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Com estalviar aigua sense comprometre la seguretat alimentària
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• Consum d’aigua mensual, anual (m3)

• Cost de l’aigua mensual, anual

• Producció mensual, anual (Hl cervessa, porcs sacrificats, Tn

llet, etc.)

• Anàlisi de dades

• Benchmark, millors pràctiques

• Evaluació de la oportunitat d’estalvi potencial

Procés de millora DMAIC
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• Benchmark Sectorial

Realment consumeixo “molta” aigua?
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• Benchmark Sectorial

− Escorxador avícola (broiler): 12,5-16,6 l/unitat (mínim 9,7 i màxim 19)

− Escorxador de vacú: 500-1000 l/unitat (teòric)

− Escorxador de porc: 250-500 l/unitat (teòric); 300-700 l/unitat

− Elaborats

− Mix de producció

Realment consumeixo “molta” aigua?
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− Escorxador avícola (broiler): 12,5-16,6 l/unitat (mínim 9,7 i màxim 19)

− Escorxador de vacú: 500-1000 l/unitat (teòric)

− Escorxador de porc: 250-500 l/unitat (teòric); 300-700 l/unitat

− Elaborats

− Mix de producció

• Benchmark de Grup industrial

Realment consumeixo “molta” aigua?
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• Benchmark Sectorial

− Escorxador avícola (broiler): 12,5-16,6 l/unitat (mínim 9,7 i màxim 19)

− Escorxador de vacú: 500-1000 l/unitat (teòric)

− Escorxador de porc: 250-500 l/unitat (teòric); 300-700 l/unitat

− Elaborats

− Mix de producció

• Benchmark de Grup industrial

• Anàlisi de la Variabilitat interna

Realment consumeixo “molta” aigua?
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Ahorros en caso de desplazar al 
consumo medio los peores meses

Ahorros en caso de desplazar al menor 
consumo todos los meses
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Consum mitjà

Consum millor mes
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• Balanç de masses detallat

− Líneas o àrees de producció
− Sistemes de refrigeració
− Calderes
− Equips descalcificadors i d’òsmosi, etc
− Depuradora
− Neteja de planta
− Neteja de caixes, gàbies, motlles, etc.
− Neteja de camions
− Altres

Procés de millora DMAIC

Obtenció de dades i propostes de millora

• Disposem a planta de contadors
d’aigua en suficient nombre?

• Ens permeten sectorització d’usos
d’aigua diferents?
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Obtenció de dades i propostes de millora
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• Balanç de masses detallat
• Impacte econòmic del consum

d’aigua en cadascún dels processos

Procés de millora DMAIC

Obtenció de dades i propostes de millora

• Disposem de costos de detall per 
cada ús de l’aigua?



Aigua
d’alimentació

0,53 €/m3

Aigua residual
1,60 €/m3

Aigua a  60 ºC
1,62 €/m3

Aigua residual 
2,69 €/m3

Aigua residual 
1,65 €/m3

Aigua filtrada
0,58 €/m3

Aigua
descalcificada

0,65 €/m3

Vapor 
17,6 €/m3

Aigua residual 
1,72 €/m3

Aigua d’alimentació
a la caldera 
0,91 €/m3

Canon de vertut
1,07 m3

El coste del agua se incrementa en su avance por la 
planta. El valor (coste) de los flujos identificados en 

AquaCheck son una medida crítica para el análisis del 
impacto de los ahorros.

Procés de millora DMAIC
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Lavadora
Unidades 

lavadas

Consumo agua 

(m
3
/año)

Ratio 

(litros/unidad)

Coste del agua 

en uso caliente 

(€/m
3
)

Coste del agua 

en uso fría 

(€/m
3
)

% agua 

caliente
% agua fría

Coste total del 

agua de limpieza 

(€/1000 

unidades)

SASSARO 1 28.224.000   21.000              0,74 3,19 1,54 52 48 1,8

SASSARO 2 24.326.000   40.000              1,64 3,19 1,54 13 87 2,9

MIMASA 7.900.000     13.000              1,65 3,19 1,54 25 75 3,2

BOX 240.500         5.600                23,3 3,19 1,54 26 74 45,8

Procés de millora DMAIC

Obtenció de dades i propostes de millora

Puc mesurar el consum
d’aigua per màquina?

