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Resum 

Aquest projecte consisteix en la implementació de la Norma ISO 22716 de Bones Pràctiques 

Cosmètiques a la secció d’envasat de la nostra planta de producció.  

S’ha començat per fer una primera inspecció en cadascuna de les zones que interactuen en el procés 

d’envasat, i a partir d’aquí s’han fet una sèrie de propostes de millora segons el text original de la 

Norma.  

S’ha previst la implementació de totes les mesures correctores proposades, tant a nivell de procés com 

a nivell de costos.  

Aquestes propostes de millora es basen en la reducció del risc de contaminacions creuades, de 

contaminacions per contacte amb el producte i en l’augment de la qualitat de l’aire a la planta.  

Finalment s’ha realitzat una previsió i anàlisi dels resultats que obtindrem després de la realització del 

projecte, tant en referència al producte com al funcionament d’alguns dels equips instal·lats.  
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Abstract 

This project consists in adjust the packaging section of our production plant to ISO Norm 22716, 

about Good Manufacturing Practices of Cosmetic Products.  

We have started by a previous inspection in each zone which interacts in the packaging process, and 

then we have made a list of improvement proposals according to the original version of the Norm.  

We have planned the implementation of all proposed corrective actions, in terms of production and in 

terms of costs.  

These proposed measures are based on reducing the risk of cross-contamination between products, 

decreasing the risk of contamination by contact and increasing the air quality inside the plant.  

Finally, we have made a forecast and analysis of the results we would get after the implementation of 

corrective actions, referring to the product and the functioning of some equipment installed.  
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Introducció 

1.1. Què és la ISO 22716?  

UNE-EN ISO 22716:2007 és la denominació de la norma en la qual basarem el nostre projecte. 

També coneguda com a Guia de Bones Pràctiques de Fabricació de Productes Cosmètics, aquesta 

norma internacional fou redactada pel comitè tècnic AEN/CTN 84, Olis Essencials i Productes 

Cosmètics, lligat a Stanpa (Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica), i posteriorment revisada i 

aprovada pel CEN (Comitè Europeu de Normalització).  

La principal diferència entre una norma ISO i un reglament rau en que la primera és generalment 

voluntària, i el segon és d’obligat compliment. Malgrat això, existeix una tendència creixent per part 

de les empreses, independentment del sector al qual pertanyin, d’implementar les normes ISO i 

d’estandarditzar així els seus procediments. 

En el nostre cas, la ISO 22716:2007 està destinada a donar a les empreses del sector cosmètic una guia 

de Bones Pràctiques de Fabricació o Manufactura (BPF), mitjançant la combinació de factors humans, 

tècnics i administratius dels quals disposem.  

Aquesta norma contempla la part del procés que comença a la recepció de matèries primeres i finalitza 

en l’expedició del producte acabat. Afecta exclusivament a la qualitat del producte, tenint com a 

objectiu protegir al consumidor i assegurar que el producte li arribi en les millors condicions possibles. 

       

 

 

 

 

 

 

ISO 22716:2007, pg7. Pt 1: Objeto y campo de aplicación  

 

 

“Esta norma internacional proporciona directrices para la producción, control, 

almacenamiento y expedición de productos cosméticos.  

Estas directrices abarcan los aspectos de la calidad del producto pero, globalmente, no 

incluyen los aspectos referentes a la seguridad del personal presente en las zonas de trabajo, 

ni los aspectos referentes a la protección del medio ambiente.  

Los aspectos referentes a la seguridad y al medio ambiente son responsabilidades inherentes 

a la empresa y podrían ser reguladas por la legislación y las reglamentaciones locales.  

Estas directrices no son aplicables a las actividades de investigación y desarrollo ni a la 

distribución del producto acabado.”  
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1.2. Importància de la implementació de la Norma  

  Per entendre la importància de la implementació de la norma ISO 22716, hem d’analitzar el 

reglament de cosmètica el qual està en vigor, el Reglament (CE) Nº 1223/2009 del Parlament Europeu 

i del Consell, del 30 de Novembre de 2009, sobre Productes Cosmètics.  

Fins el dia 11 de Juliol del 2013 aquest reglament va conviure amb l’anterior Directiva de cosmètics, 

però a partir d’aquesta data va passar a ser d’obligat compliment i l’antiga Directiva fou derogada, cosa 

que va comportar tot un seguit de canvis en les empreses cosmètiques. 

 

 

 

Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009 sobre 

los productos cosméticos, pg. 64, Artículo 1: Ámbito de aplicación y objetivo. 

A grans trets, aquest reglament imposa una sèrie de normes referents a la producció i distribució dels 

productes cosmètics. Alguns dels punts que contempla són els següents:  

o La notificació de tots els productes cosmètics que es posen en el mercat al CPNP, un 

portal electrònic europeu, de forma que és possible realitzar una sola notificació perquè 

el producte sigui reconegut per les Autoritats dels Estats Membres que vulguem.  

o La publicitat enganyosa en l’etiquetatge 

o Les falsificacions de productes cosmètics  

o El llistat d’ingredients prohibits en cosmètics, així com el dels ingredients restringits a 

partir d’una certa concentració.  

o Certs temes burocràtics, com la preparació de la documentació referent als productes, o 

bé les responsabilitats que han d’assumir els distribuïdors o els fabricants sobre els 

cosmètics que es posen en el mercat.   

En el cas que ens ocupa, però, hem d’analitzar l’article 8 del Reglament, que diu el següent:  

 

 

 

 

 

Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009 

sobre los productos cosméticos, pg. 67, Artículo 8: Buenas prácticas de fabricación  

“El presente Reglamento establece las normas que deben cumplir todos los productos 

cosméticos comercializados, con objeto de velar por el funcionamiento del mercado interior 

y lograr un elevado nivel de protección de la salud humana.”  

“1. La fabricación de los productos cosméticos se efectuará conforme a buenas prácticas 

de fabricación a fin de velar por el logro de los objetivos del artículo 1.  

2. Se presumirá la conformidad con buenas prácticas de fabricación cuando la fabricación 

se ajuste a las normas armonizadas pertinentes, cuyas referencias hayan sido publicadas en 

el Diario Oficial de la Unión Europea. “  
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Amb això es posa de manifest que la implementació de la ISO 22716, al ser una Guia de Bones 

Pràctiques cosmètiques, cobra especial importància. Adaptar la planta a aquesta norma ens assegurarà 

el compliment de les bones pràctiques, ja que està relacionat amb el mencionat reglament europeu 

de cosmètics.  

A banda d’això, si disposem de la certificació de la ISO 22716: 

1. Li estem donant al client una garantia de qualitat del nostre producte. 

2. Ens assegurem que estem portant a terme el procés de producció d’una forma estandarditzada i 

harmonitzada, la qual cosa farà més fàcil la gestió.  

3. Ens donarà una idea de “com estem?”, com duem a terme el procés actualment i si estem molt 

lluny o no dels estàndards europeus. 

4. En cas de que la nostra empresa tingui la ISO 9001, de gestió de la qualitat, o la 14001 (la de 

medi ambient), la ISO 22716 ens complementarà, és a dir serà un pas més cap a una correcta 

gestió en el procés de producció. 

5. El compliment de la ISO de bones pràctiques és condició sine qua non per a la exportació a certs 

països. 

 

1.3. Objectius  

Durant aquest projecte treballarem en una planta productora de cosmètics, concretament sobre el 

procés d’envasat, és a dir el punt del procés on ens arriba el producte semielaborat (ja manufacturat) 

i a través de les línies envasadores el convertim en producte acabat i envasat, a punt per a l’etiquetatge 

i l’expedició.  

Així doncs, el nostre objectiu principal serà clar: adaptar el procés d’envasat de la planta a la norma 

ISO 22716, la Norma de Bones Pràctiques de Manufactura aplicada als productes cosmètics.  

Conseqüentment, també tindrem la finalitat de superar una hipotètica auditoria per tal d’obtenir el 

certificat d’aquesta norma per a la nostra empresa; haurem d’assegurar-nos que per la part que ens 

correspon, és a dir en la sala d’envasat i les zones on s’hi duguin a terme operacions que afectin al 

procés, la superaríem sense problemes.   

Un cop implementada la ISO 22716, un objectiu a llarg termini serà disminuir la concentració de 

conservant en les fórmules dels productes que es fabriquen a la planta, cosa que serà possible si 

realment es compleix el propòsit d’aquesta Norma i aconseguim que el producte no sofreixi 

contaminació de cap tipus.   
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Capítol 1. Part experimental 

1.1. Punts de la Norma a treballar  

Abans de començar a treballar, hem de saber quins són els punts de la norma sobre els que ho hem 

de fer.  

Així doncs, a primera vista deduïm que ens haurem de cenyir al punt 4, ja que és el que fa referència 

als locals, on es duen a terme totes les activitats de fàbrica.    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 22716:2007, pg12. Pt 4: LOCALES  

Les instruccions que s’inclouen en aquest punt són, en resum, les següents:  

 S’han de definir i separar les diferents àrees de la planta (magatzem, producció, control 

de qualitat, lavabos i sanitaris, etc.), disposant de suficient espai per a la correcta 

realització de les diferents operacions que s’hi duen a terme. 

 

 La il·luminació i la ventilació dins la planta han de ser suficients per a garantir la correcta 

realització de les operacions i la protecció del producte.     

  

 El disseny des terres, parets i sostres ha de permetre, en mesura del possible, la seva 

neteja i conservació. 

Les finestres no s’haurien de poder obrir si la ventilació en el local és adequada, en cas 

que no tinguin la protecció apropiada.  

 

 El disseny de les canonades i conduccions ha d’evitar els degotejos i les condensacions (o 

si més no evitar que contaminin el producte o els materials), i els desaigües no han de 

permetre refluxos.  

“4.1 Principio 

4.1.1 Los locales deberían estar ubicados, diseñados, construidos y utilizados para: 

a) garantizar la protección del producto; 

b) permitir una limpieza eficiente, y si es necesario, la desinfección y el mantenimiento; 

c) minimizar el riesgo de contaminaciones cruzadas de productos, materias primas y 

material de acondicionamiento. 

4.1.2 Las recomendaciones relativas al diseño de los locales se describen en estas 

directrices. Las decisiones relativas al diseño deberían basarse en el tipo de producto 

cosmético producido, en las condiciones existentes y en las medidas utilizadas de limpieza y, 

si es necesario, de desinfección.”  
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 Els locals s’han de mantenir nets, en bon estat de conservació i manteniment, i dur-hi a 

terme una desinfecció si és necessari.  

Aquestes operacions de neteja i desinfecció s’han de realitzar amb agents especificats i 

eficaços, establint programes.  

Hem de dur a terme també un control de plagues.  

Sabent que dins els locals s’hi troben els aparells que realitzen les activitats o que intervenen en el 

procés, també ens adonem que hi ha un altre punt de la norma que ens afectarà; és el que fa referència 

als equips, el punt nº 5.  

 

 

 

 

 

 

ISO 22716:2007, pg14. Pt 5: EQUIPOS 

Aquest punt és bastant anàleg a l’anterior (punt nº 4), ja que també fa referència a la desinfecció i la 

neteja.  

A grans trets, es donen les següents instruccions:  

 Els dissenys dels equips haurien de prevenir la contaminació del producte, de la mateixa 

manera que hem de protegir dels contaminants de l’aire (com la pols o la humitat) els 

recipients de producte a granel.  

Les instal·lacions haurien de permetre el buidatge per a poder dur a terme la seva neteja 

o desinfecció.  

 

 Els equips han d’estar identificats, i ser sotmesos a un programa periòdic de neteja i 

desinfecció mitjançant agents especificats i eficaços, així com a les operacions de 

manteniment.   

Considerant que a dins els locals i juntament amb els equips hi ha operaris treballant, veiem que 

existeix un altre punt que haurem de tenir en compte; és el nº 3 i es refereix al personal.  

 

 

 

“5.1 Principio 

Los equipos deberían ser adecuados para su uso previsto y deberían poder ser limpiados, 

y si es necesario, desinfectados y mantenidos. Este apartado se aplica a todos los equipos 

que forman parte del campo de aplicación de estas directrices. Si se incorporan sistemas 

automáticos en las actividades descritas en estas directrices, debería tenerse en cuenta la 

aplicación de los principios pertinentes descritos.”  
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ISO 22716:2007, pg10. Pt 3:PERSONAL 

A grans trets, aquest punt posa de manifest el següent: 

 La necessitat de disposar d’un organigrama definit a l’empresa, adequant les activitats 

que duu a terme cada treballador al seu nivell d’estudis i formació.  

El nombre de treballadors també ha de ser adequat a la diversitat i al volum de producció 

de l’empresa.  

També es defineixen les responsabilitats de la direcció i del personal en quant a la 

implantació de les BPM i a la qualitat, que s’ajustaran al seu nivell de formació i habilitat.  

 

 Tot el personal involucrat en les activitats de fàbrica ha de rebre una formació sobre les 

BPM, constant i adequada al seu nivell de responsabilitat i habilitats.   

 

 Descriu aspectes relatius a la higiene i salut del personal com la vestimenta, la neteja de 

mans, menjar o fumar dins la planta, malalties o ferides dels treballadors, i en definitiva 

prohibeix qualsevol pràctica antihigiènica que pugui afectar negativament a la qualitat 

del producte.   

Després de llegir i analitzar aquests tres punts (3, 4 i 5) de la norma, veiem com es posa de manifest 

l’objectiu de protegir la qualitat del producte, ja que hi ha una premissa que és molt clara: hem de 

realitzar les modificacions i correccions que siguin necessàries a la planta, de forma que puguem 

assegurar que són eficients. 

 

El fet que s’emfatitzi tant en mantenir els equips i locals nets i desinfectats es deu també a l’esmentat 

objectiu de la norma, ja que es busca prevenir al màxim la possible contaminació del producte. 

1.2. Situació actual 

Un cop coneguts els apartats de la Norma que ens apliquen, el nostre projecte començarà per 

realitzar un anàlisi de la planta per saber en quin punt estem. Aquest anàlisi consistirà en una inspecció 

de la planta i serà una espècie d’auditoria interna.  

El que pretenem amb això és conèixer els “punts febles” de la fàbrica, amb la qual cosa podrem saber 

en quins punts concrets d’aquesta hem de treballar i posteriorment començar a dissenyar un pla 

d’acció i decidir quines accions correctores hi haurem de fer. 

“3.1 Principio 

Las personas implicadas en la puesta en práctica de las actividades descritas en estas 

directrices deberían haber recibido una formación adecuada para producir, controlar y 

almacenar productos de una calidad definida.”  
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1.2.1. Inspecció prèvia 

Per realitzar aquesta primera inspecció, ens fixarem tant en les línies d’envasat com en la sala en si, 

inclús en els aspectes relatius als operaris i a les altres zones de la planta que tenen una certa afectació 

en l’envasat, ja sigui directa o indirecta; haurem de considerar qualsevol factor que detectem capaç 

d’afectar negativament a la qualitat del producte, i que per tant ens allunyi de les directrius de la ISO. 

Inspeccionarem zona per zona per tal d’avaluar la seguretat del que estem fent.  

1. Sala d’envasat  

 EXPLICACIÓ DEL PROCÉS:  

Ubicada a la primera planta (P1), la sala d’envasat és la zona on té lloc el procés d’envasat, una 

operació de condicionament que consisteix en convertir el producte semielaborat en producte 

acabat pròpiament dit. 

 

En aquesta mateixa zona s’empaqueta el producte, que surt de la sala en caixes de vàries 

unitats que seran transportades automàticament al magatzem d’expedicions. 

L’envasat del producte es duu a terme mitjançant les línies d’envasat, i la seva alimentació 

consta normalment de producte semielaborat, envasos, taps, etiquetes i caixes. 

Figura 1.1. Layout primera planta (P1) 
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Com veiem en el layout la nostra sala disposa de 3 línies d’envasat, que anomenarem L1, 

L2 i L3. 

L1 i L2 són bastant semblants i actuen de la següent manera:  

 

Les ampolles buides arriben a la unitat posicionadora, que les situarà en línia per una cinta 

transportadora que les durà fins la complidora, formada per unes embocadures que tenen 

com a funció omplir (per gravetat) l’envàs amb producte. Acte seguit passen per la següent 

unitat, la taponadora, on se’ls hi col·loca el tap. 

 

Els envasos segueixen fins l’etiquetadora, que com el seu nom indica s’encarrega de posar-

los l’etiqueta. 

 

Els envasos ja tapats i etiquetats segueixen per la cinta transportadora on se’ls hi efectua 

un control de pes, essent descartats els que no arribin al mínim; l’operari retira de la cinta 

les ampolles defectuoses i buida el seu contingut en un contenidor per tal de recuperar-lo.   

En la següent i última unitat de la línia, un robot actua d’encaixadora realitzant el Picking, 

que consisteix en agrupar vàries unitats d’envasos (normalment 12 o 16, segons 

requeriments de la logística i de les comandes) i posar-les en caixes, que per mitjà d’una 

cinta transportadora arribaran al magatzem, a punt per l’expedició. En aquesta mateixa 

unitat i prèviament al Picking, s’efectua la impressió del número de lot als envasos.  

L’alimentació d’envasos i taps en aquestes dues línies és automàtica; el material cau des 

d’unes tolves situades al pis superior directament a la posicionadora i al distribuïdor de taps 

respectivament.  

Així doncs, l’únic que diferencia L1 i L2 és l’alimentació de producte; en L1 el líquid arriba a 

la línia directament des dels dipòsits de producte semielaborat a diferència de L2, on 

l’alimentació es duu a terme manualment i el producte passa abans per un contenidor.  

L’alimentació de producte en L3 és automàtica però no la d’envasos, que a diferència de L1 

i L2 s’efectua manualment passant prèviament el material per un contenidor.  

A part d’això L3 té una singularitat; el producte que envasa anirà en un recipient en el qual 

el mateix tap actua de base. 

 

Així doncs, un robot actuarà de posicionadora agafant els envasos i situant-los a sota les 

embocadures que els ompliran, essent posteriorment segellats.  

 

A partir d’aquí el producte és transportat a Picking i al magatzem d’expedicions. 
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Les línies de que disposem queden esquematitzades en els següents diagrames:  

Figura 1.2. Diagrama de funcionament de L1 

Figura 1.3. Diagrama de funcionament de L 

Figura 1.4. Diagrama de funcionament de L3 
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 OBSERVACIONS:  

Després d’una acurada inspecció de la sala d’envasat, hem valorat els principals punts en els 

que hem de millorar les instal·lacions i els protocols de treball per a poder adaptar-nos als 

requeriments de la Norma.  

 Punt 1. Línies d’envasat.  

 

o L1 

- En el tram que va des de la posicionadora fins la complidora, els 

envasos es troben circulant destapats per la cinta transportadora.  

Això ens passa en la línia L1 i ens suposa tenir un envàs destapat en 

ambient no controlat.  

 

- La complidora automàtica és un punt crític, ja que hi té lloc 

l’ompliment de les ampolles i tenim producte en contacte directe 

amb l’aire d’ambient no controlat. En aquesta línia, el tapat s’efectua 

immediatament després que el compliment de l’envàs.  

 

Figura 1.5. Marcats en vermell, punts de preocupació de L1 
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- En el tram posterior a la taponadora els envasos ja circulen tapats per la 

cinta transportadora, amb la qual cosa desapareix el perill de 

contaminació.  

o L2 

- En aquesta línia, el tram que enllaça la posicionadora i la complidora es 

troba en el mateix recinte que aquesta última, per tant representaran un 

mateix punt de perill.   

 

- La complidora i la taponadora no estan al mateix recinte; l’envàs ple 

circula destapat per un tram de cinta abans d’arribar a la taponadora, per 

tant tenim 3 punts on se’ns pot contaminar el producte per contacte 

amb l’aire (la complidora, la cinta, i la taponadora). 

 

 

Figura 1.6. Marcats en vermell, punts de preocupació a L2  

- Com en L1, el tram posterior a la taponadora ja no és de preocupació 

perquè l’envàs hi circula tapat.   

 

o L3 

 

- Observem que l’estructura de metacrilat que cobreix el robot i la 

complidora de L3 està molt bruta de pols, tant per l’interior com per 

l’exterior.  

 

- El robot efectua la distribució dels envasos sota ambient no controlat i 

immediatament després l’envàs és segellat, per tant el cas és 

lleugerament semblant a L1.   

Donat que el robot i la complidora es troben en el mateix recinte, 
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representaran un sol punt de preocupació.  

 

- En el contenidor que conté els envasos primaris de L3 ens trobem en la 

mateixa situació, ja que el material de condicionament que estarà en 

contacte amb el producte es troba en contacte amb l’aire de la sala.   

 

 

 

Figura 1.7. Marcats en vermell, punts de preocupació a L3  

- En aquesta línia, l’envàs ja surt tapat i segellat a la cinta transportadora, 

amb la qual cosa el risc és inexistent en aquest punt.  

 

 Punt 2. Contenidors mòbils.  

 

o El contenidor d’alimentació de L2 es troba obert i ple de producte en contacte 

amb l’aire “brut”.     

 

o El mateix problema tenim en el cas del contenidor de recuperació de producte 

provinent dels envasos defectuosos, tant a L1 com a L2. 

