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INSTRUCCIONS DE PREVENCIÓ 

MANIPULACIÓ DE NITROGEN LÍQUID 

Codi: IdP/009 Juliol 2018 (versió 2) 

 

Informació sobre riscos i mesures preventives 

El nitrogen líquid és un gas liquat a temperatura criogènica, incolor i inodor.  
Els gasos criogènics s’emmagatzemen en dipòsits fixos i recipients mòbils 
(bòtils); en ambdós casos hauran de reunir les característiques i la normativa 
pròpies dels recipients a pressió. En el cas del dipòsit fix situat a l’exterior de la 
Facultat de Ciències, només el personal autoritzat i equipat correctament podrà 
manipular aquestes instal·lacions.  
Els riscos que suposa la utilització d’aquest tipus de gas, es correspon amb els 
generals de tot aparell a pressió, així com els propis del nitrogen. No obstant, 
els gasos criogènics presenten una particularitat addicional: les baixes 
temperatures a les que es treballa. Aquestes baixes temperatures poden produir 
un efecte similar a una cremada si s’entra en contacte amb el gas o amb el 
líquid.  
 
S’exposa a continuació el principals riscos derivats de la seva manipulació i 
mesures preventives.  
 
Principals riscos 

 

 Cremades per fred o congelació per contacte directe amb el gas liquat o 
els seu vapors a baixa temperatura, que poden tenir origen en fuites, 
projeccions o ebullició del gas. El nitrogen es troba a una temperatura de 
-196ºC quan està en ebullició a la pressió d’una atmosfera.  
Aquestes cremades també es poden produir per contacte amb equips, 
canalitzacions, etc. en els que és corrent que es formi gel, si bé a la 
superfície poden tenir una temperatura propera a 0ºC, a mesura que 
s’aprofundeix aquesta temperatura descendeix notablement. Si per 
alguna circumstància es desprèn la capa de superficial i es produeix 
contacte directe d’alguna part del cos amb la capa al descobert, les 
cremades que es produeixen són greus.  
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En funció de la part del cos humà afectada i segons el temps d’exposició, 
l’efecte d’aquest tips de cremades assolirà una major o menor gravetat 
(en contacte amb la pell poden produir cremades molt greus i necrosi dels 
teixits per contacte tèrmic, i si el fluid criogènic entra en contacte amb els 
ulls, pot produir cremades conjuntivals greus i fins i tot ceguera). 
Les cremades produïdes tenen efectes semblants a les produïdes per 
calor, presentant una aparença poc espectacular i poc inquietant al 
principi atès que els teixits glaçats són poc dolorosos, amb un aspecte 
groguenc. Quan posteriorment es desglacen es tornen molt doloroses i 
propenses a la infecció.  
El gas liquat te tendència a infiltrar-se sota la roba, i al acumular-se 
augmenta el temps de contacte amb la pell, estenent-se la superfície 
cremada.  
 

 Asfixia en altes concentracions per desplaçament de l’aire. En cas de 
vessament, la substància s’evapora ràpidament formant un núvol amb 
insuficiència d’oxigen, que pot causar asfixia ràpida. La vaporització d’un 
litre de nitrogen líquid a 15ºC i 1 atmosfera, produeix 691 litres de gas 
nitrogen. Altres símptomes que poden causar són vertígens, salivació, 
nàusees i vòmits.  
 

 Lesions pulmonars al respirar gas molt fred procedent de la vaporització 
del gas liquat. Al realitzar transvasaments s’ha de tenir especial cura amb 
el vapor atès que es pot refredar més ràpidament que el propi líquid o 
metall amb el conseqüent perill de congelació bronquial i ocular.  

 

 Fragilització de materials, provocant l’aparició d’esquerdes en planxes, 
estructures, etc. amb el perill de trencament o enfonsament. 

 
Manipulació i transport 
 

Abans de manipular qualsevol producte químic, llegir sempre la FITXA DE DADES 
DE SEGURETAT  específica FACILITADA PEL FABRICANT. 

