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P7:P7:  Riscos químicsRiscos químics
 Objectius

1. Conèixer els principals riscos químics que es poden donar a l’aula de Tecnologia, així com 
les seves vies d’entrada al cos humà.

2. Identificar els productes químics més habituals utilitzats a l’aula de Tecnologia, mitjançant 
els pictogrames i les frases R i S.

3. Utilitzar correctament pintures, adhesius i demés productes químics tenint en compte les 
principals mesures preventives generals i específiques.

Descripció

Introducció 

A l’aula de Tecnologia els principals riscos químics es poden venir de la utilització de 
pintures, adhesius o productes químics pel gravat de circuits impresos.

Per la forma de presentar-se aquests contaminants poden ser:

Aerosols Són partícules sòlides o líquides, de grandària inferior a 100 micres, en 
medi gasós. Les partícules es poden presentar en forma de pols, boires, 
bromes i fums.

Gasos És un estat físic normal d’una substància de 25 ºC i 760 mm de Hg de 
pressió, que ocupen l‘espai que els conté i que poden canviar d‘estat 
físic únicament per una combinació de pressió i temperatura.

Vapor És la fase gasosa d’una substància, normalment sòlida o líquida a 25ºC i 
760mm de Hg de pressió. El vapor pot passar a sòlid o líquid, actuant 
sobre la seva pressió o la seva temperatura.

Danys que poden produir:

Efectes Conseqüències Exemple productes
Irritants Provoquen inflamacions per la seva acció 

sobre l’organisme
Halògens, ozons,...

Pneumocociòtics Són substàncies que es dipositen i 
acumulen en els pulmons i provoquen la 
degeneració de les fibres del teixit pulmonar.

Sílice, asbest,...

Tòxics Provoquen diversos trastorns en 
l’organisme.

Insecticides, metans, 
ploms, 
hidrocarburs,...

Altres Poden tenir efectes anestèsics, cancerosos, 
al·lèrgics, asfixiants, etc.

Pol·len,

Vies d’entrada

Els contaminants químics poden penetrar en l’organisme per diferents vies:

- Respiratòria. - Cutània.
- Digestiva. - Parenteral.
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Indicació de riscos

En els envasos i recipients, els riscos més important s‘han d‘indicar mitjançant pictogrames i 
s’enuncien en les frases R, mentre que les precaucions s’indiquen mitjançant les frases S. 
També apareixen el nom i direcció del fabricant, distribuïdor o importador. La informació de 
l’etiqueta es completa fent referència a la substància i la nomenclatura. Algunes de les 
frases són:

FRASE INDICATIVA
R1 Explosiu en estat sec. S1 S’ha de conservar tancat amb clau.
R2 Risc d‘explosió per topada, fricció, 

foc o altres fonts d’ignició
S2 S’ha de mantenir fora de l’abast 

dels nens
R3 Alt risc d’explosió pels mateixos 

factors anteriors.
S3 Conservar en un lloc fresc.

R4 Forma compostos metàl·lics 
explosius molt sensibles.

S4 Mantenir lluny de locals habitats

R5 Perill d’explosió en cas 
d‘esclafament

S5 Mantenir en un recipient ben tancat

CLASSIFICACIÓ DELS PRODUCTES QUÍMICS:

SIGNIFICAT PICTOGRAMA DEFINICIONS TIPUS DE 
SUBSTÀNCIES

MESURES PREVENTIVES

Explosiu (E) Substàncies i preparats que, 
fins i tot en absència de 
l’oxigen de l’aire poden 
reaccionar de forma 
exotèrmica i ràpida poden 
explotar.

Explosius - Cal protegir dels cops.
S’han d’evitar fonts de calor.
- Prohibit fumar.

Comburent Substàncies i preparats que, 
en contacte amb altres 
substàncies, especialment 
amb inflamables, produeixen 
una reacció fortament 
exotèrmica.

Comburents. - Emmagatzematge en llocs 
ben ventilat.
- Separació del productes 
inflamables del comburent.
S’han d’utilitzar lluny de punts 
d’ignició.
- Prohibit fumar.

Extremadament 
inflamable(F+)
Fàcilment 
inflamable (F)

(F+) Substàncies que 
s’inflamen per l’acció d’una 
font d’energia fins i tot per sota 
de 0ºC.
(F) Substància que s’encenen 
en presència d’una flama, 
d’una font de calor o una 
guspira

Extremadament 
inflamable.
Fàcilment 
inflamable .

- Emmagatzematge en llocs 
ben ventilat.
- Separació del productes 
inflamables del comburent.
S’han d’utilitzar lluny de punts 
d’ignició.
- Prohibit fumar.

Molt tòxic (T+)
Tòxic(T)

Substàncies i preparats que, 
per inhalació, ingestió o 
penetració cutània en petites 
quantitats poden provocar 
efectes aguts o crònics o fins 
tot la mort.

