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Figura 1: De La Contaminació Atmosfèrica, Varis. Generalitat de Catalunya

$FWLYLWDW� ���� 'HWHUPLQDFLy� GHO� JDV� SRUWDGRU� L� GH� OHV
FDUDFWHUtVWLTXHV�JHQHUDOV�G¶XQ�IRFXV�HPLVVRU

Durada prevista: 2 hores.

���2EMHFWLXV

Identificar els diferents components d’un efluent i expressar-los en les corresponents
unitats de forma correcta.

Identificar els contaminants d’un efluent d’acord amb la normativa.

Distingir els diferents tipus de focus emissors.

���)RQDPHQW

Un efluent atmosfèric és qualsevol substància en fase sòlida, líquida o gasosa que va
a parar a l'atmosfera.

Els components d'un efluent atmosfèric són:

��JDV�SRUWDGRU� Tot allò que no considerem contaminant (normalment aire).
��JDVRV�GLVVROWV� Gasos contaminants que arrossega el gas portador.
��SDUWtFXOHV� Material en suspensió arrossegat pel gas portador.
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A la figura 1 es pot veure que les partícules són porcions de matèria normalment molt
petites, però més grans que les molècules (CO2, SO2, NOx, etc.). La seva mida és
important per la capacitat d’introduir-se a les vies respiratòries.

Es coneixen amb el nom d’aerosols i es poden presentar en estat sòlid o líquid.

Les emissions es poden classificar segons la seva localització i segons la seva
variació en el temps.

Segons la localització, les emissions poden ser puntuals, quan són emissions
perfectament localitzades en un punt (com xemeneies, tubs de respiració o tubs
d’escapament de vehicles, sortides d’extracció, etc.) o difuses, quan són emissions
que no estan localitzades en un sol punt sinó en un zona (en zones obertes, com
abocadors, carreteres, etc., o en zones tancades, com cadenes de producció i
operacions de càrrega i descàrrega).

Segons la seva variació en el temps poden ser contínues (poden ser constants o no) o
discontínues.

���([HUFLFLV

1. Exercici guiat. Determineu els components de l’efluent d’una combustió
estequiomètrica i completa:
a) d’un carbó pur;
b) d’un hidrocarbur.

2. Exercici guiat. Determineu els components en les condicions de l’activitat anterior,
però suposant que la combustió no és completa.

3. Els gasos que surten per la xemeneia d’una central tèrmica tenen la composició
següent, en %:

- O2: 6,67;
- CO2: 9,50;
- N2: 75,28;
- SO2: 0,14;
- H2O: 8,38;
- NO2: 0,03;
- CO 0,1 ppm(v);
- Partícules 150 mg/m3N.
- Temperatura: 120 °C .
Determineu-ne el gas portador.
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4. Determineu el gas portador, d’acord amb la normativa, de l’efluent d’una
incineradora de les característiques que s’indiquen:

Component Emissió
(mg/m3N)

Normativa (3223/1994, DOG1986,94)
( mg/m3N)

N2 70 %
O2 6%
CO2 12 %
H2O 12 %
CO 50 ppm(v) 150 ppm(v)
HCl 1150 50
SO2 500 300
NOx (NO2) 250 300 ppm(v)
Pb 30 5 (Pb+Cr+Cu+Mn)
Cd 1,8 0,2 ( Cd + Hg)
Hg 0,5
PST 800 150

5. Determineu el gas portador en les emissions d’una planta d’àcid nítric que tenen la
composició següent en % vol:

- N2: 72;
- O2; 18;
- H20: 9,5;
- NO2: 0,2;
- NO: 0,01.
Límits de les emissions segons la normativa estatal (D 833/1975) ( en mg/m3N): NO2:
205; NO: 146.

6. Caracteritzeu els següents focus emissors: Tub d'escapament d'un cotxe, xemeneia
de la llar de foc, línia d’assecatge en una secció de pintat de cotxes, xemeneia d'una
cimentera, tub de respiració de la calefacció de casa i extractor d’una secció de
pintura.

���5HFXUVRV

• González J. M. &RQWDPLQDFLy. QEA, Diputació Barcelona. 1989.
• Varis. /D�FRQWDPLQDFLy�DWPRVIqULFD. Departament de Medi Ambient. Generalitat de

Catalunya, 1995.
• Varis. /D�FRQWDPLQDFLy�DWPRVIqULFD. 9, Ambient, ICE.
• Sanz, J.M. /D�FRQWDPLQDFLy�DWPRVIqULFD. Publicacions MOPT, 1991.
• Navas, B. &RQWDPLQDFLy�DWPRVIqULFD. Servei Medi Ambient. Diputació Barcelona.



8QLWDW�GLGjFWLFD����7UDFWDPHQW�GHOV�FRQWDPLQDQWV�DWPRVIqULFV

8'�����

$FWLYLWDW� ���� 'HWHUPLQDFLy� GH� OHV� FDUDFWHUtVWLTXHV� GHOV
FRPSRQHQWV�G¶XQ�HIOXHQW�DWPRVIqULF

Durada prevista: 1 hora.

���2EMHFWLXV

Identificar les característiques específiques dels contaminants.

Identificar les característiques específiques del gas portador.

���)RQDPHQW

Els components d'un efluent atmosfèric són:

��JDV�SRUWDGRU� Tot allò que no considerem contaminant (normalment aire).
��JDVRV�GLVVROWV� Gasos contaminants que arrossega el gas portador.
��SDUWtFXOHV� Material en suspensió arrossegat pel gas portador.

Les característiques que defineixen els components d’un efluent atmosfèric poden ser
físiques o químiques. En la taula següent es resumeixen les principals característiques
d’aquests components:

&RPSRQHQW 3DUjPHWUHV�ItVLFV 3DUjPHWUHV�TXtPLFV

del gas portador: Temperatura, pressió, humitat,
densitat.
Conductivitat elèctrica.

