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1 Introducció
RISCMAG és un full de càlcul EXCEL que permet realitzar de manera pràctica i senzilla
el càlcul de conseqüències i freqüències associades a les dispersions tòxiques que
s’originen en el incendis de magatzem. L’esmentat full de càlcul aplica una metodologia
desenvolupada per obtenir els paràmetres necessaris per a calcular el risc associat al
fenomen d’incendi magatzem (derivat de la dispersió tòxica). El RISCMAG es basa en
la metodologia CPR-15 (Ministry of VROM, 1997), proposada pel TNO holandès i també
en els criteris definits per la Generalitat de Catalunya a la Instrucció 14/2008 SIE.
El present document té la finalitat de definir els principis bàsics per a la utilització de la
interfície en format Excel associada al RISCMAG.
Així doncs, en els següents apartats es presentarà un esquema general del mètode així
com una descriptiva més detallada de la operativa de cada una de les parts de l’eina.
En aquesta línia, per a cada una de les pestanyes definides, es presentarà un llistat de
dades d’entrada i de sortida així com la connexió amb altres pestanyes de l’eina
desenvolupada.
Les parts o pestanyes definides en el RISCMAG són les següents:
-

PORTADA
Escenaris: es defineixen les característiques (dimensions i salvaguardes
tecnològiques) del magatzem.
Substàncies: en funció dels productes emmagatzemats en el magatzem es
calcula la formula molecular mitjana.
Terme font: es porta a terme el càlcul del terme font.
Letalitat: a partir de les equacions pròbit es calculen les concentracions letals a
considerar.
Dispersió: mitjançant el model gaussià corregit es determinen els abasts de les
concentracions letals calculades a la pestanya letalitat.
Representació gràfica: es presenta, per a totes les àrees d’incendi possible, un
recull dels resultats calculats així com la seva representació gràfica.
RESULTATS: s’indiquen els resultats més rellevants obtinguts així com la seva
connexió amb Riskcurves (TNO 2012).
Càlculs interns: càlculs necessaris per a l’obtenció de la representació gràfica
dels resultats.

D’aquesta manera, amb els passos llistats, el RISCMAG és capaç de calcular les
conseqüències i les freqüències de la dispersió tòxica d’un incendi de magatzem per tal
de ser introduïdes al Riskcurves i obtenir les corbes de risc individual associades al
magatzem esmentat.
Finalment, el present document també contempla un apartat de compatibilitat de
sistemes operatius on s’especifiquen els requisits mínims per utilitzar el full de càlcul
RISCMAG.
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3 Pantalla “Escenaris”
3.1 Descripció de l’operativa i referències
A la pantalla “escenaris” es calculen les freqüències de l’incendi de magatzem a partir
de les característiques del magatzem. Per tal de definir el magatzem, l’usuari ha
d’introduir les dimensions del mateix (àrea i alçada) així com identificar les salvaguardes
tecnològiques presents en el magatzem d’entre un llistat de sistemes de protecció
disponibles.
Els sistemes de protecció presentats, es corresponen a les salvaguardes tecnològiques
més comuns que s’implementen avui en dia a Catalunya (Vílchez 2010) i estan d’acord
amb normes UNE establertes en el RD 1243/1992 com per exemple:
-

UNE 12845 per sistemes de ruixadors automàtics
UNE 15004 per a sistemes d’extinció amb agents gasosos
UNE 23521 per a sistemes d’extinció amb sistemes d’escuma de baixa pressió
UNE 23541 per sistemes d’extinció amb pols

Així doncs, una vegada caracteritzat el magatzem, l’eina desenvolupada et retorna les
freqüències d’incendi que es poden donar dins el magatzem, tot contemplant: l’incendi
de menor àrea possible (fixada a 20 m2) i l’incendi d’àrea màxima (en funció de les
dimensions definides per l’usuari).
Les pautes utilitzades en el càlcul de freqüències es basen en la recerca realitzada per
Segui et al. (2014) que a la seva vegada presenta els seus ciments en estudis com el
de Riedstra et al. (2009) i el manual de referència BEVI Risk Assessment (2009).
Finalment, per tal d’anar a la següent pestanya, l’usuari ha de fer clic a la fletxa que
indica “ENDAVANT”