Pols a la cabina 

(interior i exterior) 
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Figura 1.8. Marcada en vermell, ubicació dels contenidors mòbils a totes les línies que en disposen (L1 i 

L2)  

 Punt 3. Operaris.  

 

o Alguns dels operaris no porten guants, i fins i tot n’observem a un que es troba 

sense còfia dins la sala d’envasat.  

 

o Observem varis contenidors, ja siguin de recuperació o d’alimentació, que en el 

moment no estan en ús i es troben destapats.  

 

 Punt 4. Portes d’accés a planta 

 

o Una porta SAS d’accés a la sala es troba oberta amb una falca col·locada.   
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2. Magatzem de material de condicionament  

 EXPLICACIÓ DEL PROCÉS:  

Tenint en compte que es troba en una zona separada de la sala d’envasat però té una afectació 

directa en el procés, el magatzem d’envasos és una altre punt de preocupació. 

 

Figura 1.9. Layout segona planta (P2) 

Situat just al pis superior de la sala d’envasat, compta amb uns grans sitges en els quals van a 

parar els envasos que fabriquem en la secció de plàstics; l’envàs arriba a la sitja corresponent 

mitjançant un sistema pneumàtic. Aquestes sitges proveeixen, per mitjà d’una cinta 

transportadora, uns contenidors on s’emmagatzemen els envasos. En aquesta zona hi tenim un 

total de 14 sitges (S1-14) situades en dues fileres de 7 que formen un passadís al mig, deixant 

visibles les ampolles que cauen de la part superior.  

En aquesta mateixa planta també s’hi troben les tremuges (PL1, PL2) que alimenten les línies 

que disposen de posicionadora; quan la producció ho requereix el contingut dels contenidors 

d’emmagatzemament es buida en aquestes tremuges, de forma que els envasos cauen al pis 

inferior directament en la posicionadora de les línies. 

Aquest mateix recorregut és el que segueixen els taps, amb la única diferència que les tremuges 

que els contenen (TL1, TL2) estan connectades amb els distribuïdors de taps, que alimenten les 

taponadores de les línies.  

Aquest procés d’alimentació d’envasos i taps té lloc en les línies L1 i L2.   
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Figura 1.10. Diagrama del circuit d’envasos i taps en L1 i L2 

 

En el cas de la línia L3, que com hem 

mencionat no disposa de 

posicionadora, l’operari ha de col·locar 

els envasos a l’abast del robot que 

s’ocupa d’aquesta operació. 

A part d’això, els envasos destinats a L3 

no els fabriquem internament en la 

secció de plàstics, sinó que els 

comprem manufacturats.  

Habitualment el proveïdor ens envia el 

material en caixes de cartró.   

 

Figura 1.11. Diagrama del circuit d’envasos en L3 
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 OBSERVACIONS:  

En aquesta zona hem fet les següents observacions:   

 Punt 1. Les sitges 

o Estan destapades; el sostre més immediat de que disposen és el sostre 

de la planta.  

 

o La zona de pas entre les dues fileres de sitges deixa al descobert els 

envasos que es troben a la part inferior d’aquestes, sobre les cintes 

transportadores que els duran als contenidors.  

A més en aquesta zona hi ha dos punts en els que el material pot quedar 

parat durant un temps considerable, que varia segons els requeriments 

de la producció i pot arribar a ser d’hores.  

Són el cul de les sitges i l’accés a la cinta transportadora (punts A i B 

respectivament, en la figura 12)  

 

 

Figura 1.12. Marcats en vermell, punts de preocupació a les sitges (sostre, punt A i punt B).  

 

 

B 

A 



Arnau Cantarell Bernadó  

Juny 2014 

Implementació de la UNE-EN ISO 22716 en una planta d’envasat de cosmètics  Pàgina 21/131 

 Punt 2. Les tremuges. 

o També estan destapades, amb els riscos ja coneguts que això comporta.   

 

 

Figura 1.13. Marcat en vermell, punt de preocupació a les tremuges. 

 Punt 3. Els envasos que ens arriben de proveïdor. 

 

o En el cas dels envasos que comprem externament, observem que el 

cartró deixa anar moltes partícules, per tant l’envàs ja ens ve brut de per 

si. Fins i tot és habitual que les partícules siguin visibles.  

 

Figura 1.14. El proveïdor ens envia els envasos del producte que s’envasa a L3 en caixes de cartró. 

 

3. Dipòsits 

Anant encara més enllà analitzarem la sala de dipòsits, on emmagatzemem el producte ja 

fabricat (el semielaborat) abans de que entri a la línia d’envasat a través de la complidora.  

A primera vista tot és correcte, ja que el producte es troba dins d’un dipòsit tancat. Però si 

analitzem minuciosament la situació, fem les següents observacions: 
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 Punt 1. Ompliment i buidatge dels dipòsits 

Tot dipòsit atmosfèric d’emmagatzemament ha d’estar proveït d’un element de 

seguretat per a prevenir l’excés de pressió en l’ompliment o el buit de pressió en el 

buidatge; es tracta d’un sistema d’airejament o venteig de seguretat.  

Si el dipòsit no compta amb aquest sistema, pot sofrir deformacions en la seva estructura 

i les seves parets a causa dels canvis de pressió interna, i també “xuclar-se” en cas que es 

produeixi el buit. 

El dimensionament del dispositiu de venteig es realitza tenint en compte la pressió interna 

(al voltant de l’atmosfèrica en el nostre cas), el diàmetre de les canonades d’ompliment i 

buidatge del dipòsit, i també les característiques i condicions d’emmagatzemament del 

líquid; la pressió interna també es veurà afectada si té lloc una evaporació del líquid 

(augment de pressió) o bé una condensació (buit de pressió). Per aquest motiu també hem 

de considerar les variacions de temperatura que sofrirà el líquid i les característiques físico-

químiques d’aquest, com per exemple la seva inflamabilitat, a l’hora de dissenyar i 

dimensionar un dispositiu d’airejament.  

Existeixen normatives de seguretat que regulen l’airejament dels dipòsits 

d’emmagatzemament. 

Com ja podem imaginar existeixen multitud de tipus de dispositius i vàlvules de venteig, 

de més o menys complexitat i segons el tipus d’airejament més adequat per a cada planta 

i cada tanc.  

En definitiva el funcionament de les vàlvules de venteig és simple: connectades 

directament al dipòsit mitjançant un sistema de brides normalitzades, disposen d’un disc 

de tancament accionat per un conjunt de paletes i barnilles. 

La zona de buit també consta d’un disc de tancament mòbil.  

  

Figura 1.15. Esquema d’una vàlvula d’airejament  
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Aquest sistema de tancament serà degudament configurat aplicant-li una força de tancament 

(Ft), en sentit oposat a la força que efectua la pressió interna del dipòsit (Fi); en el moment que Fi 

>  Ft el disc de tancament s’aixecarà i donarà lloc a la fuga de pressió del dipòsit.  

 

Figura 1.16. Esquema del procés d’alliberament de pressió 

En el cas contrari (quan la pressió interna disminueix pel buidatge), la situació de buit al dipòsit 

farà aixecar el disc de tancament donant pas a l’entrada d’aire dins el dipòsit i el conseqüent 

augment de pressió interna.  

 

Figura 1.17. Esquema del procés d’alliberament de buit 
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En resum, els nostres dipòsits de semielaborat duen una vàlvula de venteig que actua de la 

següent manera:  

 Allibera pressió en l’operació d’ompliment; a mesura que va augmentant el nivell 

del líquid l’aire es comprimeix, amb la qual cosa Pinterna augmenta i l’ha de 

disminuir.  

 

Figura 1.18. Representació de l’alliberament de pressió 

 Indueix pressió en l’operació de buidatge; Pinterna disminueix i l’ha d’augmentar, 

per tant té lloc un desfogament del buit.   

 

 

Figura 1.19. Representació del desfogament del buit 

La temperatura es mantindrà constant, ja que els dipòsits es troben dins una sala climatitzada.  

Aquestes vàlvules de venteig són atmosfèriques, és a dir que l’aire que circula a través d’elles 

va de l’interior del dipòsit a la sala o viceversa.  

Per això és habitual que es tracti l’aire d’escapament de l’alliberament de pressió que s’emet 

a la sala o directament a l’atmosfera, en el cas que en el dipòsit emmagatzemem àcids, líquids 

molt reactius, substàncies que emeten gasos tòxics, etc.  

D’aquesta manera s’eviten malalties respiratòries o cutànies als treballadors, males olors, o 

emissions contaminants a l’atmosfera.  

En el nostre cas, tractant-se de productes cosmètics, no és necessària aquesta precaució en 

l’aire d’escapament ja que no representen cap perill per la salut humana ni desprenen mala 

olor.  

El que sí que serà un punt de preocupació serà l’aire d’entrada en el cas de buidatge dels 

dipòsits, ja que és aire no controlat; haurem d’assegurar que l’aire que passa a través del 

sistema de venteig i entra al dipòsit no contaminarà el producte.  
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Figura 1.20. Dipòsit d’emmagatzemament i vàlvula de venteig 

 Punt 2. Presa de mostra 

El treballador realitza la presa de mostra obrint una aixeta que es troba en el dipòsit, per tant 

no hi ha contacte de l’aire amb el producte semielaborat.  

La mostra es diposita en un flascó estèril que, degudament identificada, s’enviarà al laboratori. 

4. Contaminacions creuades  

 EXPLICACIÓ:  

Aquest és un punt que tractarem per separat, ja que podríem considerar-lo com un capítol 

apart. Els casos de contaminació creuada es donen quan el contaminant és un altre producte, o bé 

un altra substància que intervé en el procés.  

Tenint en compte el nostre procés d’envasat, els punts susceptibles de que el producte sofreixi una 

contaminació creuada directa estaran compresos entre els dipòsits de semielaborat i la complidora 

de les línies. 

  

A part d’això també hem de tenir en compte els altres elements de la sala d’envasat que estan en 

contacte amb el producte i que per tant poden, indirectament, provocar una contaminació d’aquest 

tipus.  

Així doncs analitzarem aquests punts de perill per determinar les modificacions que hem de 

realitzar per fer front a les contaminacions creuades.  

 CONSIDERACIONS I OBSERVACIONS:  

 

 PUNT 1: SALA DE DIPÒSITS – COMPLIDORA L1 

Considerarem aquests dos elements com una sola zona, ja que a causa de la connexió 

directa entre els dipòsits de semielaborat i L1 podem englobar-los en un sol grup quan es tracta 

d’analitzar el risc de contaminacions creuades. 

 

DIPÒSIT 
SEMIELABORAT

VÀLVULA 
VENTEIG
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Figura 1.21. Diagrama del recorregut de producte semielaborat fins la complidora de L1 

Aquest diagrama esquematitza el recorregut del producte des dels dipòsits (D1, D2, D3, D4) 

dels semielaborats que s’envasaran a L1 fins la complidora d’aquesta línia.  

El producte surt del dipòsit cap a la canonada comuna (Cc1), fins que accedeix a una altra 

canonada (CL1) que el transporta fins un dipòsit pulmó previ a la complidora.  

Finalment el producte arriba, per gravetat, a les embocadures de la complidora que 

carreguen els envasos de producte.  

 

Aquest dipòsit pulmó també disposa d’una altra canonada per a l’aigua de rentat (Cr1).   

Així doncs, fem les següents consideracions:   

o Cada dipòsit (D1, D2, D3 i D4) pot emmagatzemar diferents productes. 

o La canonada comuna Cc1 transportarà diferents productes, almenys un 

per cada canvi de format. 

o Des de l’accés a la canonada que alimenta la complidora fins les 

embocadures d’aquesta també hi haurà presència dels diferents 
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productes que envasem a L1. Aquesta secció engloba la canonada CL1, el 

dipòsit pulmó i les embocadures de la complidora. 

o Els contenidors de recuperació de producte només contindran un sol 

producte al llarg de la seva vida útil, ja que es van buidant i reomplint. 

Amb tot això, podem concloure que existeix risc de contaminació creuada entre productes en els 

dipòsits (D1, D2, D3 i D4), la canonada comuna (Cc1), la canonada d’accés a L1 (CL1), el dipòsit pulmó 

i la complidora.  

 

En el cas dels contenidors de recuperació, només podria produir-se una contaminació creuada 

degut a un error humà, ocorrent que l’operari buidés el producte en el contenidor erroni.  

 PUNT 2: COMPLIDORA L2 

Com hem mencionat en un punt anterior, aquesta línia no està connectada directament als 

dipòsits de semielaborat sinó que l’alimentació té lloc manualment; l’operari l’efectua mitjançant 

un tub que col·loca dins el contenidor ple de producte per tal d’omplir un petit dipòsit pulmó previ 

a la complidora. 

 

Figura 1.22. Diagrama del recorregut de producte semielaborat fins la complidora de L2 

 

 

 

COMPLIDORA L2

DIPÒSIT PULMÓ

Cr2

DIPÒSIT AIGUA 
DE RENTAT

CONTENIDOR 
ALIMENTACIÓ

TUB 
ALIMENTACIÓ 

MANUAL
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Fem les següents consideracions:  

o L2 envasa diferents productes que seran presents al dipòsit pulmó i a les 

embocadures.  

o Els tubs que s’utilitzen per a fer l’alimentació transportaran diferents 

productes al llarg de la seva vida útil.  

o Els contenidors d’alimentació de la línia contindran un sol producte.  

Així, podem concloure que existeix risc de contaminació creuada en els tubs d’alimentació, el 

dipòsit pulmó i les embocadures.  

En referència als contenidors d’alimentació, pot contaminar-se el producte en cas d’error 

humà o bé per mitjà del contacte amb el tub d’alimentació. 

 PUNT 3: SALA DE DIPÒSITS – COMPLIDORA L3 

 

Figura 1.23. Diagrama del recorregut de producte semielaborat fins la complidora de L3 
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L’alimentació de producte a L3 s’efectua exactament igual que a L1; els dipòsits (D9, D10, D11 

i D12), que contenen els productes que s’envasaran a L3 estan connectats a una altra canonada 

comuna (Cc3) i a CL3, que els connecta amb el dipòsit pulmó situat sobre la complidora d’aquesta 

línia.   

La casuística en aquest punt és la mateixa que en la línia L1, per tant també podem concloure que 

existeix risc de contaminació creuada entre productes en els dipòsits, la canonada comuna (Cc3), la 

canonada d’accés a L3 (CL3), el dipòsit pulmó i la complidora.  

Aquesta línia no disposa de contenidor de recuperació de producte. 

 PUNT 4: RESTA DE LA SALA D’ENVASAT 

Observant la resta de la sala, ens adonem que tenim dos punts en el local on hi ha perill de que el 

producte sofreixi, indirectament, una contaminació creuada.  

El primer és la pica de rentat dels utillatges a la qual determinem una mida insuficient (0,80m x 0,45m). 

Situada en una cantonada a l’extrem de la sala d’envasat (com podem veure en el layout de P1), no 

existeix cap delimitació d’aquesta zona de neteja. És tracta d’un punt problemàtic, ja que en aquesta 

zona s’hi renten els tubs d’alimentació de la línia L2, entre d’altres materials. Des del moment en que 

s’hi renta material que està en contacte amb el producte, es converteix en un punt de preocupació per 

a les contaminacions creuades.    

 

Figura 1.24. Pica de neteja d’utillatges 

L’altra observació que fem en la sala 

d’envasat afecta a les mateixes línies; hem vist 

que L1 i L2 estan bastant brutes en alguns 

punts.  

La brutícia és visible en la cinta transportadora 

de L1 o en els “godets” en els que va encaixat 

l’envàs que circula per la cinta, en el cas de L2.  

Suposant que aquesta brutícia s’ha originat per 

un o varis vessaments de producte, concloem 

que tenim un altre punt de preocupació en quant a les contaminacions creuades.   
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Figura 1.25. Fragment de cinta transportadora de L1 

 

 

 

 

Figura 1.26. “Godets” on va encaixat l’envàs circulant per la cinta transportadora de L2 

 

1.2.2. Riscos que volem evitar 

“Presència d’elements no desitjats tals com elements físics, químics i/o microbiològics en el 

producte”; així és com la Norma ISO defineix la contaminació. 

 

Si analitzem aquesta definició veiem que en la nostra planta hi és present el risc de contaminació 

dels tres tipus que enumera.  

 

Després d’una inspecció per les zones que afecten el procés d’envasat, observem que existeixen 

diversos punts on falla la protecció del producte o bé dels materials que conformen el seu envàs 

primari, ja que ambdós es troben en contacte directe amb l’aire de la planta, que és un ambient 

no controlat perquè no sabem quins contaminants hi ha ni en quina quantitat s’hi troben.  

En el cas dels dipòsits de semielaborat, el que no controlem és l’aire que entra per la vàlvula de 

venteig.  

El risc  que existeix en aquests punts és, per tant, de contaminació ambiental.  

Tot això ens allunya de la idea principal de la Norma que consisteix en garantir en tot moment la 

protecció del producte, i provoca que incomplim alguns punts com el que dicta que el disseny dels 

equips ha de prevenir la protecció del producte (punt 5.2.1), o el que ens obliga a resguardar els 

recipients de producte a granel dels contaminants de l’aire, com la pols o la humitat (punt 5.2.2).      

 

En el referent als operaris, el fet que treballin sense guants o sense còfia és un agreujant 

important, ja que malgrat que no estan en contacte directe amb el producte manipulen el seu 

envàs primari. 
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És per això que el producte pot sofrir una contaminació per contacte indirecte de l’operari.  

En relació a aquest aspecte, la ISO requereix que tota persona que es trobi dins les àrees de producció, 

control o emmagatzemament ha de dur la vestimenta i els elements de protecció adequats per evitar 

la contaminació del producte (punt 3.5.1.3) 

A tot això li hem de sumar el risc de contaminacions creuades, existent a causa de la naturalesa i 

funcionament de les línies d’envasat, de les ordres d’envasat i en alguns casos d’una insuficient higiene.  

La Norma només esmenta la contaminació creuada en dos punts:  

 El 4.1, que ja havíem esmentat, i que fa referència al disseny dels locals requerint 

que previnguin les contaminacions creuades.  

 El punt 4.4, segons el qual s’ha de definir el flux de materials, productes i 

personal entre els edificis per prevenir les contaminacions creuades.  

Tot i així, en la inspecció ens hem adonat que hi ha altres punts que també hem de millorar, com el 

que demana que s’estableixin àrees separades o definides per a l’emmagatzemament, producció, 

control de qualitat, àrees auxiliars, zones de rentat i lavabos (punt 4.2); la nostra zona de rentat 

d’utillatge no compleix aquest requisit.   

A banda d’això no hem d’oblidar que el disseny i la disposició dels locals i els equips ha de permetre la 

seva neteja eficient, i la desinfecció si és necessari; tant els uns com els altres s’han de mantenir nets.  

Aquest és un punt que hem de tenir en compte i ens hem de qüestionar, ja que segons hem vist l’ordre 

i la neteja són millorables en algunes zones.   

En resum, la problemàtica de la contaminació del producte en el nostre cas és la següent: 

TIPUS DE 

CONTAMINACIÓ 
CONTAMINANT MITJÀ CONSEQÜÈNCIA 

Ambiental 
Físic (pols, humitat, 

partícules) 
Aire 

Augment de risc de 

contaminació microbiològica 

Per contacte 
Físic o químic (suor, 

cabells) 
Operaris 

Augment de risc de 

contaminació microbiològica 

Creuada 

Químic (producte 

diferent al que s’està 

envasant) 

Complidora, punts 

bruts de la línia 
Química 
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1.3. Mesures correctores 

Un cop coneguts amb exactitud els problemes a la planta proposarem un seguit d’accions 

correctores, unes millores a aplicar en la nostra planta per intentar solucionar o minimitzar la 

problemàtica i donar compliment als punts de la ISO. 

  

Enfocarem cada tipus de contaminació per separat, ja que tot i trobar-se en diferents seccions de la 

planta considerem que podem homogeneïtzar les mesures correctores en cada zona.  

Partint d’aquestes accions correctores elaborarem un pla d’acció.  

1.3.1. Contaminació ambiental  

Estudiant tots els punts de la ISO que fan referència als locals i als equips, i analitzant els que 

són aplicables a la contaminació ambiental arribem sempre a la mateixa premissa: els locals i els 

equips han d’estar dissenyats per tal d’evitar o prevenir la contaminació provinent de l’aire.  

A partir d’aquí, podem treballar amb 3 opcions:  

 Opció 1. Actuar sobre el procés.  

Es tractaria de minimitzar el temps de contacte entre el producte i l’aire. Descartem aquesta opció 

d’entrada, ja que no la podem dur a terme en cap punt:  

 En les línies d’envasat és inevitable, ja que resulta inviable modificar la velocitat 

de la cinta transportadora i la naturalesa del procés d’ompliment. 

 El contacte dels envasos primaris amb l’aire tampoc és reduïble, ja que el temps 

que aquests es troben dins les sitges o les tolves depèn de les ordres de 

fabricació i envasat, que no són modificables. 

 En els dipòsits tampoc ho podem evitar, ja que per raons de seguretat no podem 

suprimir el venteig.   

 

 Opció 2. Controlar la qualitat ambiental dels locals, que en el nostre cas són: la sala 

d’envasat, el magatzem d’envasos i la sala de dipòsits.  

