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Processos principals que es desenvolupen a la Sala Mecànica 
 

0BOPERACIONS / 
TASQUES 1BRISCOS MESURES DE SEGURETAT PROTECCIÓ 

COL·LECTIVA 
EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL (EPI’s) INFORMACIÓ ADDICIONAL 

1. Mecanització 
de peces amb 
trepant de 
columna 
Quantum B14 

 Perill de 
sacsejades per les 
palanques. 

 Perill 
d’esclafament 

 Perill d’atrapament 
per peces en 
rotació 

 Perill d’impacte 
d’encenalls i altres 
fragments 

 Perill de talls 
 Perill de caiguda 

de peces pesants 

 Abans de la operació, poseu-
vos tots els EPIs necessaris. 

 Llegir el procediment de 
treball del trepant. 

 Planificar abans de la 
operació tots el moviments 
que hi realitzareu, 

 Davant de qualsevol mal 
funcionament, polseu de 
seguida el polsador frontal d’    
aturada 

 • Utilitzeu guants de 
protecció mecànica quan 
manipuleu peces i eines 
tallants. No els utilitzeu 
quan el trepant estigui 
en marxa. 

 
• Bata de laboratori per a 

protegir la roba. 
 

• Ulleres de protecció 
 

• Protectors auditius 

Consultar: 
 
NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual 
NSH 103 - EPI: Guants de protecció 
NSH 104 - EPI: Calçat professional 
NSH 105 - EPI: Protectors oculars i facials 
NSH 106 - EPI: Protectors respiratoris 
NSH 107 - EPI: Protectors auditius 
NSH 108 - EPI: Roba de protecció 
 
• PdT-E-710.230.005 - Trepant sobretaula 

Quantum B14 cat 

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
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-105.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-106.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-107.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-108.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-E-710.230.005.pdf
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2. Foradament 
de plaques de 
circuit imprès 
amb el mini 
trepant 
Proxxon FBS 
240/E 

 Perill de 
sacsejades per les 
palanques. 

 Perill 
d’esclafament 

 Perill d’atrapament 
per peces en 
rotació 

 Perill d’impacte 
d’encenalls i altres 
fragments 

 Perill de talls 
 

 Abans de la operació, poseu-
vos tots els EPIs necessaris. 

 Llegir el procediment de 
treball del mini trepant. 

 Planificar abans de la 
operació tots el moviments 
que hi realitzareu, 

 Davant de qualsevol mal 
funcionament atureu la 
màquina 

  Utilitzeu guants de 
protecció mecànica quan 
manipuleu peces i eines 
tallants. No els utilitzeu 
quan el trepant estigui 
en marxa. 

 Bata de laboratori per a 
protegir la roba. 

 Ulleres de protecció 
 Protectors auditius 

Consultar: 
 
NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual 
NSH 103 - EPI: Guants de protecció 
NSH 104 - EPI: Calçat professional 
NSH 105 - EPI: Protectors oculars i facials 
NSH 106 - EPI: Protectors respiratoris 
NSH 107 - EPI: Protectors auditius 
NSH 108 - EPI: Roba de protecció 
 

 
• PdT-E-710.230.002 - Trepant Proxxon FBS 

240/E cat 
 

3. Mercanització 
de peces amb 
el Torn 
Optimum 

 Perill de 
sacsejades per les 
palanques. 

 Perill 
d’esclafament 

 Perill d’atrapament 
per peces en 
rotació 

 Perill d’impacte 
d’encenalls i altres 
fragments 

 Perill de talls 
 

 Abans de la operació, poseu-
vos tots els EPIs necessaris. 

 Llegir el procediment de 
treball del torn. 

 Planificar abans de la 
operació tots el moviments 
que hi realitzareu, 

 Davant de qualsevol mal 
funcionament atureu la 
màquina amb l’interruptor 
d’aturada d’emergència 

  Utilitzeu guants de 
protecció mecànica quan 
manipuleu peces i eines 
tallants. No els utilitzeu 
quan el trepant estigui 
en marxa. 

 Bata de laboratori per a 
protegir la roba. 

