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RESUM

El control de les emissions industrials a l'atmosfera a Catalunya, competencia de la Con-

selleria d'Industria i Energia de la Generalitat, es portat a terme per mitja dels mecanismes

propis de la Conselleria i dels diferents organismes dependents, tant publics coin privats, de

seguiment i inspeccio de la contanunacio industrial.

Un d'aquests organismes, el Laboratori del Centre de Medi Ambient, declarat Entitat

Collaboradora en matcria de medi ambient industrial el febrer de 1981, s'incorpora a l'estruc-

tura basica de control a traves de les Sections de Medi Ambient dels respectius Serveis Terri-

torials d'Industria, per requeriment de la industria objecte de la inspeccio determinada per

l'Administracio.
El mart legal en que es mou tota 1'estructura de control es caracteritzat per dos trets

significatius: una normativa redulda referent a nivells d'emissio i una manca de normalitzacio

de la metodologia de presa de mostres i analisi que, juntament amb la complexitat d'aplicacio

de les tecniques de control existents, provoca una sensible disminucio de la significacio de les

dades obtingudes. Aixo fa que per a la necessaria creacio d'un bane de dades que permeti

d'avaluar la incidencia de les diferents emissions de contaminants, calgui dur a terme pre-

viament una sistematica de control mes acurada, la qual ha d'esser complementada amb

l'estudi dels processos industrials.

SUMARI

Exposicio de la sistematica de control de la contaminaeici industrial a 1'atmosfera a Cata-

lunya. Tecniques utilitzades i problematica d'actuacio.

Introduccio

El control de les emissions industrials a l'atmosfera a Catalunya, competen-

cia de la Conselleria d'Industria i Energia de la Generalitat, es portat a terme

per mitja dels mecanismes propis de la Conselleria i dels diferents organismes

dependents, tant publics com privats, de seguiment i inspeccio de la contami-

nacio industrial.
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Un d'aquests organismes, el <<Laboratori del Centre de Medi Ambient>>
(L.C.M.A.), en aquest cas de tipus public, exerceix les seves funcions a 1'<<Es-
cola Tecnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona>> dins la <Universi-
tat Politecnica de Catalunya» . Es una entitat que inicia la seva tasca 1'any 1978
i fou declarada Entitat Collaboradora del Ministerio de Industria y Energia i de
la Conselleria d'Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya en materia
de medi ambient industrial el febrer de 1981.

Aquesta entitat nasque a redos d'allo que estableix Particle 34 del capitol VII
de l'Ordre del 18 d'octubre de 1976 sobre Prevencio i Correccio de la Conta-
minacio Atmosferica d'Origen Industrial en el qual es fixen les condicions de
formacio d'entitats especialitzades en medi ambient industrial atmosferic
(E.C.M.A.I.). Posteriorment, per mitja del Reial Decret 735/1979, modificat
mes tard pel 2624/1979, foren ampliades les funcions d'aquestes entitats sobre
altrcs formes de contaminacio d'origen industrial: aig6es, radiacions, soroll i
residus. La manca d'una estructura minima de funcionament d'un organisme
d'aquest tipus dins la Universitat Politecnica de Catalunya ha fet que I'ambit
de funcionament del L.C.M.A. quedes reduit a la seva funcio inicial, es a dir,
el control de la contaminacio atmosferica, tot i que s'hagin dut a terme dife-
rents estudis en els camps de la contaminacio d'aigiies i de soroll amb la col-
laboracio d'altres organismcs.

El fet de detallar en part la formacio i situacio actual del L.C.M.A., to com
a objecte de fixar la perspectiva des de la qual sera exposat el tema plantejat, el
control de les emissions industrials a l'atmosfera a Catalunya.

Estructura de control. Legislacio actual

L'Entitat Collaboradora s'incorpora a I'estructura basica de control a traves
de Ics Seccions de Medi Ambient dels respcctius Serveis Territorials d'Industria,
connectats amb la Sots-secretaria, la Secretaria i la Direccio General de la Con-
selleria, per requeriment de la indtistria objecte de la inspeccio determinada per
l'Administracio.