Components condensables.
Corrosivitat, inflamabilitat i
toxicitat.

del gas dissolt: Densitat
Conductivitat elèctrica, punt de
rosada, etc.

Concentració
Corrosivitat, inflamabilitat i
toxicitat

de les partícules: Mida, velocitat i poder abrasiu.
Densitat, conductivitat elèctrica

Concentració
Corrosivitat, inflamabilitat i
toxicitat



&UqGLW��&RQWURO�G
HPLVVLRQV�D�O
DWPRVIHUD

8'�����

���([HUFLFLV

1. Determineu el % en vol. de vapor d’aigua d’un efluent (considerem que és aire) a la
temperatura de 60°C i pressió normal. Pv (60°C) = 149,38 mm Hg. R/ 19,6 %.

2. Calculeu la densitat de l’amoníac i del NO2 a 20°C i 1 atm.

3. Expresseu en mg/m3 N (N, condicions normals, 0°C i 1 atm) les següents
concentracions de NH3 : 3 ppm(v), 450 ppm(v) , 0,02% (vol).

4. Determineu el gas portador de l’efluent d’una incineradora que té la composició
següent:

&RPSRQHQW (PLVVLy
�PJ�P

�
1�

1RUPDWLYD��'������������'2*�����
����
�PJ�P

�
1�

N2 70 %
O2 6%
CO2 12 %
H2O 12 %
CO 50 ppm(v) 150 ppm(v)
HCl 45 50
SO2 200 300
NOx (NO2) 600 300 ppm(v)
Pb 4 5 (Pb+Cr+Cu+Mn)
Cd 0,1 0,2 ( Cd + Hg)
Hg 0,05
PST 200 150

Determineu-ne també les característiques.

5. La mateixa pregunta per a les emissions de l’exercici 4, activitat 17.

���5HFXUVRV

• Varis. /D�FRQWDPLQDFLy�DWPRVIqULFD. 9, Ambient, ICE.
• Sanz, J.M. /D�FRQWDPLQDFLy�DWPRVIqULFD. Publicacions MOPT, 1991.
• Navas, B. &RQWDPLQDFLy�DWPRVIqULFD. Servei Medi Ambient. Diputació Barcelona.
• Pintenich, J.L. $LUERQH�WR[LFV�PDQDJHPHQW. Nashville USA
• Babor-Ibarz. 4XtPLFD�JHQHUDO. Barcelona 1970



8QLWDW�GLGjFWLFD����7UDFWDPHQW�GHOV�FRQWDPLQDQWV�DWPRVIqULFV

8'�����

$FWLYLWDW� ���� ,GHQWLILFDFLy� GHOV� SDUjPHWUHV� TXH� JRYHUQHQ� HO
VLVWHPD�GH�GHSXUDFLy

Durada prevista: 2 hores.

���2EMHFWLXV

Descriure correctament els principals paràmetres.

Interpretar les unitats en què s’expressen.

���)RQDPHQW

Els paràmetres que caracteritzen un procés de depuració són:
- el cabal (volum a tractar per unitat de temps)

Q = v · A
Q, cabal
v, velocitat
A, secció de la conducció

- la variació de cabal, segons sigui un tractament en continu o un tractament en
discontinu
- la pèrdua de càrrega ( depressió que provoca el procés) (∆p)
- l’eficàcia (rendiment que busquem)
- la temperatura

∆p = ps – pe

Eficàcia = (E-S) / E *100

on:
pe = pressió a l’entrada
ps = pressió a la sortida
E = concentració a l’entrada
S = concentració a la sortida
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Alguns aspectes a tenir en compte en un sistema de tractament d’efluents atmosfèrics
són:

- procés bàsic emprat
- materials a emprar
- equipaments complementaris
- sensibilitat als contaminants
- sensibilitat als canvis
- mesures de seguretat
- impacte ambiental, segons la legislació vigent
- paràmetres de disseny en general (no hi podem intervenir durant el procés)
- paràmetres de control del procés (hi podem intervenir)

���([HUFLFLV

1. Calculeu la velocitat d'un efluent en una xemeneia de 0,5 m de diàmetre quan flueix
a raó de 2000 m3/h.

2. La pèrdua de càrrega en un rentador tipus Venturi és d’uns 100 cm d’H2O,
Expresseu aquest valor en unitats del SI.

3. Un filtre fabricat als EUA porta les següents indicacions:
- Temperatura màxima de treball 450°F.
- Cabal de tractament: 100-200 ft3/s i
- Pèrdua de càrrega 0,18 psi.
Expresseu aquestes unitats en el sistema SI (vegeu les correlacions d’unitats a
l’activitat 1).

4. Calculeu la velocitat de sortida dels gasos a la sortida del filtre de l’exercici anterior,
sabent que el tub té una secció de 0,8 m2.

5. Sobre la taula del final de la pàgina, calculeu les eficàcies per als diferents mètodes
i els diferents contaminants.

6. A partir de les dades de la taula, feu un balanç de les emissions globals de metalls
en kg/dia, per a una incineradora que té un cabal d'emissions de 20.000 m3N/h en els
següents supòsits:

a) No té cap mètode de tractament de gasos
b) Disposa d'un precipitador electrostàtic.
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Emissions típiques amb diferents sistemes de TG en incineradores de RSU

&RQWDPLQDQW
PJ�1P

� $EDQV
GHSXUDFLy

3UHFLSLWDGRU 3UHFLSLWDGRU
L�UHQWDGRUV

SUHFLSLWDGRU
L�DVVHFDGRU

3DUWtFXOHV 3000 100 50 50
+&O 1150 1150 50 50
+) 9 9 1 1
62 � 500 500 100 250
12 � 250 250 150 150
3E 30 3 1 0,30
&G 1,80 0,20 0,03 0,02
+J 0,50 0,50 0,05 0,15

7. Calculeu la velocitat dels gasos a la sortia de la xemeneia anterior, sabent que té
0,5 m de diàmetre.

8. Els cremadors de biogàs (metà d’origen biològic) sovint tenen problemes de
corrosió. A què ho podem atribuir? Quines característiques haurien de tenir els
materials emprats?