 

 El transport i la manipulació de líquid (al connectar o desconnectar 
mànegues o en la immersió de peces en líquid criogènic) es realitzarà de 
manera que s’eviti qualsevol esquitxada, protegint-se amb els equips 
adequats. Cal assegurar-se sempre de portar guants criogènics, ulleres 
de seguretat i, que la roba i complements, siguin els adequats. 

 En general s’ha d’evitar la seva inhalació. 
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 S’haurà de transvasar sempre en llocs oberts o ventilats suficientment. 
Assegurar una ventilació adequada, en especial si es treballa en espais 
confinats. 

 S’hauran d’emprar únicament equips específicament aprovats per l’ús 
amb nitrogen líquid i per la pressió i temperatura d’utilització. En cas de 
dubte contactar amb el subministrador. Obrir les vàlvules lentament i 
tancar-les quan no s’utilitzi el producte. Evitar la possibilitat de que el 
gas liquat quedi atrapat entre dos vàlvules de la instal·lació, disposant 
dispositius de descarrega de pressió. 

 Els materials que puguin entrar en contacte amb gasos liquats a molt 
baixes temperatures, han de ser adequats a les mateixes, es a dir, que no 
han d’esquerdar-se pel fred. Son aptes per exemple, el coure, els cers 
austenítics, alguns aliatges d’alumini, i entre les matèries plàstiques, sota 
determinades condicions és apropiat el PTFE. 

 Abans d’introduir gasos liquats a molt baixes temperatures en aparells, 
recipients, canonades, accessoris, etc., aquests s’han d’assecar 
escrupolosament, atès que del contrari, els gasos criogènics congelarien 
la humitat, amb el que podria produir-se un funcionament inadequat, per 
exemple, de vàlvules de seguretat, manòmetres, etc. 

 Mantenir-ho tot lliure de grasses i olis per evitar reaccions amb oxigen 
condensat. 

 Si en una instal·lació de gas liquat a baixa temperatura s’observa la 
formació d’un núvol dens proper a terra, s’haurà de sospitar de la 
existència d’una fuita de gas, atès que la mescla del gas amb aire 
condensa la humitat atmosfèrica. Si la fuita és molt extensa, restarà 
visibilitat, a més de modificar la composició de la atmosfera i ser freda; 
mai s’ha de penetrar en aquesta boira.  

 Es recomana disposar d’un rètol d’advertència de riscos: cremades pe 
fred i asfixia, dirigit, fonamentalment al personal de neteja o a qualsevol 
persona que pugui accedir a la zona on es trobi algun d’aquests 
recipients o instal·lacions. 

 El producte no és contaminant pel medi ambient. 
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Transport de recipients mòbils (bòtils) a la Universitat: 
 

En la normativa ADR (Acord europeu sobre el transport de mercaderies 
perilloses) el nitrogen líquid es classifica com a mercaderia perillosa. Les 
instruccions que es redacten a continuació es refereixen al transport dins del 
campus: 
 El transport de nitrogen líquid per la seva recàrrega s’haurà de realitzar al 

menys per dos persones (tècnics de laboratori), que hauran d’estar 
informats sobre els riscos específics de la tasca, i les mesures preventives 
per poder evitar-los. 

 En primer lloc s’hauran d’examinar possibles defectes dels bòtils i 
recipients que s’hagin d’utilitzar.  

 Evitar carregar a mà els bòtils, termos, etc. i no transportar-los per les 
escales. Utilitzar sempre carros pel seu transport. 

 Manipular els recipients amb molta cura. 
 No emplenar completament els bòtils (mai més d’un 80% i un 60% si la 

temperatura pot incrementar-se sobtadament) per evitar que surti el 
nitrogen líquid per la boca. 

 Tapar sempre els recipients per evitar vessaments, però sense tancar 
hermèticament. 

 Davant diferents alternatives de recorregut, utilitzar sempre llocs oberts o 
ventilats suficientment.  