El mare legal en que es mou tota aquesta estructura de control, es determi-
nat principalment per:

- Llei de Proteccio de I'Ambicnt Atmosferic 38/1972.
- Decret 833/1975 que desenvolupa la Llei 38/1972.
- Ordre 18 d'octubre de 1976 de Prevencio i Correccio de la Contaminacio

Atmosferica Industrial.
- Rcial Decret 2135/1980 sobre Liberalitzacio Industrial.

Aquesta legisiacio, d'una banda, fixa les linies generals del control de les
emissions industrials a I'atmosfera, determina les competencies administratives,
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CONTROLS D'EMISSIONS INDUSTRIALS A L'ATMOSFERA

Industries tipus A

Industries tipus B

Industries tipus C

Autocontrol cada 15 dies, corn a minim , dell nivells
d'emissio de contaminants ( n.e.c.)

Control per E.C.M.A. I. cada 2 anys, corn a minim,
dels n.e.c.

Autocontrol periodic dels n.e.c.

Control per E.C.M.A. I. cada 3 anys, corn a minim
dels n.e.c.

Control per E.C.M.A.I. cada 5 anys, corn a minim,
dels n.e.c.

Fig. 1 A. - Controls d'emissions industrials per a installacions existents.

DICTAMEN sobre la suficiencia del compliment de
les conditions tecniques de les mesures correctores de
la contaminacio ambiental,

1

Ampliacio industria
Nova installacio
Modificacio proces

CERTIFICACI6 que les installacions de depuracio
installades s'ajusten al projecte.

CERTIFICACI6 que els nivells d ' emissio de conta-
minants, emesos pels focus emissors , son inferiors als
mixims establerts.

Fig. 1 B. - Controls d'cmissions industrials per a noves installations,
ampliacions i modifications de processos.
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relaciona els principals contaminants atmosferics , classifica les activitats indus-

trials segons llur grau potencialment contaminant i estableix els niveIls maxims

d'immissio i d'emissio . De 1'altra Banda , estableix la normativa a seguir respecte

a 1'aprovacio de projectes que formin part d'activitats considerades dins els

grups potencialment contaminants , projectes de noves activitats , modificacions

de processos i ampliacions d'indtistries.

Controls d'emissions industrials a l'atmosfera

Els controls que hom duu a terme a les installacions industrials existents

queden reflectits a la figura 1. A. Cal dir que llur nombre i periodicitat pot va-

riar a criteri de 1'Administracio en funcio de la problematica contaminant de

1'activitat en giiestio.

En allo que respecta a la legalitzacio de les noves installacions industrials,

a les ampliacions i modificacions de processos, 1'esquema de control queda reflec-

tit a la figura 1 B.

Els parametres que cal determinar , diferenciant les installacions de com-

bustio de les de proces de produccio, son els seguents:

Installacions de

combustio

Nivells d 'emissio de contaminants a l'atmosfera

En la legislacio actualment vigent , els nivells d'emissio son referenciats se-

gons tres criteris : un per a installacions existents , un altre per a noves instal-

lacions i finalment un tercer referenciat en el seu moment per al 1980 . Normal-
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Taula 1

NIVELLS MAXIMS D'EMISSIO DE CONTAMINANTS ATMOSFERICS

SEGONS L'ACTIVITAT INDUSTRIAL

Nivells d'emissio

Activitat industrial Contaminant Installacions Previsio

Existents Noves 1980

Fabricacio de la pasta de paper emissio de H2S 10 10 7,5 mg/Nm'

(Pasta al sulfat o kraft) emissio de PSS 500 250 150 mg/Nm'

Metalltirgia no ferria. Alumini emissio de SO, 8 6 3 Kg/Tm Al

emissio de PSS 12 9 3,5 Kg/Tm Al

emissio de fluor 3,6 1,2 - Kg/Tm Al

Installacions de combustio emissio de SO2
industrial

Installacions que utilitzen fuel-oil -gas-oil o fuel-oil BIA 1.700 1.700 850 mg/Nm'

- Fuel-oil mim. 1 4.200 2.500 1.700 mg/Nm'

- Fuel-oil n6m. 2 6.800 5.000 3.400 mg/Nm'

Taula 2

NIVELLS MAXIMS D'EMISSIO DE CONTAMINANTS ATMOSFE,RICS

PER A ACTIVITATS INDUSTRIALS NO ESPECIFICADES

Contaminants Nivells d'emissio

Partfcules solides 150 mg/Nm'

SO2 4.300 mg/Nm'

CO 500 ppm

NO. (mesurat com a NOz) 300 ppm

Fluor total 40 mg/Nm'

Clor 230 mg/Nm'

HC1 460 mg/Nm'

IES 10 mg/Nm'

Opacitat: L'index d'ennegriment no sera superior a
1'1 de l'escala de Ringelmann o al 2 de l'escala
de Bacharach.

