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DESCRIPCIÓ DE L’EQUIP DE TREBALL 
 
Ampolla de Nitrogen gas 5.0  a 200 bar de pressió i capacitat B10 (1,9 m³). 
La connexió de la vàlvula és tipus C 
 
L’ampolla es troba ancorada amb dues brides d’acer junt a la taula de laboratori on es 
necessita.  
 
S’utilitza per a la inertització de cultius. 
 

 
 

 

 
Manca fotografia 
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DIAGRAMA DE CONNEXIÓ DE L’AMPOLLA DE NITROGEN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cop d’ariet del regulador 
 
El cop d’ariet es la causa principal de trencament de la 
membrana del regulador i es deu a l’exposició sobtada de la 
mateixa amb l’alta pressió provenint de l’ampolla. 
Per tal de evitar-ho: 
 
Inici d’operació / obrir gas 

• Tancar cabalímetre (girar en sentit horari) 
• Tancar regulador (girar en sentit anti-horari) 
• Obrir vàlvula (girar en sentit anti-horari) 
• Obrir regulador fins la pressió de 5 bar (girar en 

sentit -horari) 
• Obrir cabalímetre fins el cabal necessari (girar en 

sentit anti-horari) 
 
Fi d’operació / tancar gas 
 

• Tancar vàlvula (girar en sentit horari) 
• Esperar que surti tot el gas residual del circuit 
• Tancar regulador (girar en sentit anti-horari) 
• Tancar cabalímetre (girar en sentit horari) 

 
 

 Vàlvula 
 

Cabalímetre 
 

Regulador de 
200 bar 

200 bar 
Adjust de 

sortida 0 - 10 
bar 

Adjust de 
sortida 0,2 - 1,2 

lpm 
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ADVERTÈNCIES DE SEGURETAT 
 

• Atenció 
• H280 - Conté gas a pressió; perill d’explosió en cas d’escalfament. 
• P403 – Emmagatzemar en un lloc ben ventilat. 
• Asfixiant en altes concentracions. 
• La exposició al foc poc provocar trencament o explosió del recipient. 

 
 

•  Gas no inflamable i no tòxic 
 

Consulteu: 
NSH 222 - Aparells a pressió - normativa i inspecció 
NSH 310 - Aparells a pressió - Ampolles 

https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-222.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-310.pdf
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 RECOMANACIONS GENERALS I 
 
Riscos en el trasllat de l’ampolla fet per l’usuari 

• Cal emprar guants i calçat de seguretat. 
• El trasllat de l’ampolla s’ha d’efectuar mitjançant carretó portaampolles. Qualsevol altre mètode de trasllat pot provocar danys i abonyegaments que 

poden fer disminuir el gruix de l’ampolla amb el conseqüent risc d’explosió. 
• Per a petits desplaçaments, per exemple des del carretó portaampolles fins el punt de connexió, es pot moure l’ampolla fent-la girar sobre la base, 

després d’haver-la inclinat una mica. 
• Una vegada l’ampolla hagi estat situada al seu lloc d’utilització, s´ha d’assegurar convenientment amb una cadena de seguretat. 

 
Riscos en l’expansió del gas contingut en l’ampolla 
El gas en aquesta ampolla està a 200 bar de pressió i es necessari reduir la pressió per tal de poder utilitzar-lo sense causar danys o destrucció d’instruments i 
aparells, amb el conseqüent risc de projecció d’elements i raigs de fluids a pressió. 
 
Per  tal d’evitar aquest riscos, és recomanable seguir les següents indicacions: 
 

• Cal utilitzar un regulador adequat, compatible amb el gas en ús, tant pel que fa a la pressió com a materials i rosques de connexió amb l’ampolla. 
• No s’ha de fer la regulació de sortida del gas de l’ampolla, per simple laminat, deixant-ne l’aixeta entreoberta, És una operació perillosa que està 

absolutament prohibida. 
• S’han de rebutjar els reguladors que presentin manòmetres trencats, ja que, independentment de la seva ineficàcia, es poden produir pèrdues i fins i tot 

projecció dels seus elements a causa de la pressió. 
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RECOMANACIONS GENERALS II 
Riscos en la utilització dels ràcords d’unió 
La connexió a una ampolla d’un manoreductor s´ha d’efectuar amb el tipus de peça que correspongui al gas en ús i d’acord amb el que estableix el Reglament 
d’aparells a pressió en la ITC . MIE – AP07 

• Les peces de connexió han d’estar en bon estat, i cal vigilar especialment les parts roscades, i rebutjar-les si el filet presenta signes de desgast detectable 
o deteriorament. 

• Les juntes utilitzades per a aconseguir l’estanquitat dels ràcords han de ser de material compatible amb el gas en ús, i han de ser proporcionades pel 
subministrador del gas. 

• Quan una junta presenti alguna alteració, s’ha de reemplaçar per una de nova de les mateixes característiques. També és convenient fer-ho 
periòdicament. 