���5HFXUVRV

• Varis. /D�FRQWDPLQDFLy�DWPRVIqULFD. Departament de Medi Ambient. Generalitat de
Catalunya, 1995.

• Varis. /D�FRQWDPLQDFLy�DWPRVIqULFD. 9, Ambient, ICE.
• Babor-Ibarz. 4XtPLFD�JHQHUDO. Barcelona, 1970.
• de Nevers, N. $LU�SROOXWLRQ�FRQWURO�HQJLQHHULQJ. McGraw-Hill, 2000.
• Sanz, J.M. /D�FRQWDPLQDFLy�DWPRVIqULFD. Publicacions MOPT, 1991.
• Navas, B. &RQWDPLQDFLy�DWPRVIqULFD. Servei Medi Ambient. Diputació Barcelona.
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$FWLYLWDW� ���� ,GHQWLILFDFLy� GHOV� HOHPHQWV� G¶XQ� VLVWHPD� GH
GHSXUDFLy

Durada prevista: 5 hores.

���2EMHFWLXV

Identificar els elements principals i els complementaris d’un sistema de depuració.

Interpretar un diagrama de blocs i un de flux.

Aplicar, en un supòsit pràctic, els continguts treballats en les activitats anteriors.

���)RQDPHQW

Un sistema de tractament d’efluents atmosfèrics es caracteritza pels següents
elements generals:

Condicionament ⇒ Depuració ⇒ Impulsió ⇒ Evacuació

��6LVWHPHV�GH�FRQGLFLRQDPHQW�GH�O
HIOXHQW��R�SUHWUDFWDPHQWV��
- refrigeració, dessecació, humitejat, dilució...

��6LVWHPD�GH�WUDFWDPHQW�
Hi ha equips per depurar partícules o gasos de l’efluent gasós.

- de partícules:
� cambres de sedimentació
� separadors per inèrcia
� ciclons
� filtres de mànegues
� precipitadors electrostàtics o electrofiltres
� scrubbers o separadors per via humida
� filtres de grava

- de gasos:
� combustió
� adsorció
� absorció
� condensació

��6LVWHPD�G
LPSXOVLy�
Pot treballar en cua, quan s’impulsa el gas, o en capçalera, quan s’aspira el gas.

��6LVWHPD�G¶HYDFXDFLy�
Xemeneia. L’altura depèn:

� temperatura ( per facilitar el règim laminar del fluid)
� concentració de contaminants (per facilitar la dispersió)
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���([HUFLFLV

1. ([HUFLFL�JXLDW.
Construïu un diagrama de blocs amb un sistema de depuració en el qual refredem
l’efluent abans d’introduir-lo en el sistema de depuració i amb la impulsió a capçalera.

Construïu un diagrama de blocs d’un sistema de depuració en el qual hi afegim aire de
dilució i un intercanviador de calor previ al tractament, i amb la impulsió a cua.

2. 9LVLWD�
Caracterització del sistema de depuració d’una incineradora.

Durant la visita:
Centres d’interès: forn, sistemes de depuració i control del procés.

Després de la visita, a partir de la informació recollida en la visita:
- construcció d'un diagrama de flux de la planta.
- construcció d'un diagrama de blocs del sistema de depuració.
- identificació dels paràmetres de control de la planta.
- identificació dels paràmetres de control del sistema de depuració.
- identificació dels focus emissors i les seves característiques.
- identificació dels diferents elements del sistema de depuració.
- anàlisi del flux de la càrrega contaminant.

���5HFXUVRV

• González, J.M. &RQWDPLQDFLy. QEA. Diputació Barcelona, 1989.
• Varis. /D�FRQWDPLQDFLy�DWPRVIqULFD. Departament de Medi Ambient. Generalitat de

Catalunya, 1995.
• Varis. /D�FRQWDPLQDFLy�DWPRVIqULFD. 9, Ambient, ICE.
• Sanz, J.M. /D�FRQWDPLQDFLy�DWPRVIqULFD. Publicacions MOPT, 1991.
• Navas, B. &RQWDPLQDFLy�DWPRVIqULFD. Servei Medi Ambient. Diputació Barcelona.
• Perry. 0DQXDO�GHO�LQJHQLHUR�TXtPLFR. Volum 2. Ed. Mc Graw-Hill, 1992.
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$FWLYLWDW� ���� 'HVFULSFLy� GHOV� VLVWHPHV� GH� WUDFWDPHQW� GH
JDVRV�EDVDWV�HQ�OD�FRPEXVWLy

Durada prevista: 2 hores.

���2EMHFWLXV

Descriure cadascun dels sistemes d’aplicació.

Identificar els paràmetres bàsics en cada cas.

���)RQDPHQW

Alguns sistemes de depuració de gasos contaminants (vegeu el fonament de l’activitat
20) es basen en la combustió en condicions controlades (és el sistema més emprat a
Europa).

1. Incineració.

$SOLFDELOLWDW� Barreges no homogènies de compostos orgànics.
Baixa concentració: 20-200 ppm(v).

(ILFjFLD� 90-95 %

3DUjPHWUHV�EjVLFV� Temperatura: 850°C - 1200 °C.
Temps de residència: 0,75 - 2 segons.
Turbulència.