3.2 Dades d’entrada
Llistat de dades d’entrada:
-

Àrea del magatzem [m2]
Alçada del magatzem [m]
Sistema de protecció
Nivell de protecció
Sistema de tancament de portes del magatzem
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3.3 Dades de sortida
Llistat de dades de sortida:
-

Volum del magatzem [m3]
Freqüència base [any-1]
Factor de correcció en factor de ventilació F=4 [--]
Factor de correcció en factor de ventilació F=∞ [--]
Freqüència de l’incendi de menor àrea (20 m2) [any-1]
Freqüència de l’incendi de major àrea [any-1]

3.4 Connexió amb altres pantalles
La pestanya “Escenaris” tan sols té com a dades d’entrada la informació introduïda per
l’usuari. En canvi, les dimensions del magatzem definides en aquesta pestanya,
s’utilitzen en la pestanya “Terme font” per al càlcul de la contribució de les diferents
especies en la toxicitat del plomall de fum. A més, les freqüències d’incendi obtingudes
en aquesta pestanya, ja són directament un dels resultats principals de l’eina
desenvolupada i amb connexió directe per al càlcul de les corbes de risc individual
mitjançant el Riskcurves (TNO 2012).

Centre d’Estudis del Risc Tecnològic

Diagonal, 647
08028-Barcelona
Tel. +34 93 401 17 33
Fax. +34 93 401 71 50
Autors: X. Seguí, R.M. Darbra, J. Arnaldos
Data: Octubre/2014

Metodologia per a la quantificació de les dispersions tòxiques originades en incendis de magatzem i la seva aplicació dins el marc de l’AQR a Catalunya
11

3.5 Captura de la pantalla “Escenaris”
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4 Pantalla “Substàncies”
4.1 Descripció de l’operativa i referències
En aquest pestanya, l’usuari ha d’introduir les substàncies emmagatzemades en el seu
magatzem (tenint present que es tracta d’un magatzem tancat i que compleix el que
s’especifica en el criteri F2-11 de la Instrucció 14/2008 SIE) en funció de la categoria
ADR a la que aquestes pertanyen. Per tal de simplificar l’estudi, s’introduiran com a molt
cinc substàncies per a cada una de les categories ADR.
A l’hora d’introduir les substàncies és important que l’usuari també especifiqui la
quantitat present de cada substància (tones), la massa molecular d’aquestes (g·mol-1) i
el nombre d’àtoms de C, H, O, N, Cl i S que cada substància presenta en la seva formula
molecular.
Una vegada introduïdes les substàncies, l’eina desenvolupada et retorna de manera
immediata la següent informació: formula molecular mitjana representativa, contingut de
cada element, massa activa, percentatge de substància activa i massa molecular mitjana
de les substàncies llistades anteriorment.
Pel que fa als càlculs que es porten a terme en aquesta pestanya, a grans trets, en
funció de quantitat present dels components que poden agreujar la toxicitat del plomall
(principalment N, Cl i S), es calcula una fórmula molecular mitjana (CaHbOcCldNeSf) a
partir de la qual s’estima el terme font. Aquests càlculs, és basen en el procediment
adoptat per Riedstra et al. (2009) i que s’explica de manera detallada en el BEVI 3.2
(2009)
Finalment, per tal de anar a la següent pestanya, l’usuari ha de realitzar l’acció de
prémer la icona de la fletxa que indica “ENDAVANT”.

