll format es considera un gruix estàndard d’1 cm, considerant que a 

gruixos inferiors el bassal format perdrà continuïtat, confonent-se ja amb les irregularitats del 

propi sòl. Aquest criteri és justament el que s’aplica en fuites sense ignició, per tal d’establir, 

coneixent la quantitat total del líquid fuitat, l’àrea que ocuparà el toll i el corresponent cabal 

d’evaporació.  
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Els temps de fuita considerats en cada cas, es determinen depenent de si existeix algun tipus 

de sistema automàtic que detecti la fuita i que hi actuï directament. En general, s’adopten els 

criteris següents: 

• En els casos en què el sistema actua de forma totalment automàtica i autònoma, és a 

dir quan la detecció i la actuació són de forma automàtica, el temps d’escapament 

serà de 2 minuts. 

• En els casos en què el sistema de detecció és automàtic però necessita la intervenció 

o confirmació dels operadors de la planta, el temps d’escapament serà de 10 minuts. 

• En els casos en què el sistema, tant en la detecció de l’escapament com la seva 

actuació és totalment manual, el temps d’escapament serà de 15 minuts. 

Per al càlcul de vulnerabilitat és necessari establir un temps d’exposició al fenomen perillós 

per tal d’establir les diferents dosis de l’exposició tòxica. Aquests temps es corresponen amb 

l’alliberament tòxic del gas a l’atmosfera i per tant amb el temps de pas del núvol i temps 

d’exposició per al càlcul de la dosi. Els criteris aplicats són els següents: 

• Per escapaments líquids en zones sense mesures de mitigació específiques, es pren 

un temps d’evaporació corresponent a l’evaporació del total vessat, amb un límit de 

30 minuts d’exposició. Per a l’òxid d’etilè, els càlculs realitzats estableixen un temps 

d’evaporació de 15 minuts per condicions d’estabilitat atmosfèrica 4D i 23 minuts per 

2F.  

• Per escapaments de líquid en la cubeta del tanc d’emmagatzematge, s’ha considerat 

la futura implantació de mesures específiques que permetrien un cobriment del 

producte vessat amb escuma. Per aquest cas s’ha considerat 15 minuts de temps 

d’evaporació. 

• Per escapaments de gas s’ha calculat el temps de fuita fins assolir la pressió 

atmosfèrica a l’interior del recipient i per tant no alliberar producte. 

Noti’s que per al càlcul del cabal d’evaporació de l’òxid d’etilè a partir d’un toll s’ha utilitzat el 

programa EFFECTS 5.5 i que per a la modelització de les dispersions tòxiques s’ha usat el 

programa ALOHA 5.3.1. 
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8.3. Cas pràctic 1: Òxid d’etilè. 

8.3.1. Característiques de l’òxid d’etilè 

L’òxid d’etilè és un producte químic de primer ordre en la indústria química  ja que s’utilitza en 

multitud de processos químics, entre els que en destaca l’etoxilació. La seva gran presència 

en la indústria química contrasta amb la seva enorme perillositat, tant pel que fa a les seves 

característiques d’inflamabilitat com a les seves característiques de toxicitat.  

La seva gran utilitat i enorme versatilitat fa però, que sigui insubstituïble en multitud de 

processos i que per tant sigui habitual haver de conviure amb el seu potencial risc químic.  

En la taula 8.1 es recullen les dades dels diferents índexs de toxicitat i els nivells de 

vulnerabilitat per a l’òxid d’etilè i en la figura 8.1 es representen totes aquestes dades. Les 

dades de vulnerabilitat s’han extret del TNO. 

 
  10 min 30 min 60 min 240 min 480 min   60 min 

AEGL 1 - - - - - ERPG 1 - 
AEGL 2 145 145 81 25 14 ERPG 2 90 
AEGL 3 650 650 360 114 63 ERPG 3 900 

  15 min  Probit Valor   30 min   

TEEL 0 1,8 a -6,8 IDLH 1443   

TEEL 1 9 b 1     
TEEL 2 90 n 1     

TEEL 3 900       
 
Taula 8.1: Índexs de toxicitat i paràmetres de Probit per a l’òxid d’etilè. Dades en mg/m3. 

 

Fig. 8.1: Índexs de toxicitat i nivells de letalitat per a l’òxid d’etilè. 

En la taula 8.2 es detallen algunes de les propietats de l’òxid d’etilè. 
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Taula 8.1: Propietats de l’òxid d’etilè. Font: Serida 1.3. 

 

Observi’s com els índexs AEGL-3, ERPG i IDLH sobrepassen els nivells de letalitat de l’1%, i 

s’apropen molt als nivells de letalitat del 50%. Això fa que l’òxid d’etilè incompleixi la regla 

general plantejada en l’apartat 7.2 i per tant es proposa corregir els paràmetres de Probit de 

la següent manera. 

 

R.D. 363/1995 i R.D. 255/2003 

Substància Indicacions 
de perill 

Frases de risc 
Característiques de perill 

Òxid d’etilè 

 
F+ 
 

 
T 

R12: Extremadament inflamable 
 
R23: Tòxic por inhalació 
 
R45: Pot causar càncer 
 
R46: Pot causar alteracions genètiques 

hereditàries 
 
R36/37/38:Irrita els ulls, la pell y les vies 

respiratòries 

 
Gas incolor (t>11º c) amb olor dolça (com èter). 
Inflamable. 
Tòxic. 
Gas liquat comprimit. 
Gas més pesat que l’aire. El foc es pot iniciar a certa 
distancia de la fuita. 
Molt soluble en aigua. Flota. 
Polimeritza amb la calor. Risc d’explosió. 
Es descompon explosivament pel calor. 
Pot acumular càrrega electrostàtica. 
Producte perillós per la salut. Perjudicial per inhalació i 
contacte. 
Incompatible amb bases, àcids, coure, magnesi y 
aleacions, greixos, alcohols, amines, amoníac, òxids de 
metall, clorurs y altres compostos. 
Ataca al coure. 
Evitar càrregues electrostàtiques, calor, foc, guspires y 
altres fonts de ignició. 
S’utilitza en síntesi química, com dissolvent, com 
anestèsic, com refrigerant, com propelent d’aerosols. 
Transport com gas liquat comprimit. 
 
