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Disseny Higiènic

Un molt alt nivell de neteja dels equips i instal·lacions és 
imprescindible per la producció d’aliments sans i segurs 

• Criteri basic al iniciar un nou projecte. 

• PCC: químics, físics, microbiològics,..

• Pràctica multidisciplinària i Integral. 

• Facilita producció, permet l’efectivitat i l’eficiència de 
N+D i evita la presencia focus de contaminació

• Afavoreix Seguretat i higiene laboral

• Inversió rentable 

• A Tots els nivells…



• Ubicació

• Exteriors

• Zonificació

• Lay-Out

• Construcció locals

• Ambient

• Serveis auxiliars

• Instal·lacions

• Equips producció

• Instrumentació

• Equips neteja,

• ….

Disseny Higiènic



Log Mo/Mt = K t

• Mo = Massa de brutícia inicial

• Mt = Massa de brutícia final. (Depèn nivell de risc)

• t = Temps

• K = Constant que depèn de:

1. Tipus de la superfície a tractar

2. Tipus de brutícia adherida

3. Temperatura

4. Acció mecànica 

5. Detergent

Detergència



Log N0/Nt = kd · t

No = Població inicial
Nt = Població final. (Depèn nivell de risc)
t = Temps
Coeficient de desinfecció (Kd) depèn de:

– Naturalesa del microorganisme/població

– Naturalesa i concentració del desinfectant

– Presencia de brutícia

– Temperatura

– Efecte mecànic

– Naturalesa i rugositat de la superfície

Desinfecció química:



Log Mo/Mt = K t

+

Log N0/Nt = kd · t



• Per molt que fem servir els millor productes, i  
processos de neteja si aquests no contacten 
amb la bruticia no serveix de res i el risc és 
molt alt. 

• Un bon disseny higiènic ho preveu

• En sistemes CIP: 100% disseny

• En sistemes OPC: 

– Disseny

– Facilitat Desmuntage

– Facilitat Acces humà

Accesibilitat



1. Accessibilitat en equips producció

2. Materials superfícies

3. Visibilitat procés

4. Mobilitat microorganismes

5. Absència humitat

Factors Clau:
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Equip producció

• Nivell màxim d’atenció

• Protecció aliment de la contaminació exterior

• Segons procés equips oberts o tancats

• Ubicació apropiada per la neteja i la inspecció. Accessibles 
100%

• Auto-drenables por gravetat

• Adequats al producte processat:

– Abrasiu o no

– Cru, asèptic
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Equips producció

• Facilitat manteniment

• No espais morts

• No esquerdes o forats

• Tots els angles arrodonits, interiors i exteriors si es 
possible.

• Si no neteja CIP, totalment desmuntables o accessibles

• Instal·lacions elèctriques: 
– Estanques: prensaestopes. 

– Botoneres, tàctils o netejables

– Motors protegits
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Línies transport fluids

• Minimitzar unions desmuntables

• Canvi diàmetre correcte:

• Compressió correcta acoblaments: 

– 1,5 – 2,5 N/mm2

• Suficients suports per evitar “U”

• Separació altres objectes, sostres, parets.

• Soldadures correctes: cordó, alineació, sense arestes



Soldaduras



Zones baix fluxe



Exemples mal disseny:



Exemples mal disseny:



Exemples mal disseny:



Exemples mal disseny:



Exemples mal disseny:
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Equips producció amb 
moviment

• Bombes: 
– Cos separat del motor

– Fàcilment desmontables

– Tanques mecàniques estanques

– Colocació correcta per escurrigut.

– Activar sempre en neteja

• Vàlvules:
– Preferiblement seient

– Papallona: revisión periódica

– Diafragma: material !!

– Bola: només aigua
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Equips producció. 
Tancs

• Tapes d’una peça en forma de U invertida

• Angles arrodonits r=3cm

• Fons amb pendent min. 4%

• Entrades netejables

• Sortida en el punt mes baix

• Il·luminació i inspecció

• Rugositat paret 0,8µm

• Sistema de neteja adequat

• Deairejador higiènic
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Equips producció

• Agitadors:

– Preferiblement entrada superior

– Seguretat entrada oli reductor

– Subjecció inferior higiènica

– Eixos i pales llises, continues i massisses

– Trencaaigües netejables a totes les cares

– Activació durant neteja



Agitadors



Plataformes, escales
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Equips Auxiliars

• Manegues transport fluid alimentari:

– Material higiènic

– Connexió higiènica

– Canvi periòdic

• Instrumentació:

– Instal·lació adequada 

– Líquids de membranes “food grade”

– T: profunditat < diàmetre tub:  

VT = Vt x 0,15
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Cintes Transportadores

• Material higiènic

• Ull guies!

