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A. ELS POLÍMERS 

A.1. Definició 

Macromolècules formades per simples unitats químiques repetides, procedents d’un 

monòmer, al llarg de tota la cadena.[1] 

A.2. Classificació 

Per a poder formar un polímer s’han de tenir en compte les següents condicions: 

 La bifuncionalitat o polifuncionalitat de les molècules. 

 Les molècules han de produir les reaccions d’addició o de condensació entre sí. 

Un con s’ha format el polímer, aquests es poden classificar en diferents grups en funció de 

les característiques que es considerin. A continuació es descriuen algunes de les 

classificacions més importants.[2] 

A.2.1. Segons l’origen 

A.2.1.1. Els polímers naturals 

Són tots aquells polímers que existeixen a la natura, la cel·lulosa, el cautxú natural, les 

proteïnes, els àcids nucleics, la seda o la llana són alguns exemples. 

A.2.1.2. Els polímers semisintètics 

S’obtenen a partir de reaccions químiques dels polímers naturals, alguns exemples són la 

nitrocel·lulosa, els esters o èters de cel·lulosa o el cautxú vulcanitzat. 

A.2.1.3. Els polímers sintètics 

És el principal grup de polímers i conté tots aquells que s’obtenen a partir de monòmers que 

generalment provenen del petroli, com són el poliestirè, el polietilè, el PVC o el nylon. 

A.2.2. Segons la composició dels monòmers 

A.2.2.1. Homopolímer 

Polímers formats a partir de la unió d’un únic unitat repetitiva, tal i com s’observa a la Figura 

A.1 on el monòmer A pot ser qualsevol monòmer, com per exemple el polietilè, el  poliestirè, 

el poliacrilonitril, etc. 

 

Figura A.1. Cadena d’un homopolímer[3] 
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A.2.2.2. Copolímer 

Polímers formats a partir de la unió de dos o més unitats repetitives, els copolímers es 

poden dividir en els següents grups: 

 Al atzar o aleatoris: les unitats repetitives estan units linealment sense seguir cap ordre tal 

i com es mostra a la Figura A.2. 

 

Figura A.2. Cadena polimèrica lineal amb monòmers ordenats aleatòriament[3] 

 Alternats: les unitats repetitives estan units de forma alternada seguint l’esquema que es 

mostra a la Figura A.3. 

 

Figura A.3. Copolímer amb els monòmers ordenats de forma alternada[3] 

 En bloc: les unitats repetitives s’uneixen formant una seqüencia més o menys llarga, 

Figura A.4, d’un dels monòmers seguida per un tram de l’altre monòmer. 

 

Figura A.4. Copolímer amb els monòmers en bloc[3] 

 D’empelt: la cadena principal, tal i com s’observa a la Figura A.5, del polímer està 

formada per un dels monòmers i totes les ramificacions a partir de l’altre. 

 

Figura A.5. Copolímer amb estructura d’empelt [3] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Disseny dels equips d'una planta de reciclatge de PVC per dissolució 7 

 

 

A.2.3. Segons l’estructura de la cadena 

A.2.3.1. Lineal 

Polímer sense ramificacions, Figura A.6, format per una única cadena de unitats repetitives. 

 

Figura A.6. Polímer amb cadena lineal[3] 

A.2.3.2. Ramificada 

Consta d’una cadena principal lineal i un conjunt de cadenes secundaries anomenades 

ramificacions tal i com s’observa a la Figura A.7. 

 

Figura A.7. Polímer de cadena ramificada[3] 

A.2.3.3. Entrecreuada 

Les cadenes, com les de la Figura A.8, estan unides mitjançant enllaços laterals formant un 

polímer amb una estructura tridimensional. 

 

Figura A.8. Polímer de cadena entrecreuada[3] 

A.2.3.4. Reticulades 

Polímers homogenis de cadena lineal s’uneixen formant una xarxa tridimensional com el de 

la Figura A.9. 

 

Figura A.9. Xarxa tridimensional [3] 
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A.2.4. Segons el mecanisme de polimerització 

Les reaccions de polimerització són el conjunt de reaccions químiques a partir de les quals 

es sintetitza un polímer a partir dels seus monòmers 

A.2.4.1. Per condensació 

Procés en el que els grups funcionals dels monòmers s’uneixen formant el polímer 

mitjançant un mecanisme d’addició-eliminació, que desprèn generalment una molècula 

l’aigua o l’àcid clorhídric. 

A.2.4.2. Per addició 

Conjunt de reaccions químiques d’addició a monòmers amb doble enllaços que produeixen 

el polímer amb una estructura química molt similar a la del monòmer original repetit n-

vegades.  

A.2.5. Segons el comportament tèrmic 

A.2.5.1. Termoplàstics 

Monòmers units mitjançant enllaços covalents, formant cadenes llargues lineals o 

ramificades, sense presentar unions laterals (entrecreuaments). Les forces intermoleculars 

de les cadenes polimèriques permeten diferenciar dos grans grups entre els termoplàstics, 

els que tenen una estructura amorfa o els que la tenen semicristal·lina, sent possible que un 

polímer tingui una part ordenada i un altre desordenada.[4] 

 Estructura amorfa: les cadenes estan totalment desordenades, Figura A.10, i són les 

encarregades de definir les propietats elàstiques dels materials termoplàstics. 

 

Figura A.10. Termoplàstic d’estructura amorfa[4] 

 Estructura semicristal·lina: formades per una part desordenada i un altre ordenada i 

compacte, representades a la Figura A.11, mitjançant les quals es podran definir les 

propietats mecàniques de resistència a l’esforç o de resistència a les càrregues així com 

la resistència a la temperatura dels materials termoplàstics. 
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Figura A.11. Termoplàstic d’estructura semicristal·lina[4] 

Els termoplàstics es caracteritzen perquè sòlids són rígids però al augmentar la temperatura 

fins al punt de distorsió es tornen tous i mal·leables, aquest procés té lloc gràcies a que les 

forces intermoleculars es debiliten per efecte del calor, passant a un estat fluid, podent-se 

repetir reiteradament sense que es vegi alterada l’estructura química. 

Alguns dels termoplàstics més importants són els següents: polietilè de baixa i alta densitat, 

polipropilè, policlorur de vinil, poliestirè o polimetacrilat de metil. 

A.2.5.2. Termostables 

Polímers formats a partir d’enllaços químic, que presenten una estructura no lineal amb 

unions laterals, com el polímer de la Figura A.12, creant una estructura reticulada 

tridimensional (amb un alt grau d’entrecreuaments). Aquesta estructura reticulada permet 

que el termostable sigui molt resistent i tingui una elevada resistència  física i mecànica, 

d’altre banda són materials amb molt poca elasticitat. [5] 

A diferencia dels termoplàstics, no es poden fondre per escalfament, ja que les unions entre 

cadenes són enllaços químics i si s’augmenta la temperatura un cop modelat per efecte de 

la calor s’altera l’estructura química cremant el material. 

Són polímers infusibles, insolubles i rígids degut a que tenen enllaços covalents molt forts i 

formen una xarxa de malla tancada. Sota l’acció de la calor el polímer es manté rígid sense 

canviar el seu estat físic fins arribar el punt de la descomposició tèrmia. Com a 

conseqüència un dels inconvenients més important dels termostables és que no es poden 

reciclar. 

Alguns dels termostables més importants són: baquelita, duroplast, melamina, resines de 

polièster, cautxú natural vulcanitzat, silicones, resines epoxi o poliuretans. 

 

Figura A.12. Estructura molecular d’un polímer termostable[5] 
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A.2.5.3. Elastòmers 

Polímers formats a partir d’enllaços químics, Figura A.13, que presenten una estructura 

principalment amorfa, lleugerament reticulada (amb un baix grau d’entrecreuament). 

Aquesta estructura dona lloc a un comportament elàstic del polímer, podent-se deformar 

fàcilment sense que es trenquin els enllaços ni es modifiqui l’estructura. Quan s’estira el 

polímer les molècules presenten una estructura amb un major grau de cristal·linitat però 

quan es deix anar, torna a l’estat original amorfa. Com a conseqüència son polímers que 

s’han de reciclar mitjançant processos de reciclatge específics.[6] 

Alguns dels elastòmers més importants són: cautxú nitril, neoprè, polibutandiè o la goma 

natural. 

 

Figura A.13. Estructura molecular d’un polímer elastòmer[6] 

A.3. Avantatges i inconvenients 

Alguns dels avantatges i inconvenients més importants dels polímers es descriuran a 

continuació.[2] 

A.3.1. Avantatges 

 Gràcies a la gran varietat de propietats que tenen poden substituir o combinar-se amb 

metalls, fusta, fibres natural entre d’altres materials. 

 Degut a la gran quantitat de processos existent i la facilitat de processament poden 

adquirir una gran varietat de formes. 

 Tenen una gran versatilitat. 

 Es poden dissenyar el gust del consumidor. 

 Generalment no es necessiten operacions posteriors de mecanitzat ja que les peces 

s’obtenen per emmotllat. 

 Tenen molt bona resistència química. No es necessari un acabat per pintura o tractament 

superficial ja que tenen una bona resistència els agents atmosfèrics.  

 Bona resistència i duresa a l’impacte. 

