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АНГЛИСКАТА ВЕРЗИЈА НА ОВОЈ ДОКУМЕНТ НА EHEDG СЕ СМЕТА ЗА ОФИЦИЈАЛНА. ОДГОВОРЕН ЗА
ПОДГОТОВКАТА, РАЗВОЈОТ И ИЗДАВАЊЕТО НА ВАКВИТЕ УПАТСТВА Е EHEDG. ПОРАДИ
ТЕХНИЧКАТА И ОПШТАТА ПРИРОДА НА ПРИРАЧНИЦИТЕ, EHEDG НЕМА ДА СЕ СМЕТА ЗА
ОДГОВОРНА ВО ОДНОС НА РЕЗУЛТАТИТЕ КОИ БИ ПРОИЗЛЕГЛЕ ОД ТОЛКУВАЊЕТО, ПРИМЕНАТА
ИЛИ КОРИСТЕЊЕТО НА ТАКВИТЕ УПАТСТВА. EHEDG ПРИРАЧНИЦИТЕ СЕ РАЗВИЕНИ ВО СОРАБОТКА
СО 3-A SANITARY STANDARDS.
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Резиме
Овој документ ги опишува принципите на хигиенскиот дизајн на опремата и фабриките што се
наменети за производство на храна. Основната причина за примена на принципите на хигиенскиот
дизајн е да се спречи загадувањето на прехранбените производи. Опремата и фабриките со лош
хигиенски дизајн многу тешко се чистат.
Во овој документ се прикажани детали за принципите на хигиенскиот дизајн што мора да се
следат при дизајнирање и конструирање на опрема и фабрики што произведуваат храна. Тука се
дадени насоки за дизанирање, конструирање и инсталација, со што се обезбедува производство на
квалитетни и безбедни прехранбени производи. Овие принципи се однесуваат и на отворени и на
затворени производни процеси, на околните објекти, односно на сé што треба да се чисти на сув или
влажен начин.
Во EHEDG програмата за сертификација на опремата, овој документ се користи како основа за
проценка на хигиенскиот дизајн.
Содржината на овој документ ги опфаќа: функционалните барања, наменетата употреба,
материјалите за конструирање, хигиенскиот дизајн и методите за проценка.

Вовед
Во овој документ се опишуваат принципите за хигиенски дизајн на опремата и фабриките за
производство на храна. Основна цел на примената на хигиенски дизајн е спречување на загадувањето
на прехранбените производи. Опремата и фабриките со лош хигиенски дизајн многу тешко се чистат.
Во пукнатините и во мртвите зони може да се собираат разни остатоци (нечистотија). Остатоците од
производот им дозволуваат на присутните микроорганизми да преживеат и да се размножуваат.
Остатоците од хемикалиите за чистење и дезинфекција го зголемуваат ризикот од корозија и може да
предизвикаат вкрстено загадување на наредните производни партии. Дополнително, загадувачите како
на пример: туѓите тела, алергените, подмачкувачите, детергентите и дезинфициенсите може да се
најдат во/на производот за време на производството и пакувањето.
Примарната цел на дизајнот на опремата и фабриките е да се исполнат инженерските функции.
Понекогаш барањата за хигиенски дизајн се во спротивност со функционалноста. Прифатливиот
компромис не смее никогаш да ја доведе во ризик безбедноста на производот.
Поефективно е ако хигиенските барања се дел од почетниот дизајн, затоа што надградбата на
постоечкиот дизајн некогаш е прескапа и често е неуспешна. Придобивките од ова се не само
безбедноста на производот, туку и: потенцијално зголемување на рокот на траење на опремата,
намалување на мерките за одржување, подобрување на самоодржливоста и намалување на
оперативните трошоци.
Овој документ за прв пат е издаден во 1993 година, а намерата беше подетално да се опишат
хигиенските барања на Европската Директива за машини (1). Наредното издание ги вклучи и барањата
на стандардите EN 1672-2 (2) и EN ISO 14159 (3). Ова издание предвид ги зема најновите научни
сознанија, законски прописи и ажурирањата на постоечките водичи на EHEDG.
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1

Цели и опсег

Во овој документ се дадени детали за критериумите за хигиенски дизајн кои треба да се
исполнат при дизајнирање и конструирање на опремата и фабриките за преработка на храна. Тука се
дадени насоки за дизанирање, конструирање и инсталација, со што се обезбедува производство на
квалитетни и безбедни прехранбени производи. Овие принципи се однесуваат и на отворени и на
затворени производни процеси, на околните објекти, односно на сé што треба да се чисти на сув или
влажен начин.
Во EHEDG програмата за сертификација на опремата, овој документ се користи како основа за
проценка на хигиенскиот дизајн.
Содржината на овој документ ги опфаќа: функционалните барања, наменетата употреба,
материјалите за конструирање, хигиенскиот дизајн и методите за проценка.