- Tòxics.
- Molt tòxics.
- Cancerosos.
- Mutagènics.
- Tòxics per a la 
reproducció.

- S’han d’usar mitjans de 
protecció.
- Cal treballar amb sistemes de 
ventilació adequades.
- Cal evitar el contacte amb la 
pell.

Nociu (Xn) Substàncies i preparats que, 
per inhalació, ingestió o 
penetració cutània en petites 
quantitats poden provocar 
efectes aguts o crònics o fins 
tot la mort.

- Tòxics.
- Sensibilitzants.
- Molt tòxics.
- Cancerosos.
- Mutagènics.
- Tòxics per a la 
reproducció.

- S’han d’usar mitjans de 
protecció.
 - Cal treballar amb sistemes de 
ventilació adequats.
- Cal evitar el contacte amb la 
pell.

M.Ortega 2/7



Aula de recursos de Tecnologia Prevenció de riscos P7

Corrosiu(C) Substàncies i preparats que, 
en contacte amb teixits vius hi 
poden exercir una acció 
destructiva sobre aquests.

Corrosius - Protecció de la pell i els ulls 
contra els esquitxos. S’han 
d’usar guants i ulleres de 
protecció.
No s’han d’inhalar els vapors.

Irritant (Xi) Substàncies i preparats no 
corrosius que, per contacte 
amb la pell o les mucoses, 
poden provocar una reacció 
inflamatòria.

- Irritants.
- Sensibilitzants.

- Protecció de la pell i els ulls 
contra els esquitxos. S’han 
d’usar guants i ulleres de 
protecció.
No s’han d’inhalar els vapors.

Perillós pel 
medi 
ambient (N)

Substàncies i preparats que 
puguin presentar un perill 
immediat o futur pel medi 
ambient.

Perillós pel medi 
ambient .

- Eliminar-lo com a residu 
perillós.
- Evitar la contaminació del 
medi ambient amb un 
emmagatzematge adequat.

Mesures preventives generals

- Sempre que el procés de producció ho permeti, s’utilitzarà una substància menys nociva.

- La manipulació i emmagatzematge d’aquestes substàncies es fa en locals aïllats i pel 
menor nombre de persones possible.

- L’envasat d’aquestes substàncies es realitzarà en aparells tancats que impedeixen la 
sortida de l’element nociu.

- El lloc on s’utilitza ha d’estar correctament ventilat.

- Treballar amb productes químics suficientment identificats i amb fitxes de seguretat.

- S’ha de posar especial atenció en el canvi de productes d’un envàs a un altre. L’etiqueta 
identificadora ha d’aparèixer sempre al costat de la substància corresponent.

Utilització de pintures

Una pintura és una suspensió que, al aplicar-se sobre una superfície, en forma de capes 
fines, per evaporació o reacció química es converteix en una capa més o menys 
impermeable que aïlla l’objecte recobert del medi extern.

Els seus principals components són el dissolvent o el diluient i l’aglutinant, resina o lligant, 
component que a l’assecar-se la pintura polimeritza o reacciona formant una capa sòlida. 
S’extreuen del hidrocarburs: ciclopentà, ciclohexà, benzè, toluè, xilè, hexà, heptà,... o bé 
dissolvents oxigenats: alcohols metílic, etílic, acetones, trementines. 

Els pigments donen impermeabilitat, color, són anticorrosius, ignífugs,...Antigament 
s’utilitzaven pigments derivats de metalls pesants ( Cd i Pb) però pel seu alt cost i toxicitat 
s’han deixar d’utilitzar.
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La gran majoria de dissolvents són inflamables i poden provocar un foc 
ràpidament. A curt termini poden provocar irritacions als ulls, el nas i la gola, 
irritació a la pell, mal de cap i vòmits. A llarg termini d'exposició poden generar 
lesions al fetge, als ronyons, al cor, la pell i els pulmons.
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Els principals riscos que presenten són:

a. Ingestió dels productes.
b. Aspiració dels gasos.
c. Incendis.

Les mesures preventives a adoptar són:

a. Treure el producte quan sigui estrictament necessari, tenir-lo tancat i sota control. En cas 
d’ingestió anar a nu servei d'urgències mèdiques amb l’etiqueta o l’envàs . 

b. Utilitzar els productes en llocs ventilats i si no és possible,  utilitzar els equips de protecció 
individual.

c. Tenir el recipient tancat i lluny de tota flama o font d’espurnes i calor.
d. Les pintures més modernes estan fabricades per una suspensió de polímers d’elevat pes 

molecular, presenten les avantatges de que no són inflamables ni tòxiques.