Aquesta és una solució habitual en sales de quiròfan, fàbriques farmacèutiques i indústries 

alimentàries, i consisteix en precisar d’una qualitat de l’aire determinada dins la planta establint 

uns paràmetres definits que són, entre d’altres: 

 Nombre i dimensions de les partícules de l’aire 

 Temperatura 

 Humitat 

 Velocitat i direcció de l’aire 

 Pressió de l’aire 

El valor d’aquests paràmetres variarà en funció de les necessitats de cada sala. 
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En el nostre cas, convertir els locals en sales d’ambient controlat (també anomenades sales blanques) 

suposaria instal·lar un sistema de portes hermètiques en tots els accessos als locals, i condicionar els 

sostres i les parets. 

 

El tipus d’instal·lació més freqüent consta d’una Unitat de Tractament d’Aire (UTA) que es col·loca 

normalment al sostre de l’edifici, i juntament amb un sistema de filtres i un deshumidificador 

s’encarrega de tractar i re-circular l’aire mantenint la qualitat ambiental a la sala.   

A primera vista ja som conscients de la dificultat tècnica que significaria realitzar aquestes reformes, 

sobretot en el magatzem d’envasos i en les sitges, que trobant-se destapades impossibiliten les 

condicions d’hermeticitat a la sala. 

 

A part d’això se’ns presenta un altre problema; dins els nostres locals s’hi troben elements com palets 

de fusta o caixes de cartró, material inadmissible en una sala blanca perquè es compleixin les 

condicions ambientals requerides.  

Per últim, podem imaginar també que la inversió que requerirà convertir els locals en sales blanques 

serà molt elevada.  

Considerant tots aquests factors, desestimem aquesta opció.  

 Opció 3. Actuar sobre els equips, que són: les línies d’envasat, els contenidors mòbils (de 

producte o d’envasos), les tremuges, les sitges i els dipòsits de semielaborat.  

També aplicaríem mesures correctores als locals, reduint el risc de contaminació 

ambiental tant com puguem.  

A primera vista aquesta és la opció més factible que tenim, a més que en cas d’auditoria i veient-nos 

en la necessitat de justificar la protecció del producte, seria completament correcte afirmar que 

l’ambient en el que es troba el producte en els equips està controlat. En referència als locals, podem 

justificar que intentem evitar en mesura del possible aquesta contaminació, malgrat no haver-los 

convertit en sales blanques i que l’ambient no estigui del tot controlat. 

Així doncs, aquesta és la opció sobre la qual treballarem. Anirem zona a zona, buscant solucions a les 

observacions i la problemàtica que vàrem trobar en la inspecció prèvia.  

Ara bé, abans de començar a buscar solucions necessitem alguna base on fonamentar-les; en aquest 

punt ja és fàcil que se’ns acudeixi que una de les accions que podrem dur a terme (o si més no 

sospesarem) serà condicionar l’aire de la planta i dels punts en que volem controlar l’ambient, filtrar-

lo i netejar-lo. 

  

Però ara se’ns planteja una pregunta: què és un aire “net”? Necessitem un criteri a seguir i una base 

sobre la que treballar. 

Podem resoldre tots aquests dubtes fent un cop d’ull a les normatives, ja que la ISO 22716 no ens 

respon a la nostra pregunta. 

Existeix una extensíssim marc legal que regula el tractament i la qualitat de l’aire dels locals industrials.  

Com a exemples, tenim:  
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 Norma ISO 14644:2001, sobre el disseny i la construcció de sales blanques, o la 

classificació de la qualitat de l’aire, entre molts d’altres punts.   

Aquesta Norma classifica la qualitat de l’aire de la següent manera, tenint en compte el 

nombre i la mida de les partícules: 

Classe 
Nombre màxim de partícules/m3 

≥0.1 μm  ≥0.2 μm ≥0.3 μm  ≥0.5 μm  ≥1 μm  ≥5 μm 

ISO 1 10 2         

ISO 2 100 24 10 4     

ISO 3 1.000 237 102 35 8   

ISO 4 10.000 2.370 1.020 352 83   

ISO 5 100.000 23.700 10.200 3.520 832 29 

ISO 6 1.000.000 237.000 102.000 35.200 8.320 293 

ISO 7       352.000 83.200 2.930 

ISO 8       3.520.000 832.000 29.300 

ISO 9       35.200.000 8.320.000 293.000 

 

Taula 1.1. Classificació de la qualitat de l’aire segons la Norma ISO 14644:2001  
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 Norma CEE EN 779, sobre la classificació dels sistemes de filtració. 

 

Aquesta Norma classifica els filtres segons la seva eficiència, de la següent manera:  

Grup Classe 

Pèrdua de 
càrrega 
final 

Rendiment 
mitjà (A m) 
front a la 
pols 
sintètica 

Eficiència 
mitjana 
(Em) front 
a partícules 
de 0,4 ɲm 

Eficiència 
mínima 
front a les 
partícules 
de 0,4 ɲm 

Pa % % % 

Gros 

G1 250 
50 ≤ Am < 
65 

- - 

G2 250 
65 ≤ Am 
<80 

- - 

G3 250 
80 ≤ Am 
<90 

- - 

G4 250 90 ≤ Am - - 

Mitjà 
M5 450 - 

40 ≤Em < 
60 

 

M6 450 - 60 ≤Em <80  

Fi 

F7 450 - 80 ≤Em <90 35 

F8 450 - 90 ≤Em <95 55 

F9 450 - 95 ≤Em 70 

 

Taula 1.2. Classificació dels filtres segons la seva eficiència. (Norma EN779) 

La Norma EN779 també té en compte l’eficiència energètica a l’hora d’escollir un filtre; mostra 

una classificació segons el consum d’energia dels filtres, que es determina en funció del cabal d’aire 

tractat (m3/h), el rendiment del ventilador, el temps de funcionament o la pèrdua de càrrega 

mitjana (ΔP):  
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Classe de filtre G4 M5 M6 F7 F8 F9 

Eficiència inicial 
IPA 0,4 μ 

n.a. n.a. n.a. 
MTE >= 
35% 

MTE >= 
55% 

MTE>=70% 

Classificació 
energètica  

Consum 
energètic 
ASHRAE 
pols 350 g 

Consum energètic 
ASHRAE pols 250 g 

Consum energètic ASHRAE pols 100 g 

A 
0 - 600 
kWh 

0 - 650 
kWh 

0 - 800 
kWh 

0 - 1200 
kWh 

>1600 kWh >2000 kWh 

B 
>600 - 700 
kWh 

>650 - 780 
kWh 

>800 - 950 
kWh 

>1200 - 
1450 kWh 

>1600 - 
1950 kWh 

>2000 - 
2500 kWh 

C 
>700 - 800 
kWh 

>780 - 910 
kWh 

>950 - 1100 
kWh 

>1450 - 
1700 kWh 

>1950 - 
2300 kWh 

>2500 - 
3000 kWh 

D 
>800 - 900 
kWh 

>910 - 1040 
kWh 

>1100 - 
1250 kWh 

>1700 -
1950 kWh 

>2300 - 
2650 kWh 

>3000 - 
3500 kWh 

E 
>900 - 1000 
kWh 

>1040 - 
1170 kWh 

>1250 - 
1400 kWh 

>1950 - 
2200 kWh 

>2650 - 
3000 kWh 

>3500 - 
4000 kWh 

F 
>1000 - 
1100 kWh 

>1170 - 
1300 kWh 

>1400 - 
1550 kWh 

>2200 - 
2450 kWh 

>3000 - 
3350 kWh 

>4000 - 
4500 kWh 

G 
> 1100 
kWh 

> 1300 
kWh 

> 1550 
kWh 

> 2450 
kWh 

> 3350 
kWh 

> 4500 
kWh 

 

Taula 1.3.  Classificació dels filtres segons la seva eficiència energètica i el consum (Norma EN779) 

 Norma EN 1822 aplicable, com l’anterior, al disseny i la construcció de grups i sistemes 

de filtració.   

 

Aquesta Norma classifica els filtres de més alta eficàcia, que són els HEPA (High 

Efficiency Particulare Air) i ULPA (Ulta Low Penetration Air). 

La classificació es basa en l’eficàcia de filtració, i se n’extreu un paràmetre anomenat 

MPPS (Most Penetrating Particle Size) o altrament dit Mida de Partícula de Major 

Penetració, la mida de partícula per la qual l’eficiència del filtre serà més baixa.  
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Figura 1.27. Representació gràfica de la MPPS segons l’eficàcia i la mida de partícula 

La Norma EN 1822 classifica els filtres de la següent manera:  

  Valor integral Valor local 

Classe de filtre 
Eficàcia de 
filtració % 

Penetració % 
Eficàcia de 
filtració % 

Penetració % 

E10 85 15 - - 

E11 95 5 - - 

E12 99,5 0,5 - - 

H13 99,95 0,05 99,75 0,25 

H14 99,995 0,005 99,975 0,025 

U15 99,9995 0,0005 99,9975 0,0025 

U16 99,99995 0,00005 99,99975 0,00025 

U17 99,999995 0,000005 99,9999 0,0001 

 

Taula 1.4. Classificació dels filtres d’alta eficàcia HEPA i ULPA (Norma EN 1822) 

La diferència entre el valor integral i el valor local rau en el punt en el que mesurem l’eficàcia; el 

que tindrem més en consideració és el valor integral, ja que ens detalla l’eficàcia global del filtre, 

mentre que el valor local es considera l’índex de fuga. 

Donat que, tal i com hem anomenat anteriorment, hem desestimat la opció de convertir els locals en 

sales blanques pròpiament dites i que actuarem sobre els equips (o més exactament sobre punts 

concrets que es troben dins l’ambient de la sala), considerem que el fet de no poder assegurar el 

control de la qualitat de l’aire en la totalitat del local no serà rellevant.  
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Així doncs, en aquests punts sobre els que decidim actuar optarem per buscar unitats de tractament 

de l’aire que controlin els paràmetres bàsics, com:  

 Nombre i dimensions de les partícules de l’aire 

 Temperatura  

 Flux de l’aire: velocitat, direcció i distribució.  

A partir d’aquí arribem a la conclusió que els equips que millor satisfaran les nostres necessitats són 

els mòduls de filtratge amb flux laminar. 

Un flux laminar és, per definició, el moviment d’un fluid quan aquest és ordenat i suau. En aquest tipus 

de flux, el fluid es mou en làmines paral·leles, en les anomenades línies de corrent, a diferència del flux 

turbulent, on el moviment del fluid succeeix de forma caòtica i desordenada. Numèricament, un flux 

és laminar o turbulent depenent del nombre de Reynolds, que està relacionat amb diferents 

paràmetres com la rugositat o el factor de fregament mitjançant els Diagrames de Moody.  

A la pràctica i en el cas que ens ocupa, el  que fa un mòdul de flux laminar és obligar a passar l’aire a 

través d’un filtre HEPA o ULPA, essent o no prefiltrat. Aquest flux d’aire, que pot ser horitzontal o 

vertical, és unidireccional i té una velocitat constant i determinada, regulada per les directrius de la 

ISO 14644. 

  

Idealment, el flux laminar hauria de sortir del mòdul de filtració i seguir uniformement el seu 

recorregut per la sala fins a ser extret per un punt oposat, simètric a la superfície d’impulsió. A la 

pràctica això mai serà així degut a la presència d’equips i persones a la sala, que provocaran petites 

turbulències en el flux d’aire. No obstant, aquestes petites alteracions del flux seran irrellevants pel 

que fa referència a la protecció del nostre producte.  

Figura 1.28.  Flux multidireccional o turbulent  

 

 

 

Figura 1.29. Flux laminar unidireccional vertical  

 

Aprofundint en l’estudi de les cabines o campanes de flux laminar, veiem que existeixen multitud 

de models diferents al mercat, però bàsicament consten dels següents elements: la caixa o carcassa, 
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el prefiltre, el ventilador i el filtre. A partir d’aquí podem trobar-ne de totes varietats i preus; amb o 

sense il·luminació, monitorització, diferents sistemes de control i microprocessadors, alarmes òptic-

acústiques que ens alerten de la disminució del cabal d’aire, etc.  

Dels dos grans grups de cabines de flux laminar ja ens decantem per les verticals en comptes de les 

horitzontals, ja que considerant que sofreixen menor turbulència i tenint en compte la superfície de 

treball (que seran els punts on el producte estigui descobert) serà més pràctic i adequat que la direcció 

del flux sigui de dalt cap a baix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.30. Esquema d’una cabina de flux laminar vertical 

 

Figura 1.31. Esquema bàsic d’un flux laminar  

 

 

1. Sensor de velocitat d’impulsió 

2. Difusor del  filtre d’impulsió 

3. Filtre ULPA 

4. Prefiltre 

5. Ventilador 

6. Enllumenat 

7. Provisió kit barra amb ganxos 

8. Coberta frontal 

9. Provisió kit per a làmpades UV 

10. Provisió kit instal·lació de serveis 

sanitaris (2 orificis a cada costat) 
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En quant al funcionament de les cabines de flux vertical, cal destacar que acostumen a portar 

incorporat un filtre HEPA o ULPA; la única diferència entre aquests dos tipus de filtre és que el segon 

té una major eficiència i atrapa partícules més petites. Tot i així, ambdós tipus de filtre s’empren en els 

casos que es requereixi una molt alta eficàcia de filtració; són filtres absoluts.  

La toma d’aire té lloc a la part superior de la cabina, a través d’un prefiltre que té com a funció atrapar 

les partícules més grans allargant així la vida del filtre absolut HEPA / ULPA. Aquests prefiltres solen 

tenir una eficàcia de prop del 85%. 

 

El pas de l’aire té lloc a través de la cabina, de dalt a baix impulsat pel ventilador, travessant el filtre de 

forma unidireccional i a una velocitat constant que ronda els 0,45 m/s.  

L’aire abandona la cabina per la part de baix a través d’unes ranures, entrant en contacte amb la 

superfície de treball en la qual volem controlar l’ambient. Segons el model, aquestes ranures poden 

incloure elements antiturbulències.  

També hem de fer consideracions relatives a l’elecció dels filtres; també n’existeixen infinitat de tipus 

i varietats al mercat. 

 

Podem trobar filtres de diferents superfícies, profunditats i cabals; les dimensions del filtre aniran 

supeditades a l’espai de que disposem, i al mateix temps a les mides i capacitat de la carcassa.  

El cabal d’aire de cada filtre també dependrà de les seves dimensions.  

Un altre factor que hem de tenir en compte és que l’aire, en el seu pas a través de la cabina “xocarà” 

amb el filtre; en altres paraules, sofrirà una pèrdua de pressió.  

En mecànica de fluids, la pèrdua de pressió o pèrdua de càrrega depèn de factors varis com la densitat 

del gas, el diàmetre de la conducció o el cabal de gas que hi circula. Es pot calcular mitjançant la següent 

relació, anomenada fórmula de Renouard:  

82,4

82,1
22 5,51

D

Q
LdPbPa cc   per a pressions de 0,05 bar <P < 5 bar, o bé 

82,4

82,1

25076
D

Q
LdPbPa cc per a pressions de P<0,05 bar,  

On dc és la densitat del gas, Lc és la longitud d’un tram recte de conducció, Q és el cabal i D és 

el diàmetre interior de la conducció.  

Com tots els elements que existeixen en mecànica de fluids, els filtres també tenen la seva pèrdua de 

càrrega ΔP (Pa), que dependrà de factors varis com les dimensions del filtre, la seva profunditat, 

l’eficàcia o la velocitat de l’aire. 

 

Com major sigui aquesta pèrdua de càrrega, més energia requerirà el ventilador per a impulsar l’aire i 

mantenir el cabal. 

  

En definitiva: KvP  ;  

On v és la velocitat de l’aire, i ceK  ;  
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On c és una constant que depèn de la viscositat del fluid i del medi filtrant, i e és l’espessor 

de la massa filtrant, que va variant al llarg de la vida útil del filtre.   

Al mateix temps, 
A

Q
v  ; 

 On Q és el cabal i A la superfície del filtre.  

D’aquí en podem treure vàries conclusions:  

 A més velocitat de l’aire, major pèrdua de càrrega.  

 A més viscositat, més pèrdua de càrrega. 

 A major cabal, major pèrdua de càrrega.  

 A major superfície per a un mateix cabal, menor pèrdua de càrrega.  

 Al llarg de la seva vida útil, la pèrdua de càrrega del filtre anirà en augment.  

Li podem donar sentit a aquesta última conclusió, ja que a mesura que el filtre va treballant anirà 

acumulant partícules, per tant la e (espessor) anirà augmentant.  

A l’inici de la seva vida útil ell filtre no té partícules contingudes, però sí una profunditat (p) que afectarà 

a la pèrdua de càrrega; a més profunditat, major ΔP.  

Si analitzem l’eficàcia del filtre, que anirà relacionada amb el % que representa la superfície filtrant 

sobre la total, arribem a la conclusió que a major eficàcia, més pèrdua de càrrega ja que aquests dos 

valors afecten a la constant c.  

En definitiva, el filtre tindrà una pèrdua de càrrega que dependrà de les seves propietats; serà la pèrdua 

de càrrega (ΔP) inicial. 

Si considerem que la majoria dels filtres no són regenerables, sinó d’un sol ús, sabrem que els hem de 

canviar al final de la seva vida útil. 

  

Ara bé, quan és el moment de canviar un filtre? Si les partícules es van acumulant i l’espessor va 

augmentant, arribarà un moment en que es donarà algun dels següents casos:  

 La caiguda de pressió correspon a un cabal mínim per sota del qual el procés transcorre 

amb tal lentitud que no convé seguir filtrant. 

 La caiguda de pressió no pot seguir augmentant perquè el ventilador no és capaç de 

donar més energia perquè això succeeixi.  

Si ens trobem en algun d’aquests casos sabrem del cert que la vida del filtre ha arribat al final, però no 

hem d’arribar a aquests extrems; és per això que existeix el valor de pèrdua de càrrega (ΔP) final 

recomanada per a cada filtre. 

 

Quan s’arriba a aquest valor de caiguda de pressió, haurem de canviar el filtre. 

Tots aquests paràmetres (ΔP inicial, ΔP final, Sup. filtrant, Dimensions, Cabal, Eficàcia, etc.) ens els ha 

de facilitar el fabricant. Tot i així els haurem de tenir en consideració a l’hora d’escollir un filtre per als 

nostres equips.  
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A nivell pràctic ens interessarà que el nostre filtre tingui major eficàcia, menor ΔP inicial i major ΔP 

final.  

Les dimensions i el cabal estaran supeditades a les característiques de al nostra superfície de treball. 

1. Sala d’envasat 

Malgrat que, tal i com hem anomenat anteriorment, no convertirem el local en una sala blanca 

i ens limitarem a protegir el producte condicionant l’aire que hi està en contacte directe, sí que és 

adequat és pensar que hem d’assegurar que l’aire que entra a la sala (si no la totalitat, una gran 

part de l’aire que hi entra) tindrà una certa qualitat controlada. A més, les proteccions amb les quals 

dotarem els punts on el producte està al descobert seran eficients però ja preveiem que no podrem 

assegurar que siguin infal·libles, ja que l’espai tancat en el que es trobaran podria ésser obert per 

requeriments de la producció en algun moment determinat, igual que les portes d’accés a la planta. 

En definitiva, el que podrem assegurar és que dins la sala d’envasat hi entrarà aire controlat, però 

no el total del que hi entri ni el total del que es trobi dins la sala.  

Per tot això, les primeres mesures correctores que aplicarem en aquesta zona seran les següents:  

 Condicionar la zona amb aire filtrat aïllant-la de la possible contaminació exterior; 

procedirem a instal·lar un filtre en els climatitzadors ja existents que impulsen aire de 

fora a dins de la sala. 

 Haurem de conscienciar també als treballadors de que les portes d’accés a la sala han de 

romandre tancades, i assegurar-nos de que el tancament automàtic de les portes 

funcioni.  

 

D’aquesta manera tindrem dos factors a favor nostre per a la contaminació ambiental al local. 

Tot i així existeix la possibilitat de que la pols o altres partícules provinents dels materials de 

condicionament (cartró i palets de fusta) sigui una font de contaminació pel producte mentre es 

realitzen les operacions d’envasat o transvasament de productes. 

 

Per aquest motiu, i per a poder justificar la seguretat, el que de debò ens interessa és protegir els 

equips, que és on es troben els punts més crítics. 

Tenint en compte les consideracions que hem fet sobre neteja i qualitat de l’aire i la nostra 

problemàtica, les mesures correctores que afectaran als equips seran les següents:  

 Controlar l’aire de totes les complidores i taponadores de les línies; les dotarem de 

cabines de filtre amb flux laminar que, situades en aquests punts de L1, L2 i L3, impediran 

l’entrada de l’aire en de la sala en aquests punts.  

 

 En el cas de les posicionadores, tot i considerant que ja son màquines tancades i el 

contacte amb l’aire de l’exterior és pràcticament inexistent, també hem de ser capaços 

de justificar la protecció de l’envàs primari. Considerem que la instal·lació de mòduls de 

flux laminar a les posicionadores no té sentit, ja que seguint el recorregut que ha fet 

l’envàs abans d’arribar fins allà arribarem a la conclusió que també hauríem de controlar 
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l’ambient de les tolves, els totes i les sitges, opció que hem ja havíem desestimat. 