PROPIETATS FÍSIQUES I DE PERILLOSITAT 
 
Temperatura d’ebullició: 10,74 ºC 
Pv (temperatura ambient): 1,2 bar 
Pv (a 10ºC): 1 bar 
Límits de inflamabilitat: 3 - 100 % vol. 
Temp. de inflamació: -20 ºC  
Temp. d’autoignició: 429 ºC 
LC 50 (inhalació en rates, temps d’exposició 1 hora): 
5.873 mg/m3 (Font: SERIDA) 
Pv (temperatura procés): 32 bar 
 
ESCENARIS CARACTERÍSTICS: Degut a les 
característiques de la substància, els escenaris 
característics se corresponen amb dispersions 
tòxiques, incendis, dispersions inflamables, o, sota 
condicions específiques, BLEVE/Bola de foc. 
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Segons el criteri definit en el punt 7.3.3, i segons l’equació 7.6, es podria prendre un factor 

multiplicatiu de 5 per tal de corregir els paràmetres de Probit. Tot i així però, i atenent a la 

perillositat de la substància es creu convenient utilitzar un factor multiplicatiu de 3 per tal de 

tenir un major marge de seguretat. D’altra banda, i observant les dades d’AEGL-3 s’observa 

que per a 10 i 30 minuts es té el mateix valor. Aquest fet, fa desconfiar una mica de les 

dades i per tant es creu convenient utilitzar tan sols les dades de l’IDLH per al càlcul de la 

vulnerabilitat LC01 segons l’equació següent:  

(LC01)IDLH (30 min) = 3 ·  IDLH = 3 ·  1443 = 4329 mg/m3 

Llavors, i en aplicació de l’equació 7.7, es té que: 

2,67 = a + ln [(4329)30 min ·  30]     (Eq. 8.1)  

De l’equació anterior i aïllant a s’obté que a = - 9,1. Els paràmetres b i n no es modifiquen i 

es prenen els valors donats pel TNO. En conjunt es té que: 

a = - 9,1  b = 1  n = 1 

Si es representen altra vegada les dades de toxicitat, amb els nous paràmetres de Probit 

s’obté la nova figura 8.2. 

             Fig. 8.2: Índexs de toxicitat i nivells de letalitat corregits per a l’òxid d’etilè. 

 

Noti’s que amb les noves dades els índexs de toxicitat queden per sota els nivells de letalitat i 

per tant es compleix la regla general proposada en l’apartat 7.2. 
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8.3.2. Característiques de les instal· lacions i la seva ubicació 

La instal· lació que processa l’òxid d’etilè està situada en la zona industrial de la demarcació 

de Tarragona. En la taula 8.3 es presenten els paràmetres meteorològics utilitzats en la 

realització dels càlculs de conseqüències dels accidents finals considerats. 

Els diferents valors adaptats es corresponen amb els paràmetres meteorològics publicats per 

l’Instituto Nacional de Meteorología i promitjats pel període entre els anys 1971-2000, per 

l’estació meteorològica de l’aeroport de Reus, que és la més propera a l’establiment 

considerat.  

 

Paràmetre meteorològic Valor adoptat 

Pressió atmosfèrica (valor estàndard) 1017 mbar 

Temperatura ambient (mitjana anual) 15,7 ºC 

Humitat relativa (mitjana anual) 71% 

Velocitat del vent  2 – 4 m/s 

Estabilitats atmosfèriques Pasquill  
D (amb velocitat del vent de 4 m/s) 
F (amb velocitat del vent de 2 m/s) 

               Taula 8.3: Condicions meteorològiques de l’entorn de l’establiment. 

Noti’s que l’estabilitat atmosfèrica considerada com a representativa es correspon amb una 

situació d’estabilitat D o normal, amb una velocitat associada de 4 m/s corresponent amb la 

velocitat mitja a l’entorn de l’establiment industrial. Així mateix, es considera també la situació 

més desfavorable corresponent a una situació d’estabilitat F de calma amb una velocitat del 

vent representativa de 2 m/s. 

8.3.3. Anàlisi dels accidents plantejats 

8.3.3.1. Trencament total d’una canonada 

El primer accident a considerar és el produït pel trencament total d’una canonada de 

recepció de producte a l’interior de l’establiment. 

La recepció a través de canonada es realitza per mitjà d’un conducte d’enviament entre 

l’empresa i el productor d’OE. Aquesta canonada entra a planta en alçada i, un cop passa el 

límit de propietat continua el seu trajecte enterrada fins a les instal· lacions de recepció de 

producte, situades junt amb les instal· lacions de descàrrega de cisternes. La canonada té 

una llargada de 140 m i un diàmetre de 40 mm. 
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La canonada es troba calorifugada en tot el seu transcurs per evitar l’escalfament del 

producte. El punt de regulació es troba junt amb les instal· lacions de descàrrega de 

producte. Un cop passada l’estació reguladora la canonada transcorre elevada fins al sostre 

del tanc d’emmagatzematge. 