2

Нормативни референци

Следниве документи содржат одредби кои, преку давање насоки, ги креираат одредбите на
овие EHEDG упатства. Во времето на подготовка на овие упатства важечки беа изданијата наведени
подолу. Сите документи подлежат на ревизија при што се поттикнува истражување на можноста за
примена на најновите изданија на подолу наведениве документи.
EN 1672-2:2005+A1:2009 Машини за преработка на храна - Основни концепти - Дел 2: Хигиенски
барања.
ISO 14159:2002 Безбедност на машини - Хигиенски барања за дизајн на машините.

3

Дефиниции и поими

За овие упатства се применети дефинициите на EHEDG речникот (4). Најрелевантните
дефиниции специфични за хигиенскиот дизајн се следниве:
Површини што доаѓаат во контакт со производ (директно или индиректно)
Сите површини што намерно (директно) или ненамерно (индиректно, на пр.: поради прскање,
истурање) доаѓаат во контакт со производот, или од кои производот, кондензатот или нечистотијата
може да истечат, паднат или да се вратат во главниот производ, материјалот за пакување или во садот
со производ, вклучително и површините (пр.: нестерилното пакување) кои можат индиректно и преку
вкрстено загадување да ги загадат површините што доаѓаат во контакт со производот или садовите.
Анализа на ризиците може да помогне во определување на областите со вкрстено загадување (пр.:
сите изложени површини во фабрика за производство од отворен тип).
Површини што не доаѓаат во контакт со производ
Сите површини што немаат влијание врз производот (пр.: надворешни површини на опрема од
затворен тип или внатрешните зони на електричен кабинет инсталиран во фабрика за производство од
отворен тип).
Неотровни материјали за конструкција
Материјали кои, според условите на предвидена употреба, не ослободуваат каква било
материја во количини што може да се штетни за потрошувачите.
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Не-впивачки материјали
Материјали кои, според условите на предвидена употреба, во својата внатрешност не
задржуваат материи со кои доаѓаат во контакт.
Услови на предвидена употреба (за опрема)
Сите вообичаени или разумно предвидени оперативни услови, вклучително и оние поврзани со
чистењето. Истите треба да ги утврдат ограничувањата за варијаблите, како што се: времето,
температурата и концентрацијата на хемикалиите.
Хигиенска опрема класа I
Опрема што може да се чисти во место и која може да се исчисти од релевантни
микроорганизми без расклопување.
Хигиенска опрема класа II
Опрема што може да се чисти после расклопување и која може да се исчисти од релевантни
микроорганизми после расклопувањето.

4

Функционални хигиенски барања

Хигиенски дизајнираната опрема и фабрики мора лесно да се одржуваат, а целта е да се
осигура дека тие ќе ја извршуваат својата функција според предвиденото и да се спречи појава на
проблеми за квалитетот и безбедноста на производот. Поради тоа, опремата и фабриките мора лесно
да се чистат и да ги штитат производите од загадување. Ако се работи за асептична опрема, тогаш таа
мора да може да се стерилизира и мора да спречува навлегување на микроогранизми (т.е. мора да
биде непропустлива за бактерии). Мора да биде овозможен мониторинг и контрола на сите функции на
опремата кои се критични од аспект на микробиолошката безбедност.