4.2 Dades d’entrada
Llistat de dades d’entrada per a cada una de les substàncies a definir:
-

Nom de la substància
Quantitat [tones]
Massa molecular (g·mol-1)
Substància activa [--]
Fórmula molecular
Nombre d’àtoms de C
Nombre d’àtoms d’H
Nombre d’àtoms d’O
Nombre d’àtoms de N
Nombre d’àtoms de Cl
Nombre d’àtoms de S
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4.3 Dades de sortida
Llistat de dades de sortida:
-

Formula molecular mitjana representativa (CaHbOcCldNeSf)
Contingut de C
Contingut d’H
Contingut d’O
Contingut de N
Contingut de Cl
Contingut de S
Massa activa
Percentatge de substància activa
Massa molecular mitjana de les substàncies definides

4.4 Connexió amb altres pantalles
A partir de la pestanya substàncies es calcula principalment la fórmula molecular mitjana
de les substàncies presents en el magatzem, la seva massa molecular mitjana i la seva
proporció de substància activa.
Els resultats intermedis esmentats són utilitzats a la pestanya “Terme font” per tal de
portar a terme el càlcul de la contribució de les diferents especies en la toxicitat del
plomall de fum.
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4.5 Captura de la pantalla “Substàncies”
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5 Pantalla “Terme font”
5.1 Descripció de l’operativa i referències
En aquesta pestanya, a partir de les característiques del magatzem i de les substàncies
emmagatzemades en el seu interior, l’eina desenvolupada calcula de manera immediata
la contribució al terme font dels productes de combustió amb major influència sobre la
toxicitat del plomall de fum originat a l’incendi de magatzem. A més, també es calcula la
contribució a la toxicitat del plomall de les espècies no cremades.
És important aclarir que l’usuari no ha d’introduir cap paràmetre per tal d’obtenir els
resultats intermedis relacionats amb la contribució al terme font.
Pel que fa als càlculs, metodologia desenvolupada calcula la velocitat de combustió en
funció de si es tracta d’un incendi limitat per oxigen o per superfície, prenent el valor
més gran com a vàlid. A partir d’aquesta velocitat, es calculen les contribucions al terme
font dels productes de combustió tòxics i de les substàncies no cremades. Els càlculs
esmentats es basen en el procediment i les equacions adoptades per Riedstra et al.
(2009), explicades de manera detallada en el BEVI 3.2 (2009)
Finalment, una vegada més amb el simple clic d’una fletxa, l’eina desenvolupada permet
anar endavant o endarrere de manera ràpida i interactiva.

5.2 Dades d’entrada
Dades provinents de la pestanya “Escenaris”:
-

Àrea del magatzem [m2]
Alçada del magatzem [m]
Volum del magatzem [m3]

Dades provinents de la pestanya “Substàncies”:
-

Formula molecular mitjana representativa
Massa molecular mitjana de les substàncies definides
Massa activa
Proporció de substància activa

A més, a la mateixa pestanya “Terme font”, hi ha el següent llistat de dades d’entrada
(dades fixades):
-

Rendiment de combustió de l’NO2 [%]
Rendiment de combustió de l’SO2 [%]
Rendiment de combustió de l’HCl [%]
Fracció residual de les substàncies no cremades amb GE I [--]
Fracció residual de les substàncies no cremades amb GE II [--]
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5.3 Dades de sortida
Llistat de dades de sortida:
-

Velocitat de combustió per a les diferents àrees d’incendi [kg/s]
Terme font de l’NO2 per a les diferents àrees d’incendi [kg/s]
Terme font de l’SO2 per a les diferents àrees d’incendi [kg/s]
Terme font de l’HCl per a les diferents àrees d’incendi [kg/s]
Terme font de les substàncies no cremades amb GE I per a les diferents àrees
d’incendi [kg/s]
Terme font de les substàncies no cremades amb GE II per a les diferents àrees
d’incendi [kg/s]