La detecció de la fuita i la parada del sistema de bombeig es realitza de forma automàtica. 

Les estacions de regulació del fabricant i de la planta es troben comunicades de manera que 

una diferència de cabal entre l’enviament i la recepció seria detectada i provocaria la detenció 

de l’enviament de producte. S’estima que el temps màxim de detecció i aturada del sistema 

de bombeig és de 2 minuts. 

Per al càlcul de la dispersió, i tal i com s’ha considerat anteriorment, es prendran uns temps 

d’exposició de 15 minuts per a l’estabilitat 4D i de 23 minuts per a 2F. Aquests temps es 

corresponen amb el temps que trigarà a evaporar-se el total d’OE vessat, que serà també el 

temps de pas del núvol. No es consideren temps inferiors al no existir, en la zona del 

vessament, salvaguardes tecnològiques fixes que garanteixin una intervenció ràpida sobre el 

toll format.  

Amb totes aquestes dades i tenint en compte les condicions meteorològiques de l’àrea de 

l’establiment es poden determinar els abastos de les distàncies de vulnerabilitat per a les 

dues classes d’estabilitat. En les taules següents apareixen les dades de distàncies letals 

amb l’equació de Probit de l’òxid d’etilè donada pel TNO i amb l’equació corregida. 

• Temps d’exposició: 15 minuts per 4D   

Probit:  a = -6,8  b= 1       c = 1 

 

Condicions meteorològiques 4D 

Nivell letalitat (%) Probit Concentració (mg/m3) Distància (m) 

99 7,326 90.940 10 

50 5,000 8.883 12 

1 2,674 868 54 

Taula 8.4: Distàncies letals per trencament d’una canonada usant els valors de Probit no 

corregits, per condicions meteorològiques 4D. 
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• Temps d’exposició: 23 minuts per 2F 

Probit:  a = -6,8  b= 1       c = 1 

 

Condicions meteorològiques 2F 

Nivell letalitat (%) Probit Concentració (mg/m3) Distància (m) 

99 7,326 59.308 10 

50 5,000 5.794 22 

1 2,674 566 93 

Taula 8.5: Distàncies letals per trencament d’una canonada usant els valors de Probit no 

corregits, per condicions meteorològiques 2F. 

• Temps d’exposició: 15 minuts per 4D  

Probit:  a = -9,1  b= 1       c = 1 

 

Condicions meteorològiques 4D 

Nivell letalitat (%) Probit Concentració (mg/m3) Distància (m) 

99 7,326 907.047 2 

50 5,000 88.606 10 

1 2,674 8.655 27 

Taula 8.6: Distàncies letals per trencament d’una canonada usant els valors de Probit 

corregits, per condicions meteorològiques 4D. 

• Temps d’exposició: 23 minuts per 2F 

Probit:  a = -9,1  b= 1       c = 1 

 

Condicions meteorològiques 2F 

Nivell letalitat (%) Probit Concentració (mg/m3) Distància (m) 

99 7,326 591.553 2 

50 5,000 57.786 13 

1 2,674 5.645 54 

Taula 8.7: Distàncies letals per trencament d’una canonada usant els valors de Probit 

corregits, per condicions meteorològiques 2F. 
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8.3.3.2. Fuita instantània d’un reactor de procés 

El segon accident a considerar és el produït per la fuita instantània de la totalitat del contingut 

d’un reactor de procés en què s’hi produeix la reacció d’etoxilació. 

El reactor de 25 m3 és un dels de major capacitat de la nau de procés i en els que es pot 

trobar una major quantitat de producte. El reactor s’alimenta d’òxid d’etilè a través d’una 

canonada procedent del tanc d’emmagatzematge.  

Durant tot el procés de reacció es controla la temperatura i pressió, vigilant que la 

temperatura no sigui massa reduïda, cosa que provocaria una baixa reacció d’OE i la seva 

acumulació a l’interior del reactor; i que la pressió no augmenti fora d’uns barems establerts, 

ja que indicaria una acumulació de gasos per falta de reacció de l’OE. En cas d’alarma o de 

possible situació de perill es pararia l’addició d’OE parant la reacció en condicions segures.  

Un dels perills més importants és la possible acumulació de producte en cas de no 

reaccionar. Això pot succeir per un problema en l’elecció del catalitzador o bé perquè les 

condicions no siguin les idònies per realitzar el procés.  

En aquest cas d’accident, es considera com a temps de fuita el temps que transcorre des de 

l’inici de l’incident fins el punt en què la pressió interior del tanc s’iguala a la pressió 

atmosfèrica. 

Degut a que el reactor es troba a l’interior d’una nau de procés, es considera l’alliberament 

instantani del contingut d’òxid d’etilè (en estat gasós) del reactor i la seva dispersió 

considerant el cabal corresponent a l’escapament d’OE a través de la ventilació normal de 

l’edifici (agafant el valor estàndard de ventilació d’1 renovació a la hora). D’aquesta manera, 

es té que: 

t
M

Qsortida =         (Eq. 8.2) 

On M és la massa del contingut del reactor i t és el temps que es triga a fer la renovació del 

contingut de la nau, en aquest cas 1 hora. 

Com a temps d’exposició es consideren 30 minuts ja que en cas d’accident l’OE quedarà 

alliberat a dins de la planta i anirà escapant a l’exterior. Les hipòtesis de càlcul utilitzades 

suposen una renovació de l’aire de l’edifici cada 1 hora, de manera que es consideren els 30 

minuts com a temps màxim. 

