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Interfície de predicció de la qualitat de la carn
Sistema en línia de pesatge i gestió de dades en escorxadors
Implementació de la tecnologia Human Nose
Sistema Raman provat per a detecció sexual on-line
Sensor per a predir propietats d’emulsionats carnis
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1- Validat el Sistema Meat Code de traçabilitat

La nova tecnologia permet la 
impressió d’un codi sobre la carn 
per fer un seguiment per fer un seguiment 
automatitzat amb visió artificial 
de peces de porcí, des de 
l’escorxador fins a l’elaborador i 
fins a la curació de pernils. 



2- Sensor de control de qualitat de carn fresca

Sonda manual que incorpora un 
sistema de fibra òptica amb 
tecnologia NIRS que permet 
detectar els pernils PSE i fer-ne 
una classificació molt acurada.
detectar els pernils PSE i fer-ne 
una classificació molt acurada.



3- Interfície de predicció de la qualitat de la carn

Software que facilita la gestió 
de les dades i informació de 
peces de carn, amb 
l’automatització del procés de l’automatització del procés de 
classificació i la millora del 
producte final adaptant el 
procés a cada producte.



4- Sistema en línia de pesatge i gestió de dades en escorxadors

Sistema en línia de pesatge i 
gestió de dades per al control 
del dejú en escorxadors de 
porcs. porcs. 
La nova tecnologia es pot 
adaptar a cada escorxador en 
funció del tipus d’animal que 
rep.



5- Implementació de la tecnologia Human Nose

Tecnologia implementada a 
l’escorxador de porcs de BonÀrea
amb persones entrenades per a 
detectar olor sexual. detectar olor sexual. 
S’ha establert el mètode de 
preparació dels classificadors i el 
manual d’implementació en línia. 



6- Sistema Raman provat per a detecció sexual on-line

S’han fet les primeres proves 
de detecció automàtica d’olor 
sexual en carn de porc 
mitjançant un sistema Ramanmitjançant un sistema Raman
amb resultats prometedors. 
S’està continuant el projecte en 
un Grup Operatiu del DARP. 



7- Sensor per a predir propietats d’emulsionats carnis

Sensor per a predir propietats 
d’emulsionats carnis, 
principalment salsitxes. Ha 
donat excel·lents resultats i donat excel·lents resultats i 
s’està validant a la línia de 
producció d’Argal. S’està 
continuant el projecte en un 
Grup Operatiu del DARP