Per tant hem decidit que no serà necessari el filtratge de l’aire a les posicionadores de L1 

i L2, però sí que haurem d’assegurar que els seus recintes romanguin tancats excepte 

quan sigui absolutament imprescindible que no ho estiguin.  

 

 Les operacions de transvasament de producte (buidatge per a la recuperació dels 

envasos defectuosos, o alimentació manual de L2) també s’efectuaran sota estacions de 

flux laminar, per tal d’evitar l’entrada de l’aire de la sala al contenidor.  

   

 Protegir l’envàs mentre circula destapat per la línia; taparem aquest tram de la cinta 

transportadora de L1. 

El cas de L2 és molt diferent, ja que pel tram descobert hi circula l’envàs destapat però 

ple de producte (a diferència de l’anomenat tram de L1, per on circula buit); en aquest 

cas es tractaria de protegir el producte, per tant instal·larem un mòdul de flux laminar 

sobre aquest tram de L2. 

En L3 ja surten a la cinta els envasos tapats i segellats, amb la qual cosa no són 

necessàries més mesures de protecció.   

 

 Implantar un pla de neteges periòdiques per a les cabines de metacrilat que contenen les 

posicionadores.  

En el cas del robot de L3, considerem que tot i instal·lar un mòdul de flux laminar, 

tindrem un factor de perill si segueix havent-hi pols tant dins com fora de la cabina. De 

totes maneres, tindrem en compte que un cop implementades totes les mesures 

ambientals evitarem considerablement les acumulacions de pols.  

 

2. Magatzem de material de condicionament 

 L’acció més immediata que se’ns acudeix és tapar la part superior de les sitges d’envasos 

ja que és un punt on una gran quantitat de pols entra en contacte amb l’envàs primari.   

Finalment, per assegurar la màxima protecció possible dels envasos, taparem la zona de 

contacte entre la part inferior de les sitges i l’aire de planta, i d’igual manera actuarem 

amb el segon punt de contacte de la cinta transportadora amb la zona de pas; amb això 

reduirem considerablement el risc de que entrin partícules pel passadís que hi ha entre 

les sitges, ja que l’aire hi pot entrar per ambdós punts que són, al mateix temps, una 

zona de retenció del material en el seu circuit.  

No hem d’oblidar que malgrat tapar aquests dos darrers punts, ha de seguir essent 

possible tenir accés al material des del passadís.  
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Figura 1.32. Punts de les sitges on volem aplicar mesures correctores.  

 Les tolves d’accés a les posicionadores han de quedar tapades quan no és imprescindible 

que estiguin obertes.  

 

 Hem de tenir protocols de neteja definits per als elements implicats en el procés (sitges, 

contenidors i tolves).  

 

 En referència al problema dels envasos que no fabriquem nosaltres, i davant la 

impossibilitat de requerir les mesures de protecció contra la contaminació a les 

instal·lacions dels nostres proveïdors (ja que no tenen cap obligació de complir una 

Norma ISO exclusivament de Bones Pràctiques de Fabricació de Cosmètics), haurem de 

buscar una solució factible per a ambdós contactant amb ells.  

3. Dipòsits  

L’únic que haurem d’assegurar és que l’aire del sistema de venteig de seguretat del dipòsit no 

contingui partícules que puguin contaminar el producte semielaborat. 

Tot i que la mateixa Norma ISO 22716 ens obliga a ubicar els dipòsits en recintes tancats i sota un 

sostre (requeriment que ja complim), és raonable pensar que de la mateixa manera que volem 

controlar l’aire que està en contacte amb el producte en les línies d’envasat, també haurem de 

controlar el que ho està en els dipòsits.  

En aquest cas optem per actuar sobre el dispositiu de venteig; tractarem l’aire que passa per la 

vàlvula mitjançant un sistema de filtres. 

  

Així doncs la mesura correctora que aplicarem a la sala de dipòsits de semielaborat consistirà en 

implantar aquesta assistència a les vàlvules d’airejament ja existents.  

ALIMENTACIÓ SITJA; 
DE SECCIÓ PLÀSTICS

SITJA
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1.3.2. Contaminació per contacte  

Atès el que hem vist dins la sala d’envasat, està clar que l’acció correctora que hem de dur a terme 

per a evitar la contaminació per contacte haurà d’assegurar que l’operari dugui la vestimenta 

adequada, des de que entra a la sala fins que l’abandona.  

Així doncs, el que farem serà el següent:  

 Seguint les directrius de la ISO organitzarem formacions per als empleats de la planta; la 

Norma proposa que tota persona implicada en la realització de les activitats que s’hi 

descriuen, rebi una formació adequada per a poder produir i emmagatzemar els 

productes amb una qualitat definida (pt. 3.1). 

 

En aquestes formacions els explicarem què és la ISO 22716, per què volem implantar-la, la 

importància que prenen ells en aquest tema i com hauran de treballar per complir-la.    

 

 Implantarem un protocol d’higiene i vestuari per als operaris, que consistirà en rentar-se 

les mans abans d’entrar a la sala i posar-se els guants i la còfia; indicarem l’obligatorietat 

de dur la vestimenta adequada en cartells. Això afectarà a la sala d’envasat, magatzem 

de material de condicionament i sala de dipòsits.   

 

Amb tot això complim amb el punt 3.5.1.3, abans esmentat, que es refereix a la 

vestimenta del personal.  

Sobre la higiene la Norma també indica, en el punt 3.3.2 i de forma genèrica, que tots els 

operaris haurien de complir amb les exigències d’higiene personal. El protocol de vestuari 

que hem designat seria correcte en referència a aquest punt.  

 

També prohibirem emmagatzemar aliments, begudes, tabac, medicaments d’ús personal 

o mastegar xiclet en els locals (com indica el punt 3.5.1.4); els treballadors poden menjar 

o beure tranquil·lament en el menjador habilitat. 

 

 Per la nostra banda haurem d’assegurar que els operaris puguin adquirir sempre els 

elements d’higiene abans d’entrar als locals.  

És per això que instal·larem recipients amb còfies, guants i un gel desinfectant 

hidroalcohòlic com a dispositiu de neteja de mans.  

Haurem d’assegurar que aquests recipients es trobin sempre plens.   
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1.3.3. Contaminació creuada  

En aquest apartat anirem zona per zona, ja que és un punt sensible i la problemàtica és més 

extensa i complexa. 

  

Treballarem en dues fases. La primera i més extensa afectarà al funcionament i disseny de les línies 

d’envasat, i consistirà en evitar que el producte es contamini durant el recorregut que segueix des 

dels dipòsits fins la complidora, que ja hem descrit anteriorment. En la segona part treballarem en 

la resta de la sala d’envasat, fora del recorregut natural del producte. 

1. Dipòsits – complidores  

Actualment l’única precaució que prenem per evitar la contaminació creuada és la porga; 

quan hi ha un canvi de líquid en l’envasat, el producte que s’envasarà arrossega el que s’ha 

envasat anteriorment de forma que l’operari descartarà les primeres unitats de la nova ordre 

d’envasat. En el cas de L1 o L3 el producte de porga ha de seguir tot el recorregut, des de les 

canonades comunes (Cc1, Cc3) fins als dipòsits pulmó i les complidores, passant per les 

canonades d’accés CL1 i CL3. 

 

Quan l’operari, mitjançant una inspecció visual o olfactiva, considera que el nou producte 

envasat està sortint correctament, deixarà de descartar ampolles.  

D’aquest “modus operandi” en deriven varis problemes:  

 El criteri de l’operari per determinar si un producte està correcte pot fallar, ja que pot 

conèixer el producte però fins a un cert punt; tot i que podem dir-li que treballi d’una 

determinada manera per protegir la qualitat del producte, la seva feina és posar en 

marxa la línia, col·locar els envasos en cas que sigui necessari, etc.  

En definitiva, vetllar pel correcte funcionament de la línia i actuar en cas que hi hagi algun 

problema, però en cap cas determinar si el producte compleix amb les especificacions, ja 

que això és responsabilitat del departament de Qualitat.  

 

 Una simple porga en el canvi de format no ens assegura que no quedin traces de 

l’anterior producte, a més que en molts casos pot no ésser homogeni: pot quedar 

producte incrustat a les parets del dipòsit pulmó o a les canonades, fins i tot és possible 

que quedin pegots que contaminaran el nou producte en el moment menys esperat (fins 

i tot després de que hi hagi unitats que surtin correctament a la línia).  

 

 Per últim (tot i que aquest no el contempla la ISO, però també el tindrem en compte) les 

unitats descartades poden ser de l’ordre de 300 o 400 per cada canvi de format en 

l’envasat, amb la qual cosa ja veiem la despesa que això suposa; estem llençant sobretot 

producte, temps en el que la línia no produeix, i ampolles que automàticament 

esdevenen residu amb les despeses de gestió afegides que això comporta.   
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Tenint en compte tot això i el punt 5.5.1 de la Norma, que afirma que tots els equips haurien 

d’estar sotmesos a programes adequats de neteja i, si és necessari, de desinfecció, proposarem 

les següents dues mesures:  

 Dissenyarem plans de porga, neteja i desinfecció tant a la canonada comuna com al 

dipòsit pulmó i a la complidora. Seran uns plans més acurats, amb agents de desinfecció 

eficaços i especificats (com mana el punt 4.10.3 de la Norma) i amb una periodicitat 

definida.  

Els dipòsits de semielaborat ja són sotmesos a una neteja i desinfecció semestral amb 

sosa càustica.  

 

En el cas de L2 haurem de confeccionar un procediment de porga i neteja que inclogui el 

dipòsit pulmó i les embocadures de la complidora, i en el cas de L1 i L3 també haurem de 

tenir en compte que els dipòsits pulmó reben el producte directament dels dipòsits de 

semielaborat a través de CL1 i CL3.  Estudiarem el pla de porga actual i proposarem millores 

per tal que sigui més eficient i segur.    

Substituint la simple porga per una neteja periòdica estalviarem temps de producció, 

producte que descartem en la porga i per tant llencem, i guanyaríem en fiabilitat i eficàcia 

en la neteja de les canonades. 

 

Un factor a considerar és el temps de neteja del nostre procediment; un temps de neteja 

massa elevat significarà una pèrdua de productivitat, per tant haurem de trobar un 

compromís entre el temps i l’eficàcia.   

Una de les opcions que valoren és la d’instal·lar un equip CIP (Cleaning in Place) de neteja 

in-situ.  

Un sistema de neteja CIP consisteix normalment en un conjunt de dipòsits, bombes i 

canonades encarregat de fer circular un fluid per a netejar i desinfectar una zona 

determinada de la instal·lació. 

  

Els agents emprats per a la neteja i desinfecció són normalment l’aigua, una solució bàsica 

(normalment sosa càustica en concentracions del 0,2% al 2%), una solució àcida del 0,5% 

al 2%, i un agent desinfectant antisèptic. 

  

L’avantatge del sistema CIP és que substitueix la neteja manual i evita haver de desmuntar 

els elements de la instal·lació. 

El sistema CIP està format pels següents elements:  

o Dipòsits; contenen els agents de neteja i desinfecció.  

o Canonades; transportaran les solucions de neteja i desinfecció.  

o Bombes; previstes per a la conducció dels fluids cap als equips i per al 

retorn del fluid cap al dipòsit del CIP. Normalment són bombes 

centrífugues.   



Arnau Cantarell Bernadó  

Juny 2014 

Implementació de la UNE-EN ISO 22716 en una planta d’envasat de cosmètics  Pàgina 48/131 

o Bescanviador de calor; la seva funció és escalfar els fluids de neteja del 

sistema en cas que sigui requerit.  

 

 Buscarem algun mètode de confirmació de l’OK del producte que s’està envasant, més 

fiable que el criteri visual o olfactiu de l’operari de línia, que actuï evidentment abans de 

que el producte arribi a control de qualitat (per tant haurà de ser a la mateixa línia).  

El que se’ns acut és instal·lar controls automàtics en els dipòsits pulmó, que ens 

mesurin diversos paràmetres específics de cada producte; d’aquesta forma si els 

resultats són correctes el producte que s’envasarà també ho serà.  

Per realitzar això, hem de definir i estudiar cada producte que s’envasa i les diferències 

que existeixen entre ells; per exemple, si el producte que s’envasa és igual que 

l’anterior però només en varia el perfum, tots els seus paràmetres a mesurar seran 

iguals i no servirà de res el control automàtic. 

  

A causa d’això hem d’analitzar també la incidència que tindria una contaminació 

creuada en cada cas; si pot o no danyar el producte, si poden reaccionar ambdós 

productes, o si es tracta d’un cas de menor gravetat com el que hem anomenat dels 

dos productes iguals amb diferent perfum. 

 

Valorant els tipus de producte que envasem a cada línia i coneixent les seves 

característiques, el risc de contaminació i quina incidència pot tenir una contaminació 

creuada en cada cas, decidirem quins paràmetres dels productes més conflictius hem 

de mesurar, o bé descartarem aquests controls en cas que siguin inviables o bé en cas 

que la incidència sigui mínima o nul·la. 

   

Hem de considerar que al final de l’envasat de cada producte i abans de començar amb 

el següent (en cada canvi de format), actuarà l’equip CIP netejant, desinfectant i 

porgant el circuit; així doncs aquests controls només seran efectius en el cas que falli 

el CIP per algun motiu o succeeixi una contaminació creuada per alguna altra causa. 
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o ANÀLISI I CONSIDERACIONS:  

En aquesta línia s’envasen 4 gels de bany en ordre variable. Al ser una mateixa família de 

productes els seus paràmetres físico-químics són semblants; els productes només 

difereixen entre ells en el perfum.  

 

Considerem que:  

o Existeix una baixa probabilitat de contaminació creuada a causa de la 

neteja amb el CIP en cada canvi d’envasat. 

o Un cas de contaminació creuada no comportaria danys greus en la 

qualitat del producte, al ser tots de la mateixa família (gels de bany) i 

diferint només en el perfum, que es troba a les formulacions en un % 

relativament baix, de l’ordre del 0,50%.  

o Les diferències en la densitat entre els productes són irrellevants.  

o No és viable el control dels paràmetres físico-químics en aquesta línia, ja 

que no existeix cap diferència significativa entre els productes que s’hi 

envasen, cosa que impossibilita poder distingir-los.  

 

o CONCLUSIÓ:  

Per tot això, concloem que no és necessari instal·lar cap control automàtic en la línia L1.    
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o ANÀLISI I CONSIDERACIONS:  

En aquesta línia s’envasen varis productes diferents, en ordre variable. Són productes de 

diferents famílies amb diferents valors en els seus paràmetres físico-químics, especialment 

el pH i la viscositat.  

 

Considerem que:  

 Les diferències entre la densitat dels productes són irrellevants.  

 Existeixen diferències en la viscositat entre els productes, però 

no comporten un risc de dany greu en cas de contaminació 

creuada dins les condicions que es troba la nostra línia.  



Arnau Cantarell Bernadó  

Juny 2014 

Implementació de la UNE-EN ISO 22716 en una planta d’envasat de cosmètics  Pàgina 51/131 

 Existeixen diferències de pH entre els productes; especialment 

els sabons de glicerina el tenen més elevat, a causa de la 

naturalesa d’aquests tipus de producte.  

La nostra experiència ens diu que aquests productes (locions 

corporals, cremes de mans i especialment els gels infantils) són 

molt sensibles a les variacions del pH; fins i tot després de la 

porga el pH del següent producte a envasar podia estar 

lleugerament alterat si diferia molt del de l’anterior, en el cas que 

s’envasés, per exemple, un sabó de glicerina (pH 10) i després un 

sabó infantil (pH 5).  

 

  

o CONCLUSIÓ:  

Una contaminació creuada pot comportar variacions en el pH del producte que s’està envasant 

i per tant greus problemes de precipitacions que afecten a la qualitat del producte. És per això 

que decidim controlar automàticament el pH en el dipòsit pulmó de L2. 
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o ANÀLISI I CONSIDERACIONS:  

En aquesta línia s’envasen 4 gels fixadors de pentinat en ordre variable. Al ser una mateixa 

família de productes els seus paràmetres físico-químics són semblants; els productes 

només difereixen entre ells en la viscositat. 

   

Considerant que:  

 Existeix una baixa probabilitat de contaminació creuada a causa 

de la neteja amb el CIP en cada canvi de format. 

 Un cas de contaminació creuada no comportaria danys greus en 

la qualitat del producte, al ser tots de la mateixa família (gels de 

pentinat) i diferint només en la viscositat, que no és un 

paràmetre problemàtic.   

 No és viable el control dels paràmetres físico-químics en aquesta 

línia, ja que no existeix cap diferència significativa entre els 

productes que s’hi envasen, cosa que impossibilita poder distingir-

los. 

 

o CONCLUSIÓ:  

Per tot això, concloem que no és necessari instal·lar cap control automàtic en la línia 

L3.  

2. Resta de la sala d’envasat  

Vista la problemàtica que hem detectat en aquesta zona, estan bastant clares les mesures 

correctores que hi hem d’aplicar:  

 Crear una zona tancada de rentat d’utillatges. D’aquesta forma disposarem d’una zona 

de neteges suficientment diferenciada de la resta de la sala d’envasat.  

 

 Implantarem un protocol de neteges per als elements externs de les línies d’envasat, 

amb agents de neteja especificats. Establirem una periodicitat per aquest pla de neteges.    

 

1.3.4. Taula – Resum  

La següent taula ens serveix per resumir els problemes que hem de resoldre i les solucions que hem 

proposat, segons tot el que hem anomenat en els anteriors apartats i independentment de la viabilitat 

que tindran.  

 

Amb això podrem centrar tot el que tenim per fer i ens servirà per començar a dissenyar un pla d’acció 

per implementar i materialitzar totes aquestes mesures que hem proposat. 
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ZONA 
D'ACTUACIÓ 

PROBLEMA ACCIONS CORRECTORES PROPOSADES 

SALA D'ENVASAT 

Contacte del producte o 
l'envàs primari amb l'aire 
d'ambient no controlat 

Condicionar l’aire que entra a la sala i 
instal·lar cabines de flux laminar als punts on 
volem controlar l’aire, que són:  
 

 En L1; la complidora-taponadora i 
el contenidor de recuperació de 
producte. 

 En L2; la complidora, la cinta 
transportadora, la taponadora, el 
contenidor de recuperació de 
producte i el contenidor 
d’alimentació. 

 En L3; la cabina del robot, a la 
part de la complidora. 
 

Tapar el tram de cinta transportadora que 
connecta la posicionadora amb la complidora, 
en L1.  

Mida insuficient de la pica de 
rentat, que està descoberta 

Tancar la zona de neteges d'utillatges. 

Línies brutes per la part 
exterior 

Dissenyar i implantar un programa de 
neteges dels elements exteriors de L1, L2 i L3. 

MAGATZEM 
D'ENVASOS 

Pols als envasos de les sitges 

 Tapar el sostre de les sitges. 
 Protegir les obertures de la part 

inferior de les sitges.  

Els contenidors dels envasos 
no es netegen 

Implantar un pla de neteges per a les sitges, 
tolves i contenidors.  

Pols als envasos que 
comprem a proveïdors 
externs 

Contactar el proveïdor dels envasos que van a 
L3 i buscar una solució. 

OPERARIS 
Els operaris no compleixen 
amb les directrius de la ISO 

Implantar un protocol d'higiene i vestuari. 

Assegurar la disponibilitat dels elements 
d'higiene. 

Realitzar formacions als treballadors. 

Risc de contaminacions 
creuades a la instal·lació; des 

Dissenyar i implantar un programa de porga, 
neteja i desinfecció interior de L1, L2 i L3. 
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CIRCUIT DEL 
PRODUCTE 
SEMIELABORAT 

dels dipòsits de semielaborat 
fins a les complidores Buscar un mètode per assegurar que el 

producte que s'està envasant compleix amb 
els paràmetres físico-químics establerts. 

SALA DE 
DIPÒSITS 

L'aire de venteig dels dipòsits 
no està controlat i està en 
contacte amb el producte. 

Filtrar l'aire de venteig dels dipòsits. 

 

1.4. Implementació  

Arribats a aquest punt començarem a treballar en les mesures correctores que hem proposat; 

descriurem tot el que hem de fer, modificar i afegir a la planta per tal de materialitzar-les.  

L’objectiu és descriure un pla d’acció per a dur a terme aquestes millores, i que no ens en quedi cap 

sense realitzar; cada mesura correctora que es quedi només en la proposta, significarà un problema 

sense solució i conseqüentment un factor més de risc de contaminació del producte.  

Així doncs, agafarem com a guia el quadre-resum de l’anterior punt (4.3.4) i tractarem per separat cada 

acció correctora proposada en la tercera columna de la graella.  

1.4.1. Sala d’envasat  

Començarem a implementar les mesures proposades en la zona de la sala d’envasat. 

1. Condicionament de l’aire  

El primer que farem és precisar com volem que sigui el nostre aire “net”, tant el que entra 

a la sala com el que sortirà dels mòduls de flux laminar. Tal i com hem vist existeixen vàries 

normatives vigents que regulen aquest tema (Veure punt 4.3.1 i Annex I).  