En les taules següents apareixen les dades de distàncies letals amb l’equació de Probit de 

l’òxid d’etilè donada pel TNO i amb l’equació corregida. 
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• Temps d’exposició: 30 minuts 

Probit:  a = -6,8  b= 1       c = 1 

 

Condicions meteorològiques 4D 

Nivell letalitat (%) Probit Concentració (mg/m3) Distància (m) 

99 7,326 45.470 11 

50 5,000 4.442 20 

1 2,674 434 71 

Taula 8.8: Distàncies letals per fuita instantània d’un reactor usant els valors de Probit no 

corregits, per condicions meteorològiques 4D. 

• Temps d’exposició: 30 minuts 

Probit:  a = -6,8  b= 1       c = 1 

 

Condicions meteorològiques 2F 

Nivell letalitat (%) Probit Concentració (mg/m3) Distància (m) 

99 7,326 45.470 11 

50 5,000 4.442 29 

1 2,674 434 119 

Taula 8.9: Distàncies letals per fuita instantània d’un reactor usant els valors de Probit no 

corregits, per condicions meteorològiques 2F. 

• Temps d’exposició: 30 minuts 

Probit:  a = -9,1  b= 1       c = 1 

 

Condicions meteorològiques 4D 

Nivell letalitat (%) Probit Concentració (mg/m3) Distància (m) 

99 7,326 453.524 4 

50 5,000 44.303 11 

1 2,674 4.328 20 

Taula 8.10: Distàncies letals per fuita instantània d’un reactor usant els valors de Probit 

corregits, per condicions meteorològiques 4D. 

 



Estudi comparatiu dels paràmetres de toxicitat i vulnerabilitat de substàncies perilloses Pàg. 71 

 

• Temps d’exposició: 30 minuts 

Probit:  a = -9,1  b= 1       c = 1 

 

Condicions meteorològiques 2F 

Nivell letalitat (%) Probit Concentració (mg/m3) Distància (m) 

99 7,326 453.524 1 

50 5,000 44.303 11 

1 2,674 4.328 30 

Taula 8.11: Distàncies letals per fuita instantània d’un reactor usant els valors de Probit 

corregits, per condicions meteorològiques 2F. 

8.3.4. Anàlisi de resultats 

En la carpeta de Plànols (Annex D) es poden trobar totes les representacions dels abastos 

letals dels dos accidents considerats, per valors de Probit corregits i no corregits, i per a 

condicions meteorològiques 4D i 2F. Noti’s que de tots els nivells de letalitat traçats, el més 

representatiu és l’LC1 ja que és el que indica si la letalitat, per mínima que sigui, pot excedir 

dels límits de planta.  

Per al trencament de la canonada d’òxid d’etilè, es pot comprovar que per a tots els casos les 

distàncies corresponents a les letalitats de l’1 i del 50 % excedeixen dels límits de la propietat 

de la instal· lació. A més a més, per a les situacions sense correcció dels paràmetres Probit, 

la letalitat del 99% també surt fora dels límits de la instal· lació. 

Per a la fuita instantània del reactor de procés, per a valors Probit no corregits i condicions 

atmosfèriques 2F, l’1% de letalitat surt fora dels límits de la propietat. Per a les condicions 4D 

i valors no corregits, l’abast letal de l’1% frega el límit de la propietat. I per a valors corregits 

tots els nivells de letalitat cauen dins els límits de la propietat. 

En primer lloc convé destacar que aquests resultats són molt sensibles respecte l’equació 

Probit utilitzada, així com de les condicions meteorològiques dominants. Pel que fa a la les 

condicions meteorològiques, és clar que quan més estable sigui l’atmosfera i menor sigui la 

velocitat del vent, menor serà la dispersió de contaminant i per tant major la zona d’abast del 

núvol tòxic. Respecte l’equació de Probit, es considera que la no corregida està 

sobredimensionada i no és representativa del risc real de toxicitat de l’òxid d’etilè. Això es 

reflexa amb zones d’abast de letalitat excessivament grans que comporten un desplegament 

de mitjans desmesurat. 
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Per al primer escenari, s’accepta que la letalitat de l’1%, i en menor mesura el 50% pugui 

excedir dels límits de la propietat ja que l’incident ocorre en un punt de la planta molt proper 

als seus límits territorials. D’altra banda però, es creu excessiu que la letalitat del 99% pugui 

sortir del terreny de la planta. Tot i així però, s’hauria d’estudiar en tots els casos si és 

acceptable que pugui haver una zona amb risc de letalitat vora l’establiment. 

Per al segon escenari, tan sols les situacions amb valors Probit no corregits són les que 

presenten uns abastos letals que surten dels límits de l’establiment. En aquest cas és clar 

que l’abast letal amb l’equació no corregida està molt sobredimensionat ja que les distàncies 

usant l’equació corregida són considerablement més reduïdes. 

Convé notar, que més enllà d’usar-se per a comprovar com afecta la correcció dels 

paràmetres de Probit en la representació dels abastos letals, aquest mètode de representació 

d’incidents greus, s’utilitza generalment com a estudi preliminar en la identificació dels 

possibles accidents d’un establiment industrial i posterior determinació dels seus abastos 

letals. En cas que els nivells de letalitat (n’hi ha prou amb l’1%) excedeixi dels límits de la 

propietat s’haurà de fer un estudi més rigorós, per tal de determinar les conseqüències sobre 

la població afectada, en cas que n’hi hagi. S’haurà de definir un nivell de risc i analitzar si és 

acceptable o no. En cas que no ho sigui s’hauran de prendre les mesures necessàries. 
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8.4. Cas pràctic 2: Furfural 

8.4.1. Característiques del furfural 

El furfural és un producte químic usat en la indústria química com a dissolvent. Tot i que és 

un líquid combustible no destaca per la seva inflamabilitat. És tòxic per inhalació i ingestió 

però les concentracions perilloses són d’abast reduït.  