 Resistència a l’aigua i a la corrosió. 
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 Són bona aïllants ja que tenen una conductivitat elèctrica i tèrmica baixa. 

 Les fibres poden combinar-se amb polímers per reforçar algunes de les seves propietats. 

 Gran varietat de colors. 

 Elasticitat i plasticitat. 

A.3.2. Inconvenients 

 Materials molt menys resistents a la tracció, compressió, fatiga, flexió que els metalls. 

 Propietats mecàniques amb elevada dependència de la temperatura, ja que generalment 

no suporten temperatures superiors els 300 ºC. 

 Els polímers sintètics no són biodegradables. Poden tardar més de 500 anys en 

degradar-se completament i poden alliberar productes nocius al llarg del procés.  

 No s’obtenen de fonts renovables, ja que es necessiten grans quantitats de petroli per a 

produir-los.  

 Cost elevat de neteja i recol·lecció. 

 No tots són reciclables. 

 Són molt contaminants degut a la baixa densitat i visualment degut el color. 

A.4. Procés d’obtenció dels polímers sintètics 

A continuació es descriurà el procés general d’obtenció dels plàstics sintètics dividit en dos 

fases principals, la síntesis del polímer i la conformació de la peça acabada. 

A.4.1. Química de les reaccions de polimerització  

Existeix una gran quantitat de processos de formació de polímers sintètics. Segons la 

naturalesa dels monòmers i el mecanisme de les reaccions es poden classificar amb els 

processos de policondensació i poliaddició. D’altra banda també es poden classificar segons 

el medi a partir del qual es produeixen, pel que fa a la fase líquida, existint els processos de 

polimerització en massa o a granel, en suspensió, en emulsió i en dissolució.  

A continuació, en primer lloc es descriuen les dos reaccions de polimerització diferenciades 

segons la naturalesa dels monòmers i el mecanisme de les reaccions i tot seguit, les quatre 

reaccions de polimerització en fase líquida. 

A.4.1.1. Policondensació 

La reacció química té lloc els grups funcionals del monòmer, obtenint polímers lineals si el 

monòmer és bifuncional i polímers reticulats si el monòmer és polifuncional, a més a més, es 
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desprenen petites molècules generalment d’aigua o d’àcid clorhídric. Una de les 

característiques principals d’aquest procés es troba en que es poden crear fibres ja que el 

polímer final té heteroàtoms a l’espina dorsal. [8] 

El procés de policondensació, representat a partir de l’exemple de la Figura A.14, es divideix 

en dos etapes principals: 

1) La polimerització de tots els monòmers a dímers i trímers. 

2) La formació del polímer.  

 

 

 

Figura A.14. Procés de policondensació[3] 

Algunes de les famílies més importants obtingudes per policondensació són les resines 

fenòliques, les resines amino, les resines polièster o les resines epoxy.  

A.4.1.2. Poliaddició 

Tenen lloc amb monòmers vinílics, generant molta calor al llarg del procés de polimerització 

a diferencia de la reacció de policondensació que amb aquestes reaccions no es desprenen 

molècules.[9] 

El procés de poliaddició, representat a la Figura A.15, es divideix amb tres etapes: 

1) Inicialment es trencarà el doble enllaç, generalment del monòmer vinílic, amb l’ajuda d’un 

iniciador físic o químic que crearà ions o radicals actius, és a dir, cations o anions. Amb 

aquest iniciador també es podrà determinar la llargada de la cadena en funció de la 

quantitat d’iniciador que s’utilitzi. 

2) Creació d’un centre actiu com a conseqüència del procés de propagació o addició sobre 

l’extrem actiu de molècules de monòmer. 
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3) Finalment es desactiven els centres actius creant un polímer inactiu. 

 
 

 
 

 

Figura A.15. Procés de poliaddició[3] 

Algunes de les famílies més importants obtingudes per poliaddició són les resines 

poliolefines, les resines viníliques, les resines d’estirè o les resines acríliques. 

A.4.2. Processos industrials de polimerització 

A.4.2.1. Polimerització en massa 

Té lloc a l’interior d’un reactor on es barreja el monòmer i l’iniciador, sense la presencia de 

dissolvents, matèries en suspensió o emulsionants, d’aquesta manera es pot obtenir una 

resina amb molt bona qualitat. 

Com que la reacció que té lloc es exotèrmica s’ha de treballar amb masses petites ja que 

d’aquesta manera es produirà una bona refrigeració per tal d’evitar problemes durant la 

reacció. 

Les principals avantatges de la utilització d’aquest mètode són la gran capacitat de 

polimerització per unitat de volum del reactor i la puresa dels polímers obtinguts, d’altre 

banda com a principal inconvenient es troba l’elevada viscositat de la massa reaccionant.  

Un dels polímers més important obtingut per polimerització en massa és el poliestirè. 

A.4.2.2. Polimerització en dissolució 

S’utilitza un dissolvent, generalment orgànic com el benzè o el ciclohexà, com a medi de 

reacció per poder tenir un bon control de la temperatura, la velocitat de reacció i com a 

conseqüència de la transferències de calor. 
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Els productes principals d’aquest mètode son polímers amb un pes molecular mitjà com el 

cautxú sintètic. 

A.4.2.3. Polimerització en suspensió 

Procés dut a terme amb l’aigua com a medi de reacció. Tan el monòmer com l’iniciador són 

solubles entre ells però insolubles amb el medi de reacció, a partir de l’agitació 

s’aconsegueixen formar petites esferes d’alt pes molecular que seran separades per 

centrifugació o filtració. 

A diferència de la polimerització en massa, la polimerització en suspensió pot treballar a 

velocitats de reacció molt més elevades ja que la calor que desprenen les esferes es 

dissipada ràpidament per l’aigua del medi cap a l’aigua de refrigeració. 

Les principals avantatges d’aquest mètode son les bones propietats mecàniques i 

elèctriques dels polímers resultants. 

Un dels polímers més important obtingut per polimerització en massa és el PVC. 

A.4.2.4. Polimerització en emulsió 

A diferencia de la polimerització en suspensió, a la polimerització en emulsió l’iniciador 

utilitzat es soluble amb l’aigua i el monòmer insoluble. Com a conseqüència s’ha d’utilitzar 

un agent emulsionant per tal de produir partícules més petites i aconseguir formar micel·les, 

un cop formades les micel·les l’iniciador produeix el polímer introduint-se a l’interior de la 

micel·la. 

Les principals avantatges d’aquest mètode son l’obtenció de polímers d’alt pes molecular, 

l’aigua pot absorbir tota la calor generada ja que el procés te lloc a baixes temperatures, és 

el mètode amb velocitats de reacció més elevades i la reacció es pot aturar en qualsevol 

instant per introduir noves substancies i poder modificar les propietats del polímer final.  

Un dels polímers més important obtingut per polimerització són les coles. 

A.4.3. Conformació de les peces acabades 

Un cop obtingut el plàstic aquest es modela segons la seva finalitat mitjançant els següents 

mètodes:[10] 

A.4.3.1. Extrusió 

Consisteix amb fer circular el plàstic per l’interior d’un cilindre a elevada temperatura amb 

l’ajuda d’un cargol giratori, tal i com es mostra a la Figura A.16. A la part final del cilindre hi 
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ha una matriu amb la forma final. A continuació s’introdueix a l’interior d’una cambra de 

refrigeració, per aire o aigua, on s’aconsegueix refredar el producte.  

Mitjançant aquest mètode s’obtenen peces de secció constant, normalment, de varis 

centímetres d’amplada i pocs mil·límetres de gruix, com per exemple tubs o guies. 

Els principals plàstics que s’utilitzen amb l’extrusió són els termoplàstics tot i que 

esporàdicament també es poden utilitzar els termostables o els elastòmers.  

 

Figura A.16. Procés d’extrusió[10] 

A.4.3.2. Injecció 

Consisteix amb fer circular el plàstic per l’interior d’un cilindre a elevada temperatura amb 

l’ajuda d’un cargol giratori. A la part final del cilindre el plàstic fos s’introdueix a l’interior d’un 

motlle amb la forma final del producte. Un cop s’ha refredat el plàstic a l’interior del motlle es 

pot obrir i extreure la peça final. A la Figura A.17 es pot observar el procés 

esquemàticament. 

Aquest mètode és el més utilitzar i permet obtenir peces amb formes complicades i molt 

bons acabats com les carcasses d’electrodomèstics, ràdios o joguines. 

Generalment només s’utilitza amb termoplàstics, tot i que algunes vegades també pot ser 

utilitzat amb termostables o elastòmers. 

 

Figura A.17. Procés d’injecció [10] 
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A.4.3.3. Compressió 

A l’interior d’un motlle, representat a la Figura A.18, amb dos parts, una fixa i una mòbil, 

s’introdueix una determinada quantitat de material. A continuació el motlle es tanca i a partir 

de la pressió i un increment de la temperatura es deixa fluir el plàstic fins a ocupar tot el 

motlle. Finalment el desemmotllat depèn del plàstic utilitzat: 

 Pels termoplàstics s’extreu el motlle i es deixa refredar. 

 Pels termostables no cal refredar el motlle ja que els termostables només es poden 

modelar una vegada, és a dir, la temperatura no afectarà a la forma final de la peça. 

És un mètode molt econòmic i permet obtenir peces com interruptors elèctrics, cendrers o 

carcasses de telèfon. 