5.4 Connexió amb altres pantalles
Com ja s’ha indicat, la pestanya “Terme font” utilitza dades provinents d’altres pestanyes
(“Escenaris” i “Letalitat”) per tal de calcular les contribucions al terme font de les espècies
amb major influència sobre la toxicitat del plomall. A més, els valors del terme font
obtinguts es fan servir a la pestanya “Letalitat” per tal de calcular les concentracions
letals.
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5.5 Captura de la pantalla “Terme font”
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6 Pantalla “Letalitat”
6.1 Descripció de l’operativa i referències
Per tal de determinar les concentracions letals associades als productes de combustió i
substàncies no cremades presentades en el càlcul del terme font, l’eina desenvolupada
utilitza diferents equacions Pròbit. L’equació pròbit utilitzada per al càlcul de la toxicitat
dels productes de combustió ve donada per la metodologia CPR-15 (Ministry of VROM,
1997) mentre que per a l’estimació de la toxicitat de les substàncies no cremades s’han
adoptat les equacions definides en el BEVI 3.2 (2009).
Així doncs, a partir del terme font i mitjançant les equacions pròbit citades, es calculen
les concentracions letals corresponents a les especies que presenten una major
influència en la toxicitat del plomall així com la concentració letal mitjana d’aquestes. El
càlcul de la concentració letal mitjana i característica del plomall es calcula aplicant el
principi de Le Châtelier.
En aquesta pestanya, per tal d’agilitzar els càlculs, si es fa un clic sobre la icona
‘CALCULA’, s’activa una macro visual basic que resol tots els càlculs relacionats amb
les concentracions letals de manera ràpida i dinàmica.
En aquesta pestanya també hi ha l’opció de desplaçar-se endavant o endarrere fent clic
sobre la fletxa adequada.

6.2 Dades d’entrada
Dades provinents de la pestanya “Terme font”:
-

Terme font de l’NO2 per a les diferents àrees d’incendi [kg/s]
Terme font de l’SO2 per a les diferents àrees d’incendi [kg/s]
Terme font de l’HCl per a les diferents àrees d’incendi [kg/s]
Terme font de les substàncies no cremades amb GE I per a les diferents àrees
d’incendi [kg/s]
Terme font de les substàncies no cremades amb GE II per a les diferents àrees
d’incendi [kg/s]

A més, a la mateixa pestanya “Letalitat”, s’han de definir les següents dades d’entrada
(dades fixades):
-

Temps de combustió per a les diferents àrees d’incendi (fixat a 30 minuts)
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6.3 Dades de sortida
Llistat de dades de sortida:
-

Concentració letal 1% dels productes de combustió (NO2, SO2 i HCl) per a les
diferents àrees d’incendi [mg/m3]
Concentració letal 10% dels productes de combustió (NO2, SO2 i HCl) per a les
diferents àrees d’incendi [mg/m3]
Concentració letal 50% dels productes de combustió (NO2, SO2 i HCl) per a les
diferents àrees d’incendi [mg/m3]
Concentració letal 99% dels productes de combustió (NO2, SO2 i HCl) per a les
diferents àrees d’incendi [mg/m3]
Concentració letal 1% de les substàncies no cremades (GE I i GE II) per a les
diferents àrees d’incendi [mg/m3]
Concentració letal 10% de les substàncies no cremades (GE I i GE II) per a les
diferents àrees d’incendi [mg/m3]
Concentració letal 50% de les substàncies no cremades (GE I i GE II) per a les
diferents àrees d’incendi [mg/m3]
Concentració letal 99% de les substàncies no cremades (GE I i GE II) per a les
diferents àrees d’incendi [mg/m3]
Concentració letal 1%, 10%, 50% i 99% mitjana del plomall de fum per a les
diferents àrees d’incendi [mg/m3]

6.4 Connexió amb altres pantalles
Tal i com ja s’ha indicat, en la pestanya “Letalitat” s’utilitzen els termes font provinents
de la pestanya “Terme font” per a calcular les concentracions letals corresponents. A
més, és important esmentar que precisament les concentracions letals obtingudes en
aquesta pestanya, són els valors que s’utilitzen a la pestanya “Dispersió” per a calcular
les distàncies letals que assoliria el plomall tòxic derivat d’un hipotètic incendi de
magatzem.
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6.5 Captura de la pantalla “Letalitat”
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7 Pantalla “Dispersió”
7.1 Descripció de l’operativa i referències
En aquest apartat, es calculen les distàncies letals a partir de les concentracions letals
obtingudes a l’apartat anterior i mitjançant les equacions del model Gaussià corregit
(Mannan, 2005), que depenen de les constants d’estabilitat atmosfèrica Pasquill (Casal
1999).
Es interessant esmentar que RISCMAG calcula les distàncies letals per a dues
estabilitats atmosfèriques diferents, D i F, seguint els criteris recollits a la Instrucció
14/2008 SIE.
Com en el cas de la letalitat, per tal de realitzar de manera ràpida els càlculs dels abasts
de les concentracions letals, s’ha aplicat una macro visual basic. Aquesta macro, s’activa
realitzant l’acció de prémer la icona que indica ‘CALCULA’.
Una vegada més amb les fletxes d’endavant i endarrere l’usuari es pot moure de manera
interactiva a través de RISCMAG.

