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FICHA TECNICA OZONEWASHED 

 

OZONEWASHED é o sistema de aplicação de ozônio da 

OZOXI para beneficiamento de denim. 

Com OZONEWASHED a empresa utiliza ozônio em 

operações na lavadora, no secador / aplicador e na água 

tratada para reuso da estação de efluentes. 

Consideramos o ozônio como um insumo básico, como 

agua e vapor, portanto utilizamos o mesmo conceito de 

distribuição. 

A utilização de ozônio nas operações de lavagem resulta em 

significativa redução de água, vapor e químicos. Gerando 

peças limpas e mantendo as características do denim. 

Processos já desenvolvidos pela OZOXI 

- Amaciamento 

- Estonagem 

- Clareamento 

- Remoção de migração 

- Sky bleaching 

- Remoção de odor da água de reuso. 
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INSTALAÇÃO 

 

O sistema OZONEWASHED, gerador de ozônio e oxigênio, 

deve ser instalado em local arejado e seco. 

A tubulação principal de distribuição de ozônio é instalada 

com mangueiras especiais de teflon e inox ou tubos de aço 

inox 304, posicionadas atrás das maquinas (similar a 

distribuição de vapor) e um dos ramais deve seguir para o 

reservatório de agua tratada (reuso). Linhas secundarias 

interligam a distribuição principal aos equipamentos. 
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ADAPTAÇÃO LAVADORAS 

Adição de Ozônio 

 

O ozônio é adicionado abaixo de nível da agua entre o a 

base da lavadora e o cesto, permitindo a umidificação do 

gás, o tratamento da agua e a oxidação do denim. Em 

lavadoras frontais utilizamos o tubo injetor micro perfurado 

(flauta) e em lavadoras horizontais um distribuidor radial 

abaixo de cada cesto. 

 

 

 

 

 

 

 

A liberação do ozônio para o banho é feita através da 

abertura de válvulas em aço inoxidável e teflon. As válvulas 

podem ser manuais ou automáticas em função do tipo de 

controle das maquinas. 

Deve ser adicionada válvula manual ou automática na 

chaminé da lavadora para impedir a perda de ozônio 

durante o processo. 

LAVADORA FRONTAL
VISTA LATERAL

LAVADORA HORIZONTAL
VISTA FRONTAL
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CESTO

INJETOR
RADIAL
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Remoção de Ozônio 

 

A remoção do ozônio do interior da lavadora após o 

processo permite que ao abrir a maquina o ambiente esteja 

isento de ozônio. 

A remoção pode ser efetuada por: 

- Fechamento da válvula de adição de ozônio minutos 

antes do final do processo, garantindo que o residual 

seja consumido pelo banho e peças (para lavadoras) 

- Insuflamento de ar através de sopradores com saída 

tubulada para o tratamento de efluentes. Neste caso o 

ozônio residual é utilizado para oxidar e desinfetar a 

agua de reuso.  

- Circuito fechado com destruidor de ozônio. Neste caso 

utilizamos um catalizador que promove a quebra do 

ozônio, transformando-o em oxigênio. 

 

 

 

 

 

 

Insuflamento 
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Destruidor catalítico  

 

 

ADAPTAÇÃO SECADORES / APLICADORES 

A adição de ozônio se faz a partir de uma flange na tampa, 

suficiente para difusão do gás no interior. 

A remoção de ozônio pode ser feita por insuflamento ou 

destruidor catalítico. 

No caso de aplicação em secadores, para remoção de 

migração, a própria circulação de ar é suficiente para 

redução do nível de ozônio. 
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ADAPTAÇÃO AGUA DE REUSO 

 

A adição de ozônio no tanque de agua de reuso pode ser 
efetuada de duas maneiras em função da origem do ozônio. 

- Ozônio a partir da linha principal é adicionado a agua 
através de venturi acionado por bomba de circulação 
instalada no tanque de reuso (similar a piscina). Este 
método de dissolução garante alta eficiência na 
oxidação e desinfecção da agua removendo cor e odor. 

- Ozônio a partir da linha de insuflamento é adicionado 
com micro borbulhadores. Neste caso temos alta 
vazão de ar e baixa concentração de ozônio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERAÇÃO DO OZONEWASHED 
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DE

REUSO



          
          
          
 

 
www.ozoxi.com.br  
                                      (11) 3272-9002 

                                                                      Rua Stéfano, 176 – Cambuci – São Paulo/ SP 
 

OZOXI SISTEMAS AMBIENTAIS 
Rua Stéfano, 176 – Cambuci - São Paulo/ SP 

(11) 3272-9002 
OZOXI SISTEMAS AMBIENTAIS 

 

A operação do sistema é simples e pratica, o equipamento 

OW deve ser instalado conforme nossas INSTRUÇÕES DE 

INSTALAÇÃO. 

As receitas são passadas durante o TREINAMENTO inicial. 

O Gerador de oxigênio e ozônio são ligados no inicio do 

período de trabalho mantendo a linha principal 

pressurizada.  

Operação Manual 

Caso nenhuma maquina esteja consumindo ozônio uma 

chave de pressão abre automaticamente a válvula para 

ETE. 

O retorno do gás para as maquinas se dá a partir de um 

botão próximo as maquinas que deve ser acionado no 

momento da utilização. 

Operação Automática 

Um sensor de pressão mantem a pressão da linha principal, 

enviando o excesso para a ETE. 

Os geradores são desligados ao final do período de 

trabalho. 

 

EQUIPAMENTOS OZONEWASHED 
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A OZOXI disponibiliza os equipamentos em três versões, 

OW500, OW1000 e OW3000. 

A nomenclatura dos equipamentos está relacionada a 

capacidade nominal dos equipamentos, portanto o 

equipamento OW500 pode ser utilizado em uma lavadora 

de 500 kg ou em duas lavadoras de 250 kg 

simultaneamente. 

Recomendamos a adaptação de pelo menos o dobro de 

lavadoras do peso nominal, ou seja, OW500 adaptar 2 

lavadoras de 500 kg ou 4 lavadoras de 250 kg garantindo a 

utilização nos tempos parados das maquinas. 

O equipamento OW3000 quando utilizado para clareamento 

deve ter seu uso dedicado, garantindo menor tempo de 

processo. 

Todos os modelos são refrigerados a água, utilizam tensão 

220 V e necessitam de aterramento exclusivo. 

O ar comprimido deve ser seco por refrigeração e passado 

por filtros coalescentes e de carvão ativado. 

Maiores informações nas INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO. 