 

Figura A.18. Procés de compressió[10] 

A.4.3.4. Emmotllament per bufat 

Un tub de plàstic, denominat preforma, obtingut per extrusió (Figura A.19) o injecció (Figura 

A.20), s’introdueix a l’interior d’un motlle calent. A continuació s’injecta aire a pressió a 

l’interior del tub fos inflant-se cap a les parets del motlle per tal d’obtenir la peça final. 

Finalment s’obre el motlle i s’extreu la peça acabada. 

És un mètode que permet fabricar peces amb parts buides com les ampolles. 

Només s’utilitza amb termoplàstics. 

 

Figura A.19. Procés d’emmotllament d’extrusió i bufat[10] 
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Figura A.20. Procés d’emmotllament d’injecció i bufat[10] 

A.4.3.5. Calandrat 

Procés utilitzat per fabricar fulles o pel·lícules de forma contínua. La calandra és una 

màquina, com la de la Figura A.21, constituïda per rodets escalfats, la separació dels quals 

determinarà el gruix de la fulla resultant, per on passa el polímer i es transforma amb una 

làmina. 

Els principals productes són làmines de PVC, cortines de bany o impermeables. 

 

Figura A.21. Procés de calandrat[11] 

A.4.3.6. Termoconformació 

Una làmina de termoplàstic es calenta i degut a l’acció del buit (Figura A.22), de la pressió 

(Figura A.23) o les forces mecàniques (Figura A.24) es modela la làmina per donar-li la 

forma del motlle. 

Les principals peces obtingudes mitjançant aquest mètode són les banyeres o revestiments 

interns per neveres. 

Els termoplàstics són els únics plàstics que es poden utilitzar mitjançant aquest mètode. 
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Figura A.22. Procés de termoconformació al buit[10] 

 

Figura A.23. Procés de termoconformació per pressió[10] 

 

Figura A.24. Procés de termoconformació mecànica[10]  
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B. DETERMINACIÓ VISCOSITAT DE LA SOLUCIÓ I SELECCIÓ DE 
L’AGITADOR 

Per tal de poder escollir el tipus de pales dels agitadors adients per a cada reactor es 

procedeix a calcular la viscositat d’una mostra de PVC dissolt ja que aquesta es el factor que 

determina la forma de les pales. 

B.1. Fonament teòric  

Els materials plàstics es caracteritzen per presentar un comportament no newtonià a 

elevades velocitats de deformació. 

Quan la temperatura de mesura i la temperatura de transició vítria és superior els 100ºC, la 

variació de la viscositat en funció de la temperatura segueix l’equació d’Andrade (Arrhenius): 

𝜂 = 𝜂0 · 𝑒
𝐸

𝑅·𝑇 Eq B-1 

 

On de l’anterior equació: 

  és la viscositat de la solució a la temperatura, T, en Pa·s. 

 0 és la viscositat newtoniana de la solució, en Pa·s. 

 E és l’energia d’activació de la solució, en J/mol. 

 R és la constant dels gasos ideals, en J/(mol·K). 

 T és la temperatura a la que es determina la viscositat de la solució, en K. 

Com que la solució a analitzar conté grans quantitats de polímer dissolt, es pot considerar 

que té aquest comportament.  

La mesura adequada de la viscositat es pot dur a terme utilitzant diversos dispositius 

experimentals, dos dels més importants són: 

Reómetre capilar: s’aplica una pressió al fluid situat a l’interior d’un recipient, forçant-lo a 

passar a través d’un tub capil·lar d’un radi i una longitud coneguda. Es mesura la quantitat 

de material que travessa el capil·lar en una unitat de temps per diferents valors de 

pressions. 

Viscosímetres rotacionals: encara que existeixin molts models, el de cilindres coaxials, el 

de cons o el de plaques paral·leles, tots es basen en el mateix principi. Consisteix en 

l’aplicació d’un parell de força o moment angular mitjançant un moviment de rotació a una 

velocitat angular o freqüència constant. En determinades circumstàncies es pot avaluar 

l’esforç de cisalla, la velocitat de deformació i la viscositat. 
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B.2. Part experimental 

El viscosímetre utilitzat per a la determinació de la viscositat de la solució ha estat un 

viscosímetre rotacional de tipus Brookfield, Figura  B.1, anomenat viscosímetre ST DIGIT R. 

 

Figura  B.1.  Viscosímetre ST DIGIT R 

El viscosímetre consta de sis eixos, els de la Figura  B.2, numerats de R1 fins a R7 que 

poden treballar a dinou velocitats diferents, des de 0,3 fins a 200 rpm. Segons el rang de 

viscositats de la solució a analitzar es seleccionarà un dels sis eixos així com una de les 

dinou velocitats. Les seves relacions es poden observar a la Taula B.1, on es dona una 

relació dels valors màxims orientatius. 

 

Figura  B.2. Eixos del viscosímetre ST DIGIT R 
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Taula B.1. Taula de selecció del ST DIGIT R 

RPM/SP R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

0,3 33,3K 133,3K 333,3K 666,6K 1,3M 3,33M 13,3M 

0,5 20K 80K 200K 400K 800K 2M 8M 

0,6 16,6K 66,6K 166,6K 333,3K 666,6K 1,6M 6,6M 

1 10K 40K 100K 200K 400K 1M 4M 

1,5 6,6K 26,6K 66,6K 133,3K 266,6K 666,6K 2,6M 

2 5K 20K 50K 100K 200K 500K 2M 

2,5 4K 16K 40K 80K 160K 400K 1,6M 

3 3,3K 13,3K 33,3K 66,6K 133,3K 333,3K 1,3M 

4 2,5K 10K 25K 50K 100K 250K 1M 

5 2K 8K 20K 40K 80K 200K 800K 

6 1,6K 6,6K 16,6K 33,3K 66,6K 166,6K 666,6K 

10 1K 4K 10K 20K 40K 100K 400K 

12 833 3,3K 8,3K 16,6K 33,3K 83,3K 333,3K 

20 500 2K 5K 10K 20K 50K 200K 

30 333 1,3K 3,3K 6,6K 13,3K 33,3K 133,3K 

50 200 800 2K 4K 8K 20K 80K 

60 166 660 2,6K 3,3K 6,6K 16,6K 66,6K 

100 100 400 1K 2K 4K 10K 40K 

200 50 200 500 1K 2K 5K 20K 

Increment 1 cP 1 cP 10 cP 10 cP 10 cP 100 cP 100 cP 

NOTA: K indica milers (103), i M indica milions (106). I no es recomana treballar amb valors de viscositat inferiors el 15% del 
fons d’escala seleccionat. 

 

B.3. Procediment operatiu 

En primer lloc, s’ha preparat la solució a analitzar, en la que s’han utilitzat 2 grams de PVC i 

12 ml de MEK. 

Quan s’ha tingut tot el PVC dissolt, mitjançant un bany maria, s’ha escalfat la solució a 

analitzar fins a uns 55ºC, procediment representat a la Figura  B.3. 

 

Figura  B.3. Escalfament al bany maria de les solucions 
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Paral·lelament s’ha fet un autotest per comprovar el bon funcionament del viscosímetre a 

totes les velocitats de rotació. Un cop verificat el bon funcionament del viscosímetre, s’ha 

introduït l’eix, R2, i la velocitat de rotació, 200 rpm, condicions a partir de les que s’ha dut a 

terme la anàlisis de la solució, tal i com es mostra a la Figura  B.4. 

 

Figura  B.4. Viscosímetre en funcionament 

Tot seguit, amb els paràmetres introduïts, es realitzen experiències a diferents temperatures 

i es van anotant els resultats mostrats a la Taula B.2.   

Taula B.2. Resultats experimentals del laboratori 

Temperatura [ºC] Viscositat [mPa·s] 

55 45 

51 50 

46 53 

39 58 

34 64 

30 71 

26 73 

22 77 

21 80 

18 85 

 
A partir del resultats de les viscositats a les diferents temperatures, es pot calcular l’energia 

d’activació i la viscositat newtoniana a partir de l’equació d’Andrade, Eq B-1, expressada de 

la següent forma:  

ln 𝜂 = ln 𝜂0 +
𝐸

𝑅 · 𝑇
 Eq B-2 
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A partir dels resultats experimentals de la Taula B.2, s’ha representa la regressió línia de Eq 

B-2 a la Figura  B.5, obtenint la recta: y=1571,5x-0,9585  amb un valor de la R2 de 0,9923. 

 

Figura  B.5. Regressió lineal de l’equació d’Andrade 

Per tant a patir de la recta obtinguda es pot determinar l’energia d’activació. 

