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Simbologia 

 

Adsorció  

 

Δb Densitat total del carbó  [gr/m3]    

ΔPb Caiguda de pressió del sistema  [m H2O] 

θA  Temps d’adsorció   [h] 

θD  Temps de desorció   [h] 

θs  Hores d’operació del sistema   [h]  

Cc  Cost del carbó   [€] 

CA  Cost total de l’equip del adsorbidor   [€] 

Ccl  Cost de mà d’obra per el reemplaçament del carbó   [€] 

Ccw  Cost de l’aigua de refredament   [€] 

Cs  Cost del vapor   [€] 

Cv  Cost del recipient   [€]  

CRCc  Cost del reemplaçament del carbó   [€] 

CRCs  Cost de recuperació del capital per el sistema de l’adsorbidor   [€] 

CRFc  Factor de recuperació del capital per el carbó per una vida del carbó de 5 anys i 

un 7% de taxes d’interès   [€] 

D  Diàmetre del recipient   [m]  

E  Eficiència de control de COV del l’adosrbidor   [%]  

H  Capçal requerit   [m]  

hpsf  Potència del ventilador del sistema   [KW] 

hpcwp Potència de la bomba d’aigua de refredament   [KW] 

L  Longitud del recipient   [m] 

Mc  Carga total de carbó per un sistema operant en continu   [gr] 

Mc’  Requeriment de carbó per recipient adsorbidor   [gr] 
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mcov  Carga de COV d’entrada   [gr/h]  

NA  Nombre de llits d’adosrció    

ND  Nombre de llits de desorció 

pcov  Valor de revenda del COV recuperat   [€] 

Pcw  Preu de l’agua de refredament   [€] 

ps  Preu del vapor   [€] 

Q’  Relació de cabal volumètric per recipient adsorbidor   [m3/s] 

qcw  Flux d’aigua de refredament   [m3/s]    

Rc  Relació del cost de l’equip del adsorbidor i el cost del recipient i del carbó 

RC  Recuperació de crèdits   [€] 

S  Àrea superficial del recipient   [m2] 

s  Gravetat específica del fluid relatiu a l’aigua a 60ºF 

ta,g  Tolerància permesa en la distribució del gas   [m]  

tb  Espessor del llit de carbó   [m] 

ICT  Inversió del capital total   [€]  

vb  Velocitat superficial del llit   [m/s] 

wc  Capacitat de treball del carbó   [gr COV/gr carbó] 

we   Capacitat d’equilibri del carbó en l’entrada de l’adsorbidor    [gr COV/gr carbó] 

  

 

Oxidació 

 

Δhcw Calor de combustió del corrent residual 

Δhci  Calor de combustió del component i a 25ºC 

Cpm aire  Capacitat calorífica de l’aire entre 77ºF i 1375ºF 

EC Cost de l’equip 

LELmix  Límit inferior d’explosivitat de la barreja de components 

LELj  Límit inferior d’explosivitat del component j 

n Nombre de components combustibles en la barreja  

Qaf  Requeriments de combustible auxiliar 
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Tfi  Temperatura d’operació del incinerador 

Tfo  Temperatura del gas de sortida 

Twi  Temperatura del gas residual d’entrada 

Two  Temperatura del gas residual al final del preescalfador 

Vcat Volum del catalitzador 

xi  Fracció volumètrica del component combustible  
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Acrònims 

BREF  BAT Reference Document  

COV  Compost orgànic volàtil 

EPA  Environmental Protection Agency 

USEPA  Environmental Protection Agency of Unitat States 

FII  Fòrum d’intercanvi d’informació 

GAC  Granular Activated Carbon 

GWP  Global Warming Potencial 

IIAA  Intervenció Intergal de l’Administració Ambiental 

IPPC  Integrated Pollution Prevention and Control 

LEL  Lower Explosive Limit 

MTD  Millor tècnica disponible 

OCR  Oxidació catalítica regenerativa 

OTR  Oxidació tèrmica regenerativa 

PAC  Powder Activated Carbon 

 

 

Equivalències 

Sistema americà Sistema internacional Equivalències 
Pound lb Grams g 1 lb = 453,59 g 
Foot 
Square foot 
Cubic foot 

ft 
ft2 

ft3 

Metres 
Metres quadrats 
Metres cúbics 

m 
m2 

m3 

1 ft  =  0,304 m 
1 ft2 = 0,093 m 
1 ft3 = 0,028 m 

Gallon gal Litres 
Metres cúbics 

l 
m3 

1 gal = 4,546 l 
1 gal = 0,004546 m3 

Inch in metres M 1 in = 0,0254 m 
British termal unit BTU Kilowatt hora KWh 1 BTU = 2,93·10-4 KWh 
Fahrenheit ºF Kelvin 

Celsius 
K 
ºC 

1ºF = 256 K 
1ºF = -17,222 ºC 

horsepower hp Kilowatt KW 1 hp = 0,746 KW 
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