[Butll. Soc. Cat. Cien.], Vol. VII, Num. 2, 1986



450 F. X. ROCA I AIUSSON'S

ment els nivells aplicables els componen els dos primers, mentre que el tercer
continua encara com a valor de referencia a aplicar en el futur.

Els nivells maxims permesos son expressats en diferents unitats segons 1'ac-
tivitat industrial (Taula 1). Actualment hi ha catalogades en el Decret 833/1975
unes vint-i-sis activitats amb Ilurs respectius nivells, mentre que a les restants
hom aplica els nivells per a activitats no especificades (Taula 2).

Metodologia i tecniques de control

La inexistencia d'una normativa sobre metodologia de presa de mostres i
d'analisi d'emissio de contaminants fa que els deferents organismes autoritzats
per al control de les emissions industrials segueixin diferents criteris en funcio
de llur experiencia en la posada a punt dels metodes. Aixi, tot i que ha estat
generalitzada la utilitzacio d'una unica metodologia per a uns contaminants en
concret (part dels denominate contaminants principals: particules solides en sus-
pensio, oxids de sofre, oxids de nitrogen, etc.), en la majoria la dispersi6 dels
metodes emprats es prou important.

La metodologia americana, principalment de 1'E.P.A. (Environmental Pro-
tection Agency) es la mes estesa i la que fou adoptada inicialment en el primer
intent de crear a nivell de 1'Estat una xarxa d'organismes de tipus public, tot
dotant a les Escoles Tecniques Superiors d'Enginyers Industrials d'un instrumen-
tal molt especific per al control de la contaminacio atmosferica.

Dins qualscvol metodologia, la presa de mostres constitueix un dcls punts
mes problematics. En el cas de la determinacio de la concentracio de contami-
nants atmosferics, aquest aspecte es fa sensiblement important pel gran nom-
bre de variables o parametres que I'afectcn. Segons la natura del contaminant,
aquestes tecniques de presa de mostres difereixen notablement, essent especifi-
ques per a gasos i per a particules solides en suspensio (PSS). Un dels aspectes
mes diferenciats d'ambdues tecniques es el punt on ha d'esser duta a terme la
presa de mostres. Per a les PSS cal determinar en la installacio industrial el punt
on el flux de gasos s'aproxima mes a les condicions de regim laminar, i per a
gasos, el punt on el flux s'aproxima mes a les condicions de regim turbulent
per tal d'evitar gradients de concentracio per diferencies de densitat.

La norma E.P.A. num. 1 fixa les condicions inicials per a la determinacio
de les PSS (vegeu figura 2), condicions que fan possible 1'aplicaci6 posterior de
la tecnica d'isocinetisme (tecnica en la qual la velocitat d'aspiracio de la mostra
es fa igual a la velocitat ascensional dels gasos en els diferents punts on hom
realitza la presa de mostrcs). En funcio de la situacio de ]a porta de presa de
mostres, horn calcula un nombre determinat de punts de presa de mostra situats
al Ilarg de dos diametres perpendiculars del conducte on es feta la determinacio,
punts fixats per diferents rants per cents de diametre interior. La representati-
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vitat de la presa de mostres , expressada en % d'isocinetisme , es calculada segons
1'equaci6 ( 1), i hom hi considera acceptable un valor compres en un interval
entre 90 i 110.

Isocinctisme =

NVSC x 100

AN x TIM x V
(1)

on NVSC: volum del broquet del sistema de presa de mostres en les condi-
cions de la xemencia.

AN: area del broquet.
TIM: temps de presa de mostres.

V: velocitat dels gasos mesurada al Ilarg d'ambdos diametres.

2

1 I I I I I
3 4 5 6 7

Nombre de diametres distancia B

Punt transversal Distancia

diametre

1 4,4
2 14,6
3 29,6
4 70,4
5 85,4
6 95,6

8 9

Fig. 2 . - Determinacio del nombre de punts transversals. Norma E . P.A. ntim 1
( velocitat i particules solides).