1571,5 =
𝐸

𝑅
→ 𝐸 = 1571,5 · 8,31 = 13,059 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Per tant les viscositats de la solució a les condicions d’operació de la planta són les de la 

Taula B.3: 

Taula B.3. Càlcul de les viscositats a les temperatures d’operació 

 Temperatura d’operació ln()  [mPa·s] 

Reactor de dissolució 110ºC 3,143 23,17 

Reactor de precipitació 100ºC 3,253 25,87 

Decantador 35ºC 4,14 62,88 

  
A partir dels resultats obtinguts a la Taula B.3, s’observa que la viscositat de la solució a les 

temperatures d’operació dels diferents aparells de la planta de reciclatge de PVC no és molt 

elevada, per tant, el model d’agitador més adequat pel seu bon funcionament és l’agitador 

de tipus hèlix o de pales, ja que son agitadors que treballen a mitjana i baixa densitat i a més 

a més són ideals per a treballar a l’interior de dipòsits amb el fons curbat o en forma de 

cono.  

y = 1571,5x - 0,9585
R² = 0,9923
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C. DISSENY TRIDIMENSIONAL I PLÀNOLS DELS EQUIPS 
DISSENYATS  

C.1. Reactor de dissolució 

C.1.1. Models 3D 

           

Figura  C.1. Vista frontal i posterior del reactor de dissolució 

              

Figura  C.2. Vista part superior i inferior del reactor de dissolució 
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Figura  C.3. Vistes laterals del reactor de dissolució 

            

Figura  C.4. Vistes interior del reactor de dissolució 
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Figura  C.5. Vista isomètrica i trimètrica del reactor del dissolució 
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C.1.2. Plànols acotats  

 

Figura  C.6. Cotes de la cara frontal i de la cara superior del reactor de dissolució 
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Figura  C.7. Cotes de la sortida de l’aigua de calefacció, la sortida d’emergència i de la cara inferior del reactor de 
dissolució 
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Figura  C.8. Costes de la cara interior i del agitador del reactor de dissolució 
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C.2. Reactor de precipitació 

C.2.1. Models 3D 

             

Figura  C.9. Vista frontal i posterior del reactor de precipitació 

                

Figura  C.10. Vista part superior i inferior del reactor de precipitació 



Disseny dels equips d'una planta de reciclatge de PVC per dissolució 31 

 

 

            

Figura  C.11. Vistes laterals del reactor de precipitació 

             

Figura  C.12. Vistes interior del reactor de precipitació 
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Figura  C.13. Vista isomètrica i trimètrica del reactor del precipitació 
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C.2.2. Plànols acotats  

 

Figura  C.14. Cotes de la cara frontal i de la cara superior del reactor de precipitació 
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Figura  C.15. Cotes de la cara lateral dreta i de la cara inferior del reactor de precipitació 
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Figura  C.16. Costes de la cara interior i de l’aspa de trituració del reactor de precipitació 
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C.3. Decantador 

C.3.1. Models 3D 

              

Figura  C.17. Vista frontal i posterior del decantador 

              

Figura  C.18. Vista part superior del decantador 
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Figura  C.19. Vistes laterals del decantador 

              

Figura  C.20. Vistes interior del decantador 
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Figura  C.21.Vista isomètrica i trimètrica del decantador 
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C.3.2. Plànols acotats  

 
Figura  C.22. Cotes de la cara frontal i de la cara superior del decantador 
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Figura  C.23. Cotes de la cara del darrera i de la cara interna del decantador  
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D. FITXES DE SEGURETAT QUÍMICA  

D.1. Metil etil cetona (MEK) 

1. IDENTIFICACIÓ DE LA SUBSTÀNCIA  

Identificació del producte 

Nom del producte: Metil etil cetona (MEK) 

Denominació química: Metil etil cetona 

Sinònims: MEK, 2-Butanona 

Fórmula química: CH3COCH2CH3 

Número CAS: 78-93-3 

Número de Registre REACH: 01-2119457290-43 

Aplicacions per la substància o mescla i ampliacions no desitjades  

Aplicacions previstes:  

 Dissolvent 

 Fabricació de substàncies i barrejes 

 Distribució de substàncies 

 Usos de laboratori industrial i professional 

Aplicacions no desitjades: 

 No recomanat per aplicacions o consums diferents els que estan registrats. 

 

2. IDENTIFICACIÓ DELS PERILLS 

Classificació de la substància o barreja segons el reglament (CE) 
Nº1272/2008  

Classificació: 

 Líquid inflamable: Categoria 2 

 Irritant pels ulls: Categoria 2 

 Tòxic sistema nerviós central: Categoria 2  
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Elements d’etiqueta segons el reglament (CE) Nº 1272/2008 

Paraula d’advertència: Perill 

 

Símbols:   

 

Identificadors de perill: 

 H225: Líquid i vapors molt inflamables 

 H319: Provoca irritació ocular greu 

 H336: Pot provocar somnolència i vertigen 

 EUH066: L’exposició repetida pot provocar sequedat o formació d’esquerdes a la pell  

Indicadors de precaució: 

 P102: Cal mantenir fora de l’abast dels nens 

 P210: Cal mantenir allunyat de fonts de calor, espurnes, flama oberta o superfícies 

calentes. No fumeu 

 P233: Cal mantenir allunyat de qualsevol possible contacte amb l’aigua, ja que reacciona 

violentament i pot provocar una flamarada 

 P240: Cal connectar terra / enllaç equipotencial del recipient i de l’equip de recepció (Si el 

producte te sensibilitat electrostàtica o pot generar una atmosfera perillosa) 

 P241: Heu d’utilitzar un material elèctric, de ventilació o d’iluminació..., antideflagrant (el 

fabricant o el proveïdor especificaran altres equips) 

 P242: Heu d’utilitzar únicament eines que no produeixin espurnes 

 P243: Cal prendre mesures de precaució contra descàrregues electrostàtiques 

 P264: Renteu-vos conscienciosament després de la manipulació (el fabricant o el 

proveïdor especificaran les parts del cos que s’han de rentar després de la manipulació) 

 P271: Utilitzeu únicament en exteriors o en un lloc ben ventilat 

 P280: Heu de portar guants / roba / ulleres / màscara de protecció (el fabricant o el 

proveïdor especificaran el tipus d’equip) 

 P301 + P310: EN CAS D’INGESTIÓ: telefoneu immediatament un CENTRE 

D’INFORMACIÓ TOXICOLÒGICA o un metge 
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 P303 + P361 + P353: EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL (o amb el cabell): cal 

treure’s immediatament les peces de roba contaminades. Cal esbandir la pell amb aigua 

o dutxar-se 

 P304 + P340: EN CAS D’INHALACIÓ: heu de transportar la víctima a l’exterior i mantenir-

la en repòs en una posició confortable per respirar 

 P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS: cal esbandir 

acuradament amb aigua durant diversos minuts. Cal treure’s les lents de contacte, si se’n 

porten i resulta fàcil. Heu de continuar esbandint 

 P312: Telefoneu un CENTRE D’INFORMACIÓ TOXICOLÒGICA o un metge en cas de 

malestar 

 P331: NO provocar el vòmit 

 P337 + P313: Si persisteix la irritació ocular: consulteu un metge 

 P370 + P378: En cas d’incendi: cal utilitzar (el fabricant o el proveïdor especificaran els 

mitjans apropiats, si l’aigua fa que augmenti el risc)  per apagar-lo 

 P403 + P235: Cal emmagatzemar a temperatures no superiors a ... ºC/…ºF. (el fabricant 

o el proveïdor especificaran la temperatura) Cal mantenir en lloc fresc 

 P405: L’heu de guardar amb pany i clau 

 P501: Heu d’eliminar el contingut / el recipient segons la normativa local 

Altres perills 

 Producte que pot alliberar vapors i crear fàcilment barreges inflamables 

 L’acumulació de vapors pot ser inflamable i explotar si s’incendia 

 Pot ser irritant pel nas, la gola o els pulmons 

 

3. COMPOSICIÓ I INFORMACIÓ DELS COMPONENTS 

Substància 

Nom de la substància: Butanona 

Número EINECS: 201-159-0 

Número CAS: 78-93-3 

Número CE: 201-159-0 
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Número de registre REACH: 01-2119457290-43 

Concentració: 100% 

Classificació de perills: Mirar apartat 2 

Barreja 

- No aplica, és una substància 

 

4. MESURES DE PRIMERS AUXILIS 

Descripció de les mesures de primers auxilis 

Inhalació: 

 Allunyar-se de noves exposicions 

 Qui proporcioni assistència mèdica, ha d’evitar la seva pròpia exposició i la de la resta de 

persones 

 Utilitzar la protecció respiratòria adequada 

 Si es produeix irritació de les vies respiratòries, mareig, nàusees o la pèrdua de la 

consciència, s’ha de buscar assistència mèdica immediata 

 Si es produeix una parada respiratòria, ajudar a ventilar els pulmons amb un dispositiu 

mecànic o fer la maniobra de reanimació boca-boca 

 Portar a l’aire fresc 

Contacte amb la pell: 

 Netejar la zona de contacte amb aigua i sabó 

 Netejar la roba contaminada abans de tornar-la a utilitzar 

 Treure la roba contaminada ràpidament 

 Demanar assistència mèdica 

Contacte amb els ulls: 

 Netejar amb molta aigua i sabó durant 15 minuta com a mínim 

 Demanar assistència mèdica 

Ingestió: 

 No provocar el vòmit 



Disseny dels equips d'una planta de reciclatge de PVC per dissolució 45 

 

 

 Si es produeix instantàniament el vòmit, mantenir el cap per sota de l’altura de la cintura 

per evitar l’aspiració 

 Demanar assistència mèdica   

Efectes  símptomes aguts i retardats més importants  

 Marejos, somnolència, rampells musculars, nàusees o altres efectes sobre el sistema 

nerviós central 

 Mal i envermelliment dels ulls, llàgrimes, picor i inflor de les parpelles 

Indicacions d’atenció mèdica immediata o de tractaments especials 

 Si s’ha ingerit el producte pot ser espirat pels pulmons i causar pneumonitis química. 

