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Destruição de ozônio com tecnologia UV em
fábrica de engarrafamento na Colômbia
Soluções Trojan Technologies:
Aquafine UV Logic Series
PROBLEMA

O ozônio é um desinfetante amplamente utilizado nas indústrias de bebidas no
tratamento da água. No entanto, a presença de ozônio residual gera problemas de
degradação de cor e sabor no produto acabado.

SOLUÇÃO

Remoção total de ozônio com tratamento ultravioleta em um comprimento de onda de
254 nm e uma dose de 90 mJ/cm.

VALOR AGREGADO

Solução completa entre entrega de tecnologia e suporte técnico de serviços.

ANTECEDENTES
Até 2021, um engarrafador de prestígio em Bogotá, Colômbia, pretende implementar
uma nova linha de produção que ampliaria a capacidade da usina em 200 m3/h. Para
isso, a usina teve que estender sua concessão de exploração de águas subterrâneas, e
aplicar um tratamento adequado que condigou a água a níveis aceitáveis de produção.
Como parte desse processo, o cliente implementa uma etapa de ozonação para garantir
a remoção completa dos microrganismos sendo um mecanismo de desinfecção
altamente eficaz. No entanto, o ozônio afeta as propriedades organolépticas das
bebidas, em termos de degradação da cor e do sabor dos produtos acabados, por isso
parte da integração da nova linha, incluiu um sistema de destruição total de ozônio que
permitiria passar de uma concentração inicial de 0,5 ppm para 0,0 ppm.

SOLUÇÃO

O projeto teve uma abordagem não só com o engarrafador como usuário final da nossa
tecnologia, mas também envolveu um trabalho técnico com o integrador, uma empresa de
engenharia reconhecida no nível latino-americano especializada na vertical F&B.

Gráfico 1-Aquafine UVLogics 12AL40

O bom relacionamento construído com o cliente final, posicionou-nos como fornecedor
recomendado antes das empresas licitantes, e com estes o orçamento inicial foi
desenvolvido com os equipamentos da série Trojan UV Logics 08AL30, com capacidade de
tratamento de 220 m3/h. Nos meses desde a licitação e sua premiação, a fábrica de Trojan
decide descontinuar a referência recomendada, o que nos levou a oferecer um equipamento
Aquafine UV Logics 12AL40, com capacidade de 300 m3/h. O modelo atualcom capacidade
imediatamente menor (06AL30) possui capacidade de tratamento de 120 m3/hpara as
condições de destruição de ozônio exigidas pelo cliente. Assim, nossa proposta optou pelo
equipamento de uma capacidade superdimensionada e, levando em conta o compromisso
orçamentário adquirido com o cliente a partir da fase de projeto, mantivemos o preço de
uma versão melhorada e que permitirá ao cliente trabalhar com futuras expansões na fábrica
sem fazer investimentos adicionais em tecnologia UV.
O equipamento da série UV Logics remove o ozônio residual a um comprimento de onda de
254 nm; o mecanismo é baseado na absorção da luz UV por ozônio que é efetivamente
dividido em oxigênio dissolvido. A série utiliza as lâmpadas de baixa pressão e alta saída
(LPHO) mais avançadas do setor, que fornecem a energia necessária para atender à redução
do dimensionamento de espaço reduzido.
Como parte da solução, um medidor de ozônio em linha é integrado na saída do ozonador
e um medidor de baixo alcance na saída da unidade UV. Dessa forma, é assegurado que a
concentração recebida pelo UV esteja dentro do valor estabelecido no projeto, e que valores
próximos a zero estão sendo alcançados na saída.

Gráfico 2-Remoção de ozônio residual

OFERTA DIFERENCIADA

As características técnicas dos equipamentos da Trojan
Technologies são superiores às dos concorrentes do projeto,
sem falar, que o prestígio e o bom nome da nossa marca, nos
construíram um legado de peso na Colômbia. A conta-chave
não estava disposta a apostar em marcas sem
reconhecimento em suas plantas e sem uma base instalada
que pudesse suportar o desempenho esperado para uma
das maiores instalações de produção de bebidas do país.

Com o apoio da fábrica e da equipe local, foi possível
abordar uma comparação individual das especificações
versus a concorrência, onde se refletiu as grandes vantagens
técnicas e comerciais da nossa solução, e que estão
resumidas na Tabela 1, como base na defesa da proposta
perante o integrador e cliente final.

Trojan Technologies

Competidores

Desinfecção de ozônio

90 mJ/cm2 é garantido, ajustando o UVT. (O projeto
envolve UVT, fluxo e 90 mJ/cm2. Esta dose é
garantida no final da vida útil das lâmpadas)

TDS só comunica de 40 mJ/cm2
a 98% de UVT

Comprimento de onda

Comprimentos de onda são cobertos por diferentes
aplicações (Há um comprimento de onda de 185 nm
para redução e descremento do TOC e 254 nm para
desinfecção e destruição de ozônio)

Nas especificações só
se fala de 254 nm

Tipo de tela

Digital colorida (Indica status da lâmpada,
temporizador, água e temperatura do cilindro, sinal de
lâmpada desligado. Isso permite que todas as
informações de controle de equipamentos e
processos sejam visualizadas em uma única tela)

Digital com várias telas que são
acessadas por setas. As variáveis
necessárias não são exibidas.

Portas adicionais
padrão

Ventilação, drenagem, amostragem (Permite que as
operações de controle de processos e manutenção
sejam realizadas com mais facilidade)

Drenagem

Direção de ﬂuxo

De qualquer forma (facilita a montagem em linhas
novas ou antigas, pois o equipamento funciona em
ambas as direções)

Só em um sentido

As bases podem ser ancoradas e o cilindro girado a
Facilidade de instalação 45, 90 ou 180 ° (Facilita a montagem de linhas novas e
antigas. Esta função dá grande versatilidade ao
equipamento)

Serviço técnico local

Experiência

Sim (Temos engenheiros de serviços técnicos sediados
em Bogotá e Cali para atender a qualquer pedido de
manutenção e revisões)
A Trojan Technologies tem equipamentos instalados
em todas as plantas da conta-chave na Colômbia, em
aplicações de desinfecção e destruição de ozônio

A instalação é apenas em L

Não

Nenhuma planta

CONCLUSÃO

A base instalada deste cliente na Colômbia é de cerca de 60 equipamentos em todo o país para diferentes aplicações de
desinfecção e desinfecção de ozônio, o que gerou confiança na marca com excelente suporte em termos de fornecimento de
peças de reposição, equipamentos e serviço técnico. Além disso, a relação com influências decisivas no escritório central, como a
equipe nacional de coordenadores de gestão da qualidade de água potável, bem como a abordagem com os diferentes níveis de
atuação em todas as usinas, construiu um vínculo de confiança e cooperação com vistas à obtenção dos mais altos padrões de
água como matéria-prima fundamental na indústria de bebidas. A Pepsi reconhece o Grupo de Qualidade da Água da Danaher
como um parceiro estratégico, não apenas em termos de soluções de tratamento UV, mas também como fornecedora de
equipamentos analíticos de laboratório e processos.
Não só o valor agregado pelo dimensionamento extra do equipamento e a justificativa técnica foram decisivos na decisão. O
suporte ao serviço prestado pela subsidiária por 5 anos em termos de inventário, start-up de equipamentos e acompanhamentos
de manutenção, impactou positivamente na seleção da marca Trojan Technologies.

