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OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
- Objecte: Determinar un procediment d’actuació segura en cas de vessament de mercuri.
- Àmbit d’aplicació: petits vessaments de mercuri que es puguin produir per un trencament d’un termòmetre (aprox. 0,5 g de
Hg), baròmetre, manòmetre, etc.
NO APLICABLE per a grans vessaments de mercuri, és a dir, per exemple, per a vessaments superiors al que es pot
provocar amb el trencament d’un termòmetre. En aquest últim cas, el procediment a seguir és:

sortir del lloc on s’ha produït el vessament, deixant algun sistema de ventilació natural o forçat

comunicar la incidència a la persona responsable del laboratori

identificar i senyalitzar l’espai on s’ha produït el vessament per tal d’evitar el seu accés

la persona responsable del laboratori ha de comunicar immediatament el tipus de vessament a l’empresa
encarregada de la gestió dels residus. Consultar: https://www.upc.edu/gestiosostenible/

una vegada recollit el mercuri, netejar la zona afectada amb aigua i sabó

informar de l’incident al Servei de Prevenció de Riscos Laborals segons el procediment d’investigació
d'accidents/incidents establert. Consultar: http://www.upc.edu/prevencio/ca/accidents/investigacio-daccidents

ABANS D’ACTUAR

RECOMANACIONS GENERALS
- La divisió del mercuri en petites gotes augmenta la seva capacitat d'evaporació, juntament a la proximitat de focus de
calor o la incidència solar. S’evapora a temperatura ambient i els seus vapors són molt tòxics. Per aquest motiu cal
ventilar la zona afectada.
- Cal disposar d’un equip de recollida per a mercuri i dels Equips de Protecció Individual (EPI’s) necessaris.

Exemple de: SCHARLAB, S.L.
Per a més informació: http://www.scharlab.com

Exemple de: Haléco Iberia, S.A.
Per a més informació: http://www.haleco.es

Posar-se els Equips de Protecció Individual (EPI’s):
- Guants de protecció química d’un sol ús (nitril, vinil)
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- Ulleres de seguretat
- Mascareta de protecció amb filtre específic per a vapors de mercuri (Hg-P3)

2

Recollir el vessament de mercuri seguint el procediment específic en funció de
l’equip de recollida de mercuri que s’utilitzi.

PROCEDIMENT A SEGUIR

Alternativa: Absorbir el mercuri mitjançant polisulfur càlcic, sofre o altres amalgamants.
També es pot aspirar amb l’ajuda d’una pipeta Pasteur d’un sol ús.
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Introduir el mercuri recollit en un recipient amb l’etiqueta: MERCURI PUR
Mantenir-lo ben tancat.
Si és possible, segellar-lo amb glicerina i submergir-lo en aigua.
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Netejar la superfície contaminada, amb aigua i sabó.
Tot el material utilitzat s’ha d’eliminar com a material contaminat.
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Etiquetar adequadament cada recipient en funció del seu contingut:

Recipient amb mercuri pur

Recipient amb mercuri neutralitzat

Grup VII: especial

Grup VI: sòlids

Data:
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Data:

Recipient amb els EPI’s, pipetes Pasteur,
material utilitzat per a la neteja, etc.

Grup VI: sòlids
Data:

Seguir el procediment de recollida de residus establert per la UPC