Sol·licitar assistència mèdica 

 

5. MESURES DE LLUITA CONTRA INCENDIS 

Medis d’extinció de les flames 

Adequats:  

 Aigua nebulitzada 

 Espuma 

 Producte químic sec 

 Diòxid de carboni 

No utilitzar: 

 Doll directe d’aigua 

Perills específics procedents de la substància o barreja 

Els principals productes de combustió perillosa són: 

 Fums i gasos 

 Productes de combustió incompleta 

 Òxids de carboni 

Consells pels bombers 

Instruccions de lluita contra incendis: 

 Evacuar immediatament l’àrea afectada 
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 Si la fuga no s’incendia, utilitzar un ruixador d’aigua per dispersar els vapors i protegir 

l’equip que intenta aturar la fuga 

 Els bombers han d’utilitzar un equip de protecció estàndard, en cas d’espais tancats s’ha 

d’utilitzar un equip de respiració autònoma 

 Els vapors poden desplaçar-se pel terra i arribar a fonts d’ignició causant un perill 

d’incendi per retrocés de la flama   

Mesures i perills específics: 

 Mantenir els recipients allunyats de la zona de foc 

 Refredar els recipients en contacte amb la flama 

 Consultar i aplicar els plants d’emergència 

 

6. MESURES A ADOPTAR EN CAS D’ABOCAMENT ACCIDENTAL 

Precaucions personals personal, equips de protecció i procediments 
d’emergència 

Procediments de notificació: 

 Si hi ha una fuga accidental, avisar a les autoritats d’acord amb les regulacions aplicables 

Mesures de protecció: 

 Evitar el contacte amb el producte vessat 

 Eliminar qualsevol font d’ignició 

 En presencia d’altes concentracions de pols es recomana la utilització de màscares de 

protecció respiratòria 

 Degut a la toxicitat o inflamabilitat del producte, s’han d’evacuar les persones que es 

troben a les zones més properes o amb la direcció del vent 

 Consultar els apartats 4, 5 i 8 

Precaucions mediambientals 

Grans vessaments: 

 Formar un paret de contenció a bastanta distància del líquid vessat amb la finalitat de 

recuperar i eliminar-lo posteriorment 

 Evitar l’entrada a conductes d’aigua, clavegueram, soterranis o àrees tancades 
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Mètodes i materials de contenció i neteja 

Vessaments al terra: 

 Eliminar totes les fonts d’ignició  

 Aturar la fuga si es pot fer sense perill 

 Tots els equips utilitzats quan es manipula el producte han d’estar connectats el terra 

 No tocar el producte vessat ni caminar sobre ell 

 Per evitar l’acumulació de vapors es pot utilitzar una espuma supressora de vapors 

 Absorbir o cobrir amb terra, arena o qualsevol material incombustible sec i transferir-lo a 

altres recipients. Treure la terra contaminada i eliminar-la de forma segura 

Vessaments a l’aigua: 

 Aturar la fuga si es pot fer sense perill 

 Eliminar les fonts d’ignició 

 Alertar a les embarcacions 

 Abans d’utilitzar dispersants, demanar assessorament a especialistes 

 

7. MANIPULACIÓ I EMMAGATZEMATGE 

Precaució per una manipulació segura 

 Evitar el contacte amb la pell i els ulls 

 Evitar l’exposició a fonts d’ignició 

 El producte calent pot despendre fums i vapors molt tòxics i irritants 

 Utilitzar només amb la ventilació adequada 

 Utilitzar el procediment correcte de connexió el terra 

 Evitar que es produeixin petits vessaments i fugues per evitat el risc de relliscar 

 No manipular recipients trencats sense utilitzar equips de protecció personal adequats  

 Obrir els recipients lentament amb la finalitat de controlar possibles sobrepressions  

Condicions per un emmagatzematge segur i incompatibilitats  

 S’ha de disposar d’un subministra abundant d’aigua contra incendis 

 Mantenir els recipients tancats 
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 Utilitzar contenidors d’acer inoxidable, silicat de zinc o resines epoxi 

 Amb climes càlids emmagatzemar amb sistemes d’alarma de temperatura 

 Classificació APQ 

o Recipients fixes: B1 

o Recipients mòbils: B1 

 Camions cisterna, bidons, vaixells i vagons cisterna són recipients adequats pel seu 

emmagatzematge 

 S’ha d’evitar el contacte amb oxidants forts, àcids i bases 

 L’acer de carboni, l’acer inoxidable, el polièster i el tefló són materials i recobriments 

adequats 

 

8. CONTROLS D’EXPOSICIÓ PERSONAL 

Paràmetres de control i valors límits d’exposició 

 Límits estàndards d’exposició 

o TWA: 200 ppm (600 mg/m3) 

o STEL: 300 ppm (900 mg/m3) 

 Límits biològics 

o Mostra d’orina de la butanona: 2 mg/l 

Controls d’exposició 

Controls d’enginyeria: 

 El nivell de protecció i els controls necessaris varien depenent de les condicions 

potencials d’exposició 

 S’ha de proporcionar ventilació adequada de manera que no es superin els límits 

d’exposició 

 Utilització d’equips a prova d’explosió 

 Hi ha d’haver preparades dutxes d’emergència 

Protecció personal: 

 La selecció dels equips de protecció personal varia en funció de les diferents condicions 

d’exposició (els EPIs estan detallats els següents punts) 
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Protecció respiratòria: 

 Son necessaris respiradors autònoms 

 Les mascares han de complir les normes del comitè europeu EN 136, 140, 141 i 405 

 Els filtres han de complir les nores del comitè europeu EN 149 i 143 

 Per altes concentracions de l’aire, utilitzar un respirador de subministrament d’aire amb 

pressió positiva 

Protecció a les mans: 

 La idealitat dels guants i el temps de ruptura variarà en funció de les condicions 

específiques d’us. S’ha de contactar amb el fabricant de guants per que especifiqui el 

millor guant a utilitzar i el temps de ruptura 

 Revisar i canviar els guants trencats 

 Cautxú de butil, com a material de barrera protectora amb un mínim de gruix de 0,64 mm 

o ruptura per penetració de mínim 120 minuts d’acord els estàndards CEN EN 420 i EN 

374 

Protecció ocular: 

 Es recomana la utilització d’ulleres de protecció de productes químics 

Protecció a la pell i el cos: 

 Es recomana roba resistent el petroli i productes químics si s’ha d’estar molta estona en 

contacte 

Mesures d’higiene específiques: 

 Netejar-se després d’haver manipulat el producte i abans de menjar, beure o fumar 

 Netejar la roba i els equips de protecció per eliminar els contaminants 

 Mantenir i conservar les bones pràctiques d’higiene 

Controls mediambientals: 

 Protegir el medi ambient aplicant mesures de control apropiades per prevenir o limitar les 

emisions 
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9. PROPIETATS FÍSIQUES I QUÍMIQUES 

Informació sobre les principals propietats físiques i químiques  

Estat físic a 20ºC: Líquid 

Color: Incolor 

Olor: A acetona 

Punt de fusió: - 86 ºC 

Punt d’ebullició: de 79 a 81 ºC 

Temperatura d’inflamació: - 6 ºC 

Punt d’auto-ignició: 404 ºC 

Límit inferior d’inflamació (% vol.): 1 

Límit superior d’inflamació (% vol.): 11 

Pressió de vapor a 20 i 25 ºC: 10,4 i 12,6 kPa respectivament 

Densitat relativa del vapor (aire=1) a 20 ºC: >1 a 101 kPa 

Densitat relativa (respecte l’aigua) a 20 ºC: de 0,805 a 0,807 

Hidrosolubilitat: Apreciable 

Coeficient de partició n-octà/aigua: 0,3 

Viscositat a 20 ºC: 0,51 cSt 

Pes molecular: 72 g/mol 

 

10. ESTABILITAT I REACTIVITAT 

Estabilitat química: 

 El producte és estable en condicions normals 

 Reacciona amb agents oxidants forts 

Possibilitat de reaccions perilloses: 

 No s’espera polimerització perillosa 
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Condicions a evitar: 

 Evitar la calor, les espurnes, la flama oberta i altres fonts d’ignició 

Materials incompatibles: 

 Oxidants forts 

Productes de descomposició perillosos: 

 Producte que no es descompon a temperatura ambient 

 Una barreja complexa de sòlids, líquids i gasos en suspensió a l’aire, que inclou monòxid 

i diòxid de carboni i altres compostos orgànics es despendrà quan el material 

experimenta la combustió o la degradació tèrmica o oxidativa 

 

11. INFORMACIÓ TOXICOLÒGICA 

Informació sobre efectes toxicològics 

 Toxicitat aguda 

o Ingestió: LD50: 2193 mg/kg (Rata) 

o Pell: LD50 > 5000 mg/kg (conill) 

Altra informació 

 Genoticicitat: no s’espera que sigui mutagen en cèl·lules germinals 

 Efectes cancerígens: no s’espera que produeixi càncer 

 Reproducció: Causes fetotocicitat lleus. Els efectes només van ser observats en dosis 

altes 

 Lactància: no s’espera ser nociu per la latància 

 