7.2 Dades d’entrada
Dades provinents de la pestanya “Letalitat”:
-

Concentració letal 1%, 10%, 50% i 99% dels productes de combustió (NO2, SO2
i HCl) per a les diferents àrees d’incendi [mg/m3]
Concentració letal 1%, 10%, 50% i 99% de les substàncies no cremades (GE I i
GE II) per a les diferents àrees d’incendi [mg/m3]
Concentració letal 1%, 10%, 50% i 99% mitjana del plomall de fum per a les
diferents àrees d’incendi [mg/m3]

A més, a la mateixa pestanya “Dispersió”, s’han de definir les següents dades d’entrada:
-

Velocitat del vent en estabilitat atmosfèrica D [m/s]
Velocitat del vent en estabilitat atmosfèrica F [m/s]
Constant Pasquill (a, b, c i d) d’estabilitat atmosfèrica D (dades fixades)
Constant Pasquill (a, b, c i d) d’estabilitat atmosfèrica F (dades fixades)
Paràmetre empíric C del terme de dilució per efecte de l’edifici (valor fixat)
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7.3 Dades de sortida
Llistat de dades de sortida:
-

Distància letal 1% en estabilitat atmosfèrica D per a les diferents àrees d’incendi
[m]
Distància letal 10% en estabilitat atmosfèrica D per a les diferents àrees d’incendi
[m]
Distància letal 50% en estabilitat atmosfèrica D per a les diferents àrees d’incendi
[m]
Distància letal 99% en estabilitat atmosfèrica D per a les diferents àrees d’incendi
[m]
Distància letal 1% en estabilitat atmosfèrica F per a les diferents àrees d’incendi
[m]
Distància letal 10% en estabilitat atmosfèrica F per a les diferents àrees d’incendi
[m]
Distància letal 50% en estabilitat atmosfèrica F per a les diferents àrees d’incendi
[m]
Distància letal 99% en estabilitat atmosfèrica F per a les diferents àrees d’incendi
[m]

7.4 Connexió amb altres pantalles
Per tal de calcular les distàncies letals, la pestanya “Dispersió” utilitza les concentracions
letals que provenen de la pestanya “Letalitat”. D’altra banda, els resultats obtinguts a la
pestanya “Dispersió”, són necessaris a la pestanya de “Càlculs interns” per generar les
diferents gràfiques que apareixen a la pestanya “Representació gràfica”.
A més, també és important esmentar que alguns dels resultats presentats en aquesta
pestanya també apareixen en els resultats finals de la pestanya “RESULTATS”.
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7.5 Captura de la pantalla “Dispersió”
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8 Pantalla “Representació gràfica”
8.1 Descripció de l’operativa i referències
La pestanya de representació gràfica és en realitat una pestanya de recull dels resultats
més rellevants que proporciona l’eina desenvolupada de manera dinàmica, senzilla i
fàcil d’interpretar.
En aquesta pestanya, a més de la gràfica que representa els abasts de les diverses
concentracions letals (1%, 10%, 50% i 99% tal i com s’indica a la Instrucció 14/2008
SIE), també es presenten els valors de les concentracions letals així com els abasts
màxims d’aquestes tant en l’eix x com en l’eix y.
És important aclarir que, així com l’abast màxim de la toxicitat sobre l’eix x es calcula
mitjançant les equacions del model de Gaussià corregit implementat (Mannan 2005), la
semi amplada del plomall, és calcula mitjançant l’equació proposada per Vílchez et al.
(2002). A grans trets, l’equació esmentada calcula l’abast màxim de la toxicitat sobre
l’eix y en funció de la concentració del plomall a l’eix x.
Els resultats esmentats estan representats per a les diferents àrees d’incendi establertes
en el RISCMAG i per a les estabilitats atmosfèriques D i F.
A més, amb les fletxes que indiquen “ENDAVANT” i “ENDARRERE” l’usuari es pot
desplaçar a través de les pestanyes de l’eina desenvolupada

