
COLORO3. Eliminació del color de les aigües residuals industrials d'un escorxador

mitjançant oxidació avançada” 
Ajuts a Iniciatives de Reforç a la competitivitat 2020

Ajusts per a projectes de Reforç competitiu

Amb el suport:



ACO Grup

 1946 Companyia fundada per Josef-Severin Ahlmann

 Sede central en Rendsburg/Büdelsdorf

 5,000 treballadors en més de 40 països (Europa, América, 

Ásia, Oceania, África)

 30 plantes de producció en 15 països

 ACO IBERIA situada en Girona des de fa més de 40 anys



ACO

ACO ofereix soluciones en el cicle complet de l’aigua…

 COLLECT: Captar i recollir l’aigua 
 CLEAN: Pretractament i procés
 HOLD: Atenuar, Contenir i Bombeig
 RELEASE: Depuració i Reutilització



ANTECEDENTS: ACTUA SITUACIÓ MUNDIAL DE L’AIGUA

La indústria càrnia és el quart sector industrial del país, només per darrere de la indústria de
l'automòbil, del petroli i de l’electricitat.

Espanya disposa d'un teixit industrial càrnic format per unes 3.000 empreses, especialment
en zones rurals.

La producció d’aliments requereix d’un alt consum d’aigua, segons l'Organització per a
l'Alimentació i l'Agricultura de les Nacions Unides (FAO), el 70% del consum mundial

d'aigua dolça es consumeix dins de la indústria agroalimentària.

En escorxadors, per dur a terme processos de productius, així com per mantenir les
condicions higièniques, cal un alt consum d'aigua, amb una estimació d’aproximadament 5
litres/kgde pes de l'animal viu.

- Aus: entre 5 i 10 litres d'aigua per animal
- Bestiar vaquí uns 500-1000 litres per animal

Porc uns 250-550 litres per animal.



ANTECEDENTS: ACTUA SITUACIÓ MUNDIAL DE L’AIGUA
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Fuente:



Figura 1. Usos de l'aigua potable en un escorxador,FAO.

ANTECEDENTS:



Figura 2. Tipus d'aigües residuals generades durant el procés productiu, FAO

ANTECEDENTS:



En general, es registra la presència de sang en totes els abocaments i depenent del
sistema de recuperació de l'escorxador, es poden trobar diferents escenaris de
tractament d'aigües residualsal tractar.

Els efluents contenen altes concentracions de compostos orgànics, nitrogen, patògens i
altes temperatures.

A la indústria càrnia és difícil estandarditzar el procés no només a nivell mundial, sinó a
nivell de la mateixa indústria, perquè l’abocament d’aigua és variable i no es constant
durant el dia.

(Tractament d'aigües residuals en escorxadors, AMBIENT 2004).

ANTECEDENTS:



Frigoríficos del Nordeste SA (NORFRISA), és un escorxador dedicat
exclusivament al sacrifici de porcs participa en aquest projecte, com a
escorxador representatiu d’altres escorxadors que voldrien resoldre la
mateixa problemàtica, molts d’ells situats a Catalunya.

Norfrisa va ser fundada el 1972, actualment en col·laboració amb
Cárnica Batallé SA i Frigoríficos Unidos SA, amb una participació del
50% cadascuna.

Disposen d'unes modèliques instal·lacions de més de 16.000 metres
quadrats que els permeten sacrificar 10.000 porcs al dia, amb una
velocitat de cadena de 650 porcs per hora. El producte principal són les
canals de porc i com a productes secundaris s’obtenen les despulles
blanques (estómac, intestins) i les despulles vermelles (ronyons, cors,
llengües, fetges). L’empresa exporta per tot el món.

ANTECEDENTS:



ANTECEDENTS:



NORFRISA realitza un tractament de depuració d'aigües residuals, complint amb la
normativa d'abocament de canals públics establerta per l'Agència Catalana de l'Aigua
(ACA).

NORFRISA com empresa sostenible participa en el projecte per reduir consums d’aigua i
optimitzar en la qualitat final d’aquesta.

Els efluents contenen concentracions de compostos orgànics, sang, nitrogen, patògens i
altes temperatures

Per aquest estudi ens basem en: 

- el concepte bàsic de la Ozó en sang (Ozonoteràpia) i Ozó en aigua l’apliquem en el camp de
l’aigua residual de l’escorxador.

ANTECEDENTS:



OZONOTERÁPIA:

En l'ús mèdic, l’ozó que s'utilitza és una barreja d'O2 O3, també anomenada Ozó Mèdic.

A l’Ozó Mèdic l’O3 es troba present en concentracions 30 vegades inferiors pel que fa a
l'ús industrial(1 a 40 mg / mil·lilitre d'Oxigen).