12. INFORMACIÓ ECOLÒGICA  

Toxicitat 

 No s’espera que sigui nociu ni tòxic amb organismes aquàtics 

 Pimephales promelas (96 hores): LC50: 2993 mg/l 

 Daphnia mag (48 hores): EC50: 308 mg/l 

 Pseudokirchneriella subcapitata (96 hores): EC50: 2029 mg/l 
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Persistència i derivabilitat 

 Biodegradació: no s’espera que sigui fàcilment biodegradable 

 Hidròlisi: no s’espera que la transformació deguda a la hidròlisi sigui significativa 

 Fotosíntesi: no s’espera que la transformació deguda a la fotosíntesi sigui significativa 

 Oxidació atmosfèrica: s’espera que es degradi a l’aire a una velocitat moderada 

Potencial de bioacumulació 

 No determinat 

Mobilitat el sòl 

 S’espera que estigui a l’aigua o es mogui pel terra 

 

13. CONSIDERACIONS SOBRE L’ELIMINACIÓ 

Mètodes de tractament dels residus 

 Producte adequat per cremar a un cremador tancat, controlat mitjançant el valor calorífic 

o eliminar mitjançant la incineració supervisada a una alta temperatura per prevenir la 

formació de productes de combustió interessats 

Informació reglamentaria sobre l’eliminació 

 Codi europeu de residu: 08 XX XX 

 Els contenidors buits poden contenir residus i ser perillosos 

 No netejar els contenidors o reomplir-los sense les instruccions adequades 

 Els contenidors buits han de reciclar-se, recuperar-se o eliminar-se a partir d’empreses 

qualificades o autoritzades, d’acord el reglament vigent  

 

14. INFORMACIÓ SOBRE EL TRANSPORT 

Aplicació ADR i RID 

Número ONU: 1193 

Designació oficial: etil-metil-cetona 

Classe de perill: 3 

Grup d’embalatge: II 
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Perills pel medi ambient: No 

Aplicació IMDG 

Número ONU: 1193 

Designació oficial: etil-metil-cetona 

Classe de perill: 3 

Grup d’embalatge: II 

Contaminant pel mar: No 

Disposicions especials: F-E, S-D 

Informació addicional 

 Aquest producte es pot transportar mitjançant una interització de nitrogen 

 L’exposició el nitrogen pot causar asfixia o la mort 

 

15. INFORMACIÓ REGLAMENTARIA 

Normativa en matèria de seguretat, salut i medi ambient específica de la 
substància o barreja 

 Fitxa realitzada a partir de la directiva 1272/2008 

 

16. ALTRE INFORMACIÓ 

Diamant de perills 

 
  

Toxicitat  
Inflamabilitat  

Reactivitat  
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D.2. Hexà 

1. IDENTIFICACIÓ DE LA SUBSTÀNCIA  

Identificació del producte 

Nom del producte: Hexà 

Denominació química: n-Hexà 

Sinònims: n-Hexà 

Fórmula química: CH3(CH2)4CH3 

Número CAS: 110-54-3 

Número de Registre REACH: 01-2119474209-33 

Aplicacions per la substància o mescla i ampliacions no desitjades  

Aplicacions previstes:  

 Matèria prima industrial 

 Anàlisis farmacèutics 

 Dissolvent 

Aplicacions no desitjades: 

 No recomanat per aplicacions o consums diferents els que estan registrats. 

 

2. IDENTIFICACIÓ DELS PERILLS 

Classificació de la substància o barreja segons el reglament (CE) 
Nº1272/2008  

Classificació: 

 Líquid inflamable: Categoria 2 

 Toxicitat per la reproducció: Categoria 2 

 Perill d’aspiració: Categoria 1 

 Irritació o corrosió cutània: Categoria 2 
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Elements d’etiqueta segons el reglament (CE) Nº 1272/2008 

Paraula d’advertència: Perill 

 

Símbols:      

 

Identificadors de perill: 

 H225: Líquid i vapors molt inflamables 

 H304: Pot ser mortal en cas d’ingestió i penetració en les vies respiratòries 

 H315: Provoca irritació cutània 

 H336: Pot provocar somnolència o vertigen 

 H361f: Se sospita que perjudica la fertilitat 

 H373: Pot provocar danys als òrgans després d’exposicions prolongades o repetides 

 H411: Tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors 

Indicadors de precaució: 

 P101: Si es necessita consell mèdic, cal tenir a mà l’envàs o l’etiqueta 

 P102: Cal mantenir fora de l’abast dels nens 

 P210: Cal mantenir allunyat de fonts de calor, espurnes, flama oberta o superfícies 

calentes. No fumeu 

 P280: Heu de portar guants / roba / ulleres / màscara de protecció (el fabricant o el 

proveïdor especificaran el tipus d’equip) 

 P301 + P310: EN CAS D’INGESTIÓ: telefoneu immediatament un CENTRE 

D’INFORMACIÓ TOXICOLÒGICA o un metge 

 P303 + P361 + P353: EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL (o amb el cabell): cal 

treure’s immediatament les peces de roba contaminades. Cal esbandir la pell amb aigua 

o dutxar-se 

 P405: L’heu de guardar amb pany i clau 

 P501: Heu d’eliminar el contingut / el recipient conforme la reglamentació local, regional, 

nacional i internacional 
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3. COMPOSICIÓ I INFORMACIÓ DELS COMPONENTS 

Substància 

Nom de la substància: Hexà 

Número EINECS: No disponible 

Número CAS: 110-54-3 

Número CE: 601-037-00-0 

Número de registre REACH: 01-2119474209-33 

Concentració: 100% 

Classificació de perills: Mirar apartat 2 

Barreja 

 No aplica, és una substància 

 

4. MESURES DE PRIMERS AUXILIS 

Descripció de les mesures de primers auxilis 

Inhalació: 

 Traslladar a la víctima a l’aire lliure 

 Si es produeix una parada respiratòria, ajudar a ventilar els pulmons amb un dispositiu 

mecànic o fer la maniobra de reanimació boca-boca 

 Demanar assistència mèdica 

Contacte amb la pell: 

 Netejar la zona de contacte amb aigua i sabó 

 Netejar la roba contaminada abans de tornar-la a utilitzar 

 Treure la roba contaminada ràpidament 

 Demanar assistència mèdica 

Contacte amb els ulls: 

 Netejar amb molta aigua i sabó durant 15 minuta com a mínim 

 Demanar assistència mèdica 
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Ingestió: 

 No provocar el vòmit 

 Donar molta aigua per beure 

 Demanar assistència mèdica   

Efectes  símptomes aguts i retardats més importants  

 Vertigen, somnolència, mal de cap, dificultat respiratòria, nàusees i pèrdua del 

coneixement 

 Envermelliment de la pell i pell seca 

 Dolor abdominal 

 

5. MESURES DE LLUITA CONTRA INCENDIS 

Medis d’extinció de les flames 

Adequats:  

 Aigua nebulitzada o polvorització contínua d’aigua 

 Espuma 

 Producte químic sec 

 Diòxid de carboni 

No utilitzar: 

 Doll directe d’aigua 

Perills específics procedents de la substància o barreja 

Els principals productes de combustió perillosa són: 

 Vapors d’aigua 

 Gasos tòxics 

 Òxids de carboni 

Consells pels bombers 

Instruccions de lluita contra incendis: 

 Evacuar immediatament l’àrea afectada 
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 Els bombers han d’utilitzar un equip de protecció estàndard, en cas d’espais tancats s’ha 

d’utilitzar un equip de respiració autònoma 

 Els vapors poden desplaçar-se pel terra i arribar a fonts d’ignició causant un perill 

d’incendi per retrocés de la flama 

 Utilitzar roba adequada   

 

6. MESURES A ADOPTAR EN CAS D’ABOCAMENT ACCIDENTAL 

Precaucions personals personal, equips de protecció i procediments 
d’emergència 

Mesures de protecció: 

 Evitar el contacte amb la pelli els ulls 

 Utilitzar equips de protecció personal 

 Evacuar el personal no imprescindible 

 Eliminar les possibles fonts d’ignició 

 Eliminar de manera segura, complint amb la legislació local i nacional 

 Aturar el vessament si és possible 

 Cobrir el vessament amb espuma per minimitzar la formació de vapors  

Precaucions mediambientals 

Grans vessaments: 

 Evitar l’entrada a conductes d’aigua, clavegueram, soterranis o àrees tancades 

 No tirar a desaigües o directament a l’entorn 

Mètodes i materials de contenció i neteja 

Vessaments al terra: 

 Aturar la fuga si es pot fer sense perill 

 Per evitar l’acumulació de vapors es pot utilitzar una espuma supressora de vapors 

 Absorbir o cobrir amb terra, arena o qualsevol material incombustible sec i transferir-lo a 

altres recipients. Treure la terra contaminada i eliminar-la de forma segura 
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Vessaments a l’aigua: 

 Aturar la fuga si es pot fer sense perill 

 Eliminar les fonts d’ignició 

 Alertar a les embarcacions 

 Abans d’utilitzar dispersants, demanar assessorament a especialistes 

 