Nosaltres ens guiarem per la ISO 14644-1, que classifica l’aire de la manera que ens mostra la 

taula 1.  

Com veiem, els graus de qualitat de l’aire ISO 1, ISO 2, ISO 3 i ISO 4 són els més estrictes i 

formen part dels requisits habituals de les sales blanques de quiròfans, indústries 

farmacèutiques o indústries alimentàries; nosaltres treballarem amb una qualitat de l’aire de 

la classe ISO 5 en avall. 
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Classe 
Nombre màxim de partícules/m3 

≥0.1 μm  ≥0.2 μm  ≥0.3 μm  ≥0.5 μm  ≥1 μm  ≥5 μm 

ISO 1 10 2         

ISO 2 100 24 10 4     

ISO 3 1.000 237 102 35 8   

ISO 4 10.000 2.370 1.020 352 83   

ISO 5 100.000 23.700 10.200 3.520 832 29 

ISO 6 1.000.000 237.000 102.000 35.200 8.320 293 

ISO 7       352.000 83.200 2.930 

ISO 8       3.520.000 832.000 29.300 

ISO 9       35.200.000 8.320.000 293.000 

 

Taula 1.5. En verd, classes ISO de qualitat ambiental que aplicarien als nostres requeriments, segons la 

classificació de la Norma ISO 14644. 

A partir d’aquesta premissa valorarem quins equips podem instal·lar i quin grau de netedat de 

l’aire ens poden oferir, per tal de que la relació qualitat de l’aire/cost de l’equip sigui la més adequada, 

però també haurem de tenir en compte les característiques de la sala i de cada línia d’envasat.  

És per això que abans de triar els equips els haurem de dimensionar.  

 DIMENSIONAMENT DE LES CABINES DE FLUX LAMINAR: 

A l’hora de triar els nostres equips és important dimensionar-los correctament; un sobre-

dimensionament ens comportarà una despesa innecessària d’energia, i amb un dimensionament 

insuficient l’eficiència de l’equip es veurà afectada.  

 

Per tant, de tots els paràmetres d’entre els que podem triar, tindran especial importància els següents:  

 Cabal d’impulsió (Q) en el cas de les caixes 

 Eficàcia en cas dels filtres  

 Les dimensions tant de les caixes com dels filtres, encara que aniran supeditades 

a l’espai del que disposem.  

I seran per tant menys rellevants:  

 La pèrdua de càrrega (ΔP) dels filtres, conseqüència inevitable.   
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 El pes dels equips, pel qual tenim bastant marge d’elecció. 

 El cabal d’assaig (recomanat) dels filtres; hem de tenir en compte que aquest 

valor no s’allunyi massa del nostre cabal nominal, cosa que ja evitarem si 

escollim els filtres de dimensions adequades, essent afins a les caixes que 

contenen el ventilador. Per tant és un paràmetre a tenir en compte però no 

determinant.  

 La superfície filtrant (S) 

 La classe dels filtres, una dada important però per a l’elecció d’aquests ens 

guiarem per l’eficàcia.  

 Paràmetres elèctrics (V i I), que estan estandarditzats. 

Vist això, dimensionarem els equips:  

 Eficàcia: per la qualitat de l’aire requerida (ISO9 com a mínim), una eficàcia de 

>99,99% serà correcta. Per tant l’últim filtre de cada equip serà del tipus HEPA.  

Eficàcia requerida: >99,99% 

 Dimensions: la mida dels equips s’ha d’adequar a la de cada zona on s’ubiquin.  

Dimensions equip < Dimensions zona 

 

 Cabal Q d’impulsió: per determinar el cabal requerit haurem de tenir en compte 

un altre paràmetre important com són les renovacions d’aire per hora (renov/h).  

És un paràmetre que té més rellevància en els dissenys de climatització de 

plantes, sales, locals i espais grans. En el nostre cas té menys importància ja que 

instal·lem campanes de flux laminar independents, on no hi ha recirculació 

d’aire, que és un altre paràmetre a considerar per calcular les renov/h 

necessàries.  

Malgrat això, també pren certa importància en el nostre cas ja que ens indica 

quants cops llancem aire net a la zona, o en altres paraules cada quant temps 

“escombrem” l’aire brut per tal de mantenir la qualitat requerida en aquella 

zona.  

 

Les renov/h d’aire estan relacionades amb el cabal d’impulsió i el volum (V) de la 

zona de la següent forma:  

 

V

Qimp

h

renov

h

renov
VQimp    

Les normatives de seguretat marquen el valor mínim de renov/h, però certament 

varia molt en funció a la zona on aplica; en àrees de producció la recomanació és 

de 6 a 50, però pot ser de 3000 a 6000 en el cas de les campanes extractores d’àcids. 

En les nostres campanes de flux laminar, considerem que un valor 

d’aproximadament 100 renov/h ens proporcionarà la qualitat de l’aire desitjada.  

 

  Renov/h: 90 – 110  
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En els espais oberts el càlcul de les renov/h serà inaplicable, ja que no tenim un volum de 

cabina definit. 

Anem a dimensionar els fluxos laminars que hem d’instal·lar a cada zona segons aquests 

paràmetres establerts: 

     UBICACIÓ Complidora - taponadora L1 

EFICÀCIA FINAL >99,99% 

SUPERFÍCIE 25,75,23 mS   

VOLUM CABINA 3218,25,23 mV   

CABAL REQUERIT Màx: 
h

m
Qimp

3

18909021   Mín: 
h

m
Qimp

3

231011021   

 

UBICACIÓ Complidora L2 

EFICÀCIA FINAL >99,99% 

SUPERFÍCIE 28,12,15,1 mS   

VOLUM CABINA 36,30,22.15.1 mV   

CABAL REQUERIT Màx: 
h

m
Qimp

3

324906,3   Mín: 
h

m
Qimp

3

3961106,3   

 

UBICACIÓ Cinta transportadora L2 

EFICÀCIA FINAL >99,99% 

LLARGADA 28,12,15,1 mS   

VOLUM CABINA 
No aplicable; no hi ha cabina. Cinta transportadora descoberta 
necessàriament per motius de la producció.  

CABAL REQUERIT 
Fixem 1000 m3/h; efectuarem mesura experimental de la qualitat de 
l’aire. 
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UBICACIÓ Taponadora L2 

EFICÀCIA FINAL >99,99% 

SUPERFÍCIE 28,12,15,1 mS   

VOLUM CABINA 36,30,22.15.1 mV   

CABAL REQUERIT Màx: 
h

m
Qimp

3

324906,3   Mín: 
h

m
Qimp

3

3961106,3   

 

UBICACIÓ Contenidor recuperació producte L1 

EFICÀCIA FINAL >99,99% 

SUPERFÍCIE 20,10,10,1 mS   

VOLUM CABINA 
No aplicable; no hi ha cabina. Contenidor ple de producte descobert, 
però inclourem tires de PVC flexible als costats per tapar el flux d’aire 
en mesura del possible 

CABAL REQUERIT 
Fixem 600 m3/h; efectuarem mesura experimental de la qualitat de 
l’aire 

UBICACIÓ Contenidor recuperació producte L2 

EFICÀCIA FINAL >99,99% 

SUPERFÍCIE 20,10,10,1 mS   

VOLUM CABINA 
No aplicable; no hi ha cabina. Contenidor ple de producte descobert, 
però inclourem tires de PVC flexible als costats per tapar el flux d’aire 
en mesura del possible 

CABAL REQUERIT 
Fixem 600 m3/h; efectuarem mesura experimental de la qualitat de 
l’aire 

 

UBICACIÓ Contenidor alimentació producte L2 

EFICÀCIA FINAL >99,99% 

SUPERFÍCIE 20,10,10,1 mS   
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VOLUM CABINA 
No aplicable; no hi ha cabina. Contenidor ple de producte descobert, 
però inclourem tires de PVC flexible als costats per tapar el flux d’aire 
en mesura del possible 

CABAL REQUERIT 
Fixem 600 m3/h; efectuarem mesura experimental de la qualitat de 
l’aire 

 

UBICACIÓ Complidora - segelladora L3 

EFICÀCIA FINAL >99,99% 

SUPERFÍCIE 
28,20,18,2 mmmS  ; és la superfície que ocupa la complidora 

dins la cabina.  

VOLUM CABINA 

    39,165,22,28,15,20,18,2 mmmmmmmV  ; és el 

volum total de la cabina que conté el robot posicionador, la complidora 
i la segelladora. Per tant les renov/h no afectaran a tot aquest volum. 
El volum útil serà, un cop més, inaplicable.  

CABAL REQUERIT 
Fixem 1000 m3/h; efectuarem mesura experimental de la qualitat de 
l’aire 

 

 MODELS ESCOLLITS 

Un cop fet el dimensionament hem de triar els equips. Després de contactar amb varis proveïdors 

i valorar vàries opcions, ja hem decidit quins aparells creiem que satisfaran la nostra necessitat i 

s’adequaran millor a la nostra planta.  

 

A continuació descriurem els models d’equips que hem escollit per a conformar els mòduls de flux 

laminar i que trobarem, per tant, a la nostra sala d’envasat. 

 Caixa model AEROTRACK 

Hem pensat d’ubicar aquest equip de ventilació a L1, sobre la unitat complidora-taponadora. 

Aquest espai és un dels més voluminosos que hem de controlar, ja que s’hi troben aquestes 

dues estacions de la línia i per tant abasteix més superfície. Com hem dit, el volum d’aquest 

recinte és de 21m3; necessitarem un cabal major per tal de mantenir les renov/h requerides.  

Així doncs ens hem decidit per aquest model, que és capaç d’impulsar un cabal de 2400 m3/h, 

major que els dels equips que ens oferien altres fabricants.  
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Aquesta caixa porta filtres consta dels següents elements:  

o Carcassa constituïda per l’estructura d’alumini anoditzat en la qual es 

fixen els panells: 

 L’estructura està fixada amb cargols i permet el desmuntatge en 

cas que sigui necessari. El conjunt es munta sobre una bancada 

d’acer galvanitzat que li dóna una major rigidesa.  

 Els panells són de tipus Sandwich de 23 mm d’espessor, i estan 

formats per: 

o Placa exterior d’acer galvanitzat de 1mm a 1,2mm 

d’espessor amb film de plàstic protector. És resistent als 

raigs UV en cas que es vulgui emprar a la intempèrie.  

o Aïllament interior d’escuma de poliuretà expandit.  

o Placa interior d’acer galvanitzat de 0,8mm a 1 mm 

d’espessor.  

 

o Mòdul de toma d’aire, que pot ser de l’exterior, de conducte de retorn, 

de cambra de mescla o free-cooling (constituït per 3 comportes 

d’alumini).  

 

o Mòdul de filtració: la configuració d’aquest mòdul s’efectua en funció de 

les necessitats de cada cas. Està previst el prefiltratge, així com la 

ubicació del filtre que pot ser de mitjana/alta capacitat (30% al 98% 

d’eficàcia) o absolut (a partir del 99,99% d’eficàcia).  

Aquest mòdul disposa d’un bastidor adequat per a l’ajust hermètic de 

cada filtre.  
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o Mòdul de bateries, previst per a ubicar-hi bateries de fred i calor de tot 

tipus (d’aigua, de vapor, elèctriques, etc) en cas que necessitem utilitzar 

la cabina com a climatitzador, que aniran muntades en un bastidor de 

gran robustesa.  

 

o Mòdul del tren de ventilació. L’accionament del ventilador es realitza 

amb motors a qualsevol tensió, efectuant-se la transmissió mitjançant 

jocs de politges i corretges trapezoïdals.  

El motor està ubicat sobre una placa tensora, formant part d’una 

estructura metàl·lica flotant en la que es troba ubicat el ventilador, que 

portarà incorporada una lona flexible anti vibratòria per tal d’eliminar 

totalment les vibracions produïdes.  

A continuació es detallen les especificacions tècniques i les dimensions 

del ventilador que anirà instal·lat en aquest mòdul:  
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En resum, el mòdul AEROTRACK que ens ha ofert el proveïdor té les següents especificacions 

tècniques, que hem adequat a les característiques i espai de L1: 

 

 Filtre model PLEMET 

Aquest model de filtre, de tipus metàl·lic plegat, està dissenyat en zig-zag per a retenir les 

partícules grosses, per tant anirà a l’inici del sistema de ventilació. Hem decidit ubicar-lo a L1, 

ja que el marc és d’acer galvanitzat i és un model afí a la caixa de model AEROTRACK. En resum, 

actuarà de prefiltre.  

 

El filtre PLEMET és un filtre metàl·lic plegat. Aquest tipus de filtre es fonamenta en el fet que 

obliga el flux d’aire a canviar de direcció, la qual cosa assegura la deposició de les partícules al 

filtre. 
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1                 2          

 

3                     4       

Figura 1.33. Seqüència de funcionament dels filtres plegats  

 

A continuació veiem la comparativa entre algunes de les referències que se’ns ofereixen d’aquest 
model. Segons les dimensions que tingui el filtre, alguns dels paràmetres de treball variaran.  
Per al nostre equip hem triat una referència adequada al cabal i les mides de la guia de la caixa 
AEROTRACK, la Ref. PLM48M5M20X20: 
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 Filtre model ABSOCOMPAC 

Aquest és el model de filtre que hem escollit per la línia L1.  

 

Filtre compacte de flux laminar; aquests tipus de filtres estan dissenyats per filtrar l’aire 

d’impulsió, extracció o recirculació en espais on es requereixi un flux d’aire laminar (sales 

blanques, laboratoris, quiròfans, indústria farmacèutica, etc.) 
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A continuació detallem un extracte del catàleg que ens ofereixen. Aquest filtre estarà ubicat 

a les terminals de sortida d’aire, no a dins la caixa AEROTRACK, a causa del disseny d’aquesta.  

Disposarem dues terminals de sortida d’aire amb la Ref. AC6H14M24X48 d’aquest model:  

 

Ja tenim clars els models i les referències que instal·larem a L1; en el cas del prefiltre PLEMET hem 

estat supeditats a les dimensions del mòdul de filtració de la caixa AEROTRACK, cosa que en el filtre 

ABSOCOMPAC no ha estat així ja que estarà situat a les terminals. Així doncs, per a fer l’elecció 

d’aquests elements hem considerat les mides dels filtres, l’espai que disposem per a ubicar els mòduls 

i l’eficàcia, que al mateix temps està condicionada pel preu que el fabricant ens ofereix. 

 Filtre model PLECART 

Hem decidit que instal·larem aquest model de filtre en els mòduls de flux laminar de L2, L3 i els 

contenidors d’alimentació i de recuperació de producte, on efectuarà la prefiltració eliminant les 

partícules més grosses de l’aire que volem tractar.  
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És un filtre de cartró plegat. El fonament és idèntic al filtre metàl·lic plegat que hem vist anteriorment, 

amb la diferència que la durada d’aquest és menor i requereix un major manteniment.   

De la mateixa forma que el PLEMET, el seu homòleg metàl·lic, en els nostres mòduls actuarà de prefiltre 

retenint les partícules més grosses.  
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A continuació veiem una mostra del catàleg d’aquest model: 

 

 Filtre model ABSOLAM69  

Utilitzarem aquest model de filtre per a les campanes de flux laminar més petites, és a dir 

les dels contenidors i les de les línies L2 i L3. 

 

Es tracta d’un filtre absolut laminar; com el seu nom ja indica, el seu fonament és idèntic al del 

filtre ABSOCOMPAC que hem anomenat anteriorment.  
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A continuació detallem un extracte del catàleg que ens ofereixen:  

 

 

 Caixa model UNITERV 

Aquest model de caixa l’hem escollit per conformar els mòduls més petits, és a dir tots excepte el 

de L1, que requeria un cabal d’aire major donat el major volum que té la unitat a tractar.   
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Caixa porta filtres amb ventilador.  

Actuarà de carcassa i suport per als filtres, al mateix temps que impulsarà l’aire creant un flux 

uniforme d’aire amb velocitat constant i unidireccional.  

 

A continuació detallem un extracte del catàleg que se’ns ofereix: 
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 IMPLEMENTACIÓ DE LES CABINES DE FLUX LAMINAR 

Seguidament resumim com seran, definitivament, els mòduls de flux laminar que aniran a la sala 

d’envasat. Detallarem quines referències hem triat d’entre aquests models presentats, i com hem 

disposat els elements en cada ubicació.  

En el cas de L1 ja hem especificat en aquest mateix punt les referències que instal·larem:   

 

En aquest mòdul hi instal·larem 2 unitats de filtre ABSOCOMPAC, per tal d’aprofitar el cabal nominal 

del ventilador (2400 m3/h). Les 2 terminals aniran connectades mitjançant uns tubs flexibles a la caixa 

de filtració, situada al pis superior.  

Les especificacions que, segons el catàleg, tenen les referències dels filtres que hem escollit en el 

mòdul 1 són les següents: 

 

Les renovacions d’aire per hora en la ubicació del MÒDUL 1 seran:  

76,104
21

2200


V

Qimp

h

renov
; 104 renov/h 
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Figura 1.34. Esquema MÒDUL 1  

 

Les especificacions de la caixa i els filtres segons el catàleg són les següents: 

 

COMPLIDORA TAPONADORA

FILTRE PLEMET

CAIXA AEROTRACK

FALS SOSTRE

2 FILTRES ABSOCOMPAC
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Les renovacions d’aire per hora en la ubicació del MÒDUL 2 seran:  

44,94
6,3

340


V

Qimp

h

renov
; 94 renov/h 

  

Figura 1.35. Esquema MÒDUL 2 

 

Les especificacions dels elements segons el catàleg són les següents: 
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El càlcul de renov/h no és aplicable a la ubicació del MÒDUL 3, ja que la cinta transportadora de L2 

que transporta el producte ple es un espai que, per requeriments de l’envasat, està obert i és inviable 

tancar-lo, ja que en L2 és habitual que l’operari hagi de complir manualment els envasos.   

 

 

Figura 1.36.  Esquema MÒDUL 3 
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Hem decidit instal·lar un mòdul idèntic al Mòdul 2, situat a la complidora d’aquesta mateixa línia.  

Les especificacions dels elements segons el catàleg són les següents: 

 

Les renovacions d’aire per hora en la ubicació del MÒDUL 4 seran:  

44,94
6,3

340


V

Qimp

h

renov
; 94 renov/h 

 

 

Figura 1.37. Esquema MÒDUL 4 
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Aquesta unitat de flux laminar és mòbil. Protegirem l’espai a controlar col·locant unes tires de plàstic 

al voltant de l’aparell, que ajudaran en mesura del possible a que el flux d’aire segueixi la correcta 

trajectòria i a evitar l’entrada d’aire de la sala al contenidor.  

Les especificacions dels elements segons el catàleg són les següents: 

 

El càlcul de renov/h no és aplicable a la ubicació del MÒDUL 5, ja que no es tracta d’una recinte tancat, 

sinó d’un contenidor de producte la obertura del qual està al descobert.   

 

 

 

 

 

Figura 1.38. Esquema MÒDUL 5 

CAIXA UNITERV

FILTRE ABSOLAM69

FILTRE PLECART

CORTINA PVC 

FLEXIBLE
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Mòdul d’idèntiques característiques al Mòdul 5.  

Les especificacions dels elements segons el catàleg són les següents:  

 

El càlcul de renov/h no és aplicable a la ubicació del MÒDUL 6, ja que no es tracta d’una recinte 

tancat, sinó d’un contenidor de producte la obertura del qual està al descobert.   

 

 

 

 

Figura 1.39. Esquema MÒDUL 6 
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Mòdul d’idèntiques característiques als Mòduls 5 i 6.  

Les especificacions dels elements segons el catàleg són les següents: 

 

El càlcul de renov/h no és aplicable a la ubicació del MÒDUL 7, ja que no es tracta d’una recinte 

tancat, sinó d’un contenidor de producte la obertura del qual està al descobert.   

 

 

 

 

 

Figura 1.40. Esquema MÒDUL 7 
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Aquest mòdul anirà col·locat a la complidora - segelladora de L3, al costat de l’espai que ocupa el 

robot posicionador. Té les mateixes característiques que el mòdul 3.  

 

Les especificacions dels elements segons el catàleg són les següents: 

 

El càlcul de renov/h no és aplicable a la ubicació del MÒDUL 8, ja que no seria el resultat real perquè 

estem impulsant aire a la zona de la complidora i la segelladora però cada renovació comptaria per la 

totalitat de la cabina.    

 

 

 

 

 

 

Figura 1.41. Esquema MÒDUL 8 ROBOT -

POSICIONADORA

ALIMENTACIÓ ENVASOS; 

MANUAL
COMPLIDORA SEGELLADORA

FILTRE PLECART

FILTRE ABSOLAM69

CAIXA UNITERV
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 AIRE AMBIENT DE LA SALA D’ENVASAT 

El que hem de fer en aquest cas és modificar el sistema de climatització per assegurar que l’aire 

que impulsa cap a dins la sala estigui controlat encara que com hem dit, en cap cas convertirem els 

locals en sales blanques. 

  

Els sistemes de climatització comuns consten d’una Unitat de Tractament de l’Aire (UTA) que 

s’encarrega d’impulsar un cabal d’aire a dins la sala que volem climatitzar, controlant una sèrie de 

paràmetres d’aquest aire com són la temperatura, la humitat i el nombre o mida de les partícules, 

entre d’altres.  