Recomanacions de seguretat 
• S’han d’utilitzar tal com són subministrades pel proveïdor del gas, sense treure en cap cas la tulipa protectora de l’aixeta. Aquesta peça té com a missió 

protegir aqueta aixeta de cops i caigudes, ja que és la part més dèbil de  l’ampolla; així s’eviten possibles escapaments de gas i, fins i tot, que l’aixeta sigui 
llançada. 

• El color de l’ampolla és un element de seguretat que indica de forma ràpida el seu contingut. El repintat de l’ampolla és una operació que l’ha de fer 
exclusivament el subministrador del gas. 

• Les ampolles de gas no s´han d’utilitzar com a suport per a colpejar peces o com a corró per transportar màquines, peces, etc. Aquestes accions 
comporten un risc greu de disminuir les característiques de resistència de l’ampolla, amb el perill d’explosió. 

• Si s’adquireix una ampolla amb la data de prova hidràulica caducada, cal tornar-la al subministrador de gas abans d’utilitzar-la. 
• Les aixetes de les ampolles s’han d’obrir lentament i de forma progressiva; en el cas que es presenti alguna dificultat per a l’obertura, cal tornar l’ampolla al 

subministrador. En cap cas es poden utilitzar eines o forçar l’aixeta per obrir-la. 
• Les aixetes de les ampolles no s’han de greixar en cap cas. Ni s’hi d’actuar amb draps, guants, etc. plens d’oli o greix; alguns gasos presenten reacció 

explosiva amb aquests elements. 
• Per l’obertura d’una ampolla, l’aixeta ha d’estar en posició oposada a l’operari, i en cap cas dirigida cap a altres persones, Amb això s’eviten accidents 

deguts a escapaments de gas a pressió o a la projecció d’elements, en cas d’errada. 
Un cop finalitzat el treball amb l’ampolla, o durant una interrupció, s’ha de tancar la aixeta. 
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EMERGÈNCIES 
 

Actuació en cas de fuita d’una ampolla 
• L’ampolla de nitrogen que disposem, al ser una gas inert, en cas de fuita pot donar lloc a l’aparició d’atmosferes suboxigenades en desplaçar l’aire, Quan 

es produeix una fuita en una ampolla de gas inert, s’han de prendre les precaucions necessàries per a determinar si s’ha produït una atmosfera 
suboxigenada, particularment en llocs tancats, semitancats, etc., i no s’ha d’entrar sense equip de respiració autònom. 
 

L’ampolla, al estar ubicada dintre d’un laboratori on hi poden haver moltes persones treballant en diferents tasques, tan aviat es detecti una fuita de 
l’ampolla, s’ha de produir una evacuació del laboratori fins que es resolgui la fuita. 

 
Actuació en cas d’incendi d’una ampolla 
En cas d’incendi, l’ampolla pot explotar, amb el conseqüent perill de projecció d’elements de l’ampolla i/o trossos, de gas contingut i d’ones de pressió. 

• Davant un incendi, i per tal d’evitar l’explosió de l’ampolla, es recomana adoptar les següents mesures: 
• Avisar a tot el personal i evacuar la zona. 
• Avisar el servei de bombers. 
• Evacuar l’ampolla quan l’operació no comporti risc. 
• Solament si és possible, tancar la vàlvula de l’ampolla, sempre que no hagi estat afectada. 
• Refrigerar amb raigs d’aigua la ampolla si no es pot evacuar o si s’ha escalfat o comença a escalfar-se, cal fer-ho situant-se a una distància de seguretat i 

protegint-se adequadament. 
• Si l’ampolla s’ha vist afectada per un foc no han de ser manipulades sense consultar prèviament el subministrador del gas. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPIS) A UTILITZAR 
 

• Utilitzar ulleres de seguretat amb proteccions laterals. Estàndard EN 166 - 
Protecció ocular especificacions. 

• Utilitzar guants de protecció al manegar ampolles de gasos. Estàndard EN 388 – 
Guants que protegeixen de riscs mecànics, 

• Utilitzar calçat de seguretat mentre es maneguen ampolles. Estàndard EN ISO 
20345 – Equips de protecció personal – sabates de seguretat. 
 

Consulteu: 
NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual 
NSH 103 - EPI: Guants de protecció 
NSH 104 - EPI: Calçat professional 

 

 
 

                 
 
 

 
 

 
 

ABANS D’OPERACIÓ DURANT i DESPRÉS D’OPERACIÓ 
 

- Assegurar-se que l’ampolla està en mode tancament, tal com s’indica al 
diagrama de la pàgina 2. 

- Preparar el procés/experiment per tal de tenir oberta l’ampolla el mínim 
de temps possible. 

- Poseu-vos tots el EPIs que es necessitin. 

 
- Obriu el gas seguint les instruccions de la pàgina 2. 
- Fer l’experiment/assaig. 
- Tanqueu el gas seguint les instruccions de la pàgina 2. 

 

https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-101.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-103.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-104.pdf