$OWUHV�SDUjPHWUHV� Contingut d'halògens.
Contingut total d'orgànics(< 25% del nivell de seguretat
en inflamabilitat).

(OHPHQWV�GHO�VLVWHPD� Preescalfador ( opcional).
Cambra de combustió.
Xemeneia.
Altres: recuperador de calor, rentador per a halògens.

- Incineració catalítica

(ILFjFLD� 95-99 %

3DUjPHWUHV�HVSHFtILFV� Presència de verins o inhibidors del catalitzador a l’efluent
atmosfèric.
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2. Combustió a l'aire lliure

$SOLFDELOLWDW� Quan tenim cabals discontinus (per exemple, l’alliberament
de gasos d'emergència, purgues de reactors, etc.).
Quan el poder calorífic és de mal recuperar.

(ILFjFLD� 90 %

3DUjPHWUHV�EjVLFV� Poder calorífic de l'efluent ( PCI, poder calorífic inferior).
Temperatura de la flama.
Proporció d'oxigen.

(OHPHQWV�GHO�SURFpV� Sistema d'aportació d'aire.
Flama.
Sistema d'aportació de gas combustible.
- opcional
- necessari quan el PCI pot ser baix (<2700 kJ/m3)
Sistema d’aportació de vapor (per assegurar la barreja).

���([HUFLFLV

1. A partir de les dades de la taula, expresseu el PCI del metà i del butà en kJ/kg.

*DV 3&,�N-�P
�
1�

CH4 35794
C3H8 91195
C4H10 118546

2. Determineu l’energia acumulada en una bombona de butà comercial (13 kg).

3. Determineu l’energia acumulada en una bombona de 5 L, en la qual hi ha una
mescla de gasos equimolar de butà i propà que està a la pressió de 2,4 atm.

4. Busqueu en la bibliografia el significat de l’abreviatura BTU i la seva equivalència en
el sistema internacional d’unitats.

5. Tenim un efluent de les següents característiques : 78% N2, 20% O2 i 2% de propà
que el depurem en un sistema de flama oberta. Determineu el poder calorífic d’aquest
efluent i si caldrà afegir-hi combustible per garantir una correcta eliminació.

/tPLW�LQIODPDELOLWDW*DV
,QIHULRU VXSHULRU

CH4 5,0 15,0
C3H8 2,37 9,50
C4H10 1,86 8,41
C2H4 3,05 28,60

6. Tenim un efluent amb COV de la composició següent, en % en volum: etilè 0,5.
Determineu si se supera el límit de seguretat d’inflamabilitat.
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7. Interpreteu el diagrama de flux de la figura següent, indicant la funció de cada
element.

8. Dibuixeu un diagrama de blocs d’un incinerador que conté un sistema
d’aprofitament de calor i un rentador per a vapors àcids.

([HUFLFL�FRPSOHPHQWDUL

Un altre sistema aplicable a COV és la condensació:

Contaminant (g) ⇒ contaminant (L)

Les característiques es podrien resumir en el següent quadre:

$SOLFDELOLWDW COV(Punt ebullició < 38°C, conc. Sup. a 5000 ppm(v)
(ILFjFLD 50-95 %
3DUjPHWUHV�EjVLFV Temperatura i pressió de l’efluent
5HIULJHUDQWV�PpV�HPSUDWV H2O

Feu un diagrama de blocs amb un sistema de depuració per condensació, obtinguda a
través de refrigeració.

Quina relació hi ha entre l’eficàcia i la concentració de contaminant a l’entrada del
sistema?
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���5HFXUVRV

• Varis. 0DQXDO�GHO�JDV�\�VXV�DSOLFDFLRQHV. Sedigas. Barcelona, 1991.
• Varis. /D�FRQWDPLQDFLy�DWPRVIqULFD. Departament de Medi Ambient. Generalitat de

Catalunya, 1995.
• Varis. /D�FRQWDPLQDFLy�DWPRVIqULFD. 9, Ambient, ICE.
• Sanz, J.M. /D�FRQWDPLQDFLy�DWPRVIqULFD. Publicacions MOPT, 1991.
• Navas, B. &RQWDPLQDFLy�DWPRVIqULFD. Servei Medi Ambient. Diputació Barcelona.
• de Nevers, N.. $LU�SROOXWLRQ�FRQWURO�HQJLQHHULQJ. McGraw-Hill, 2000.
• Pintenich, J.L. $LUERQH�WR[LFV�PDQDJHPHQW. EUA.
• Varis. :LSLQJ�RXW�DLU�SROOXWLRQ. Chemical Engeneering, 1990.
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$FWLYLWDW� ���� 'HVFULSFLy� GHOV� VLVWHPHV� GH� WUDFWDPHQW� GH
JDVRV�EDVDWV�HQ�O¶DGVRUFLy

Durada prevista: 4 hores.

���2EMHFWLXV

Descriure cadascun dels sistemes d’aplicació.

Identificar els paràmetres bàsics en cada cas.

Descriure i aplicar el concepte de flux de càrrega contaminant.

���)RQDPHQW

Alguns sistemes de depuració (vegeu el fonament de l’activitat 20) de gasos
contaminants es basen en l’adsorció, és a dir, en la retenció del contaminant en la
superfície de l’adsorbent.

contaminant (g) ⇔ contaminant (ad)

Els adsorbents són sòlids amb una superfície específica elevada. Els més emprats són
el carbó actiu, la pols d’alúmina, la sílica gel, les terres de diatomees i el tamís
molecular.

$SOLFDELOLWDW� entre 200-10000 ppm, vapors orgànics i inorgànics.

(ILFjFLD� 50-99 % (augmenta amb la concentració).

3DUjPHWUHV�EjVLFV� Afinitat.
Superfície eficaç específica adsorbent (superfície eficaç/massa).
Temperatura (<38 °C).