Les UTA estan formades per diferents mòduls connectats en sèrie formant la unitat. Aquestes 

seccions que conformen la UTA són: 

 Mòdul del ventilació; impulsa l’aire que normalment prové de l’exterior. Els 

ventiladors estan configurats per proporcionar el cabal d’aire adequat, que serà 

regulable. Per aquest motiu solen dur un modulador de freqüència.  

 

 Cambra de mescla; on s’ajusten les proporcions d’aire exterior, aire de retorn i 

aire expulsat en els percentatges convenients. 

 

 Secció de bateries; refreden o escalfen l’aire segons convingui. Normalment són 

bateries d’aigua encara que també poden ser elèctriques. Segons la temperatura 

de l’aigua subministrada a la bateria aquesta actuarà de refrigeradora o 

calefactora de l’aire. 

 

 Secció de filtratge; on s’efectua la neteja de l’aire. El tipus i les configuracions 

dels filtres variaran en funció de les necessitats de cada sala i els requeriments de 

qualitat de l’aire.  

 

 Secció d’humectació; formada per panells de material porós i un sistema de 

recollida d’aigua, controla la humitat mitjançant l’evaporació o un sistema de rec 

en cas que s’hagi d’humidificar.  

A l’estiu aquest control d’humitat es pot efectuar a la bateria refrigerant, on es 

condensa l’excés de vapor d’aigua. 

 

 Connexions; per on té lloc la presa d’aire exterior o on s’acoblen altres 

conductes. 
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Figura 1.42. Esquema bàsic d’una UTA 

Les UTA solen ser de mides relativament grans i força pesades, cosa que sumada a la necessitat 

d’agafar aire de l’exterior farà que la seva ubicació natural sigui als sostres dels locals a climatitzar.  

Les UTA es dissenyen a mida per a cada sala; un disseny o dimensionament incorrecte pot portar 

problemes de pèrdues de càrrega i eficiència energètica. 

  

Es tenen en compte els paràmetres geomètrics de la sala, el volum i les renovacions per hora 

desitjades. Podem fer servir les següents relacions per definir els cabals amb els que treballarà l’aparell: 

Equació 1: 
h

renov
VQimp   

Equació 2: )%·10( QimpQae   

Equació 3: nsQextraccioQaeQaet   

Equació 4: QaetQimpQimpt   

Equació 5: QaeQimpQrec   

On: - Qimp (m3/h)  correspon al cabal d’impulsió  

- V (m3) és el volum de la sala  

- renov/h són les renovacions per hora necessàries per a mantenir la qualitat de l’aire 

desitjada. 

- Qae (m3/h) és el cabal exterior de renovació. El % que representa sobre Qimp depèn de 

les condicions de ventilació de la sala; com més obertures hi hagi a la sala, menor serà aquest 

percentatge.  

- Qaet és el cabal d’aire exterior considerant les extraccions d’aire a l’exterior 

(Qextraccions). És l’aire que hem d’aportar a la sala per a compensar el que es perd en les 
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extraccions.   

- Qimpt (m3/h) és el cabal d’impulsió total, tenint en compte el total del cabal d’aire 

exterior (Qaet) 

- Qrec (m3/h)  és el cabal de recirculació. 

En el nostre cas modificarem el sistema de climatització ja existent, que actua en cadascuna de les 

següents zones:   

 Sala d’envasat i lavabos (Planta 1) 

o Superfície: 1114 m2  

o Volum: 1114 x 4,5 = 5013 m3  

 Sala de dipòsits (baix) i zona de pas entre zona de reactors i zona de dipòsits 

(Planta 1) 

o Superfície: 186 m2  

o Volum: 186 x 4,5 = 837 m3  

 Zona de reactors (baix) i zona d’accés al magatzem (Planta 1)  

o Superfície: 186 m2 

o Volum: 186 x 4,5 = 837 m3 

 Magatzem de material de condicionament (Planta 2) 

o  Superfície: 1114 m2 

o Volum: (1114 x 6) + (186 x (6 – 3)) + (186 x (6 – 3)) = 7800 m3   

 Sala de dipòsits; capçalera (Planta 2)  

o Superfície: 186 m2 

o Volum: 186 x 3 = 558 m3 

 Zona de reactors (capçalera), accessos al magatzem, laboratori i sala de pesatge 

(Planta 2)  

o Superfície: 186 m2 

o Volum: 186 x 3 = 558 m3 

Per tant la superfície total és de 2972 m2  

 

I el volum dels locals suma 6687m3 a la P1 i 8916m3 a la P2; el volum total de la planta és de 6687 + 

8916 = 15603 m3 

 

Per cobrir tot aquest espai, el nostre sistema de climatització consta de 6 Unitats de Tractament 

d’Aire col·locades en un fals sostre sobre la planta baixa del local, tal com mostra el següent plànol: 
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Figura 1.43. Layout del sistema de climatització (Unitats UTA sobre el fals sostre) 

Cadascuna de les UTA impulsa un cabal de 16000 m3/h de l’exterior cap endins dels locals. Cada unitat 

disposa de diferents sortides o terminals per tal d’abastir totes les zones.   

El que nosaltres farem  serà modificar el mòdul de filtració de les unitats per tal de que aquest cabal 

d’aire que impulsen dins la sala sigui més net. 

Haurem de tenir en compte aquests paràmetres mencionats per a escollir els filtres de forma 

adequada: 

 

Tot i que el mòdul de toma d’aire inclou una malla galvanitzada anti ocells i una reixeta d’alumini anti 

pluja, hem de considerar que tractarem aire de l’exterior.  

 

Hem valorat la opció d’incloure un filtre mitjà del tipus M5, però tot i que la seva pèrdua de càrrega 

inicial és relativament baixa (70 Pa aprox.) i podríem efectuar la filtració en una sola etapa, 

descartem aquest tipus de filtre ja que ens filtraria les partícules més grosses i les d’una mida a partir 

de 0,4µm amb una eficàcia del 40 – 60%; el fet que tractem aire exterior significarà un escurçament 

de la vida útil d’aquest filtre en augmentar més ràpidament la pèrdua de càrrega en el mòdul. 

Per tot això, hem decidit que serà més convenient dur a terme la filtració en dues etapes: 

 

 

 

CONDUCTES D'EXPULSIÓ D'AIRE
SORTIDA A N 
TERMINALS

SORTIDA A N 
TERMINALS

SORTIDA A N 
TERMINALS

SORTIDA A N 
TERMINALS

SORTIDA A N 
TERMINALS

SORTIDA A N 
TERMINALS

UTA 1 UTA 2 UTA 3 UTA 4 UTA 5 UTA 6

FALS SOSTRE SOBRE LA 
PRIMERA PLANTA
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 Prefiltració, per la qual hem instal·lat al mòdul un prefiltre del tipus G4 per a les 

partícules de pols més grosses.  

Hem escollit el model PLEMET, metàl·lic plegat, que també està inclòs en el 

mòdul de flux laminar de L1.  

Necessitarem 6 filtres, un per a cada UTA.  

 
 

 

 

 

Les dimensions del filtre s’han d’adequar a la mida de l’espai per ubicar els filtres en la UTA; n’hem 

escollit un de la referència Ref. PLM98G4M de dimensions 892x892x98 mm.  

Les seves especificacions són les següents:  
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 Filtració; donat que no volem una sala blanca i en aquest cas el flux d’aire és 

multidireccional no ens compensa instal·lar un filtre absolut HEPA o ULPA, ja que 

la seva pèrdua de càrrega augmentaria molt ràpidament i requeriria un 

manteniment molt més freqüent. Per tant descartem d’entrada els filtres H14 o 

U15.  

Per això la filtració l’efectuarà un filtre tipus F7, d’una eficàcia global de 80 – 

90%, ubicat en cada sortida d’aire a la sala.   

Per aquesta funció hem escollit el model de filtre E69, de les següents 

característiques: 

 
 

 

 

 

A l’hora de triar les referències i les dimensions dels filtres hem de tenir en compte 

que la fase de filtració no es durà a terme a la UTA, sinó a cada terminal o sortida d’aire. Cada 

zona té una demanda de cabal diferent (ja que n’hi ha de més grans que d’altres) amb la qual 

cosa cadascuna tindrà un nombre diferent de sortides d’aire. 

És per això que necessitem conèixer quantes sortides d’aire hi ha a cada zona i quin cabal 

d’aire entra a través de cadascuna d’elles; necessitarem tants filtres com sortides d’aire 

tinguem. 
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De les referències que ens ofereix el fabricant en el seu catàleg hem triat les següents:  

 Ref. ABL69E1024x48 per al les zones més petites (Zones de reactors i dipòsits, i 

sales circumdants)     

 Ref. ABL69E1024x48 per als espais grans (Sala d’envasat I magatzem).  

 

En resum, instal·larem els següents filtres: 
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Figura 1.44. Diagrama de la ubicació dels filtres en el sistema de climatització 

2. Cintes transportadores 

Per tots els motius que hem vist fins ara, només hem d’actuar sobre la cinta transportadora de L1, 

concretament en el tram que connecta la posicionadora amb la complidora i per on circula l’envàs 

encara buit. 

  

Com ja hem comentat, només condicionarem l’aire mitjançant unitats de flux laminar en els punts on 

el producte estigui al descobert; la protecció dels envasos i materials d’acondicionament serà 

simplement física. 

En aquest cas, hem decidit tapar aquest tram de cinta transportadora; el carenat que hi instal·larem 

consistirà en un túnel de metacrilat que ha de permetre la obertura en cas que sigui necessari i l’operari 

hagi d’actuar.  

En resum, el carenat tindrà les següents característiques: 

 

TERMINAL 
N

TERMINAL 
N+1

TERMINAL 
N+2

FILTRES 
E69

FILTRE 
PLEMET

UTA



Arnau Cantarell Bernadó  

Juny 2014 

Implementació de la UNE-EN ISO 22716 en una planta d’envasat de cosmètics  Pàgina 87/131 

 

Figura 1.45. Esquema del carenat del primer tram de cinta transportadora a L1  

 

3. Zona de neteges  

Davant la necessitat de diferenciar la zona de neteges, hem optat per a modificar el layout de 

la sala d’envasat.  

 

La nova zona de neteges tindrà unes dimensions de 4x6m (S=24m2) i estarà ubicada de la següent 

manera: 

 

 

Figura 1.46. Modificació del layout incloent la nova zona destinada a les neteges 
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Dins la sala de neteja d’utillatges sempre han de ser-hi disponibles i degudament etiquetats i 

identificats els agents de neteja, que seran els següents:  

 Aixeta d’aigua de línia 

 Aigua osmotitzada 

 Una mescla d’alcohols de síntesi emprada com a dissolvent i desinfectant (60% etanol + 

40% isopropanol)  

 Producte antisèptic i desinfectant amb un 0,5% de Clorur de Didecil Dimetil Amoni 

(DDAC), l’ingredient actiu biocida.  

4. Neteges externes de les línies 

Segons el que dicta la Norma, en els plans de neteja s’ha d’establir una periodicitat i especificar els 

agents de neteja o desinfecció emprats. 

  

En la majoria de casos i si no hi ha imprevistos, el que haurem de netejar en qualsevol de les línies serà:  

 Pols; s’acumula a tot arreu i en alguns casos és visible als vidres que protegeixen els 

elements de les línies. Malgrat tot tindrem en compte que després del tractament de 

l’aire que tenim previst a la sala d’envasat, l’acumulació de pols disminuirà 

considerablement.  

 

 Restes de producte provinent de possibles vessaments.  

 

 Envasos o taps que a causa de caigudes o per la causa que sigui, es troben fora de la cinta 

transportadora i s’acumulen en altres zones de la línia. Si es tracta d’envasos buits, 

aquest fet no esdevé un risc per la qualitat del producte però pot convertir-se en un 

destorb al trobar-se els envasos en una zona inadequada.  

 

 En el cas de la unitat de Picking, tot i que el producte hi arriba tapat, hi ha la possibilitat 

que s’hi acumulin restes de cartró o cola. Com en el cas anterior, tot i no representar un 

risc directe per a la qualitat del producte és convenient netejar-ho per a mantenir l’ordre 

i la higiene.  

Així doncs procedirem a dissenyar un pla de neteges específic per a cadascuna de les línies (L1, 

L2 i L3). 

 

És important remarcar que en el cas de les complidores només preveurem la neteja del seu 

recinte i la superfície, no dels elements que formen part del circuit de producte semielaborat 

(embocadures, canonades, dipòsit pulmó, etc.) ja que això afecta al risc de contaminació 

creuada directa i ho tractarem en l’apartat 4.4.4 (Circuit del producte). 

Els criteris que hem establert per a determinar la periodicitat de les neteges són els 

següents:  
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 Quant s’embruten els elements; com més s’embrutin es netejaran amb més freqüència. 

 La perillositat que representa el fet que s’embrutin els elements; com més perillositat 

signifiqui, amb més freqüència es netejaran. 

 El control de l’ambient; es considerarà que els recintes que comptin amb cabines de flux 

laminar acumularan menys pols, per tant la freqüència de neteja podrà ser menor.  

 Pels casos de vessament no establim periodicitat; es netejaran durant el torn de treball 

en el que es produeixin.  

Així doncs, les diferents periodicitats amb que treballarem seran les següents, de major a 

menor freqüència:  

 En cada canvi de líquid i de format; la freqüència serà variable, però com a mínim 

s’efectua un canvi de líquid i format setmanal (cada 10 torns de treball).  

 Setmanal 

 Mensual 

A continuació escollim els agents de neteja que emprarem segons el tipus de brutícia que 

haguem d’eliminar. Els agents de neteja seran els següents:  

 Aspirador industrial model “KARCHER”. S’utilitzarà per a les neteges interiors dels 

recintes; eliminarà la pols.    

  

 

 

 

 

Figura 1.47. Aspirador industrial KARCHER  

 

 Draps / baietes + Desinfectant DDAC (0,5% de Clorur de Didecil Dimetil Amoni), que 

actuarà com a antisèptic i desinfectant. S’utilitzarà per a la neteja de vidres o brutícia 

més fàcil.  

 Draps / baietes + Dissolvent alcohòlic (60% etanol + 40% isopropanol) que actua de 

dissolvent i desinfectant. S’aplicarà en dilució amb aigua al 20%. S’utilitzarà en els casos 

de brutícia més difícil d’eliminar.   

Fent totes aquestes consideracions, hem dissenyat el següent pla de neteges per a cada línia 

d’envasat: 
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L1 

UNITAT OPERACIÓ FREQÜÈNCIA 
MATERIAL 

NECESSARI 

POSICIONADORA 

Recollir ampolles de l'interior de la 
màquina 

Canvi de format / 
líquid 

- 

Neteja interior (inclosos els 
embuts d'ampolles)  

Mensual 
Aspirador elèctric 

"KARCHER" 

Neteja dels vidres de la cabina  Mensual 
Drap/Baieta + 

Desinfectant DDAC 

CINTA 
TRANSPORTADORA 

Neteja de les tapes de metacrilat 
del tram inicial (posicionadora - 
complidora) 

Canvi de 
format / líquid 

Drap/Baieta + 
Desinfectant DDAC 

Neteja de la cinta transportadora 
Canvi de 

format / líquid 

Drap/Baieta + 
Dissolvent alcohòlic 
diluït 

COMPLIDORA  
TAPONADORA 

Neteja de la superfície base d'acer 
inox.  

Canvi de 
format / líquid 

Drap/Baieta + 
Dissolvent alcohòlic 
diluït 

Neteja de les "canaletes" de 
recollida de vessaments 

Mensual 
Drap/Baieta + 

Dissolvent alcohòlic 
diluït 

Porga de les "canaletes" de 
recollida de vessaments en cubell 

Mensual - 

Neteja dels vidres de la cabina Mensual 
Drap/Baieta + 

Desinfectant DDAC 

ETIQUETADORA 

Neteja interior Setmanal 
Aspirador elèctric 

"KARCHER" 

Neteja dels vidres de la cabina Mensual 
Drap/Baieta + 

Desinfectant DDAC 

ENCAIXADORA 

Neteja de restes de cartró a 
l'interior 

Canvi de 
format / líquid 

- 

Neteja interior   Setmanal 
Aspirador elèctric 

"KARCHER" 

Neteja dels vidres de la cabina Mensual 
Drap/Baieta + 

Desinfectant DDAC 
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Neteja possibles vessaments de 
tinta de la impressió del nº de lot 

Canvi de 
format / líquid 

Drap/Baieta + 
Dissolvent alcohòlic 
diluït 

La neteja de qualsevol vessament durant el torn de treball es durà a terme en el mateix moment. 
Serà responsabilitat de l'operari el manteniment de la màquina en condicions de neteja òptimes.  

 

L2 

UNITAT OPERACIÓ FREQÜÈNCIA 
MATERIAL 

NECESSARI 

POSICIONADORA 

Recollir ampolles de l'interior de 
la màquina 

Canvi de 
format/líquid 

- 

Neteja interior Mensual 
Aspirador elèctric 

"KARCHER" 

Neteja dels vidres de la cabina Mensual 
Drap/Baieta + 

Desinfectant DDAC 

CINTA 
TRANSPORTADORA 

Neteja de la cinta 
transportadora (inclosos els 
"godets") 

Canvi de 
format/líquid 

Drap/Baieta + 
Dissolvent alcohòlic 
diluït 

COMPLIDORA 

Neteja de la superfície base 
d'acer inox.  

Canvi de 
format/líquid 

Drap/Baieta + 
Dissolvent alcohòlic 
diluït 

Neteja de les "canaletes" de 
recollida de vessaments 

Mensual 
Drap/Baieta + 

Dissolvent alcohòlic 
diluït 

Porga de les "canaletes" de 
recollida de vessaments en cubell 

Mensual - 

Neteja dels vidres de la cabina Mensual 
Drap/Baieta + 

Desinfectant DDAC 

TAPONADORA 

Neteja interior Mensual 
Drap/Baieta + 

Dissolvent alcohòlic 
diluït 

Neteja dels vidres de la cabina Mensual 
Drap/Baieta + 

Desinfectant DDAC 

ETIQUETADORA Neteja interior Setmanal 
Aspirador elèctric 

"KARCHER" 



Arnau Cantarell Bernadó  

Juny 2014 

Implementació de la UNE-EN ISO 22716 en una planta d’envasat de cosmètics  Pàgina 92/131 

Neteja dels vidres de la cabina Mensual 
Drap/Baieta + 

Desinfectant DDAC 

ENCAIXADORA 

Neteja de restes de cartró a 
l'interior 

Canvi de 
format/líquid 

- 

Neteja interior   Setmanal 
Aspirador elèctric 

"KARCHER" 

Neteja dels vidres de la cabina Mensual 
Drap/Baieta + 

Desinfectant DDAC 

Neteja possibles vessaments de 
tinta de la impressió del nº de lot 

Canvi de 
format/líquid 

Drap/Baieta + 
Dissolvent alcohòlic 
diluït 

La neteja de qualsevol vessament durant el torn de treball es durà a terme en el mateix moment. 
Serà responsabilitat de l'operari el manteniment de la màquina en condicions de neteja òptimes. 

 

L3 

UNITAT OPERACIÓ FREQÜÈNCIA 
MATERIAL 

NECESSARI 

ROBOT-
COMPLIDORA-
SEGELLADORA 

Neteja interior Mensual 
Drap/Baieta + 

Dissolvent alcohòlic 
diluït 

Neteja dels vidres de la cabina Mensual 
Drap/Baieta + 

Desinfectant DDAC 

CINTA 
TRANSPORTADORA 

Neteja de la cinta 
transportadora  

Canvi de 
format/líquid 

Drap/Baieta + 
Desinfectant DDAC 

ENCAIXADORA 

Neteja de restes de cartró a 
l'interior 

Canvi de 
format/líquid 

- 

Neteja interior   Setmanal 
Aspirador elèctric 

"KARCHER" 

Neteja dels vidres de la cabina Mensual 
Drap/Baieta + 

Desinfectant DDAC 

Neteja de les restes de tinta dels 
possibles vessaments en la 
impressió del nº de lot 

Canvi de 
format/líquid 

Drap/Baieta + 
Dissolvent alcohòlic 
diluït 

La neteja de qualsevol vessament durant el torn de treball es durà a terme en el mateix moment. 
Serà responsabilitat de l'operari el manteniment de la màquina en condicions de neteja òptimes. 
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Es disposaran fulls de neteja en cada línia d’envasat perquè l’operari pugui apuntar la data en que s’ha 

realitzat la neteja de cada unitat. 

 

1.4.2. Magatzem d’envasos  

Seguidament implantarem les mesures proposades en aquesta zona 

1. Sitges 

Per tapar la part superior de les sitges hem contactat amb varis proveïdors; finalment optarem per 

instal·lar un sostre d’alumini a cadascuna d’elles. Tenim un total de 14 sitges amb una obertura 

superior de 3x2m, la qual cosa significa una superfície a tapar de 6m2 per a cadascuna d’elles. 

 

En quant a la zona de pas entre les dues fileres de sitges, ens trobem davant la impossibilitat 

de tapar la part inferior ja que segons els requeriments de la producció podem veure’ns en la 

necessitat de recollir els envasos de la cinta transportadora manualment, abans que arribin als 

contenidors.  