Utilització d’adhesius

Els riscos específics són:

a. Cola de contacte: Normalment contenen n-hexà i toluè. Es fàcilment inflamable. Nociu per 
inhalació. Té efectes greus sobre la salut en cas d’exposició perllongada.

b. Cola instantània: Es pot enganxar a la pell i als ulls en segons. Irrita als ulls, la pell i les 
vies respiratòries, ja que conté cianoacrilat.

c. Resines epoxi: Irrita els ulls i la pell. Pot haver alumnat que presenti la possibilitat de 
sensibilització en contacte amb la pell

Les mesures preventives generals són:

- Utilització de guants de PVC o làtex, ulleres i mascareta .
- S’ha d’utilitzar únicament en llocs que estiguin correctament ventilats.
- Una vegada realitzat el treball rentar-nos les mans per evitar contactes als ulls.

Les mesures preventives específiques són:

a. Cola de contacte: S‘ha de protegir de fonts d‘ignició. S’ha d’utilitzar únicament en llocs que 
estiguin correctament ventilats. S’ha de conservar el recipient en lloc fresc, ventilat i ha 
d’estar correctament tancat.

b. Cola instantània: Utilització de guants de PVC , ulleres i mascareta.
c. Resines epoxi: Utilització de guants de PVC o làtex, i si cal ulleres. 

Realització de circuits impresos

La realització de circuits impresos comporta les etapes següents:

1) Realitzar el negatiu. 4) Envernissar.
2) Transferir el negatiu sobre el circuit imprès. 5) Foradar.
3) Atacat amb àcid.
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Telèfon de l'Institut Nacional de Toxicologia: 915620420

Primers auxilis: En cas de patir una esquitxada als ulls, s'han de 
 rentar amb aigua abundantment. Si s’impregna la pell, s'ha de 
rentar amb aigua i sabó
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A les etapes 2 i 3 s'utilitzen productes químics de caràcter altament corrosiu com l'hidròxid 
sòdic i el pentaclorur de ferro.

Activitats

Activitat 1

Relacioneu  els  efectes  dels  productes  químics  amb  les  possibles  conseqüències  sobre 
l’organisme.

Irritants Provoquen diversos trastorns en 
l’organisme, vòmits, malestar, 
enverinament.

Tòxics Substàncies que es dipositen als 
pulmons, provocant la seva 
degeneració.

Pneumocociòtics Provoquen inflamacions per la 
seva acció sobre l’organisme.

Activitat 2

Assenyaleu en el dibuix les vies d’entrada a l’organisme dels productes químics:
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El pentaclorur de ferro  és un producte molt corrosiu que s’ha d'utilitzar i 
emmagatzemar obligatòriament en un recipient de plàstic. A més és 
obligatori la utilització de guants de làtex i d’ulleres de protecció, i fins i tot 
de davantal.
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Activitat 3

Sopa de lletres (horitzontals i verticals, i en els dos sentits de desplaçament)

G A S O S S U P I O
M S B M O L P I V E
T P X T U A Q A U P
A I E G J I E G L O
S G W B I X R N L I
D M Q B K O T M E U
F E V N L P U F R T
G N R M P E G D E R
A T F J Ñ K G L S D
Z C U T A N I A Y F

1. Forma de presentar-se els contaminants.
2. Producte tòxic.
3. Via d’entrada dels contaminants.
4. Component de la pintura.
5. Tipus de resina utilitzada com adhesiu.
6. Equip de protecció individual.

Activitat 4

Relacioneu el pictograma amb el tipus de producte que representa.

Explosiu (E)

Comburent

Extremadament inflamable(F+)
Fàcilment inflamable (F)

Molt tòxic (T+)
Tòxic(T)

Nociu (Xn)

Corrosiu(C)

Irritant (Xi)

Perillós pel medi ambient (N)
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Activitat 5

Feu els mots encreuats següents:

Horitzontals:

1. Mesura de prevenció individual
2. D’esquerra a dreta, producte que forma part de la pintura i que és inflamable .
3. Efecte a curt termini sobre el cos humà d’un agent químic.

Verticals:

1. Forma en que pot entrar un agent químic a l’organisme.
2. Mesura preventiva col·lectiva.   
3. Dany que pot produir trastorns a l’organisme i fets per plom (Pb), metans.

   

Activitat 6 

Què són  els  dissolvents?  En  quins  productes  dels 
què utilitzem habitualment a l’aula de Tecnologia els 
podem  trobar  com  components?  Quines  mides 
preventives hauríem de prendre quan els utilitzem?

En quin  producte podem trobar  els  isocianats  com 
matèria primera a l’aula de Tecnologia? 
Quins  efectes  tenen  els  isocianats  sobre  les 
persones?
Quines  són  les  mesures  preventives  que  hem  de 
prendre quan els utilitzem?

Activitat 7

Indentifiqueu els productes químics a partir de les 
etiquetes dels envasos, tot omplint la fitxa lliurada en 

l'annex.
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