En la taula 8.12 es recullen les dades dels diferents índexs de toxicitat i els nivells de 

vulnerabilitat per al furfural i en la figura 8.3 es representen totes aquestes dades. Les dades 

de vulnerabilitat s’han extret del Serida 1.3. 

 

  10 min 30 min 60 min 240 min 480 min   60 min 
AEGL 1 - - - - - ERPG 1 7,86 
AEGL 2 - - - - - ERPG 2 39 
AEGL 3 - - - - - ERPG 3 393 

  15 min  Probit Valor   30 min   

TEEL 0 7,86 a -11,22 IDLH 393   

TEEL 1 7,86 b 1     
TEEL 2 39 n 2     

TEEL 3 393       
 
Taula 8.12: Índexs de toxicitat i paràmetres de Probit per al furfural. Dades en mg/m3 
 

 

Fig. 8.3: Índexs de toxicitat i nivells de letalitat per al furfural. 

En la taula 8.13 es detallen algunes de les propietats del furfural. 
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Taula 8.13: Propietats del furfural. Font: Serida 1.3 
 

Observi’s com els índexs TEEL, ERPG i IDLH sobrepassen els nivells de letalitat de l’1%, i 

s’apropen als nivells de letalitat del 50%. Això fa que el furfural incompleixi també la regal 

general plantejada en l’apartat 7.2 i per tant es proposa corregir els paràmetres de Probit de 

la següent manera. 

Segons el criteri definit en el punt 7.3.3, i segons l’equació 7.6, es pren un factor multiplicatiu 

de 5 per tal de corregir els paràmetres de Probit. Degut a les característiques del furfural es 

creu apropiat seguir aquest criteri i no es creu necessari adoptar altres factors més 

conservadors. Com que el producte tan sols disposa del valor de l’índex de l’IDLH, el càlcul 

de la vulnerabilitat LC01 es pot realitzar segons l’equació següent:  

(LC01)IDLH (30 min) = 5 ·  IDLH = 5 ·  393 = 1965 mg/m3 

 

R.D. 363/1995 i R.D. 255/2003 

Substància Indicacions 
de perill 

Frases de risc 
Característiques de perill 

Furfural 

 
 

 
T 

R21: Nociu per contacte amb la pell 
 
R23/25: Tòxic por inhalació i ingestió 
 
R40: Possible risc d’efectes irreversibles 
 
R36/37:Irrita els ulls, la pell y les vies 

respiratòries 

 
Gas incolor tot i que lleugerament groguenc, i amb olor 
a ametlla. 
Combustible. 
Tòxic. 
Tòxic per inhalació, ingestió i per contacte amb la pell. 
Líquid a temperatura ambient. 
Soluble en alcohol, éter, acetona, benzè i cloroform. 
Producte perillós per la salut. Perjudicial per inhalació, 
ingestió i contacte. 
S’utilitza com a dissolvent. 
Transport com a líquid combustible. 
 
PROPIETATS FÍSIQUES I DE PERILLOSITAT 
 
Temperatura d’ebullició: 161,7 ºC 
Pv (temperatura ambient): 1.400 Pa 
Densitat del vapor (Aire=1): 3,3 
Límits de inflamabilitat: 2,1 – 19,3 % vol. 
Temp. de inflamació: 60 ºC  
Temp. d’autoignició: 315 ºC 
LC 50 (inhalació en rates, temps d’exposició 1 hora): 
1.716,25 mg/m3 (Font: SERIDA) 
 
 
ESCENARIS CARACTERÍSTICS: Degut a les 
característiques de la substància, els escenaris 
característics se corresponen amb dispersions tòxiques 
o incendis de toll.  
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Llavors, i en aplicació de l’equació 7.7, es té que: 

2,67 = a + ln [(1965)2
30 min ·  30]    (Eq. 8.3)  

De l’equació anterior i aïllant a s’obté que a = - 15,9. Els paràmetres b i n no es modifiquen i 

es prenen els valors donats pel Serida 1.3. En conjunt es té que: 

a = - 15,9  b = 1  n = 2 

Si es representen altra vegada les dades de toxicitat, amb els nous paràmetres de Probit 

s’obté la nova figura 8.4. 

                       Fig. 8.4: Índexs de toxicitat i nivells de letalitat corregits per al furfural. 

Noti’s que amb les noves dades els índexs de toxicitat queden per sota els nivells de letalitat i 

per tant es compleix la regla general proposada en l’apartat 7.2. 

 

8.4.2. Característiques de les instal· lacions i la seva ubicació 

En la taula 8.14 es presenten els paràmetres meteorològics, de la demarcació on està ubicat 

l’establiment industrial, utilitzats en la realització dels càlculs de conseqüències dels accidents 

finals considerats. Els diferents valors adaptats es corresponen amb els paràmetres 

meteorològics promig.  
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Paràmetre meteorològic Valor adoptat 

Pressió atmosfèrica (valor estàndard) 1013 mbar 

Temperatura ambient (mitjana anual) 24 ºC 

Humitat relativa (mitjana anual) 57% 

Velocitat del vent  2 – 5 m/s 

Estabilitats atmosfèriques Pasquill  
D (amb velocitat del vent de 5 m/s) 
F (amb velocitat del vent de 2 m/s) 

               Taula 8.14: Condicions meteorològiques de l’entorn de l’establiment. 