És per això que hem optat per instal·lar cortines de tires de PVC flexible transparent en dos 

nivells a cada banda. D’aquesta forma impedirem en mesura del possible l’entrada de 

partícules grosses a la sitja per la part inferior, i al mateix temps ens permetrà recollir el 

material de dins: 

 El primer nivell serà el més intern i taparà el baix de les sitges, on 

romanen les ampolles durant un temps determinat abans de caure cap 

a la zona d’accés a la cinta transportadora.  

En aquest nivell hem col·locat una filera de 14 tires de 20x60cm en 

cada sitja.  

 

Figura 1.48. Tira PVC flexible nivell intern 
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 El segon nivell i més extern protegirà la zona d’accés a la cinta 

transportadora que porta els envasos als contenidors. Instal·larem 

fileres de 14 tires de 20x120 cm en cadascuna de les sitges.  

 

Figura 1.49. Tira PVC flexible nivell extern 
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Figura 1.50.  Mesures correctores 

implantades a les sitges  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Neteges dels contenidors  

Els punts més conflictius són la part de baix de les sitges i els contenidors, on la rotació del material 

és més baixa i per tant l’envàs hi passa més temps. 

  

Tot i així, també inclourem les tolves d’alimentació en el pla de neteja. 

  

Donada la dificultat d’implantar ambient controlat a la planta, hem optat per netejar els contenidors 

amb aspirador: 

 

3. Envasos de compra  

Després de contactar amb el proveïdor hem acordat que realitzarà canvis en les caixes en les que 

ens arriben els tubs:  

 Inclouran un recobriment interior de LDPE (Polietilè de Baixa Densitat)  

 Es substituiran les safates interiors sobre les que es troben els envasos per safates termo 

formades de PVC.  

D’aquesta manera s’evitarà en tot moment el contacte directe de l’envàs primari amb el cartró, 

principal font de partícules.  

SITJA

ALIMENTACIÓ SITJA; 
DE SECCIÓ PLÀSTICS

SOSTRE D'ALUMINI 
3X2m

CORTINA EXTERNA 
PVC FLEXIBLE 

20X120cm

CORTINA INTERNA 
PVC FLEXIBLE 

20X60cm
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Figura 1.51. Modificacions a la caixa d’aprovisionament d’envasos de L3  

 

1.4.3. Operaris i personal  

A continuació implementarem les mesures que afecten als operaris i al personal.  

1. Protocol d’higiene i vestuari 

Aquest protocol afectarà a tota persona que circuli per les àrees d’envasat, magatzem de material 

de condicionament i sala de dipòsits de semielaborat, des del moment que entra a qualsevol d’elles 

fins que les abandona.  

El protocol que hem dissenyat és el següent:  

 Abans d’entrar a qualsevol de les àrees mencionades, és obligatori que el personal es 

renti les mans amb gel hidroalcohòlic, contingut dins d’uns recipients amb dispensador 

situats en cadascun dels accessos als locals.  

 

 Tot el personal que es trobi dins de qualsevol de les àrees mencionades haurà de dur 

posat:  

 Còfia 

 Guants de làtex 

 Bata verda o blanca (segons lloc de treball) 

 Botes de seguretat 

 

 Dins dels locals mencionats queda prohibit:  

 Menjar o emmagatzemar aliments 

 Beure o emmagatzemar begudes; es permet una ampolla d’aigua per cada 

operari de línia.  

 Emmagatzemar tabac (recordem que està prohibit fumar en tot el recinte 

interior i exterior de l’empresa, incloses les oficines).  

 Mastegar xiclet 

Aquest protocol quedarà descrit en cartells situats als accessos als locals. Es recordarà també la 

vestimenta obligatòria als locals en pictogrames d’obligació, per tal de guanyar visibilitat.  

RECOBRIMENT 

INTERIOR LDPE

SAFATES PVC
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Figura 1.52. Pictogrames d’obligació   

2. Disponibilitat d’elements d’higiene 

Hem d’assegurar que els operaris tinguin disponibles en tot moment els elements d’higiene o de 

vestuari que han de fer servir.  

 

Per això hem disposat recipients amb cadascun dels elements als accessos a planta:  

 Recipient amb còfies 

 Recipient amb guants de làtex 

 Recipient amb dispensador ple de gel desinfectant hidroalcohòlic (60% d’etanol)    

A part d’això, hem modificat el SAS personal de la planta baixa, que és el principal accés a la sala 

d’envasat, creant una avant-sala perquè el treballador es pugui dur a terme el protocol d’higiene. 

 

El layout de la primera planta ha quedat, després d’aquesta modificació, de la següent manera: 
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Figura 1.53. Inclusió d’una avant-sala a la secció d’envasat  

 

3. Pla de formacions  

Hem organitzat, per torns, formacions a tots els operaris de fàbrica. Ens centrarem en quatre punts:  

 Què és la Norma ISO 22716?  

A mode introductori, farem una explicació general de què és aquesta Norma i en què 

consisteix.  

 

 Per què necessitem implementar-la?  

També de forma general, explicarem la importància de la ISO i quins avantatges ens 

reportarà. 

 

 Com ens afecta? 

Explicarem genèricament la incidència que tindrà la implementació de la Norma en la 

planta i el procés, i anomenarem les modificacions que haurem de fer per complir-la 

(instal·lar fluxos laminars per a controlar l’ambient, protegir el producte front a 

contaminacions creuades, etc.) 

 

 

 

R1 R2 R3

R4 R5Rp

D1 D2

D3 D4

D5 D6

D7 D8

D9 D10

D11 D12

N1 N2

MP1

MP2

MP5MP4MP3

MP6 MP7 MP8

SALA ENVASAT

ZONA REACTORS

DIPÒSITS 

SEMIELABORAT

MAGATZEM MATÈRIES PRIMES

ZONA CIP I BESCANVIADOR

LÍNIA L1 LÍNIA L2

LÍNIA L3

A P2 A P2

A P2

LAVABOS

E

X

P

E

D

I

C

I

O

N

S

A

ACCÉS 
MAGATZEM

ZONA 
NETEGES

AVANT-SALA
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 Com afecta als operaris?  

Aquest serà el punt més important; parlarem de la nova normativa interna que 

establirem per a una correcta higiene a la planta. En aquest punt tractarem sobre aquests 

temes:  

 

 El protocol d’higiene i vestuari (punt 4.4.3.1); explicarem en què consistirà, amb 

les obligacions i prohibicions que comporta. 

És important remarcar la idea que aquest protocol no només serà obligatori per 

ells, sinó que també ho serà per qualsevol persona que entri dins la planta ja 

sigui operari, tècnic, directiu o visitant. 

 

 Indicarem on podran trobar els elements d’higiene (còfies, guants i desinfectant 

de mans) segons el que hem descrit en el punt 4.4.3.2.  

 

 Les neteges externes de les línies i com les hem organitzat; remarcarem la 

importància de que els possibles vessaments es netegin quan s’originen, durant 

el torn.  

 

 La importància de que els operaris contribueixin al compliment de la Norma; ens 

referim a que vigilin de no deixar-se les portes d’accés a la planta obertes, que es 

cuidin de tapar els contenidors de producte quan no s’estigui efectuant cap 

transvasament o les tremuges d’envasos mentre no s’estiguin utilitzant, i que no 

s’obrin les cabines o el carenat de la cinta transportadora de L1 quan no sigui 

estrictament necessari.  

Subratllarem la idea de que la ISO és cosa de tots; serà més fàcil dur una 

adequada higiene a la planta si tothom hi contribueix.  

 

1.4.4. Circuit del producte  

A continuació implantarem les mesures correctores proposades en aquesta secció.  

1. Pla de porga, neteja i desinfecció  

Les operacions del pla de neteja que implantarem seran les següents: 
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Seguidament es descriu la implementació i el funcionament de la mencionada OPERACIÓ 2:  

 IMPLEMENTACIÓ DE L’EQUIP CIP  

Després de la instal·lació de l’equip CIP, l’esquema del circuit de producte de L1 i L3 quedarà 

de la següent forma:  

Figura 1.54. Diagrama de l’equip de neteja CIP als circuits de L1 o L3  

Hem de tenir en compte que els dipòsits del CIP i el de neteja (Drec, Dsosa, Dàcid, Ddesinf, Daigua i Dporga) 

apareixen representats només per una línia, encara que a la realitat serviran al circuit de L1 i al de L3 

essent connectats a ambdues canonades comunes.  

Aquest equip CIP també servirà a la línia L2, encara que només en netejarà el dipòsit pulmó, 

directament unit per una canonada als dipòsits Drec, Dsosa, Dàcid, Ddesinf, Daigua i Dporga, ja que no disposa de 

connexió directa amb els dipòsits de producte mitjançant les canonades Cc o CL, com succeeix en L1 o 

L3. 

 

3m
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Figura 1.55. Diagrama de l’equip de neteja CIP al circuit de L2   

 FUNCIONAMENT DE L’EQUIP CIP  

Fent les següents consideracions prèvies:  

 La velocitat de circulació del fluid per les canonades serà constant, de v=1,5 m/s  

 

 El diàmetre intern de les canonades serà constant, de d=15cm 

 

 Fruit dels dos supòsits anteriors, podem determinar el cabal de circulació per les 

canonades:  

smrvSvQ /0265,0
2

15,0
5,1 3

2

2 







   

Q=0,0265 m3/s 

 

 Considerant que totes les dilucions de neteja tindran les propietats físico 

químiques de l’aigua (densitat  =1kg/m3 i viscositat µ aproximada de 1cSt), 

determinarem el número de Reynolds:  

225000
10

10155,11
Re

6

2











vd
 

Re>2000, per tant ens trobem en un règim turbulent.  
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 Les pèrdues d’energia per rugositat es consideraran negligibles.  

 

 La mànega de descàrrega del dipòsit pulmó tindrà un cabal de sortida igual al 

cabal de circulació, Q=0,0265 m3/h.   

 

 Un cicle de neteja equivaldrà a la circulació de l’aigua per la totalitat del volum 

de les canonades i del dipòsit pulmó. 

 

o En els circuits de L1 o L3 la longitud total de les canonades serà:  

mllll CLCcCIPcanonades 3517810  ; lcanonades = 35m 

La distància des dels dipòsits fins la canonada CCIP és la mateixa en tots els 

casos; cada líquid recorre sempre la mateixa distància abans d’entrar al circuit 

per Cc, essent aquesta lCIP=10m.  

La capacitat del dipòsit pulmó és de V=250L 

 

o En el circuit de L2 només hem de tenir en compte la longitud de les 

canonades que uneixen la CIP amb el dipòsit pulmó (lCIP), que serà major 

que en les altres línies ja que L2 està situada en un punt més allunyat de 

la sala:  

mll CIPcanonades 15 ; lcanonades = 15m 

La capacitat del dipòsit pulmó és, igualment, de V=250L 

 

 El temps de durada d’un cicle de neteja serà equivalent a la suma del temps de 

circulació per les canonades, el temps d’omplerta del dipòsit pulmó i el temps de 

descàrrega o buidatge del dipòsit pulmó:  

 

o En el cas de L1 o L3:  

s
Q

V

Q

V

v

l
tttt

dipdipcanonades
descàrregadipòsitcanonadescicle 20,42

0265,0

25,0

0265,0

25,0

5,1

35
  

   La durada aproximada d’un cicle en L1 o L3 serà de 43 segons.  

o En el cas de L2:  

s
Q

V

Q

V

v

l
tttt

dipdipcanonades
descàrregadipòsitcanonadescicle 87,28

0265,0

25,0

0265,0

25,0

5,1

15
  

La durada aproximada d’un cicle en L2 serà de 29 segons.  

 El volum mínim de fluid requerit per a un cicle de neteja serà la suma entre el 

volum de les canonades Cc i CL i el del dipòsit pulmó:  

 

o La demana de líquid per cicle en L1 o L3 serà la següent:  
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    3

2

2 69.025,0178
2

15.0
25,0 mllrVVV CLCcdipòsitcanonadescicle 








   

   El volum de solució requerit per a un cicle serà de 690L. 

o La demanda de líquid per cicle en L2 serà igual a la capacitat del dipòsit 

pulmó, és a dir 250L.  

Detallarem el procés de neteja del circuit, que es durà a terme en 7 etapes: 
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Abans de finalitzar la OPERACIÓ 2 hem d’assegurar que no quedin traces de desinfectant 

alcohòlic ni de les anteriors solucions de neteja en el circuit ja que podrien contaminar el 

següent producte a envasar.  

Per assegurar això, en L1 i L3 circularem aigua provinent del ja existent dipòsit de rentat 

(Dporga), que ara estarà enllaçat a Cc mitjançant la canonada Cr’, a través de tot el circuit (Cc, CL 

i dipòsit pulmó) fins que desapareguin les traces i restes de les substàncies que han intervingut 

en la neteja. 

   

En el cas de L2 deixarem el dipòsit de porga tal i com estava; connectat al dipòsit pulmó.  

 

Per a determinar que l’aigua que circula per aquest recorregut és del tot neta en mesurarem 

la conductivitat elèctrica (σ; [S/m]).  

Considerant que:  

 La conductivitat d’una solució augmenta a major concentració d’electròlits al 

dissociar-se una substància àcida, bàsica o sal. A conseqüència d’això també 

podem deduir que la conductivitat augmenta a major salinitat.  
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 Tant l’HNO3 com el NaOH es dissocien totalment ja que són un àcid fort i una 

base forta. Qualsevol d’ambdós en dissociació faria augmentar la conductivitat. 

Tot i així és molt poc probable la presència de traces en el circuit d’aquestes 

substàncies a aquestes alçades de la neteja.  

 El desinfectant és una mescla d’alcohols (60% etanol + 40% isopropanol), que no 

es dissocien i per tant la solució tindrà una baixa conductivitat com l’aigua. No 

obstant, el fabricant li afegeix una substància inert que 

farà d’indicador o traçador. Aquesta substància es 

tracta d’una sal anomenada Benzoat de Denatoni 

(phenylmethyl-[2- [(2,6-dimethylphenyl)amino]- 2-

oxoethyl]-diethylammonium benzoate, en 

nomenclatura IUPAC).  

Al produir cations d’amoni quaternaris en la seva dissociació, la seva presència 

en una solució n’augmentarà la conductivitat.      

 

 La conductivitat de l’aigua de xarxa a 25ºC (T aproximada de l’aigua que circularà 

provinent del dipòsit de rentats) oscil·la entre els 50 i 100 µS/cm.  

Hem instal·lat un controlador de conductivitat (σ) al dipòsit pulmó, de forma que:  

 Si el conductímetre mesura σ>120 µS/cm  Acciona la bomba Bp i continua 

circulant aigua 

 Si el conductímetre mesura σ<120 µS/cm  Deixem de circular aigua; el circuit 

es troba net de traces, la porga és completa i donem per finalitzada la OPERACIÓ 

2 

El sensor que hem escollit per aquesta funció és el conductímetre UniCond de Mettler 

Toledo. És un sensor que és capaç de mesurar una gran amplitud de valors de la conductivitat 

ja que la conversió del senyal analògic a digital té lloc en el propi sensor. Així també podríem 

emprar aquest mateix sensor per a la mesura de la conductivitat d’altres fluids del procés.  

Tot i que el sensor actuarà automàticament sobre la bomba del dipòsit de porga (Bp), el valor 

de la conductivitat mesurat serà monitoritzat. 

 

 

 

Figura 1.56. Conductímetre UniCond 
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Per tant podem afegir una ETAPA 8: 

 

El temps total requerit per a aquesta OPERACIÓ 2 serà, suposant 2 cicles de neteja en l’ETAPA 8:  

  De 516s  8’36’’ en les línies L1 o L3  

  De 328s 5’28’’ en la línia L2  

 

 DISSENY I DIMENSIONAMENT DELS DIPÒSITS 

Tindrem en compte que:  

 Les etapes descrites en les fileres L1/L3 corresponen a la neteja del circuit d’una 

d’aquestes dues línies, i l’equip CIP servirà als circuits d’ambdues línies, amb la 

qual cosa haurem de multiplicar X2 els volums mínims requerits que hem calculat 

anteriorment. 

Seguidament haurem de sumar el volum requerit de líquid en la neteja de L2 per 

tal de determinar el volum que necessitem en cada etapa.   

 El volum mínim del líquid requerit per a una neteja haurà de representar el 60% 

de la capacitat del dipòsit on es trobi contingut. 

 El volum de líquid contingut en el dipòsit haurà de ser un 20% superior al volum 

mínim requerit per a una neteja. 
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Figura 1.57. Diagrama de funcionament de l’equip CIP i recorregut del producte a les 3 línies 

d’envasat 
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Figura 1.58. Diagrama dels dipòsits 

pulmó i complidores a les 3 línies 

d’envasat 
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En resum, el pla de porga i neteja del circuit de producte:  

 

 

2. Control dels paràmetres físico químics 

Tal i com hem comentat, implementarem també un control en línia de pH en L2, a causa 

de la naturalesa dels productes que s’hi envasen.  

La funció d’aquest dispositiu serà la següent: el sensor de pH situat al dipòsit pulmó 

proporcionarà un valor que serà monitoritzat i permetrà a l’operari veure que el pH del 

producte que s’envasarà sigui correcte.  
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Això representarà una extensió a la OPERACIÓ 4 del pla de porga descrit anteriorment, 

i cobrarà especial importància en cas que hi hagi algun problema amb l’equip CIP i/o 

s’envasi un producte de pH molt diferent de l’anterior.  

La consigna serà, per defecte, el rang de pH del producte. 

 

En el cas del Sabó de glicerina B, per exemple, pH =  10,0 ± 0,5 (9,50 < pH < 10,50), o la 

crema de mans, que té un rang de pH = 6,0 ± 0,5 (5,50 < pH < 6,50). 

  

Ara bé, tècnicament i tenint en compte que s’envien mostres del dipòsit de semielaborat 

per analitzar-les al laboratori de control de qualitat per cada lot d’envasat, arribem a la 

conclusió que aquesta consigna ha de coincidir amb el valor de pH del producte que es 

troba dins d’aquests dipòsits de semielaborat.  

Tot i que és raonable pensar que el valor de pH obtingut al dipòsit hauria d’estar dins el 

rang natural de pH del producte, és cert que hi pot haver una variació del rang de pH per 

motius tècnics relacionats amb la fabricació. 

 

Sabut això, la consigna s’haurà de fixar d’acord amb el valor de pH obtingut després de 

l’anàlisi realitzat pel laboratori de control. D’aquesta manera eliminarem la possibilitat que 

l’operari doni per conforme un resultat que no ho és, o viceversa.  

És per això que vincularem aquest dispositiu de control de pH a la nostra plataforma de 

gestió de dades, on el departament de control de qualitat entra els resultats obtinguts en 

l’anàlisi del semielaborat. D’aquesta forma l’operari també veurà el rang de pH aprovat 

pel tècnic responsable, convertint-se en la consigna.  

Així doncs l’acció de l’operari serà la següent, a partir del moment en que es descarten les 

4 primeres fileres de producte envasat que hem indicat:  

- Si el sensor dóna un valor de pH correcte, dins del rang de consigna, l’operari 

dóna la conformitat per començar a envasar. S’hauran descartat les 32 unitats 

mínimes de l’OPERACIÓ 4.  

- Si el sensor dóna un valor de pH incorrecte, fora del rang de consigna, l’operari 

segueix descartant unitats fins que el valor sigui correcte.  
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Figura 1.59. Diagrama de funcionament del control de pH en línia  

El sensor escollit per a aquesta funció és el pH-metre InPro 3250i de Mettler Toledo. És un sensor de 

gran precisió que compta amb un microprocessador capaç de transmetre el valor del pH mitjançant 

un senyal digital molt estable. 

  

El microprocessador també disposa d’algoritmes de diagnòstic que proporcionen dades sobre l’estat 

del sensor, de forma que podem conèixer en tot moment quant serà convenient fer un calibratge del 

sensor. 

Figura 1.60.  Sensor de pH InPro 3250i   

 

 

 

 

1.4.5. Sala de dipòsits  

Tot seguit implantarem les mesures proposades en la sala de dipòsits. 

1. Aire de venteig dels dipòsits  

La mesura consisteix en implementar un sistema d’airejament net als dipòsits, de manera que 

tot l’aire que entri al dipòsit passarà per una sèrie d’etapes de filtratge aïllant i protegint el 

contingut de la contaminació ambiental. 

  

El nostre dispositiu constarà dels següents elements:  
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- Carcassa d’acer 

- Ventilador acoblat al respectiu motor elèctric trifàsic de 0,75kW 

- Prefiltre de classe M5, amb una eficiència mitjana (Em) de 40 – 50% 

- Filtre absolut H13, amb eficàcia de 99,95%. 

Després de realitzar la presa d’aire de l’ambient, el flux passarà a través del prefiltre de 98mm 

d’espessor per tal de retenir les partícules més grosses.  

En la següent etapa un filtre absolut HEPA és l’encarregat d’alliberar l’aire de partícules fines; aquest 

filtre té un MPPS de 0,3 µm amb una eficàcia del 99,95%. 