• Color

• Rugositat

• Diseño higiènic

• Fàcil desembragatge per neteja

• Millor contínues

• Motors tambor

• Reposició periòdica

• Sistemes de neteja
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Cintes Transportadores



1. Inert a aliment

2. No porosos

3. No absorbents

4. No tòxics

5. Resistents a la corrosió

6. Resistents a la temperatura

7. Resistents a productes i equips de neteja

8. Estables mecànicament

9. Acabat superficial llis i mínima rugositat

Característiques 
Materials 
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Tipus de Materials

• Materials equips:

– Acer Inoxidable

– Materials Polimèrics

– Elastòmers

– Materials Secundaris: Alumini, metacrilat

– Lubricants alimentaris

– Líquids transmissors senyals

– Adhesius



Tipus de superfície eliminació greix %

1. Vidre 99

2. Porcellana 90

3. Acer inoxidable 80

4. Alumini 70

5. Goma – cautxú 30

6. Polímers Plàstics 20

El mateix procés aplicat: resultat molt diferent. 

Definir disseny i procés pel més problemàtic

Superficie



Retenció brutícia:

• Forces capil·lars: líquids

• Raons geomètriques: sòlids

• Forces electro-estàtiques: poca importància en 

processos aquosos

• Ponts hidrogen entre brutícia i substrat polar

• Forces Van der Waals:

• Polars o apolars

• Mes força si substrat i brutícia coincideixen

• Ex 1: polietilè i hidrocarbur, olis. Apolars

• Ex 2: cotó i argila. Polars

Detergència



� La rugositat d’una superfície es defineix com el valor 
mig de la distancia entre els pics i el fons de les valls 
de las ondulacions que s’observen en el perfil de la 
superfície d’un material, al fer un tall en ell. 
Recomanació Ra<1,6 µm

� Com menor sigui la rugositat de la superfície a 
netejar major serà el valor de k  i, per tant, més 
ràpid serà el procés de neteja.

Rugositat



Rugositat

vidre

acèr inox

plàstic



Inox 304





• La majora de metalls es troben a la natura en forma 

d’òxids o sulfurs

• Només es poden obtenir amb aportació de gran 

quantitat d’ energia. Inestables

• En contacte con el medi ambient tendeixen a 

recuperar el seu estat natural: Corrosió.

• L’acer ordinari exposat als elements es forma òxid 

de ferro en forma de pols.

Materials. Metalls:



• L’adició de Crom i Niquel a l’acer el fa resistent a la 

corrosió en tota la seva massa, no es pela

• L’inox s’oxida fent una capa d’òxid de crom molt 

densa que protegeix

• Depèn del tipus d’inox més o menys resistent:

• Tot i això poden patir corrosió: coloració irisades o 

grogoses, micropunts, pitting, galvànica, stress,...

• Àcid clorhídrica, sulfuric, lleixius, pila galvanica, 

complexants forts,…

Materials. Acer inoxidable:

C Mn P S Si Cr Ni Mo

SS304 0.08 2.0 0.045 0.03 1.0 18.0-20.0 8.0-10.0 -

SS316 0.08 2.0 0.045 0.03 1.0 16.0-18.0 10.0-14.0 2.0-3.0



• Principals plàstics: PP (Polipropilè), PVC, PC 

(policarbonat), PE (polietilè), PTFE (Teflon), Nylon,...