$OWUHV�SDUjPHWUHV� Humitat (idealment < 50% HR).
Periodicitat de les regeneracions.

(OHPHQWV�GHO�SURFpV� Adsorbent.
Línia de recuperació adsorbent.
Línia de recuperació vapors adsorbits.
Vapor o aire calent a contracorrent.
Xemeneia.

6LVWHPHV�G¶DSOLFDFLy� De llit estàtic (figura 1).
En columna compacta.
Polvoritzat (no regenerable).
Combinat amb incineració (figura 2).

L’eliminació de la substància adsorbida es pot fer:
− per desorció (pot ser tèrmica o utilitzant un dissolvent),
− per conversió química en un altre producte (reacció química).
− llençant-ho tot.
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Figura 1: Adsorció amb sistema de regeneració a contracorrent per vapor

���([HUFLFLV

1. Exercici guiat. Determineu la superfície eficaç específica d’un carbó grafit suposant
que està constituït per partícules esfèriques de 1 cm de radi.
Dada: ρ(grafit)= 2,25 g/cm3.

2. Determineu la superfície eficaç del grafit suposant: a) està constituït per partícules
de 1 mm de radi; b) està constituït per partícules de 1nm de radi.

3. Dibuixeu un diagrama de blocs d’un sistema que aplica el carbó actiu polvoritzat.

4. S’ha de depurar per adsorció un efluent saturat de vapor d'aigua a la temperatura
de 90°C. La temperatura de treball del filtre és de 30°C i a un 50% de HR. Calculeu
la quantitat d'aigua que hem d'eliminar per hora. Cabal de tractament: 1200 m3N/h.
Dades: Pv (aigua, 90°C)= 525,76 mm Hg. Pv (aigua, 30°C)= 31,82 mm Hg. R:480
L/h.
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5. Interpreteu el següent diagrama que correspon a un sistema combinat adsorció-
incineració.

([HUFLFL�FRPSOHPHQWDUL

Flux de la càrrega contaminant
Segons el concepte d'eliminació de contaminació com a reintegració dels
contaminants als seus cicles naturals, un sistema de tractament d’eliminació per
adsorció (TEA) pot realitzar tres funcions:

1. Eliminació.
Exemple: Incineració etilè o encenalls de fusta:

etilè + O2 ⇒ CO2 + H2O (CO, no cremats, NOx, …)

2. Recuperació. Es recupera el producte per reutilitzar o reciclar.
Exemple: Un dissolvent recuperat per condensació, refractaris en una foneria, etc.

3. Separació. Es treu la contaminació de l'aire i es passa a un altre medi (aigua,
filtres, etc.).
Exemple:
Tractament de pintures polvoritzades per rentat (la càrrega contaminant es desplaça
a l'aigua).
Filtrat de partícules (la càrrega contaminant es desplaça als filtres).

Per cadascun dels sistemes d’aplicació del carbó actiu determineu quin és el flux de la
càrrega contaminant.

Intercanviador
de calor

81,7$7
'¶,1&,1(5$&,Ï

81,7$7
'¶$'625&,Ï

(IOXHQW�D�GHSXUDU
(VOC baix)

(IOXHQWGHSXUDW

Aire regeneració

(VOC alt)

Aire regeneració(calent )

Aire regeneració depurat (fred)

Aire

combustible

Figura 2: Sistema combinat adsorció-incineració.
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$FWLYLWDW� ���� 'HVFULSFLy� GHOV� VLVWHPHV� GH� WUDFWDPHQW� GH
JDVRV�EDVDWV�HQ�O¶DEVRUFLy

Durada prevista: 4 hores.

���2EMHFWLXV

Descripció de cadascun dels sistemes d’aplicació.

Identificar els paràmetres bàsics en cada cas.

���)RQDPHQW�WHzULF

Alguns sistemes de depuració (vegeu el fonament de l’activitat 20 i 22) de gasos
contaminants es basen en l’absorció.

El procés d’absorció és aquell en què l'absorbent està en fase líquida i es produeix un
procés de simple dissolució (absorció física) o una reacció química (absorció química).
És una operació de transferència de matèria (tant l’absorció com la desorció).
S’absorbeix un gas contingut en una mescla de gasos mitjançant un líquid en el qual el
gas és més o menys soluble.

Figura 1: Absorció a contracorrent

Per exemple, l’absorció d’amoníac contingut a l’aire amb aigua. La desorció es pot fer
per destil·lació i l’aigua es pot reutilitzar o no.

L’aparell més freqüent utilitzat en l’absorció de gasos (i també en altres operacions) és
la torre de rebliment (figura 1) que consta de:
− una entrada i una cambra de distribució del gas per la part inferior,
− una entrada i un sistema de distribució del líquid en la part superior,
− una sortida pel gas en la part superior,
− una sortida pel líquid en la part inferior,
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− un llit de partícules sòlides inerts que omplen la columna (rebliment), que
proporciona una superfície de contacte entre el gas i el líquid i afavoreix un contacte
íntim.

Els absorbents més emprats són l’aigua, les dissolucions aquoses i els hidrocarburs
no volàtils.

$SOLFDELOLWDW� Molt variada (vapors orgànics i vapors inorgànics).

(ILFjFLD� 250-10000 ppm (v).

3DUjPHWUHV�EjVLFV� Afinitat absorbent/substància absorbida.
Solubilitat.
Afinitat química.
Temperatura.

$OWUHV�SDUjPHWUHV�
Dependrà de cada
tècnica concreta

Superfície de contacte ( polvorització de l'absorbent).
Pèrdua de càrrega (augmenta amb el grau de polvorització).

6LVWHPHV�G¶DSOLFDFLy�
En general es parla de
rentadors

Dutxes a contra corrent (figura 1).
Columna de Plats .
Columna compacta.
….