Noti’s que l’estabilitat atmosfèrica considerada com a representativa es correspon amb una 

situació d’estabilitat D o normal, amb una velocitat associada de 5 m/s corresponent amb la 

velocitat mitja a l’entorn de l’establiment industrial. Noti’s que tot i que aquestes condicions 

d’estabilitat es donen en un 80% del temps (normalment horari diürn), es considera també la 

situació més desfavorable corresponent a una situació d’estabilitat F de calma amb una 

velocitat del vent representativa de 2 m/s, corresponent al 20% del temps restant (en horari 

nocturn). 

8.4.3. Anàlisi dels accidents plantejats 

8.4.3.1. Fuita durant les operacions de càrrega de producte 

El primer accident a considerar en aquest apartat és el produït per la fuita de producte 

durant les operacions de càrrega de cisternes de camions. 

La planta considerada fabrica furfural i realitza el subministrament als seus clients a través 

de camions cisterna. La càrrega dels camions es realitza mitjançant una mànega de càrrega 

que s’acobla als tancs d’emmagatzematge seguint els estàndards de qualitat i seguretat  

desenvolupats pel proveïdor.  

El producte descarregat és bombejat per la bomba de càrrega a través d’una canonada de 40 

mm de diàmetre que puja fins a la part superior de la cisterna. Tot el sistema de trasvàs i 

recepció de producte es troba entre voreres que permetrien la contenció de producte. 

En aquest cas tant la detecció de la fuita com la parada del sistema de bombeig es realitza 

de forma manual i d’acord amb l’agilitat i la preparació dels operaris que realitzen la càrrega. 

Amb tot, s’estima un temps màxim de detecció i aturada del sistema de bombeig de 15 

minuts. 
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Per al càlcul de la dispersió, es considera que quan es produeixi un incident en les operacions 

de càrrega i descàrrega, sempre hi haurà algun operari prop de la fuita i que intervindrà cobrint 

el producte vessat amb escuma. Per aquest cas s’ha considerat 15 minuts de temps 

d’evaporació. 

Amb totes aquestes dades i tenint en compte les condicions meteorològiques de l’àrea de 

l’establiment es poden determinar els abastos de les distàncies de vulnerabilitat per a les 

dues classes d’estabilitat. En les taules següents apareixen les dades de distàncies letals 

amb l’equació de Probit del furfural donada pel Serida 1.3 i amb l’equació corregida. 

• Temps d’exposició: 15 minuts 

Probit:  a = - 11,2  b= 1       c = 2 

 

Condicions meteorològiques 5D 

Nivell letalitat (%) Probit Dosi (mg/m3)2 min Distància (m) 

99 7,326 1,14· 108 6 

50 5,000 1,11· 107 11 

1 2,674 1,08· 106 20 

Taula 8.15: Distàncies letals per fuita en operacions de càrrega de producte usant els valors 

de Probit no corregits, per condicions meteorològiques 5D. 

• Temps d’exposició: 15 minuts 

Probit:  a = - 11,2  b= 1       c = 2 

 

Condicions meteorològiques 2F 

Nivell letalitat (%) Probit Dosi (mg/m3)2 min Distància (m) 

99 7,326 1,14· 108 19 

50 5,000 1,11· 107 34 

1 2,674 1,08· 106 60 

Taula 8.16: Distàncies letals per fuita en operacions de càrrega de producte usant els valors 

de Probit no corregits, per condicions meteorològiques 2F. 
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• Temps d’exposició: 15 minuts 

Probit:  a = - 15,9  b= 1       c = 2 

 

Condicions meteorològiques 5D 

Nivell letalitat (%) Probit Dosi (mg/m3)2 min Distància (m) 

99 7,326 1,23· 1010 2 

50 5,000 1,19· 109 4 

1 2,674 1,16· 108 6 

Taula 8.17: Distàncies letals per fuita en operacions de càrrega de producte usant els valors 

de Probit corregits, per condicions meteorològiques 5D. 

• Temps d’exposició: 15 minuts 

Probit:  a = - 15,9  b= 1       c = 2 

 

Condicions meteorològiques 2F 

Nivell letalitat (%) Probit Dosi (mg/m3)2 min Distància (m) 

99 7,326 1,23· 1010 7 

50 5,000 1,19· 109 12 

1 2,674 1,16· 108 22 

Taula 8.18: Distàncies letals per fuita en operacions de càrrega de producte usant els valors 

de Probit corregits, per condicions meteorològiques 2F. 

8.4.3.2. Fuita per la part superior d’una torre de destil· lació 

El segon accident a considerar és el produït per la fuita de producte gasós per la part 

superior d’una torre de destil· lació, per falta de condensació.   

La torre de destil· lació treballa amb un calderí en la seva part inferior i d’un condensador en 

la seva part superior. Treballa en règim continu i per la seva part superior s’extreu 

contínuament el producte final. 

Un dels perills més importants d’aquest equip és la fallada en el sistema de condensació, 

que fa que s’acumuli producte i que s’alliberi a l’exterior a través de les vàlvules d’alleujament 

de pressió.  

La torre disposa d’un sistema de detecció del problema i hi actua tallant l’alimentació de 

matèria a la torre i desconnectant l’aportació d’energia calorífica. El temps total de detecció i 



Estudi comparatiu dels paràmetres de toxicitat i vulnerabilitat de substàncies perilloses Pàg. 79 

 

d’actuació és de com a màxim 5 minuts. 

Aquest temps de fuita es considera que coincideix amb el temps d’exposició ja que és durant 

el temps de fuita de gas que es produirà també l’exposició al núvol tòxic.  

En les taules següents apareixen les dades de distàncies letals amb l’equació de Probit del 

furfural donada pel Serida 1.3 i amb l’equació corregida. 