 

El flux d’aire és impulsat mitjançant un ventilador centrífug d’alt rendiment, acoblat a un motor elèctric 

de 0,75kW. 

  

El propi conjunt del ventilador genera també una lleugera sobre pressió al dipòsit per tal d’evitar 

problemes de buit amb l’augment de la pèrdua de càrrega en els filtres. L’equip duu incorporat un 

manòmetre diferencial per a controlar aquesta pèrdua de càrrega i determinar el moment de substituir 

els filtres. 

 

Amb aquest filtratge de l’aire que entra al dipòsit en el venteig, obtindrem una qualitat mínima ISO 5.  

El dispositiu s’instal·larà connectat al sistema de venteig propi de cada dipòsit, muntat sobre un suport 

pla capaç d’aguantar el seu pes (uns 20 kg). 

 

En aquesta zona tenim un total de 12 dipòsits d’emmagatzemament de producte semielaborat (4 per 

a cada línia d’envasat).  

Figura 1.61.  

Implementació del dispositiu de venteig net  

 

    

   

Figura 1.62. Diagrama del dispositiu de venteig filtrat 
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Capítol 2. Viabilitat econòmica 

En aquest apartat farem un estudi econòmic de la implementació de la Norma; calcularem el 

cost de la inversió, l’amortització i els costos de manteniment.  

A continuació es detalla el cost de totes les mesures correctores que hem aplicat, zona per zona: 

CONCEPTE (AMB MUNTATGE INCLÒS SI S’ESCAU) 
COST 

UNITARI 
(€) 

UTS. 
COST 

TOTAL (€) 

Mòduls de flux laminar 

Mòduls L1 3.550 1 3.550 

Mòduls L2 
1.540 2 3.080 

1.700 1 1.700 

Mòduls L3 1.700 1 1.700 

Mòduls mòbils 2.250 3 6.750 

Aire ambient del local 
Filtres UTA 50 6 300 

Filtres laminars 100 54 5.400 

Carenat cinta transportadora 3.000 1 3.000 

Construcció zona neteges 

Pica neteja 1.650 1 1.650 

Tancament de 
la zona 2.200 1 2.200 

Instal·lació llum 600 1 600 

Aspirador KARCHER 800 2 1.600 

Sostre sitges 3.000 14 42.000 

Cobertura zona baixa sitges 1.500 14 21.000 

Avant sala envasat 

Recipient 
còfies 150 1 150 

Recipient 
guants 150 1 150 

Recipient gel 
desinfectant 150 1 150 
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Tancament de 
la zona 4.000 1 4.000 

Instal·lació llum 600 1 600 

Implementació CIP 30.000 1 30.000 

Modificació circuit porga 2.000 2 4.000 

Conductímetre 100 3 300 

pH-metre 100 1 100 

Sistema filtració venteig 1.000 12 12.000 

COST TOTAL DE LA INVERSIÓ 145.980,00 

 

El cost de manteniment serà variable, en funció de la fabricació. Per a calcular-lo farem les següents 

consideracions:  

- La planta produeix per torns de 8 hores, durant 2 torns diaris; això significa que es 

produeix durant:  

o 16 hores al dia 

o 5 dies a la setmana  

o 50 setmanes a l’any (hi ha 2 setmanes a l’any que parem la producció)  

 

- S’envasa una mitjana de 3 productes qualitativament diferents per setmana en cada línia, 

per tant realitzem 3 canvis de líquid per línia setmanalment; no tenim en compte els 

canvis de format.  

Aquestes xifres poden variar en funció dels requeriments de la producció, però això 

suposa una mitjana de 150 canvis de líquid a l’any.  

 

- S’envasa, de mitjana, un total d’aproximadament 1.000.000 d’ampolles cada mes 

(comptant els mesos menys productius, que són agost i setembre); tot i que això 

representaria una mitjana de 333.333 unitats mensuals envasades a cada línia, aquesta 

última xifra no és real perquè cada línia treballa a un ritme diferent i no envasa la 

mateixa quantitat d’unitats.  

Agafant com a referència, doncs, la xifra total, això significarà que s’envasen:  

o 12.000.000 d’unitats cada any 

o 240.000 unitats cada setmana  

o 48.000 unitats al dia 

o 3000 unitats cada hora 

 

- Per al càlcul del consum elèctric, considerarem el següent:  

o El ventilador de la caixa AEROTRACK absorbeix una potència de 4,00 kW. 
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o Els ventiladors de les caixes UNITERV funcionen a una tensió V=230 V i una 

intensitat I=0,83A  La potència requerida serà de P=V·I=190,9W  P=1,91 kW  

o L’enllumenat de la zona habilitada per neteges consta de 16 tubs fluorescents de 

80W cadascun. 

o L’aspirador KARCHER absorbeix una potència de 1380W 

o L’avant-sala de la secció d’envasat disposa d’un enllumenat que consta de 8 

fluorescents de 80W cadascun.  

o El ventilador del sistema de venteig net funciona amb un motor elèctric 

absorbint una potència de 0,75kW.  

- Per calcular el consum energètic en l’equip CIP, hem de determinar la potència de les 

bombes, que actuaran en impulsió:  
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i
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; md 15,0  

; 225000Re   

Si el CIP disposa d’un total de 11 bombes de 0,218kW cadascuna, significarà una potència 

absorbida total de 0,218·11 = 2,398kW 

- El preu del kWh industrial és, de mitjana, 0,0828€/kWh  

 

A continuació es detallen els costos de manteniment: 

 

CONCEPTE  CAUSA 
COST 
UNITARI 
(€) 

PERIODICITAT 
UTS. / 
ACTUACIONS  

COST  
ANUAL (€) 

Mòduls 
de flux 
laminar 

Mòduls 
L1 

Prefiltres Substitució 70,00 Mensual 1 840,00 

Filtres Substitució 120,00 Tri anual 2 80,00 

Caixa 
C. elèctric (64 
kWh/dia) 

5,30 
Constant 
(16h/dia) 

1 1.325,00 

Mòduls 
L2 

Prefiltres Substitució 50,00 Mensual 2 1.200,00 

Filtres Substitució 100,00 Tri anual 2 66,67 

Caixa 
C. elèctric 
(30,56 
kWh/dia) 

2,53 
Constant 
(16h/dia) 

2 1.265,00 

Prefiltres Substitució 50,00 Mensual 1 600,00 

Filtres Substitució 110,00 Tri anual 1 36,67 

Caixa 
C. elèctric 
(30,56 
kWh/dia) 

2,53 
Constant 
(16h/dia) 

1 632,50 

Mòduls 
L3 

Prefiltres Substitució 50,00 Mensual 1 600,00 

Filtres Substitució 110,00 Tri anual 1 36,67 

Caixa 
C. elèctric 
(30,56 
kWh/dia) 

2,53 
Constant 
(16h/dia) 

1 632,50 

Mòduls 
mòbils 

Prefiltres Substitució 50,00 Mensual 3 1.800,00 

Filtres Substitució 100,00 Tri anual 3 100,00 
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Caixa 
C. elèctric 
(30,56 
kWh/dia) 

2,53 
Constant 
(16h/dia) 

3 1.897,50 

Aire 
ambient 
del local 

Filtres UTA Substitució 50,00 Mensual 6 3.600,00 

Filtres laminars Substitució 100,00 Tri anual 54 1.800,00 

Zona de neteges 

Il·luminació 
C. elèctric (2,92 
kWh/ 3 línies) 

0,24 
3 neteges 
setmanals  

1 36,00 

Agents de 
neteja i 
material 
fungible 

Consum 3,50 
3 neteges 

setmanals / 
línia 

3 1.575,00 

Neteges externes 
línies 

Material 
fungible 

Consum   2,00 
3 neteges 

setmanals / 
línia 

3 900,00 

Aspirador 
C. elèctric 
(0,276 kWh/ 
línia) 

0,023 
1 neteja 

setmanal / línia 
3 3,44 

Avant 
sala 
envasat 

Il·luminació 
C. elèctric (0,64 
kWh/ dia) 

0,053 
4h / dia 

(mitjana) 
1 53,00 

Neteges sitges i 
contenidors 
d'envasos 

Aspirador 
C. elèctric 
(0,133 kWh/ 
neteja) 

0,011 

1 neteja 
mensual/ 

contenidor o 
sitja 

44 6,00 

Equip CIP 

Aigua Funcionament 20,00 
3 neteges / 

setmana 
1 3.000,00 

Sosa Funcionament 6,00 
3 neteges / 

setmana 
1 900,00 

Àcid Funcionament 6,00 
3 neteges / 

setmana 
1 900,00 

Desinfectant Funcionament 12,00 
3 neteges / 

setmana 
1 1.800,00 

Energia 
C. elèctric (0,91 
kWh / neteja 3 
línies) 

0,075 
3 neteges / 

setmana 
1 11,25 

Conductímetre Substitució 100,00 Anual 3 300,00 

pH-metre Substitució 100,00 Anual 1 100,00 

Prefiltres Substitució 25,00 Mensual 12 3.600,00 
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Sistema filtració 
venteig 

Filtres Substitució 80,00 Tri anual 12 320,00 

Motor 
C. elèctric (12 
kWh/dia) 

0,99 
Constant 
(16h/dia) 

12 2.970,00 

  

COST TOTAL ANUAL DE MANTENIMENT 32.987,20 

 

També hem de comptabilitzar com a costs de manteniment la pèrdua de productivitat que sofriran 

les línies en les operacions de porga i neteja, tant del circuit com exteriors; abans d’implementar 

aquesta mesura, invertíem menys temps netejant i per tant la línia produïa durant més temps en un 

mateix torn.  

El càlcul del període de retorn de la inversió no tindrà sentit en el nostre cas, ja que la major part de 

les reformes que hem proposat no faran que produïm més ni significaran una reducció del cost de 

producció, precisament el contrari: cada producte ens sortirà més car de produir que abans.  

Això succeeix perquè la majoria de beneficis que ens reporta aquesta inversió són intangibles, i els 

enumerem a continuació:  

- Millora de la qualitat del producte. 

- Reducció del risc de contaminacions, que pot evitar sobrecàrregues de feina al 

departament de control de qualitat; això es podria arribar a traduir en un augment de la 

productivitat, ja que el procés de producció pot esdevenir més fluid i conseqüentment 

també podrem expedir un major nombre de lots amb menys temps.  

- Compliment del Reglament de Cosmètics, que significarà una reducció del risc de 

sancions.  

- Millor imatge i prestigi de l’empresa en ser concedit el certificat ISO pertinent.  

- Possibilitat d’obrir nous mercats arreu del món; disposar de la Norma ISO de Bones 

Pràctiques s’ha convertit en requisit indispensable per a exportar a alguns països.  

L’únic benefici tangible és la reducció dels envasos descartats en l’etapa de la porga a les línies, ja que 

tindrem la possibilitat de començar a envasar el nou producte havent descartat només 32 unitats, front 

a les 320 que es descartaven anteriorment. 

  

És difícil de calcular amb exactitud quin serà el benefici exacte, ja que pot ser que aquesta xifra de 32 

unitats augmenti en alguns lots d’envasat si el pH no és el correcte. 
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Capítol 3. Resultats i discussió  

Atès que simplement hem fet una proposta de mesures correctores per a la nostra planta, 

encara no tenim resultats reals a la implementació d’aquest projecte.  

Per tant en aquest apartat el que farem serà enumerar les accions que durem a terme per a determinar 

els resultats un cop totes les millores estiguin implantades i en farem una valoració, és a dir detallarem 

quins ens interessa que siguin aquests resultats.  

En els apartats inicials dèiem que el nostre objectiu era assegurar que superaríem l’auditoria que 

acreditarà que complim la Norma; ara per ara no podem conèixer aquest resultat fins que realment no 

s’auditin els processos que es duen a terme a la nostra planta. L’únic que podem fer és realitzar una 

auditoria interna per tal de preveure quines no conformitats poden trobar els auditors.  

3.1. Control de producte 

En referència a la disminució del risc de contaminació i un cop implantades les propostes, 

utilitzarem l’actual procediment de control de qualitat per a determinar si les mesures 

correctores funcionen. El procediment és el següent:  

- Agafem mostres de producte en els següents punts:  

 

o El dipòsit de semielaborat, abans de l’ordre d’envasat; la mostra serà de 

semielaborat.   

o Abans del Picking, finalitzat el torn de producció o acabada l’ordre d’envasat; la 

mostra serà de producte acabat. 

 

- Les mostres d’ambdues procedències són portades al laboratori de control de qualitat, 

on se’ls efectuen els següents controls:  

 

o Paràmetres físico-químics i propietats organolèptiques: 

 

 Color, aspecte i olor 

 Viscositat 

 pH 

 Densitat 

 % d’ingredient actiu (si aplica)  

 Separació de fases (si aplica) 

 

o Paràmetres microbiològics; s’efectuen tant controls en placa com en citometria 

de flux.  

El control microbiològic consisteix en un recompte de les unitats formadores de 

colònies (cfu) dels següents microorganismes:  

 

 Bacteris (aerobis i patògens) 
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 Fongs i llevats  

 

- Si els resultats de tots aquests controls són correctes significarà que tot el producte 

d’aquell lot és apte i s’alliberaran totes les unitats amb aquell número de lot (que indica 

el dia, el torn, l’any i l’ordre de fabricació). Això voldrà dir que tots els palets que es 

troben al magatzem amb caixes que contenen producte amb aquell nº de lot ja es podran 

expedir.  

Centrant-nos en el nostre projecte, compararem el percentatge tant de positius de microbiologia 

com de resultats fora d’especificacions abans i després de la implantació de les modificacions; a partir 

d’aquí valorarem si tot el que hem fet ha produït realment una disminució significativa de les 

contaminacions de producte. 

3.2. Controls ambientals 

El fet d’implantar controls ambientals també el podem incloure en aquest apartat, ja que ens 

permetrà determinar els resultats obtinguts en la implementació d’algunes mesures correctores, 

concretament de les que es basen en la neteja de l’aire. 

Aquests controls consistiran en mesurar la qualitat de l’aire, i ho farem de dues formes:  

- Col·locarem plaques de control microbiològic amb producte en els punts on controlem 

l’aire, que són els següents:  

 

o Campanes de flux laminar 

 Cabina complidora-taponadora L1  

 Cabina complidora L2  

 Cinta transportadora L2 

 Cabina taponadora L2 

 Contenidor recuperació L1 

 Contenidor recuperació L2 

 Contenidor alimentació L2 

 Cabina complidora-segelladora L3 

 

 

o Dipòsits D1-D12, per controlar l’interior dels dipòsits de semielaborat després de 

la instal·lació del dispositiu de venteig net.  

o En les sortides de l’aire de climatització no és convenient instal·lar controls 

ambientals, ja que no existeix contacte directe d’aquest aire amb el producte.  

Finalitzada l’exposició de les plaques amb producte, el departament de control 

microbiològic s’encarregarà de fer el recompte d’unitats formadores de colònies. El 

resultat hauria de ser negatiu; no hauria d’haver-hi proliferació bacteriana.  
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- El proveïdor dels mòduls de flux laminar ens inclou en el pressupost la validació dels 

equips; això implica que faran tot un seguit de mesures per a determinar el correcte 

funcionament dels aparells, i una d’elles és la qualitat de l’aire que la campana impulsa 

cap a les diferents zones.  

 

Per a fer aquesta mesura s’utilitza un comptador de partícules làser, capaç de monitoritzar 

la mida i el nombre de partícules que es troben en un cabal aspirat d’aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Comptador de partícules làser  

 

Per a determinar el nombre de punts de mostreig s’utilitza la següent relació:  

ANL   , on  

 

o NL és el nombre mínim de punts de presa de mostra arrodonit al nombre enter 

superior  

o A és la secció vertical a la direcció del flux de l’aire en moviment 

 

I per fixar el cabal d’aire en cada presa de mostra: 1000
20

,

x
C

V
mn

S  , on 

o VS és el cabal mínim d’aire per presa de mostra 

o Cn,m és el límit de classe ISO (nº de partícules/m3) per a la major mida de partícula 

de la classe corresponent.  

o 20 és el nombre de partícules definit que pot ser comptat si la concentració de 

partícules es troba al límit de la classe ISO 

 

A partir d’aquí el proveïdor emetrà l’informe de validació dels mòduls, indicant els 

següents paràmetres mesurats com el cabal d’aire, la humitat relativa i temperatura.  

Pel que fa a la qualitat de l’aire, s’indicaran els resultats del recompte de partícules tant a 

l’ambient de la sala com a la zona del flux laminar.  
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És llavors quan podrem determinar la qualitat ISO que obtenim a cada mòdul, que haurà 

de millorar la classe ISO 9; els nivells de partícules hauran de ser inferiors a:  

 

o 35.200.000 partícules de ≥0.5 μm / m3  

o 8.320.000 partícules de ≥0.5 μm / m3 

o 293.000 partícules de ≥5 μm / m3 

 

A partir de la concentració de partícules a la sala i als fluxos laminars es calcularà 

l’eficàcia MPPS real dels filtres, que haurà de ser major de 99,995%.  
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Conclusions 

L’objectiu pel qual l’empresa ens ha encarregat aquest projecte és el de preparar la planta per 

l’auditoria que, si tot va bé, ens acreditarà amb el certificat de la Norma ISO 22716 de Bones Pràctiques 

Cosmètiques. 

La primera reflexió que fem, i crec que és sorprenent, és el poc que ens hem recordat de l’auditoria 

durant la realització del projecte; gairebé en tot moment hem estat més pendents de complir la Norma 

pel fet de millorar el nostre procés i la qualitat del producte, que del futur “examen” que ens faran els 

auditors.  

Fent aquesta proposta hem intentat protegir al màxim el producte, reduir al màxim el risc de que es 

contamini. Certament esperem aconseguir-ho i que els resultats ho demostrin.  

Una altra conclusió que podem extreure és l’extensió; nosaltres hem treballat només en la zona i 

procés d’envasat, i de cada acció correctora que hem proposat podríem fer-ne un projecte tant o més 

extens que aquest. 

 

A més no hem tocat les altres zones de la planta com fabricació, zona de matèries primeres, laboratori 

de qualitat, etc., ja que la Norma ISO preveu directrius per a totes elles però cadascuna té la seva 

història i se’n hauria de fer un projecte diferent.   

Tot i treballar a consciència només una part de la planta no ho tenim, ni molt menys, perfecte; de fet 

mai hi ho tindrem.  

 

Tot i així d’això és tracta la ISO: assegures que actues d’una determinada manera, cosa que no assegura 

una protecció al 100% del producte; sempre ens quedaran forats. 

 

De fet, en el nostre procés aquests forats hi són: per exemple, per què no podem posar en dubte 

l’eficiència dels fluxos laminars quan, al cap i a la fi, no bufen l’aire dins d’un espai hermèticament 

tancat? Qui ens assegura que, tot i tapar un tram de la L1, l’operari no haurà d’obrir el carenat i en 

aquell moment se’ns contaminarà el producte? O com assegurem que la neteja de les sitges amb 

aspirador serà suficient?  

 

La veritat és que una contaminació del producte no és més que el pitjor desenllaç de tot un seguit de 

factors, que comencen a les matèries primes (tant dels envasos com del producte) i no acaben mai, 

encara que per la ISO acabin en el moment que posem el tap al producte; des del moment en que es 

barregen les matèries primes el producte entra en una lluita indefinida contra els microorganismes i la 

contaminació.  

Amb la implementació de la ISO el que fem és eliminar molts d’aquests factors però no tots, encara 

que els forats que puguin quedar no resultaran cap problema davant d’una possible auditoria si 

justifiquem que els tenim identificats i hi seguim treballant.  

Per últim, la reflexió que fem sobre la Norma és que ens deixa encara molt camí per recórrer, però tot 

i que sembli contradictori aquest és un dels aspectes positius de la Norma ISO, la opció de millora 

constant.   

Per la seva forma de directrius es nota la ISO 22716 és una norma “anglòfila” ja que, a diferència de la 

norma alemanya, actua sobre l’objectiu i no sobre els mitjans. 
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En altres paraules ens diu on hem d’arribar però no com hi hem d’arribar, cosa que afavoreix la 

creativitat i la millora constant en els processos. 

  

Si la Norma ens hagués manat, per exemple, instal·lar la màquina A i l’equip B de la forma C a la nostra 

planta, no hauria sigut possible de fer aquest projecte.  

En definitiva, nosaltres intentarem dur a terme aquesta millora constant; ara per ara estem lluny de 

poder reduir el conservant de les fórmules dels productes, però de ben segur aquestes reformes 

representaran un gran pas endavant en aquesta direcció. 
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Agraïments 

No voldria acabar aquest projecte sense fer un just reconeixement a totes les persones que han 

contribuït a la meva formació i, molt especialment, a les que han intervingut directament en l’estudi 

del grau; seria molt extens fer menció de tothom, però sí que no puc obviar,  la bona disposició i les 

aportacions fetes per la Dra. Rita Puig, que ha conduït aquest projecte. 

 Igualment vull fer el meu reconeixement a l’equip humà de l’empresa, on hi vaig començar de 

becari i on estic desenvolupat actualment el meu treball; sempre he trobat una excel·lent disposició 

en resoldre’m consultes i dubtes. 

I, naturalment, l’ agraïment als meus pares, pel seu suport sense condicions. 
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