10
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La gran quantitat de parametres que hi intervenen (pressio atmosferica, tem-

peratura ambient, % d'humitat, pressio en xemeneia, temperatura en xeme-

neia, velocitat dels gasos, etc.) i les variations d'aquests degudes be al proces

industrial, be a la impossibilitat fisica de disposar d'un punt de presa de mos-

tres adequat, fan que la metodologia descrita sigui sovint excessivament depen-

dent de l'experiencia de 1'operador. L'esquema de 1'equip necessari per a apli-

car la tecnica descrita de determinacio de les PSS es mostrada a la figura 3.

rf

Fig. 3. - Esquema de 1'equip de determinacio de contaminants atmosferics.

Les tecniques de determinacio de nivells d'emissio de gasos que hom uti-

litza actualment son forca diferents tant en 1'aspecte de ]a presa de mostres

com en el de la tecnica analitica a emprar. En general els sistemes de presa de

mostres es troben dins les tecniques de <<grab sampling>> (recolleccio rapida d'un

volum determinat de gas i aillament dins un recipient impermeable) per a gasos

per als quals existeixen tecniques d'absorcio (transferencia d'un o me's compo-

nents gasosos d'una barreja de gasos a un medi liquid o solid generalment per

mitja del pas d'un volum de mostra a traves d'un tren de borbollejadors que

contenen les diferents solutions absorbents) o be d'adsorcio (concentracio del

contaminant en la capa superficial d'una fase collectora especifica). L'esquema

que es mostra en la figura 3 amb un tren de borbollejadors, un tren d'adsor-

bents o amb qualsevol sistema de recolleccio impermeable (bossa de PTFE, PVC,

etc.), es utilitzable per a les diferents tecniques esmentades.

Totes aquestes tecniques corresponen, principalment, a les utilitzades per a
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dur a terme controls en discontinu de l'activitat industrial, i poden esser com-

plementades emprant analitzadors en continu . Si be la utilitzacio de monitors

en continu proporciona dades mes representatives en relacio amb les variacions

de concentracio del contaminant que experimenten els focus emissors , aquests

equips no sempre poden treballar en les conditions fisiques extremes dels focus

contaminants i, a la dificultat de Ilur disponibilitat , cal afegir la problematica

derivada de la necessitat de dur a terme el calibratge en el mateix lloc de l'acti-

vitat industrial , juntament amb un elevat cost d ' adquisicio i manteniment.

La tecnica de control que recentment ha comencat a esser comercialitzada

i que pot contribuir a resoldre part dels problemes associats amb el control i

1'avaluaci6 efectiva de la incidencia de les emissions de contaminants a l'atmos-

fera, es la que utilitza 1'anomenat sistema LIDAR (Ligth Detection And Ran-

ging ). Aquest sistema permet de disposar d'un ventall prou ampli de longituds

d'ona especifiques per tal d ' avaluar , mitjancant la reflexio d'un feix incident

dirigit per un cano telescopic be al plomall d ' un focus emissor be a la seva area

d'incidencia, els efectes produits segons les conditions de dispersio. L'alt cost

del sistema de condicionament de transport i la necessitat de disposar d'un po-

tent equip de tractament de lades , fa que la seva utilitzacio solament sigui via-

ble per a organismes de caire estatal.

Conclusions

Al llarg dell anteriors apartats , hom ha plantejat els diferents punts que

componen la problematica del control de les emissions industrials a l'atmos-

fera a Catalunya i la formacio i actuacio d'una estructura de control dins un

mart legal caracteritzat per dos trets significatius : una normativa reduida refe-

rent a nivells d'emissio , i una manta de normalitzacid de la metodologia de presa

de mostres i analisi que, juntament amb la complexitat d'aplicacio de les tecni-

ques de control existents , provoca una sensible disminucio de la significacio de

les dades obtingudes . Aixo fa que, per a la necessaria creacio d 'un bane de dades

que permeti d'avaluar ]a incidencia de les diferents emissions de contaminants,

calgui dur a terme previament una sistematica de control mes acurada , que hau-

ra d'esser complementada amb 1'estudi dels processor industrials.
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