8.2 Dades d’entrada
Dades provinents de la pestanya “Letalitat”:
-

Concentració letal 1%, 10%, 50% i 99% mitjana del plomall de fum per a les
diferents àrees d’incendi [mg/m3]

Dades provinents de la pestanya “Dispersió”:
-

Distància letal 1%, 10%, 50% i 99% en estabilitat atmosfèrica D per a les
diferents àrees d’incendi [m]
Distància letal 1%, 10%, 50% i 99% en estabilitat atmosfèrica F per a les diferents
àrees d’incendi [m]

Dades provinents de la pestanya “Càlculs interns”:
-

Parelles de punts (x,y) corresponents a l’abast de la letalitat 1%, 10%, 50% i 99%
en estabilitat atmosfèrica D per a les diferents àrees d’incendi [m]
Parelles de punts (x,y) corresponents a l’abast de la letalitat 1%, 10%, 50% i 99%
en estabilitat atmosfèrica F per a les diferents àrees d’incendi [m]
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8.3 Dades de sortida
Llistat de dades de sortida:
-

Representació gràfica de les distàncies en estabilitat atmosfèrica D per a les
diferents àrees d’incendi
Concentració letal 1%, 10%, 50% i 99% mitjana del plomall de fum per a les
diferents àrees d’incendi [mg/m3]
Distància letal 1%, 10%, 50% i 99% en estabilitat atmosfèrica D per a les
diferents àrees d’incendi [m]
Semi amplada màxima on es dóna 1%, 10%, 50% i 99% de letalitat en estabilitat
atmosfèrica D per a les diferents àrees d’incendi [m]
Representació gràfica de les distàncies en estabilitat atmosfèrica F per a les
diferents àrees d’incendi
Distància letal 1%, 10%, 50% i 99% en estabilitat atmosfèrica F per a les diferents
àrees d’incendi [m]
Semi amplada màxima on es dóna 1%, 10%, 50% i 99% de letalitat en estabilitat
atmosfèrica F per a les diferents àrees d’incendi [m]

8.4 Connexió amb altres pantalles
Com ja s’ha esmentat, la pestanya de “Representació gràfica” utilitza les concentracions
letals obtingudes a la pestanya “Letalitat” i les distàncies letals calculades a “Dispersió”.
Amb aquestes dades i una sèrie de càlculs que es porten a terme a la pestanya de
“Càlculs interns”, l’eina desenvolupada retorna parelles de punts (x,y) corresponents a
l’abast de la letalitat 1%, 10%, 50% i 99% i que permeten la representació gràfica dels
mateixos.
A més, alguns dels resultats presentats a la “Representació gràfica” també es recullen
en la pestanya “RESULTATS” on es troben de manera resumida els valors finals
d’interès per a la seva introducció al programa de càlcul de risc Riskcurves (TNO 2012).
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8.5 Captura de pantalla “Representació gràfica”
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9 Pantalla “RESULTATS”
9.1 Descripció de l’operativa i referències
En aquesta pestanya es recullen els paràmetres necessaris per tal de definir els
escenaris representatius de l’incendi de magatzem en el programa de càlcul de risc
Riskcurves (TNO 2012). Aquests paràmetres, que s’han anat obtenint en els diferents
passos amb els que compta la metodologia desenvolupada, són principalment:
-

Les freqüències.
Les distàncies letals.
Les semi amplades.