���([HUFLFLV

1. Una concentració de Cl2 superior als 3 ppm (v) es considera perillosa.
a) Calculeu la densitat del Cl2 a 20°C i 1 atm.
b) Expresseu la concentració de Cl2 perillosa, en mg/Nm3. R: a) 2,95 g/L; b)
8,85 mg/m3N.

2. Una torre d'absorció de clor pot tractar 1923 m3/h amb una eficàcia del 98%.
Calculeu:

a) la velocitat de l'aire a l'entrada de la torre(∅= 1 m).
b) la concentració a la sortida, R: a) 0,68 m/s; b) 30 ppm, suposant que l'aire
entra a la torre amb 1500 ppm de Cl2,.

3. En una planta potabilitzadora d'aigua es disposa d'una torre d'absorció de clor com
a mesura de seguretat per a neutralitzar possibles fuites de gas dels contenidors; és
capaç per recircular 1900 m3/h. amb un rendiment del 98%.Suposant que es produeix
una fuita de clor de 8 kg, calculeu:
a) la concentració de gas que s'assoleix momentàniament en el recinte (200 m3).
b) el nombre de recirculacions i el temps necessari per deixar l'aire per sota dels
nivells de seguretat, 3 ppm (v). R: a) 4.104 mg/m3N; b) 3 rec. i 19 min.
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4. Feu un diagrama de flux del sistema de depuració de l’exercici 3 (figura 2)

5. Calculeu les emissions de HCl per a una incineradora amb un cabal de 8500
m3N/h.:
a) suposant que no té cap mètode de tractament ( emissió 1150 mg/m3N).
b) suposant que disposa d'un rentador, amb aigua ( emissió 50 mg/m3N).

6. A l'exemple anterior, suposant un cabal d'aigua en el rentador de 20m3/h., calculeu:
a) l’eficàcia del rentador.
b) el pH de l'aigua a la sortida del rentador.
c) el consum de NaOH per neutralitzar aquesta aigua.

7. Analitzeu la documentació d’una casa comercial. Identifiqueu-hi: el principi
fisicoquímic, els cabals recomanats, les eficàcies estimades, la pèrdua de càrrega,
l'aplicabilitat i els consumibles.

Figura 2: Rentador de Clor. Combinació dutxa i columna compacta
(de Plastoquímica).
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([HUFLFL�FRPSOHPHQWDUL

En el següent quadre tenim resumits els sistemes de depuració de vapors inorgànics.

$EVRUFLy DGVRUFLy
9DSRU
LQRUJjQLF

(ILFjFLD $EVRUEHQW HILFjFLD DGVRUEHQW

Mercuri 95 Salmorra/solució
hipoclorit

90 Carbó actiu/sulfur

H2S 95 Na2CO3/Aigua, 100 Carbó actiu/amoníac
CaF2 95 Aigua
SiF4 95 Aigua
HF 85-95 Aigua 99 Alúmina calcinada
HCl 95 Aigua, Ca(OH)2 sec i

semisec
HBr 99 Aigua
TiCl4 99 Aigua
Cl2 90 Solució alcalina
HCN Carbó actiu/amoníac
SO2 Ca(OH)2 sec i semisec

a) Indiqueu en cada cas si es tracta d’absorció o adsorció física o química.
b) Quan es tracti d’un procés químic, escriviu les reaccions que es produeixen,

indicant de quin tipus de reacció es tracta.
c) Analitzeu en cada cas el flux de la càrrega contaminant.

���5HFXUVRV
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• Varis. :LSLQJ�RXW�DLU�SROOXWLRQ. Chemical Engeneering, 1990.
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$FWLYLWDW� ���� 'HVFULSFLy� L� FRPSDUDFLy� GHOV� SULQFLSDOV
VLVWHPHV�G¶HOLPLQDFLy�GH�SDUWtFXOHV

Durada prevista: 8 hores.

���2EMHFWLXV

Descriure els principis físics en què es basen els principals sistemes d’eliminació de
partícules.

Identificar i descriure els principals paràmetres de cada sistema.

Per a cada sistema concret, identificar i descriure els elements que el constitueixen.

Analitzar la informació d’una casa comercial.

���)RQDPHQW

Els principals sistemes d’eliminació de partícules (vegeu el fonament de l’activitat 20)
són els filtres inercials, els de mànegues, els electrostàtics i els rentadors.

Els filtres inercials poden ser ciclons, multiciclons, cambres de sedimentació i filtres
desbafadors.

���)LOWUHV�LQHUFLDOV

Figura 1: Cicló, de Airbone toxics.
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Figura:2: Detall d’un filtre
demister

3ULQFLSL $SOLFDELOLWDW

FLFORQV
(figura 1)

Pèrdua velocitat per impacte i
efecte centrífug�(Fc= mv2/r)

Pols grollera (> 20-30 µm)
Depuració prèvia

PXOWLFLFORQV Increment de velocitat i reducció
del radi per millorar l’eficàcia

FDPEUHV�GH
VHGLPHQWDFLy

Pèrdua de velocitat per impacte i
augment secció

Grandària de la pols > 40 µm
S’utilitza com pretractament

ILOWUHV�GHVEDIDGRUV
�GHPLVWHU�
(figura 2)

Aprofiten el mateix principi que els
ciclons

En partícules líquides (les
partícules són forçades a descriure
la trajectòria amb múltiples
corbes). S’usen com a complement
de rentadors per absorció quan la
polvorització és molt fina.

���)LOWUHV�GH�PjQHJXHV

3ULQFLSL� El principi de separació de les partícules del gas és l’efecte tamís: el
gas travessa una tela porosa en la superfície de la qual es dipositen
les partícules.