• PTFE pot ser porós i difícil de netejar

• Dèbils a l’acció mecànica

• Deformables tèrmicament

• Resistència química superior

• Hidròfobs

• Color blau preferible

• Utensilis neteja

Materials. Plàstics
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Materials. Elastòmers

• Elastòmers: NR, EPDM, NBR, Viton, Silicona: 

• No porós >1 µm, 

• Resistència als productes 

• NBR: fins 135ºC mig preu bona resistència

• EPDM: no resistent oli o greix. Fins 160ºC

• Vitón: per altes temperatures fins 180ºc  No resistent amines

• Silicona: bona front sosa i lleixiu. Bona a baixes temperatures 
però no vapor

• Tenir en compte expansió durant escalfament i no excés 
compressió. El elastòmer no es comprensible es deformable: 
màxima deformació cap a fora i cap a dins: 0,2mm





Materials. Terres

Familia Descripció

Rajola antiácida
Revestiment realitzat amb rajoles i massilles 
antiàcides, d’altíssima resistència mecànica, 
química i tèrmiques.

Sistemes 
Cimentosos

No resistencia química

Epoxi

Sistemes en base a resines epoxi, de gran 
resistència química i mecànica, amb acabat llis o 
antilliscant, industrial o decoratiu, des de 150 
micres a 6 mil·límetres de gruix.

Metacrilat 
(MMA)

Sistemes de molt ràpida posta en marxa, de 
excel·lents resistències mecàniques i bones 
resistències químiques, especialment indicat per 
cambres frigorífiques.

Poliuretà
Sistemes de ràpid enduriment i molt alta 
resistència química, mecànica i tèrmica. Acabat llis 
o antilliscant, de 4 a 9 mil·límetres de gruix



Materials. Terres



Taula Resistència 
Materials

https://www.merefsa.com/tools/util_re
sistenciaquimica.html

http://www.genebre.es/documentos/otro
s/Tabla%20compatibilidad%20qu%C3%AD
mica.pdf

http://tecno-products.com/tabla-de-
compatibilidad/



Mobilitat microorganismes



Mobilitat microorganismes



Mobilitat microorganismes
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Utensilis de neteja

• Acostumen a abraçar grans àrees:
– Poden acumular i propagar contaminants

– Estudis parlen que un 47% presencia Listeria Spp en 
utensilis de neteja

• Necessaris sistemes controlats de N+D i secat dels 
utensilis

• Criteris de disseny higiènic:
– No absorbents, no porós, Ra <0,8 micres

– Codi colors per àrees

– Facilitat neteja: desmuntatge o compactes

– Materials aptes: netejables i resistents tª

– Ex. Raspall UST Vikan.
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Visibilitat

• Básica en neteges OPC

• Iluminació correcta

• Correcta ubicació

• Desmuntatge

• Evitar ombres

• Colors clars

• Evitar “boira” en fases de 
neteja.

• Extracció correcta

• Per neteja i inspecció
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Humitat superficies

• Humitat necessitat básica microorganismes

• Afavorir el secat

• Correcte escorregut maquines

• Inclinació Terres i desaigües

• Minimitzar aigua durant producció



• Muntatges incorrectes o arrancades de nova maquinaria

• Dissenys incorrectes que no permeten l'accés a tots els 
punts per netejar.

• No es poden desmuntar correctament

• Dissenys d’edifici anòmals que no permeten netejar

• Materials no “rentables” (no resistents)

• Mal estat de materials: ferro oxidat, juntes en mal estat

• No sistemes de neteja adequats

• Desguassos mal dissenyats o modificats

• Insuficient drenatge

Origen contaminacions per 
mal disseny: 



Dades estàdistiques

• Causes en percentatge de 776 intoxicacions 
alimentaries ocorregudes en EUA:

(suma més de 100 por la multiplicitat de causa en alguns casos)

• Insuficient refrigeració: 82 %

• Incorrecte tractament tèrmic:32%

• Incorrecte magatzematge: 25%

• Matèries primeres contaminades: 23%

• Causes desconegudes: 18%

• Persones Infectades: 15%

• Contaminació creuada: 4%

• Incorrecta neteja i desinfecció: 4%
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Conclusions Finals

• Disseny sostenible

• No solució global, cada fàbrica és diferent

• Valorar a las persones son les que donen valor al 
producte = Formació

• Normalment accidents alimentaris es donen per 
negligències i errors humans

• Qualsevol canvi per petit que sigui pot afectar a la 
seguretat

• Important observar des de tots els angles

• Tot el món involucrat
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Generalment l’origen dels 
problemes microbiològics 
greus es veuen a simple 

vista...

...això sí, s’han de saber trobar



Muchas Gracias
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