A més, es recomana que l'usuari introdueixi dos escenaris separats: l’incendi de menor
àrea i l’incendi d'àrea màxima. És important remarcar que totes les dades necessàries
per a definir els escenaris suggerits es troben recollides en la pestanya.
D’altra banda, també cal aclarir que l'usuari pot introduir els escenaris proposats en el
Riskcurves, tant si es tracta d'un únic magatzem (on tan sols es tindrien els escenaris
relacionats a l'incendi de magatzem) com si es tracta d'un magatzem en el marc d'una
planta més complexa (on, a més dels escenaris relacionats a l'incendi de magatzem,
s'introduirien escenaris associats a altres successos iniciadors).
La pestanya “RESULTATS” també presenta la possibilitat de retornar a la pestanya
anterior (s’ha de prémer la fletxa que indica “ENDARRERE”), si l’usuari desitja revisar
algun dels passos realitzats.

9.2 Dades d’entrada
No presenta dades d’entrada

9.3 Dades de sortida
Llistat de dades de sortida:
-

Àrea dels escenaris proposats
Freqüències dels escenaris proposats
Velocitats del vent considerades en estabilitats atmosfèriques D i F [m/s]
Distàncies letals (1%, 10%, 50% i 99%) dels escenaris proposats en estabilitats
atmosfèriques D i F [m]
Semi amplades màximes (1%, 10%, 50% i 99%) dels escenaris proposats en
estabilitats atmosfèriques D i F [m].

9.4 Connexió amb altres pantalles
La pestanya “RESULTATS” es un recull dels resultats obtinguts en altres pestanyes
com: “Escenaris”, “Letalitat”, “Dispersió” i “Representació gràfica”.
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9.5 Captura de la pantalla “RESULTATS”
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10 Pantalla “Càlculs Interns”
10.1 Descripció de l’operativa i referències
Aquesta pestanya és l’encarregada de proporcionar les parelles de punts (x,y)
corresponents als abasts de les diferents letalitats (1%, 10%, 50% i 99%) per tal de
poder realitzar la representació gràfica.
Sembla interessant esmentar que, com que la present pestanya s’encarrega de realitzar
càlculs intermedis que no són resultats finals, la pestanya de “càlculs interns” s’ha
col·locat al final de l’eina desenvolupada i no esta vinculada a cap altra pestanya.
Únicament es pot consultar si l’usuari entra a la pròpia pestanya.

10.2 Dades d’entrada
Dades provinents de la pestanya “Letalitat”:
-

Concentració letal 1%, 10%, 50% i 99% mitjana del plomall de fum per a les
diferents àrees d’incendi [mg/m3]

Dades provinents de la pestanya “Dispersió”:
-

Distància letal 1%, 10%, 50% i 99% en estabilitat atmosfèrica D per a les
diferents àrees d’incendi [m]
Distància letal 1%, 10%, 50% i 99% en estabilitat atmosfèrica F per a les diferents
àrees d’incendi [m]

10.3 Dades de sortida
Llistat de dades de sortida:
-

Parelles de punts (x,y) corresponents a l’abast de la letalitat 1%, 10%, 50% i 99%
en estabilitat atmosfèrica D per a les diferents àrees d’incendi [m]
Parelles de punts (x,y) corresponents a l’abast de la letalitat 1%, 10%, 50% i 99%
en estabilitat atmosfèrica F per a les diferents àrees d’incendi [m]

10.4 Connexió amb altres pantalles
La pestanya de “Càlculs interns” està relacionada amb les pestanyes de “Letalitat” i
“Dispersió” d’on li arriben les dades d’entrada de concentracions i distàncies letals,
respectivament.
A més, la pestanya de “càlculs interns” és essencial per a realitzar les gràfiques que es
presenten a la pestanya de “Representació gràfica”.