• Temps d’exposició: 5 minuts 

Probit:  a = - 11,2  b= 1       c = 2 

 

Condicions meteorològiques 5D 

Nivell letalitat (%) Probit Dosi (mg/m3)2 min Distància (m) 

99 7,326 1,14· 108 8 

50 5,000 1,11· 107 14 

1 2,674 1,08· 106 26 

Taula 8.19: Distàncies letals per fuita en la torre de destil· lació usant els valors de Probit no 

corregits, per condicions meteorològiques 5D. 

• Temps d’exposició: 5 minuts 

Probit:  a = - 11,2  b= 1       c = 2 

 

Condicions meteorològiques 2F 

Nivell letalitat (%) Probit Dosi (mg/m3)2 min Distància (m) 

99 7,326 1,14· 108 41 

50 5,000 1,11· 107 71 

1 2,674 1,08· 106 130 

Taula 8.20: Distàncies letals per fuita en la torre de destil· lació usant els valors de Probit no 

corregits, per condicions meteorològiques 2F. 

• Temps d’exposició: 5 minuts 

Probit:  a = - 15,9  b= 1       c = 2 
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Condicions meteorològiques 5D 

Nivell letalitat (%) Probit Dosi (mg/m3)2 min Distància (m) 

99 7,326 1,23· 1010 11 

50 5,000 1,19· 109 12 

1 2,674 1,16· 108 12 

Taula 8.21: Distàncies letals per fuita en la torre de destil· lació usant els valors de Probit 

corregits, per condicions meteorològiques 5D. 

• Temps d’exposició: 15 minuts 

Probit:  a = - 15,9  b= 1       c = 2 

 

Condicions meteorològiques 2F 

Nivell letalitat (%) Probit Dosi (mg/m3)2 min Distància (m) 

99 7,326 1,23· 1010 11 

50 5,000 1,19· 109 12 

1 2,674 1,16· 108 13 

Taula 8.22: Distàncies letals per fuita en la torre de destil· lació usant els valors de Probit 

corregits, per condicions meteorològiques 2F. 

8.4.4. Anàlisi de resultats 

En la carpeta de Plànols  (Annex D) es poden trobar totes les representacions dels abastos 

letals dels dos accidents considerats, per valors de Probit corregits i no corregits, i per a 

condicions meteorològiques 5D i 2F. Noti’s que de tots els nivells de letalitat traçats, el més 

representatiu és l’LC1 ja que és el que indica si la letalitat, per mínima que sigui, pot excedir 

dels límits de planta.  

Pel cas del furfural, tan sols en l’incident de la torre de destil· lació i per l’equació de Probit no 

corregida en les condicions més desfavorables (2F) el nivell d’1% de letalitat traspassa els 

límits de la propietat de l’establiment. En aquest cas torna a evidenciar-se la diferència entre 

corregir o no l’equació de Probit, podent passar de distàncies letals de l’interior a l’exterior de 

l’establiment.  

Totes les consideracions fetes pel cas pràctic anterior són aplicables en aquest cas amb la 

salvetat que el furfural no és tan tòxic com l’òxid d’etilè. 

 



Estudi comparatiu dels paràmetres de toxicitat i vulnerabilitat de substàncies perilloses Pàg. 81 

 

9. Avaluació econòmica i mediambiental  

S’ha elaborat un senzill pressupost que pretén donar una petita idea del cost de preparació i 

elaboració de l’estudi realitzat, i de la seva materialització en forma del present document.  

 

Concepte €/hora Nº hores € total 

Hores de treball: 

  Hores de recerca bibliogràfica 10 80 800 

  Hores de redacció del document  10 150 1500 

  Hores de confecció de plànols 20 25 500 

  Hores dedicades en impressió 12 3 36 

Subtotal                                                                                                                 2836 

                    

Concepte €/sessió Nº sessions € total 

  Reunions de revisió de l’estat del 
projecte amb el director 

60 5 300 

  Visites a planta 100 4 400 

Subtotal                                                                                                                  700 

                     Concepte € total 

  Software i llicències informàtiques 400 

Subtotal                                                                                                                  400 

Còpies del document €/còpia Nº còpies € total 

  4 còpies en paper 35 4 140 

  5 còpies en suport informàtic 7 5 35 

Subtotal                                                                                                                  175 

TOTAL                                                                                                                  4.111 

 

Noti’s que el projecte s’ha realitzat en dues fases. La primera, bàsicament de recerca 

d’informació i d’estudi preliminar s’ha realitzat en un despatx del Centre d’Estudis de Risc 

Tecnològic de la UPC. La segona part, d’elaboració del document i confecció de plànols, s’ha 

realitzat a l’empresa Trámites, Informes y Proyectos S.L. (TIPs), en forma de conveni 

educatiu. Per ambdós casos, l’avaluació econòmica de les hores dedicades s’ha considerat 

que és de 10 €/hora, preu per hora aproximat d’un/a estudiant en pràctiques a empreses. 
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Per a l’avaluació econòmica de la confecció de plànols s’ha estimat el preu per hora que pot 

cobrar un/a delineant. Finalment, per les hores d’impressió s’ha estimat el preu que pot rebre 

per hora un/a tècnic/a administratiu. 

En el concepte de visites a planta s’inclouen les hores i els desplaçaments de les visites a 

planta. Noti’s que les visites són necessàries per tal de confeccionar els casos pràctics de 

l’apartat 8. 

Dins l’avaluació econòmica de les còpies del document s’ha tingut en compte el cost del 

paper, la tinta, l’enquadernació, les etiquetes i les carpetes, per a les còpies impreses; i les 

etiquetes i els CDs, per a les còpies digitals. 

