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BOD- och COD-behandling

Index textile 
Ett Mellifiq referensprojekt



Index textile, Honduras
Efterfrågan på kläder med tryck ökar hos konsumenter över hela världen, och Honduras är fast beslutet att utöka 
sin inhemska industri. Textiltrycksföretaget Index satsar på att tillgodose efterfrågan på den nordamerikanska 
och internationella marknaden. Företaget grundades 1993 och har idag över 400 medarbetare. Man tillverkar 
enbart högkvalitativa kläder för konumentvarumärken som Under Armour och O’Neill.

Fakta
Namn:

Bransch:

Syfte:

Kapacitet:

Lösning:
Ozonetech RENA Tellus X1000

Storlek (HxBxD):

Total effekt:

Ljudnivå:

Lösningen omfattar:

Index textile

Texiltillverkning och textiltryck

Rening av industriellt avloppsvatten

25 ton per dag

3 500 x 1 812 x 2 135 mm

21kW

49 dB

• Skumuppsamling

• Övervakning

• Styrning

• Inbyggd kapacitetsredundans för framtida ökning av 

avloppsvattenmängder

• Täta laboratorietester av biologiskt och kemiskt 

syrebehov

Stora mängder lösningsmedel och skärpta utsläppskrav 

gjorde att företaget behövde hitta en reningslösning. 

Screentryck kräver stora mängder lösningsmedel som 

i detta fall hamnar i fabrikens avloppsvatten. Dessa 

föreningar, som alkoholer och aldehyder, är svåra att bryta 

ned biologiskt eller på annat sätt. På grund av skärpta 

utsläppskrav var fabriken i stort behov av en effektiv 

lösning, särskilt som företaget inte kunde bygga ett nytt 

avloppsreningsverk eftersom det inte fanns plats för det.

Problemet
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En automatisk screentryckpress.



Lösningen

Utvärdering
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Nivåerna ligger nu under de nya kraven. Systemet 

installerades och driftsattes framgångsrikt på 

plats av våra ingenjörer, inklusive anslutningar 

till uppsamlingstanken, sensorinstallation med 

kalibrering och start av extrautrustning som 

kylsystem, skumuppsamlingssystem och optimering 

av ozonupplösning. Ozonsystemet hanterar 25 ton 

högkoncentrerat avloppsvatten per dag.

Pilotprojekt och omfattande tester ledde till ett 

skräddarsytt fullskaligt system i full skala. Index 

kontaktade Mellifiq på jakt efter ett effektivt 

reningssystem. För att ta reda på kapacitetskraven 

kopplades våra konsulttjänster för pilotprojekt in. Våra 

ingenjörer behandlade det faktiska avloppsvattnet, 

samplat direkt från avloppsströmmen, med hjälp av 

vår pilotanläggning. Efter omfattande tester, med 

Den effektiva oxidationen har gett tydligt resultat. Efter 

installationen minskade COD- och BOD-nivåerna till 

under 20 ppm, vilket ligger under de miljökrav som lagts 

på anläggningen. Prestanda övervakas kontinuerligt 

med integrerade ORP-sensorer och frekventa 

laboratorietester av biologiskt och kemiskt syrebehov.

bland annat filtrering, pH-kontroll och ozonoxidation, 

designades ett fullskaligt system.

Systemet omfattar vårt Ozonetech RENA Tellus X1000 

vattenbehandlingssystem, skumuppsamling samt 

övervakning och styrning. Lösningen levererades med 

inbyggd kapacitetsredundans för att klara ökande 

volymer avloppsvatten.

”Ozonsystemet fungerar. Jag uppskattar verkligen er hjälp för att göra 
detta projekt framgångsrikt.”

Driftchef, sagt efter vår driftsättning på plats

Den kompletta lösningen designad av Mellifiq, inklusive 

ett komplett Ozonetech-ozonsystem med optimerad 

ozoninlösning, styrenhet, syrgasgenerator, kylenhet, 

reaktionstank och skumuppsamling.

Ozonetech-ozonsystemet är anslutet till en uppsamlingstank 

för att kunna uppnå den nödvändiga reaktionstiden.



Om Mellifiq

Elektravägen 53, SE-126 30 Hägersten, Sweden  + 46 10 252 30 00 www.mellifiq.com

Mellifiq är en flerfaldigt prisbelönad företagsgrupp inom miljöteknik som sedan 

början av nittiotalet utvecklats till en världsledande system- och lösningsleverantör 

med flera banbrytande applikationer för industri-, kommun- och fastighetskunder. 

Vi levererar avancerad teknik för att hantera de mest sofistikerade luft-, vatten- och 

energiproblemen.

Mellifiq erbjuder ett komplett utbud av teknologier och lösningar för luft- och 

vattenrening inom många branscher som bearbetningsindustrin, energisektorn, 

mat och dryck, läkemedel, avloppsrening och kommersiella fastigheter.

Mellifiq erbjuder starka och välkända varumärken som Ozonetech, Nodora och 

Water Maid, samt ingenjörstjänster i världsklass och en högklassig meritlista med 

över 40 år av innovation. Vi hjälper våra kunder få de mest effektiva och hållbara 

lösningarna samtidigt som vi skapar maximalt värde för deras företag.

Mellifiq har affärsenheter över hela Europa med huvudkontor i Stockholm där forskning 

och utveckling, produktion, QA och certifiering sker. Vår unika teknik och vår omfattande 

expertis har gjort oss till Center of Excellence för världens mest komplexa projekt och en 

global aktör med installationer på alla sex kontinenter.

Varje dag litar miljoner människor på våra lösningar för ventilation, desinfektion, 

sanitet och luktkontroll. Vi är fast beslutna att höja ribban både för innebörden 

av begreppet rent och industristandarden för teknik, tekniska tjänster och allmän 

entreprenad.

För ytterligare information, besök vår webbplats på www.mellifiq.com