$SOLFDELOLWDW� Fins 0,3 µm o menys encara ( fins 0,01 µm)
Problemàtic quan les partícules són de mides diverses

(ILFjFLD� 99% ( baixa per a partícules entre 0,1 i 0,3 µm)

3DUjPHWUHV�EjVLFV� Selecció material del filtre.
Relació cabal d'efluent/superfície filtrant (càrrega específica).
Pèrdua de càrrega.
Temperatura (10-30°C > punt de rosada per evitar condensacions).
- fibres naturals (cotó, llana...) < 90°C .
- fibres sintètiques( tefló, fibra de vidre..): 300°C.
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Tipus de rentat
- per sacsejada mecànica.
- aire a contracorrent (a baixa pressió).
- aire en jet (alta pressió i poc temps, < 0,1 s), permet treballar en
continu: neteja per injecció d’aire comprimit.
Freqüència dels rentats.

(OHPHQWV�GHO�SURFpV� Filtre.
Línia d'aire de rentat.
Col·lector de pols.

���)LOWUHV�HOHFWURVWjWLFV��(63� (figura 3)

3ULQFLSL� Apliquem un camp elèctric (20.000 i 100.000 volts) a les partícules
que, una vegada carregades, són atretes a unes plaques col·lectores

$SOLFDELOLWDW� Fins i tot partícules per sota de 0,1 µm.
No aplicable a partícules orgàniques.
Per a grans indústries (necessita una gran inversió), com és ara
fàbriques de ciment, incineradores, …
Es pot aplicar a partícules líquides (per exemple, boira de H2SO4).
Es pot aplicar a efluents gasosos (l'efluent s'ha d'humitejar
prèviament).

(ILFjFLD� >99% (per a partícules entre 0,2 i 0,5 µm).

3DUjPHWUHV�EjVLFV� Resistivitat de les partícules (a més resistivitat, menys velocitat).
Velocitat de l'efluent.
Àrea de les plaques col·lectores (àrea específica: àrea plaques/cabal
volumètric efluent).

(OHPHQWV�GH�SURFpV� Sistema d’ionització.
Cambra de precipitació.
Sistema de neteja.
Col·lector de pols.

6LVWHPHV�G¶DSOLFDFLy�
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Figura 3: Principi del ESP (de Interprojekt).
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(IOXHQW
FRQWDPLQDW

(IOXHQW�GHSXUDW

6LVWHPD�UHQWDW 3ROV

$7(OqFWURGH
GHVFjUUHJD 3ODFD�FRO�OHFWRUD

Figura 4: Precipitador electrostàtic d’una sola etapa (de Interprojekt).
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���5HQWDGRUV

3ULQFLSL� Traspassem la partícula contaminant de l’efluent gasós al líquid
rentador per absorció o adsorció. Aconseguim la dissolució o el
creixement de la partícula. Per posterior efecte ciclònic eliminem la
partícula.

$SOLFDELOLWDW� Molt variada ( entre 0,5 - 5 µm).

(ILFjFLD� Variable.

3DUjPHWUHV�EjVLFV� Temperatura.
Velocitat efluent.
Pèrdua de càrrega.
Superfície de contacte (grau de polvorització).

(OHPHQWV�GHO�SURFpV� Sistema d’aplicació de l’absorbent.
Sistema d’eliminació de les partícules líquides (cicló, demister).
Sistema de recirculació de l’absorbent.

6LVWHPHV�G
DSOLFDFLy� Rentador tipus venturi:
- el líquid és aspirat pel gas ( això provoca la seva polvorització).
- el més emprat en partícules.
Els mateixos que en gasos:
- columna de plats ( problemes d’obturació del porus).
- columna de rebliment.

El líquid s’injecta al Venturi per aconseguir altes velocitats i que el líquid es trenqui en
gotes i tenir una millor absorció o adsorció.

(IOXHQW
FRQWDPLQDW

(IOXHQW
GHSXUDW

3ROV���OLT�
UHQWDGRU

5(17$'25�7,386�9(1785,

,QMHFFLy
OtTXLG�UHQWDGRU

� � �

∅ � �!�∅ � ⇒�Y � ����Y � ⇒�3 � �!�3 ��� �W��%HUQRXLOOL�

∅ � �≅�∅ 	�
 �Y 	 ���Y ��� �SqUGXD�GH�FjUUHJD�SHU�LPSDFWH�
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���([HUFLFLV

1. Feu un diagrama de flux del rentador industrial de la figura 5. Indiqueu-ne també el
flux de la càrrega contaminant.

2. ([HUFLFL�JXLDW�

Compareu els paràmetres que s’indiquen pels quatre principals sistemes d’eliminació
de partícules: (cicló, venturi, ESP i mànegues)

3DUjPHWUH &LFOy 5HQWDW�9HQWXUL (63 0jQHJXHV

Mida

Pèrdua càrrega

Imp. amb sòl

Imp. amb aigua

Recuperació
productes
Possibilitat
d’eliminar gasos
Sens. Temperatura
Sensibilitat als
productes corrosius
Necessita depuració
primària
Avantatge
principal
Desavantatge
principal

Figura 5: Rentador Venturi industrial (de Plastoquímica).
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Indicacions:
• Quan no es pugui donar una resposta quantitativa, cal respondre de manera breu

amb una o dues paraules (si és possible, amb adjectius comparatius o quantitatius).
• Quan es vulgui fer algun aclariment, es posarà com una nota a peu de taula.

Comenteu-ne els resultats, raonant cadascuna de les respostes.

3. Anàlisi de la informació d’una casa comercial en el mateix format (figures 6 i 7).

Figura 6: Criteris per decidir el sistema a aplicar (de Interprojekt).