 No fer el transport en cas de pluja o condicions climatològiques adverses.  
 Quan s’hagin de transportar aquests recipients en ascensors (espai 

confinat), mai es farà amb persones al seu interior. La manipulació l’han 
de realitzar entre dos treballadors, un es col·locarà a la planta 
d’enviament i l’altre a la de destinació, i impedint l’accés a altres 
persones al ascensor mentre es transportin els envasos amb líquids 
criogènics. Es senyalitzarà el recipient amb la següent inscripció, pel cas 
de que sorgís alguna incidència a l’ascensor: “PROHIBIT PUJAR A 
L’ASCENSOR. NIRTÒGEN LÍQUID. RISC D’ASFIXIA”. 

 Està prohibit el transport de bòtils en aquells vehicles en els que el 
conductor i/o passatgers hagin de compartir el mateix espai amb el 
recipient, i no existeixi una separació eficaç que impedeixi que pugui 
produir-se en un moment determinat una atmosfera deficient en oxigen. 
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En cas de vessaments: 
 

 El major perill dels vessaments és la ràpida evaporació del líquid i el 
possible risc d’asfíxia, pel que s`haurà d’abandonar immediatament la 
zona. 

 S’haurà de donar avis i impedir l’entrada de personal dins de l’àrea 
contaminada. 

 No tornar a entrar a la zona contaminada a menys que es comprovi que la 
atmosfera és respirable. Si és pot es procedirà a ventilar la zona. Mai 
abocar aigua a raig sobre el líquid vessat.  

 No escombrar els possibles vessaments.  
 

Primers auxilis 
 

Inhalació: 
 Els símptomes d’asfíxia poden incloure vertígens, mal de cap, nàusees, 

pèrdua de coordinació i la pèrdua de consciència o mobilitat. Pot ser que 
la víctima no s’adoni de que s’asfixia. Intentar retirar a la víctima, sempre 
que sigui possible i sense córrer cap risc, i portar-la a una zona no 
contaminada. 

 Trucar al 112. 
 Mantenir a la víctima calenta i en repòs, mentrestant arriben les 

assistències mèdiques. 
 Si es precís i es tenen coneixements, aplicar-li la respiració artificial.  

 

Contacte amb la pell i els ulls: 
 Rentar els ulls immediatament, al menys durant 15 minuts. Aixecar les 

parpelles per millorar el rentat. Sol·licitar assistència mèdica. 
 En cas de congelació, ruixar amb aigua abundant, a temperatura ambient, 

la zona afectada al menys durant 15 minuts. Mai s’utilitzarà aigua calenta 
o qualsevol altra forma de calor directa, atès que temperatures superiors 
a 42ºC causarien cremades addicionals. Aplicar una vena estèril. En cas de 
que la roba hagi quedat adherida al cos degut a la congelació de la 
humitat, no s’ha de mirar de treure estirant, atès que agreujaria les 
lesions. Sol·licitar assistència mèdica.  

 Per tant és convenient disposar a prop d’un rentaulls i dutxa de seguretat 
al realitzar els transvasaments.  
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Equips de Protecció Individual 
 

Protecció dels ulls: 
Protegir els ulls davant possibles esquitxades del líquid mitjançant ulleres 
tancades i la cara mitjançant pantalla facial.  
 

Protecció de les mans: 
Protegir les mans del contacte amb el fred mitjançant guants reforçats aïllants i 
impermeables (es recomana els nivells màxims de resistència al fred connectiu i 
fred de contacte, i nivell 1 d’impermeabilitat a l’aigua). Protecció fins l’avantbraç. 
Els guants han de tenir unes característiques que permetin evitar la fàcil 
penetració del líquid però s’han de poder treure ràpidament en el cas de que el 
gas o líquid arribi al cos. 
 

Roba de protecció: 
La roba ha d’estar neta, seca i fabricada en fibres naturals. No ha d’estar cenyida 
al cos, per tal que es pugui treure fàcil i ràpidament en el cas de que el gas o 
líquid arribi al cos. Les cames i els braços han d’estar totalment tapats (bata i 
pantalons llargs). S’han d’evitar butxaques obertes, plecs o mànigues 
arremangades que puguin retenir el líquid. 
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