L'ozó a entre en contacte amb a la sang, reacciona amb els àcids grassos insaturats
convertint-los en ozònids i després en peròxids. El ferro de la sang actua com a
catalític. (L’Ozone Medical: production,posolgie, modes d’applications clíniques, 1938; Autor: Aubourg P).

Millora del metabolisme de l'O2 a nivell dels glòbuls vermells per que indueix un
augment en l'ús de la glucosa, en la ruptura dels àcids.

Efecte sistèmic antibacterià i antiviral causa de la discreta formació de peròxids.

ANTECEDENTS: COMPORTAMENT OZÓ EN LA SANG



ANTECEDENTS: COMPORTAMENT OZÓ EN AIGUA CRUA

- Capacitat d'oxidació d'ozó amb el ferro de la sang dels animals processats y que donen 
color al’aigua residual. (1 gr d' O3 oxida 0.44 gr de Fe 2+)

- Capacitat per eliminar bacteris i virus amb poc temps permanent a l'aigua (elimina E. coli en un 99% 
amb ozó: unes 700 vegades més eficaç que el clor lliure)

- Capacitat per dissociar-se en oxigen evitant impactes sobre el medi ambient  

2 O3 x 3 O2CLOR
DIÒXID

DE CLOR
OZÓ UV

Temps
contacte

Residual 3/4 hores Residual 10 minuts Residual 2 minuts Un sol pas

Obtenció
Clor gas, hipoclorit o 

electròlisis
Àcid clorhídric i Clorit

de sodi

Aire ambient sec o 
oxígen; i Energía 

elèctrica

Energía 
Elèctrica

Capacitat de 
desinfecció

Mitja Alta Molt Alta Mitja

Dependència
del pH

Alta no depèn Baixa no depèn

Generació
subproductes

Trialometans, 
cloramines i altress

AOX
Clorit Bromur

No genera 
subproductes



ANTECEDENTS: GENERACIÓ I MEDICIÓ DE L’OZÓ

Diagrama de flux del procés d’ozonificació en aigua residual (7 gr/h) Mesura de l'ozó amb sensor redox en aigua destil·lada (OzoneLabTM 2020 TM )

 Estudi de l'efectivitat de l'ozó en funció de la temperatura de l'aigua
 Estudi de l’efectivitat de l’ozó en funció del pH de l’aigua
 Valoració de l’efectivitat de l'oxidació avançada generada per l’eliminació de la matèria orgànica de l’aigua
 Valoració de l'efectivitat de l'ozó de l'oxidació avançada generada per l’eliminació dels patògens de l'aigua (E. coli)
 Estudi dels fangs generats en diferents concentracions d'ozó mitjançant anàlisi de sòlids en suspensió.



PLANTA PILOT – SISTEMA COMPLET DEL TRACTAMENT



PLANTA PILOT – RESULTATS ESTUDIS

Numero 
mostres

Temp (ºC) redox (mV)
TEMPS PERMANENCIA 

(min)
MES COLOR PH AMONI E-COLIS

MOSTRA 0 28 42 0 5 98 7,23 2,6x10^4

MOSTRA 1 28 107 10 19 77 6,9 - 1,3x10^4

MOSTRA 2 26 185 20 9 67 6,96 - 1,7x10^4

MOSTRA 3 27 197 30 8 62 8,96 2,7 1,5x10^4

MOSTRA 4 27 152 40 10 55 6,98 - 1,6x10^4

MOSTRA 5 26 280 60 8 42 7,11 1,87 1,6x10^4

MOSTRA 6 27 541 80 7 31 7,08 - 2,7x10^2

MOSTRA 7 26 676 100 7,21 - 91

MOSTRA 8 26 751 120 6 22 7,29 29

MOSTRA 9 28 778 140 5 19 7,51 - 26

MOSTRA 10 28 794 160 - - 7,50 22
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PLANTA PILOT – RESULTATS ESTUDIS



LEGISLACIÓ 1620/2007 - Reutilizació del Agua

ANEXO I.A: CRITERIOS DE CALIDAD PARA LA REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS SEGÚN SUS USOS CALIDAD REQUERIDA



Reutilització de l’agua

REDUCCIÓ CONSUMS AIGUA POTABLE
REDUCCIÓ CÀNON ABOCAMENT AIGUA RESIDUAL
REDUCCIÓ IMPACTE AMBIENTAL

US DE L’AIGUA RESIDUAL 
ESCORXADOR

REUTILIZACIÓ NETEJA CAMIONS

REUTILIZACIÓ AIGUA DE REG



ACO,

Committed to excellence 

with passion