Figura 7: Mida partícules i sistema d’eliminació (de
Interprojekt).
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([HUFLFL�FRPSOHPHQWDUL

Depuració d’aire industrial
- 1HFHVVLWDWV�G¶DLUH�GHSXUDW

- Industrial:
- màquines pneumàtiques, compressors...
- processos que necessiten aire molt net (farmacèutica, electrònica,..)
- laboratoris
- hospitals (zones d’aire estèril)
- domèstic/ambiental (condicionadors d'aire)

��&RQWDPLQDQWV�D�GHSXUDU�
- partícules
- oli (ex: valor típic sortida compressor: 40 mg/m3N d'oli)
- aigua

��6LVWHPHV�GH�GHSXUDFLy
- Filtres de mànegues

(oli a sortida = 0,005-0,1 mg/Nm3 (per partícules fins a 0,01 µm)
- Filtres d'adsorció:

amb carbó actiu
amb materials dessecants

- Combinacions dels diferents sistemes

5. Representeu un diagrama de flux per a cadascun dels sistemes de depuració
proposats que incloguin.

6. Tenint en compte que també volem eliminar gasos condensables, en quin o quins
elements complementaris podem pensar?
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$FWLYLWDW� ���� 3ODQWHMDPHQW� G
XQ� VLVWHPD� GH� GHSXUDFLy� SHU� D
XQD�LQFLQHUDGRUD

Durada prevista: 5 hores.

���2EMHFWLXV

Aplicar els coneixements adquirits a una situació concreta.

Identificar els contaminants a tractar i determinar el sistema més adequat.

Determinar els elements complementaris necessaris.

���)RQDPHQW�WHzULF

Vegeu el fonament de les activitats 18 a 24.

���([HUFLFLV

1. A partir de les dades de la taula de l'activitat 18:
− Establiu el gas portador, els gasos contaminants i les partícules.
− Establiu les característiques del gas portador, dels gasos contaminants, de les

partícules contaminants.
− Determineu el sistema/sistemes de depuració més adequat/s (contaminants

afectats, principi fisicoquímic, elements del sistema,...).
− Concreteu les propostes en un diagrama de flux.
− Exposeu la proposta en públic raonant cadascuna de les parts.
− Determineu de quins elements complementaris caldrà disposar.
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([HUFLFL�FRPSOHPHQWDUL

Descriviu i comenteu els diferents sistemes aplicats en plantes incineradores.
Representeu en cada cas el corresponent diagrama de flux.

Indiqueu per a cada sistema quins contaminants pot tractar.

���0DQFRPXQLWDW�OD�3ODQD

Figura 1: Planta incineradora de Tona (fins 1994).
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���6DQW�$GULj

���0DWDUy

Figura 2: Planta Incineradora de St. Adrià (1992). Llegenda: 1: Fossa residus; 2:
Pop; 3: Triturador; 4: Forn; 5-6: Graelles; 7: Aportació d’aire; 8: Preescalfament per
vapor; 9: Preescalfament per fums; 10: ESP; 11: Ventilador de tir; 12: Xemeneia;
13: Fossa d’escòries; 14: Ventilador aire de combustió; 15: Col·lector pols ESP; 16:
Ventilador aire; 17: Cremador gas natural.

Figura 3: Incineradora de Mataró. Llegenda: 1: Fossa escombraries; 2: Forn; 3:
Caldera; 4: Rentador HCl; 5: ESP; 6: Xemeneia; 7: Sitja cendres volants (pols).
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Figura 4: Mètode de reducció catalítica per a eliminar NOx.

Figura 5: Concepte TCR (Total Cleaning anr recycling).
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$FWLYLWDW� ���� ,QWHUSUHWDFLy� GHO� VLVWHPD� GH� GHSXUDFLy� G¶XQD
IRQHULD��YLVLWD�

Durada prevista: 4 hores.

���2EMHFWLXV

Aplicar els coneixements adquirits a una situació concreta real.

Identificar els diferents focus emissors i les seves característiques.

Identificar els contaminants propis de cadascun dels focus.

Identificar els sistemes d’eliminació i cadascun dels seus elements, tot relacionant-los
amb els contaminants que pretenen eliminar.

���)RQDPHQW

Vegeu els fonaments de les activitats 18 a 24.

���([HUFLFLV

'XUDQW�OD�YLVLWD�

Centres d’interès: Cadena de producció ( fosa del metall, fabricació del motlle i de la
peça, separació peça/motlle, acabat de la peça), matèries primeres, controls de
qualitat i sistemes de depuració.

'HVSUpV�GH�OD�YLVLWD�

Redacteu un informe en què consti:
- Un diagrama de flux del procés de producció, i les primeres matèries

emprades en el procés.
- Identificació i caracterització dels diferents focus i els corresponents efluents.
- Descripció dels sistemes de depuració: establiu un diagrama de flux i el flux

de la càrrega contaminant.
- Efectes dels contaminants emesos sobre l’entorn.

5HVSRQGUH�OHV�VHJ�HQWV�T�HVWLRQV��DGHTXDGHV�D�OD�YLVLWD��

a) Com canviarien els efectes sobre l’entorn de la foneria si en comptes de forn
elèctric disposés d’un forn que s’escalfés amb fuel-oil?

b) Quina diferència hi ha entre l’efluent de la foneria pròpiament dita i el de la secció
d’acabats.

c) Quin és el destí dels residus del sistema de depuració de la foneria?
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Descripció del sistemes de depuració d’una fusteria i d’una fàbrica d’àcid nítric.

���¬FLG�QtWULF

Figura 2: Procés de depuració de les emissions de la torre d’absorció en la
planta d’àcid nítric.

Figura 1: Procés de fabricació d’àcid nítric.
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Figura 3: diagrama de flux d’un sistema de depuració d’una fusteria (pols grollera).