Centre d’Estudis del Risc Tecnològic

Diagonal, 647
08028-Barcelona
Tel. +34 93 401 17 33
Fax. +34 93 401 71 50
Autors: X. Seguí, R.M. Darbra, J. Arnaldos
Data: Octubre/2014

Metodologia per a la quantificació de les dispersions tòxiques originades en incendis de magatzem i la seva aplicació dins el marc de l’AQR a Catalunya
36

10.5 Captura de la pantalla “Càlculs interns”
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11 Compatibilitat
En aquest apartat es descriuran els requisits mínims amb els que ha de comptar l’usuari
per tal d’utilitzar RISCMAG així com les possibles incompatibilitats que poden sorgir.
En realitat l’únic requisit que necessita l’usuari és tenir el Microsoft Excel, Software inclòs
en el Microsoft office i que permet treballar amb fulles de càlcul. No obstant, en funció
de la versió que s’utilitzi (Excel 2010, 2007 o 2003), poden sorgir algunes
incompatibilitats pel que fa a l’activació de les Macros visual basic.
Per utilitzar el RISCMAG, és molt important que l’usuari tingui activat el complement
Solver a l’Excel independentment de la versió que s’utilitzi.

11.1 Activació de Macros
Abans de començar a utilitzar el RISCMAG, és necessari que l’usuari activi les macros
visual basic de l’Excel. No obstant, en funció de la versió d’Excel que disposi l’usuari
(Excel 2010, 2007 o 2003), el procés d’activació és lleugerament diferent. Així doncs, a
continuació es descriuen les passes a seguir per a l’activació de les macros en les
versions d’Excel citades:
EXCEL 2010:
1. Si l’usuari disposa de la versió Excel 2010, una vegada obert el RISCMAG apareixerà
el missatge que es pot observar a continuació:

MISSATGE
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2. L’usuari ha de fer clic sobre el botó “Enable content” i tot seguit apareixerà un
missatge d’alerta.
3. L’usuari ha de fer clic sobre el botó “Yes” tal i com s’indica a continuació.

Si us plau, fes clic a “Yes”

4. Ara ja es pot utilitzar el RISCMAG.
EXCEL 2007:
1. Si l’usuari disposa de la versió Excel 2007, una vegada obert el RISCMAG
apareixerà el missatge que es pot observar a continuació:

MISSATGE
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2. L’usuari ha de fer clic sobre el botó “Enable content” i tot seguit apareixerà un
missatge d’alerta on apareixeran dues opcions (veure la següent figura).
3. L’usuari ha de seleccionar l’opció “Enable this content” (segona opció) i fer clic
sobre el botó “Ok” tal i com s’indica a continuació.

Si us plau, selecciona aquesta
opció i fes clic al botó Ok.

4. Ara ja es pot utilitzar el RISCMAG.
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Excel 2003:
1. Si l’usuari disposa de la versió Excel 2003, una vegada obert el RISCMAG
apareixerà el missatge que es pot observar a continuació:

Si us plau, selecciona aquesta opció.

2. L’usuari ha de seleccionar la segona opció “Enable macros” tal i com es
presenta a la figura anterior
3. Una vegada activades les macros ja es pot utilitzar el RISCMAG.

11.2 Activació del Solver
Com s’ha esmentat anteriorment, per tal de fer anar el full de càlcul de RISCMAG, és
molt important que l’usuari tingui activat el complement Solver a l’Excel. Per tal de
comprova si el complement Solver esta activat (o per activar-lo) l’usuari ha d’anar a la
barra de tasques de l’Excel i seguir el següent procediment:
1. Anar a: Menu/Herramientas/Opciones de Excel
2. Una vegada a la pestanya de “Opciones de excel” seleccionar la opció
“Complementos” tal i com es pot observar a la següent figura.
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3. Una vegada dintre de “Opciones de excel” i havent seleccionat la opció
“Complementos”, s’ha d'anar a: “Administrar: Complementos de Excel” i fer clic a
“Ir...”

4. A la pantalla anterior, confirmar que el complement Solver està activada i fer clic a
“Aceptar”.
Amb les indicacions descrites en aquest apartat l’usuari no ha de tenir cap problema per
a utilitzar el full de càlcul associat a la metodologia RISCMAG.
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