7. MANIPULACIÓ I EMMAGATZEMATGE 

Precaució per una manipulació segura 

 Evitar el contacte amb la pell i els ulls 

 Ventilar a fons el lloc de treball 

 Evitar la formació o la dispersió de fums o vapor d’aigua  

 No menjar, beure o fumar durant la utilització 

 S’ha de treballar amb tanc en fred, desgasificats i ventilats  

 Prendre mesures preventives contra descarregues electrostàtiques durant les operacions 

 Tots els materials conductors han d’estar connectats a terra 

Condicions per un emmagatzematge segur i incompatibilitats  

 S’ha de disposar d’un subministra abundant d’aigua contra incendis 

 Mantenir a llocs ben ventilats 

 Emmagatzemar lluny de fonts de calor i evitar l’electricitat estàtica mitjançant les 

connexions a terra 

 Classificació APQ 

o Recipients fixes: B1 

o Recipients mòbils: B1 

 Evitar el contacte amb oxidants forts 

 L’acer i l’acer inoxidable són bons materials pel seu emmagatzematge 
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8. CONTROLS D’EXPOSICIÓ PERSONAL 

Paràmetres de control i valors límits d’exposició 

 Límits estàndards d’exposició 

o TLV-TWA: 50 ppm  

o VLA-ED: 20 ppm  

 Llindar olfactiu: 64 ppm 

Controls d’exposició 

Protecció respiratòria: 

 En cas de superar els valors citats, serà necessari un aparell respiratori 

 El tipus de filtre serà l’A 

Protecció a les mans: 

 Guants de nitril o PVC 

 Els guants es poden degradar en contacte amb el producte químic, per aquest motiu 

s’han de revisar periòdicament 

 El temps de penetració varia amb la temperatura, el tipus de guant, el gruix i el fabricant 

 Abans d’utilitzar un guant s’ha d’haver demanar informació el proveïdor 

Protecció ocular: 

 Es recomana la utilització d’ulleres de protecció o pantalles de protecció 

Protecció a la pell i el cos: 

 S’utilitzarà roba de protecció adequada, a més a més, dels guants i el calçat de seguretat 

Mesures d’higiene específiques: 

 Netejar-se després d’haver manipulat el producte i abans de menjar, beure o fumar 

 No emmagatzemar a prop de productes alimentaris 

 Netejar la roba i els equips de protecció per eliminar els contaminants 

 Mantenir i conservar les bones pràctiques d’higiene 
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9. PROPIETATS FÍSIQUES I QUÍMIQUES 

Informació sobre les principals propietats físiques i químiques  

Estat físic a 20 ºC: Líquid viscos 

Color: Incolor 

Olor: Aromàtic, desagradable 

Punt de fusió: - 95 ºC 

Punt d’ebullició: 69 ºC 

Temperatura d’inflamació: - 22 ºC 

Punt d’auto-ignició: 240 ºC 

Límit inferior d’inflamació (% vol.): 1,1 

Límit superior d’inflamació (% vol.): 7,4 

Pressió de vapor a 20 ºC: 160 hPa 

Densitat relativa del vapor (aire=1) a 20 ºC: 2,79 

Densitat relativa (respecte l’aigua) a 20 ºC: 0,6609 

Hidrosolubilitat: Insoluble 

Soluble amb: Hidrocarburs, acetona, etanol i tetracloroetilè 

Viscositat a 20 ºC: 0,50 cSt 

Pes molecular: 86,17 g/mol 

 

10. ESTABILITAT I REACTIVITAT 

Estabilitat química: 

 El producte és estable en condicions normals 

Possibilitat de reaccions perilloses: 

 No s’esperen reaccions perilloses en condicions normals de manipulació i 

emmagatzematge 
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Condicions a evitar: 

 Exposició directe i continuada amb la llum solar (s’ha d’emmagatzemar a llocs seca i a 

temperatura ambient) 

Materials incompatibles: 

 Oxidants forts 

 

11. INFORMACIÓ TOXICOLÒGICA 

Informació sobre efectes toxicològics 

 Toxicitat aguda 

o Inhalació: CL50 (4 hores): 171,6 mg/l 

o Ingestió: DL50: 28710 mg/kg 

Altra informació 

 Genoticicitat: no s’espera que sigui mutagen en cèl·lules germinals 

 Efectes cancerígens: no s’espera que produeixi càncer 

 Fertilitat: pot afectar a la fertilitat els humans 

 

12. INFORMACIÓ ECOLÒGICA  

Toxicitat 

 No s’espera que sigui nociu ni tòxic amb organismes aquàtics 

 Pimephales promelas (96 hores): CL50: 2,5 mg/l 

 Daphnia mag (48 hores): EL50: 2,1 mg/l 

Persistència i derivabilitat 

 Biodegradació: fàcilment biodegradable 

Potencial de bioacumulació 

 low Pow: 4,11 

Mobilitat el sòl 

 El producte s’evapora amb molta facilitat a l’atmosfera 
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13. CONSIDERACIONS SOBRE L’ELIMINACIÓ 

Mètodes de tractament dels residus 

 Recuperar mitjançant gestors autoritzats 

 Eliminar de manera segura, complint la legislació local i nacional 

 No tirar a desaigües o directament a l’entorn 

 

14. INFORMACIÓ SOBRE EL TRANSPORT 

Aplicació ADR i RID 

Número ONU: 1208 

Designació oficial: hexà 

Classe de perill: 3 

Grup d’embalatge: II 

Perills pel medi ambient: No 

Aplicació IMDG 

Número ONU: 1208 

Designació oficial: hexà 

Classe de perill: 3 

Grup d’embalatge: II 

Contaminant pel mar: No 

 

15. INFORMACIÓ REGLAMENTARIA 

Normativa en matèria de seguretat, salut i medi ambient específica de la 
substància o barreja 

 Fitxa realitzada a partir de la directiva 1272/2008 

 

 

 



64     Disseny dels equips d'una planta de reciclatge de PVC per dissolució  

 

 

16. ALTRE INFORMACIÓ 

Diamant de perills 

 
  

Toxicitat  
Inflamabilitat  

Reactivitat  



Disseny dels equips d'una planta de reciclatge de PVC per dissolució 65 

 

 

D.3. Acetona 

1. IDENTIFICACIÓ DE LA SUBSTÀNCIA  

Identificació del producte 

Nom del producte: Acetona 

Denominació química: 2-propanona 

Sinònims: 2-propanona 

Fórmula química: C3H6O 

Número CAS: 67-64-1 

Número de registre REACH: 01-2119471330-49-XXXX 

Aplicacions per la substància o mescla i ampliacions no desitjades  

Aplicacions previstes:  

 Dissolvent 

Aplicacions no desitjades: 

 No recomanat per aplicacions o consums diferents els que estan registrats. 

 

2. IDENTIFICACIÓ DELS PERILLS 

Classificació de la substància o barreja segons el reglament (CE) Nº 
1272/2008  

Classificació: 

 Líquid inflamable: Categoria 2 

 Irritant pels ulls: Categoria 2 

 Toxicitat específica amb efectes de somnolència i vertigen: Categoria 3   

Elements d’etiqueta segons el reglament (CE) Nº 1272/2008 

Paraula d’advertència: Perill 

 

Símbols:   
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Identificadors de perill: 

 H225: Líquid i vapors molt inflamables 

 H319: Provoca irritació ocular greu 

 H336: Pot provocar somnolència i vertigen 

 EUH066: L’exposició repetida pot provocar sequedat o formació d’esquerdes a la pell  

Indicadors de precaució: 

 P102: Cal mantenir fora de l’abast dels nens 

 P210: Cal mantenir allunyat de fonts de calor, espurnes, flama oberta o superfícies 

calentes. No fumeu 

 P243: Cal prendre mesures de precaució contra descàrregues electrostàtiques 

 P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS: cal esbandir 

acuradament amb aigua durant diversos minuts. Cal treure’s les lents de contacte, si se’n 

porten i resulta fàcil. Heu de continuar esbandint 

 P403 + P235: Cal emmagatzemar a temperatures no superiors a ... ºC/…ºF. (el fabricant 

o el proveïdor especificaran la temperatura) Cal mantenir en lloc fresc 

 P405: L’heu de guardar amb pany i clau 

 P501: Heu d’eliminar el contingut / el recipient segons la normativa local 

Altres perills 

 Per evaporació de la substància a 20ºC es pot arribar ràpidament a una concentració 

nociva a l’aire 

 

3. COMPOSICIÓ I INFORMACIÓ DELS COMPONENTS 

Substància 

Nom de la substància: Acetona 

Número EINECS: No disponible 

Número CAS: 67-64-1 

Número CE: 200-662-2 

Número de registre REACH: 01-2119471330-49-XXXX 
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Concentració: 100% 

Classificació de perills: Mirar apartat 2 

Barreja 

 No aplica, és una substància 

 

4. MESURES DE PRIMERS AUXILIS 

Descripció de les mesures de primers auxilis 

Inhalació: 

 Allunyar-se de noves exposicions 

 Transportar a la víctima a l’aire lliure 

 Si es produeix una parada respiratòria, ajudar a ventilar els pulmons amb un dispositiu 

mecànic o fer la maniobra de reanimació boca-boca 

 Demanar assistència mèdica 

Contacte amb la pell: 

 Netejar la zona de contacte amb aigua i sabó 

 Netejar la roba contaminada abans de tornar-la a utilitzar 

 Treure la roba contaminada ràpidament 

 En cas d’irritació cutània, consultar a un dermatòleg  

 Demanar assistència mèdica 

Contacte amb els ulls: 