 Ulleres de protecció 
 Protectors auditius 

Consultar: 
 

NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual 
NSH 103 - EPI: Guants de protecció 
NSH 104 - EPI: Calçat professional 
NSH 105 - EPI: Protectors oculars i facials 
NSH 106 - EPI: Protectors respiratoris 
NSH 107 - EPI: Protectors auditius 
NSH 108 - EPI: Roba de protecció 
 
• PdT-E-710.230.003 - Torn Optimum 

OPTID180x300VARIO cat 
 
 

4. Impressió de 
peces 3D 

 Perill d’atrapament 
per peces en 
rotació 

 Perill de cremades 

 Llegir el procediment de 
treball de la impressora BQ 
Witbox 2 
 

  Bata de laboratori per a 
protegir la roba. 

 Ulleres de protecció 
 

Consultar: 
 

• PdT-E-710.230.012 - Impressora 3D BQ 
Witbox 2 cat 

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
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-105.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-106.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-107.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-108.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-E-710.230.002.pdf
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
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-105.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-106.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-107.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-108.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-E-710.230.003.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-E-710.230.012.pdf
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5. Utilització 
d’eines 
portàtils 
elèctriques 

 Perill de 
sacsejades per les 
palanques. 

 Perill 
d’esclafament 

 Perill d’atrapament 
per peces en 
rotació 

 Perill d’impacte 
d’encenalls i altres 
fragments 

 Perill de talls 
 

 Llegir el procediment de 
treball de: 
- Trepant portàtil Bosch 
- Serra caladora portàtil 

Casals 
- Serra circular Dremel 
 

• Armari 
d’emmagatzema
ment de 
productes 
químics. 

• Vitrina extracció 
de gasos Filtair 
936 

• Utilitzeu guants de 
protecció mecànica 
quan manipuleu peces i 
eines tallants. No els 
utilitzeu quan el 
trepant estigui en 
marxa. 

• Bata de laboratori per a 
protegir la roba. 

• Ulleres de protecció 
• Protectors auditius 

Consultar: 
 
NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual 
NSH 103 - EPI: Guants de protecció 
NSH 104 - EPI: Calçat professional 
NSH 105 - EPI: Protectors oculars i facials 
NSH 106 - EPI: Protectors respiratoris 
NSH 107 - EPI: Protectors auditius 
NSH 108 - EPI: Roba de protecció 
 
 
• PdT-E-710.230.004 - Trepant portàtil 

Bosch cat 
• PdT-E-710.230.010 - Serra caladora 

portàtil elèctrica Casals Quick Fix cat 
• PdT-E-710.230.011 - Serra circular portàtil 

elèctrica Dremel DSM20 cat 
 

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
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-105.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-106.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-107.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-108.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-E-710.230.004.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-E-710.230.010.pdf
http://ieb-srv1.upc.es/gieb/Riscos_laborals/PdT/PdT-E-710.230.011.pdf


PROCEDIMENTS DE TREBALL DE PROCÉS / OPERACIÓ 
 

 Mesures  bàsiques de seguretat a seguir - Mecànica 
CAMPUS NORD CENTRE ETSETB 2 3 0 
DEPARTAMENT Enginyeria Electrònica 7 1 0 
LABORATORI / TALLER / SECCIÓ Mecànica 

CODI PdT-P-710.230.007 EDIFICI C4 PLANTA 3 NÚM. PORTA 306 Data: Maig-2020 Revisió: 1.3 Pàgina: 4 de 6 
 

 

Nomes generals de seguretat i higiene en Laboratoris 
 

Hàbits de treball i higiene personal 
 

• Manteniu net i lliure d’objectes el vostre lloc de treball. No deixeu objectes personals  en les superfícies de treball. 
• Familiaritzeu-vos amb la ubicació de sortides i vies d’evacuació, els mitjans d’extinció i els elements d’actuació en primeres auxilis del 

vostre laboratori. 
• Informeu-vos  de les consignes d’actuació en cas d’emergència. Manteniu els passadissos  lliures d’objectes. 
• No treballeu sols en els laboratoris. 
• No porteu lents de contacte, poden provocar lesions oculars en cas d’esquitxades o projecció de partícules. 
• Porteu el cabell recollit . No porteu penjolls, polseres, mànigues amples, etc., poden provocar lesions en cas d’atrapades, contactes 

elèctrics, etc. 
• No porteu pantalons curts, faldilles curtes, sandàlies, sabates descobertes, etc., és a dir , no porteu roba que deixi zones de la pell 

descobertes per tal d’evitar lesions per esquitxades, projecció de partícules o caiguda d’objectes. 
• Mo mengeu ni beveu dins el laboratori. 
• Renteu-vos les mans després de qualsevol manipulació i abans de sortir del laboratori. 