Respecte de l’avaluació ambiental, val a dir que en tot moment s’ha intentat que la 

preparació i la elaboració del projecte, i la seva materialització en forma del present 

document,  siguin el més respectuoses possibles amb l’entorn mediambiental. 

Sempre que  ha estat possible s’ha intentat treballar amb document i còpies digitals, 

declinant així usar i malgastar paper innecessàriament. Quan ha estat inevitable la utilització 

de còpies o documents impresos, aquests s’han fet amb paper reciclat i amb qualitat 

d’impressió en mode borrador. Així mateix, s’ha dipositat tot el paper utilitzat en papereres 

adequades per al seu posterior reciclatge. 

Pel que fa a les visites a planta, s’han realitzat les justament necessàries, dues per planta, per 

tal d’estalviar  en desplaçaments, i contribuir així al mínim ús del transport amb combustibles 

fòssils. 

Finalment, només cal comentar que no s’han tingut en compte les repercussions ambientals 

de les plantes industrials, així com dels accidents considerats en els casos pràctics (apartat 

8), ja que això no ha format part dels objectius plantejats en l’inici  d’aquest projecte. 
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Conclusions 

Les conclusions que es poden extreure de tot el treball realitzat són les següents:  

1.-  No és fàcil establir uns límits de toxicitat per a les substàncies perilloses, ja que no 

existeixen uns criteris uniformes clars per a la seva determinació. Hi ha una gran diversitat 

d’índexs per a les mateixes substàncies i els mateixos nivells de dany.  

2.-  L’ordre de prioritat per tal de seleccionar un índex d’entre els diversos proposats és el 

següent: AEGL, ERPG i TEEL. 

3.- Com que l’anàlisi de Probit parteix d’una sèrie de dades i estudis empírics i experimentals, 

fa que en conjunt sigui un mètode aproximat i que el seu èxit depengui en bona part del bon 

criteri i de l’experiència de l’analista en cada cas.  

4.-  En no haver-hi uns criteris definits i uniformes en la determinació dels valors de les 

constants de Probit (a, b i n), hi ha una gran diversitat de valors per a una mateixa substància 

que en la majoria de casos no són coincidents, i que en d’altres casos ni tan sols són 

propers. 

5.-  L’aplicació del mètode de determinació de les constants de Probit proposat pel TNO 

representa encara un conjunt d’aproximacions successives i no gaudeix de la fiabilitat i de 

l’exactitud desitjada. L’extrapolació dels valors a l’espècie humana es basa en coeficients i 

factors empírics, fruit de l’experiència i el coneixement, però que no gaudeixen d’una precisió 

i exactitud provades. 

6.- Segons les seves pròpies definicions els valors dels índexs de toxicitat han d’estar en tot 

moment per sota de les rectes de nivells de letalitat determinades a través de les funcions de 

Probit de vulnerabilitat. 

7.- De les 100 substàncies considerades en l’estudi el 50% segueixen la regla per a les 3 

fonts de dades de vulnerabilitat considerades, i per a tots els índexs de toxicitat coneguts. De 

les 50 substàncies restants, 8 d’elles segueixen la regla per almenys una font de vulnerabilitat 

consultada. Hi ha per tant 42 substàncies que no segueixen el criteri plantejat en cap cas. 

8.- Els índexs que més incompleixen el criteri de la conclusió 6 són l’AEGL-3, el TEEL-3 i 

l’IDLH. En general, si aquests tres índexs estan per sota el nivell de l’1% de letalitat, la resta 

d’índexs també hi seran. 
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9.- Per a les mateixes dades dels índexs de toxicitat, les dades vulnerabilitat de l’AIChE 

tenen un major grau de compliment del criteri general. Tot i així, amb les constants 

proposades pel TNO s’obtenen uns nivells de letalitat més baixos que els proposats per 

l’AIChE i, per tant, pel TNO s’obtindran unes zones de planificació més conservadores 

que les proposades per l’AIChE. 

10.- Com que els índexs de toxicitat s’han obtingut a través d’estudis sistemàtics i específics 

basats en guies d’exposició, planificació i resposta, gaudeixen de gran prestigi internacional i 

d’una reconeguda credibilitat científica. Els paràmetres Probit de vulnerabilitat en canvi, han 

estat obtinguts a partir de l’experimentació amb animals i posterior extrapolació dels resultats 

a l’home i, tot i els nombrosos estudis desenvolupats fins ara, encara presenten una 

incertesa considerable. És per això, que s’ha cregut convenient utilitzar un mètode 

d’adaptació de les funcions de Probit, tot acceptant com a creïbles els diversos valors dels 

índexs de toxicitat proposats.  

11.- Es proposa adaptar la letalitat, i per tant els paràmetres de Probit d’aquelles substàncies 

que incompleixen la regla general de la conclusió 6, amb una correcció que s’estableix, 

seguint els criteris més conservadors, amb l’equació següent:  

(LC01) = (5 ± 2) ·  (Índex de toxicitat)  

12.- Mentre que els valors de b i n es conserven de la bibliografia, es proposa determinar el 

nou paràmetre a de la següent manera: 

2,67 = a + b {ln [(LC01)n
X min ·  X]} 

13.- Aplicant un factor de correcció de 3 per a l’òxid d‘etilè i 5 per al furfural, s’aconsegueix 

que els índexs de toxicitat estiguin immediatament per sota els nivells de letalitat, i que per 

tant els abastos letals siguin congruents amb els als abastos tòxics. 

14.- Aplicant la correcció dels paràmetres de Probit, les distàncies letals es veuen reduïdes 

considerablement, podent passar de l’exterior a l’interior dels límits de propietat d’un 

establiment considerat. 
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