Conec el percentatge
d’ús??

Disposo del càlcul del cost
d’aigua en funció de l’us i 
tractaments que ha rebut?



Volum

m3/any

Cost

€/any

Torres i circuits 
de refrigeració

73.827 124.228

SCAN 605.091 m3/any

PROBE 555.815 m3/any

92% evaluat

Aigua de xarxa

440.173 m3/any

740,532 €

79%
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• Priorització: estalvi d’aigua? 
reducció cost? política 
mediambiental?

• Objectiu

• Recomanacions per l’estalvi
d’aigua / costs
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Reducir Reducir

Uso eficiente del agua, eliminando el uso 
excesivo, el mal uso y las pérdidas por 
causas de mantenimiento o mecánicas

Reducir
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excesivo, el mal uso y las pérdidas por 
causas de mantenimiento o mecánicas

Recuperar

Uso de aguas ya empleadas y de calidad 
suficiente para una segunda aplicación

Recuperar

Uso de aguas ya empleadas y de calidad 
suficiente para una segunda aplicación

Reciclar

Efluentes que se pueden limpiar y reutilizar 
utilizando la mejor tecnología disponible. 
¡Atención a la legislación!

Reciclar

Efluentes que se pueden limpiar y reutilizar 
utilizando la mejor tecnología disponible. 
¡Atención a la legislación!

Recuperar

Reciclar

Els tres pilars del water management



Water savings in blue  Energy savings in red

Recommendation Annual savings
Payback

(month)

Use final rinse water for pre-rinses 92.826 m3 (86.300 €) 12

Eliminate variability in CIP 10.011 m3 (9.300 €) 1

Cooling systems and chillers 5.225 m3 (5.380 € + 54.380 €) 3

Use cold circuit hot water for heating vla valves 3.374 m3 (3.510 € + 11.320 € ) 12

Use cold water as pump seal water 0 m3 (16.200 €) 1

Eliminate variability in seal water 9.325 m3 (3.650 €) 1

Other savings 0 m3 (13.100 €) 1

Total savings 115.761 m3 (203.140 €)
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AquaScan

Com hi arribarem?

AquaSolve
Implementació de 
recomanacions per 

maximitzar l’eficiència de 
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processos

Implementació
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Implementació
de l’estratègia

d’eficiència

• Implementació de solucions

• Implementació de la monitorització

• Análisi de desviacions

Procés de millora DMAIC

Execució de Propostes i Control de Resultats



• Diversey® AquaCheck mesura, analitza i optimitza l'ús d'aigua amb
l'objectiu de millorar l'eficiència operativa i reduir els costos d'aigua i 
energia.

AquaCheck™



AquaCheck™

• Proporcionem una visió completa de la utilizació de recursos comparant-los amb la producció

• A partir de la variabilitat en el consum d’aigua i producció determinen el rang d’estalvis potencials

• Comparativa amb el benchmark sectorial

Com a resultat d’AquaScan:

Com a resultat d’AquaProbe:
• A partir de l'enfocament acordat, estudiem en les àrees objectiu el balanç de masses de les

aplicacions i usos d'aigua

• Obtenció de registres y gràfiques de les mesures i  anàlisi de les dades

• Relació de recomanacions i projectes de reducció d’aigua (i d’energia asociada), determinant volums, 
els imports estimats dels estalvis i del payback (en cas d’inversió)



AquaCheck™

• Aporta Valor quan s’implementa como a projecte de conjunt

• El procés AquaCheck™ es construeix a partir de la confiança i la 
informació compartida

• Diversey treballa amb partners globals que donen suport en les 
seves àrees d’especialització i proporcionen assistència en el  
desenvolupament de solucions específiques



35-40%

Estalviar aigua, compromet la 
seguretat alimentària?



Neteja (identificat): 18,6%
Usos no identificats: 26,6%

Estalviar aigua, compromet la 
seguretat alimentària?
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