 
Consulteu: 

NSH 001 - Normes generals de seguretat i higiene en laboratoris 
NSH 002 - Senyalització de seguretat 
NSH 003 - Ordre, neteja i manteniment 
 

Equips de protecció individual (EPI) 
 

• Informeu-vos sobre quins són els EPI que heu d’utilitzar en el laboratori abans de fer cap activitat o pràctica. 
• Utilitzeu només EPI que tinguin las marca “CE” 

https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-001.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-002.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-003.pdf
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• Reviseu l’estat de l’EPI abans de fer-ne ús. Retireu els EPI que tinguin algun defecte, anomalia o dany. 
• Manteniu els EPI en bon estat de conservació. Guardeu-los en un lloc reservat a aquest efecte. 

 
 
Catàleg d’EPIs UPC 
 
A la sala de Mecànica hi ha una caixa transparent, degudament etiquetada, on es guarden els EPIs necessaris per a aquest espai.  
 
EPIs que es disposen pels diferents laboratoris: 
 
Del catàleg UPC 

- Guants una caixa transparent  per a manipulació de productes químics i/o agents biològics (UPC001) 
- Guants d’un sol ús per a manipulació de productes químics i/o agents biològics  (UPC003) 
- Guants reutilitzables contra abrasió, talls, esquinçament i perforació per objectes o eines (UPC005) 
- Guants d’un sol ús contra contactes a contaminants químics (UPC00F) 
- Ulleres de protecció de muntura integral (cobreulleres) contra partícules sòlides o líquides (UPC101) 
- Ulleres de protecció de muntura universal contra partícules sòlides o líquides (UPC102) 
- Ulleres de protecció UV (UPC105) 
- Mascareta protecció respiratòria – Contra exposició a substàncies nocives i/o tòxiques (gasos, vapors i partícules sòlides o líquides) 

(UPC201) 
- Mandil de protecció (UPC504) 

 
D’altres proveïdors homologats: 
 

- Guants antiestàtics Microlin Cooper DEL 300  
- Guants de manipulació mecànica  Ansell 48-126 
- Bates laboratori LLG 
- Davantal de protecció química LLG Guttasyn® PVC/PE  
- Guants reutilitzables de protecció química i mecànica MAPA Ultranitril 492 

https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/cataleg-epi.pdf
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- Guants reutilitzables de protecció contra riscos mecànics UVEX phynomic C3  
- Guants d’un sol ús TouchNTuff® de nitril ref. 92-605/L 
- Guants d’un sol ús ANSELL 92-605 de nitril per a manipulació general, alimentària i química 

 
Consulteu: 

NSH 101 - EPI: Equips de protecció individual 
NSH 103 - EPI: Guants de protecció 
NSH 104 - EPI: Calçat professional 
NSH 105 - EPI: Protectors oculars i facials 
NSH 106 - EPI: Protectors respiratoris 
NSH 107 - EPI: Protectors auditius 
NSH 108 - EPI: Roba de protecció 

 
Equips de treball 

 
• No utilitzeu un equip de treball sense conèixer-ne prèviament el funcionament i les normes de seguretat, i com actuar en cas 

d’emergència. 
• Realitzeu inspeccions visuals sobre l’estat de l’equip de treball i els components elèctrics abans de fer-ne ús. 
• Utilitzeu base d’endolls independents per connectar cada equip, no utilitzeu connectors múltiples (lladres). No connecteu cables amb cinta 

aïllant. 
• Desconnecteu de forma segura els equips de treball en acabar l’activitat. 
• No utilitzeu equips de treball connectats al corrent elèctric que estiguin mullats o amb les mans mullades. 
• Si observeu alguna anomalia en l’equip de treball, desconnecteu-lo del corrent elèctric i consigneu-lo per evitar-ne l’ús. 

 
Consulteu: 

NSH 204 - Torn 
NSH 206 - Trepant de columna 
NSH 209 - Trepant portàtil elèctric 
NSH 210 - Serra caladora portàtil elèctrica 

 
 

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
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-105.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-106.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-107.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-108.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-204.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-206.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-209.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-210.pdf
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