 Netejar amb molta aigua i sabó durant 15 minuta com a mínim 

 Demanar assistència mèdica 

Ingestió: 

 No provocar el vòmit 

 Netejar la boca 

 Demanar assistència mèdica   
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Efectes  símptomes aguts i retardats més importants  

 Salivació, la confusió mental, la tos, el vertigen, la somnolència, el mal de cap, el mal de 

coll i la pèrdua de coneixement  

 Pot causar nàusees i vòmits per ingestió  

 

5. MESURES DE LLUITA CONTRA INCENDIS 

Medis d’extinció de les flames 

Adequats:  

 Aigua nebulitzada o polvorització continua del tanc   

 Espuma 

 Producte químic sec 

 Diòxid de carboni 

No utilitzar: 

 Doll directe d’aigua 

Perills específics procedents de la substància o barreja 

Els principals productes de combustió perillosa són: 

 Els òxids de carboni (CO i CO2) 

Consells pels bombers 

Instruccions de lluita contra incendis: 

 Evacuar immediatament l’àrea afectada 

 Si la fuga no s’incendia, utilitzar un ruixador d’aigua per dispersar els vapors i protegir 

l’equip que intenta aturar la fuga 

 Els bombers han d’utilitzar un equip de protecció estàndard, en cas d’espais tancats s’ha 

d’utilitzar un equip de respiració autònoma 

 Els vapors poden desplaçar-se pel terra i arribar a fonts d’ignició causant un perill 

d’incendi per retrocés de la flama   

Mesures i perills específics: 

 Mantenir els recipients allunyats de la zona de foc 
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 Refredar els recipients en contacte amb la flama 

 Consultar i aplicar els plants d’emergència 

 

6. MESURES A ADOPTAR EN CAS D’ABOCAMENT ACCIDENTAL 

Precaucions personals personal, equips de protecció i procediments 
d’emergència 

Procediments de notificació: 

 Si hi ha una fuga accidental, avisar a les autoritats d’acord amb les regulacions aplicables 

Mesures de protecció: 

 Evitar el contacte amb el producte vessat 

 Utilitzar aparells de protecció personal 

Precaucions mediambientals 

Grans vessaments: 

 Restringir l’accés a l’àrea 

 Evacuar el personal no imprescindible 

 Cobrir el vessament amb espuma per minimitzar la formació de vapors 

 No tirar a desaigües o directament a l’entorn 

 Evitar que el vessament vagi cap a rius o clavegueram  

Mètodes i materials de contenció i neteja 

Vessaments al terra: 

 Eliminar totes les fonts d’ignició  

 Contenir la fuga i recuperar-la per medis físics 

 Utilitzar absorbents inerts per petits vessaments 

 Diluir amb molta aigua abans de recuperar-se 

Vessaments a l’aigua: 

 Molt soluble amb l’aigua 

 Informar els usuaris de l’aigua potable, industrial o de refrigeració si el producte s’ha 

vessat amb grans quantitats 
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7. MANIPULACIÓ I EMMAGATZEMATGE 

Precaució per una manipulació segura 

 Evitar el contacte amb la pell i els ulls 

 Tenir una ventilació adequada 

 Evitar la formació o difusió de fums i vapors 

 No menjar, beure o fumar durant la utilització 

 S’ha de treballar amb tancs freds, desgasificats i ventilats  

 Quan s’omplen cisternes, s’ha de baixar el braç fins el final del tanc, ja que la caiguda del 

líquid genera electricitat estàtica 

 Utilitzar eines antiespurnes 

Condicions per un emmagatzematge segur i incompatibilitats  

 S’ha de disposar d’un subministra abundant d’aigua contra incendis 

 El sostre del tanc ha de ser flotant , degut a l’elevada pressió de vapor 

 Emmagatzemar a llocs ben ventilats 

 Emmagatzemar lluny de fonts de calor i evitar l’electricitat estàtica mitjançant conacions a 

terra  

 Classificació APQ 

o Recipients fixes: B1 

o Recipients mòbils: B1 

 Evitar el contacte amb òxids forts, àcids i bases 

 No és corrosiu pels principals materials de construcció 

 

8. CONTROLS D’EXPOSICIÓ PERSONAL 

Paràmetres de control i valors límits d’exposició 

 Límits estàndards d’exposició 

o TLV-TWA: 750 ppm  

o VLA-ED: 500 ppm 
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Controls d’exposició 

Controls d’enginyeria: 

 El nivell de protecció i els controls necessaris varien depenent de les condicions 

potencials d’exposició 

 S’ha de proporcionar ventilació adequada de manera que no es superin els límits 

d’exposició 

 Utilització d’equips a prova d’explosió 

 Hi ha d’haver preparades dutxes d’emergència 

Protecció personal: 

 La selecció dels equips de protecció personal varia en funció de les diferents condicions 

d’exposició (els EPIs estan detallats els següents punts) 

Protecció respiratòria: 

 Utilitzar aparells de respiració quan la ventilació és inadequada 

 Els filtres han de complir les nores del comitè europeu EN 149 i 143 

 Per altes concentracions de l’aire, utilitzar un respirador de subministrament d’aire amb 

pressió positiva 

Protecció a les mans: 

 Guants resistents a dissolvents 

 Revisar periòdicament els guants 

 Eliminar els guants quan el temps de penetració s’hagi sobrepassat 

 Contactar amb el proveïdor abans d’utilitzar qualsevol guant  

Protecció ocular: 

 Es recomana la utilització d’ulleres de protecció de productes químics 

Mesures d’higiene específiques: 

 Netejar-se després d’haver manipulat el producte i abans de menjar, beure o fumar 

 Netejar la roba i els equips de protecció per eliminar els contaminants 

 Mantenir i conservar les bones pràctiques d’higiene 
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9. PROPIETATS FÍSIQUES I QUÍMIQUES 

Informació sobre les principals propietats físiques i químiques  

Estat físic a 20ºC: Líquid aquós 

Color: Incolor 

Olor: Afruitada 

Punt de fusió: - 94,7 ºC 

Punt d’ebullició: 56 ºC 

Temperatura d’inflamació: - 20 ºC 

Punt d’auto-ignició: 538 ºC 

Límit inferior d’inflamació (% vol.): 2,8 

Límit superior d’inflamació (% vol.): 13,2 

Pressió de vapor a 20 ºC: 246 hPa 

Densitat relativa del vapor (aire=1) a 20 ºC: 2 

Densitat relativa (respecte l’aigua) a 20 ºC: de 0,790 

Hidrosolubilitat: Solubilitat total 

Soluble amb: alcohol, èter i benzè 

Viscositat a 20 ºC: 0,43 cSt 

Pes molecular: 58,08 g/mol 

 

10. ESTABILITAT I REACTIVITAT 

Condicions a evitar: 

 Sensible a la humitat 

 Emmagatzemar a temperatura ambient, en lloc sec i allunyat de tota la flama 

 Evitar exposició directe i continuada de la llum solar 

 Evitar l’acumulació de càrregues electrostàtiques  
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Materials incompatibles: 

 Oxidants forts, àcids i bases 

Productes de descomposició perillosos: 

 La combustió en excés d’oxigen genera diòxid de carboni i vapors d’aigua 

 La combustió parcial pot formar monòxid de carboni 

Propietats perilloses: 

 Pot dissoldre una gran varietat de plàstics i resines 

 

11. INFORMACIÓ TOXICOLÒGICA 

Informació sobre efectes toxicològics 

 Toxicitat aguda baixa 

Altra informació 

 Genoticicitat: no disponible 

 Efectes cancerígens: no s’espera que produeixi càncer 

 Toxicitat crònica: Amb grans quantitats pot efectar el fetge i els riñons 

 

12. INFORMACIÓ ECOLÒGICA  

Persistència i derivabilitat 

 Biodegradació: fàcilment biodegradable 

Potencial de bioacumulació 

 Baix potencial de bioacumulació 

 

13. CONSIDERACIONS SOBRE L’ELIMINACIÓ 

Mètodes de tractament dels residus 

 Recuperar mitjançant un gesto autoritzat 

 Eliminar de manera segura, complint amb la legislació local / nacional 

 No abocar a desaigües o directament a l’entorn 
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Informació reglamentaria sobre l’eliminació 

 No abocar a desaigües o directament a l’entorn 

 Els contenidors buits han de reciclar-se, recuperar-se o eliminar-se a partir d’empreses 

qualificades o autoritzades, d’acord el reglament vigent  

 

14. INFORMACIÓ SOBRE EL TRANSPORT 

Aplicació ADR i RID 

Número ONU: 1090 

Designació oficial: Acetona 

Classe de perill: 3 

Grup d’embalatge: II 

Aplicació IMDG 

Número ONU: 1090 

Designació oficial: Acetona 

Classe de perill: 3 

Grup d’embalatge: II 

 

15. INFORMACIÓ REGLAMENTARIA 

Normativa en matèria de seguretat, salut i medi ambient específica de la 
substància o barreja 

 Fitxa realitzada a partir de la directiva 1272/2008 

 

16. ALTRE INFORMACIÓ 

Diamant de perills 

 

  
Toxicitat  

Inflamabilitat  
Reactivitat  
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