Чистливост (предуслов за дезинфекција)
Чистливоста е особено важно хигиенско барање, без оглед на типот на методи на чистење, на
пример автоматско или рачно (вклучувајќи го и чистењето вон место - clean-out-of place - COP).
Несоодветно или недоволно исчистената опрема не може ефективно да се дезинфицира.
Опремата и фабриките што тешко се чистат мора да применуваат посложени и поагресивни
процедури, да употребуваат поагресивни хемиски средства и да имаат подолги циклуси на чистење и
деконтаминација. Последиците од ова се поголеми трошоци, намалување на времето на достапност
на опремата за производство, намалување на рокот на траење на опремата и повеќе отпадни води.
Иако на пример еден предмет е дизајниран во сообразност со дизајнерските принципи за
чистловост, тој можеби нема да е соодветен за сите типови на прехранбени роизводи (на пример: една
пумпа за течности може да е лесно чистлива, но да не е соодветна за чистење ако се произведува
течност со парченца). Интегрирањето на хигиенски дизајнирана опрема или дел од објект не е
гаранција дека ќе се постигне чистливост до претходно одредено ниво (на пр. до прифатливо ниво
вклучувајќи ги алергените и ограничувањата на ДНК). Во зависност од прехранбениот производ (на пр.:
лепливи или вискозни производи), поради успешно чистење можеби ќе треба да се зголемат важните
параметри за чистење како што се: времето, температурата, хемиските и механичките дејствија. Затоа,
мора да се разгледува предвидената употреба.
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Спречување на навлегување на микроорганизми
Хигиенската опрема и фабриките за производство на храна мора да се дизајнираат на начин
што мора да го ограничува навлегувањето на микроорганизми. Опремата наменета за асептичките
процеси мора да биде непропустлива за микроорганизмите.

Спречување на порастот на микроорганизми
Хигиенската опрема и фабриките мора да се дизајнираат на начин што го спречува појава на
зони во кои може да навлегуваат микроорганизми, на пример: мртви зони, празнини и пукнатини. Ова
е многу важно за време на производството, затоа што микроорганизмите можат брзо да се
размножуваат во поволни услови.

Спречување на навлегување и инфестација со штетници
Хигиенската опрема и фабриките мора да се дизајнираат на начин што го спречува
навлегување на штетници, на пр.: инсекти и птици во производната зона. Исто така, опремата мора да
е дизајнирана на начин со што ќе се избегнуваат какви било зони каде можат да се сместат и
размножуваат штетници, на пример непотполно затворени делови.

Спречување на загадување со туѓи тела
Хигиенската опрема и фабриките мора да се дизајнираат на начин што спречува абење и
расипување на опремата, затоа што тоа е основна причина за загадување на храната со туѓи тела.
Хигиенскиот дизајн вклучува одредби со кои се спречува навлегувањето на туѓи тела и се овозможува
нивна детекција и отстранување.
Главни аспекти се:
 Избраните материјали за конструирање мора да се отпорни на: напукнување, поткршување,
лупење и абразија.
 Елиминација на сите прицврстувачи што може да се разлабават и да паднат во производот
или отворените садови.
 Употреба на хигиенски дизајнирани капаци над отворен производ и отворени садови.
 Функционалните отвори на местата каде се наоѓа производот мора да се запечатени или да
имаат хигиенски дизајнирани покривки или капаци.
 Имплементација на ефективна програма за превентивно одржување (на пр.: замена на
дихтунзи и заптивки).
 Добра производна практика за чистење и инспекција на каква било нова опрема пред таа да
се испорача.

Спречување на хемиско загадување
Хигиенската опрема мора да е дизајнирана на начин што ќе спречува загадување со: хемикалии
за чистење, подмачкувачи, течности за трансфер на сигнал, флуиди за термичко загревање и ладење
итн.
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Компатибилност со други барања
Дизајнот што има одлични хигиенски карактеристики, но не е во сообразност со барањата на:
ATEX, ЕУ Директивата за машини (безбедност на операторот) (1), насоките за висок притисок,
индустриските стандарди итн, не е добра; затоа, некој пат дизајнерот ќе мора да прави компромиси.

5

Материјали за конструирање
Општо

Материјалите употребени при изработката на машини за прехранбената индустрија мора да
исполнуваат одредени конкретни барања. Според условите за предвидена употреба, овие материјали
мора да се:
 инертни на производот,
 инертни на детергенти и дезинфициенси,
 отпорни на корозија,
 неотровни,
 незагадувачки,
 механички стабилни,
и нивниот површински финиш не смее да е нарушен.
Присуството на отровни елементи во храната е неприфатливо. Дизајнерите треба да осигураат
дека при конструкција на опремата и машините, површините според условите за предвидена употреба
и при директен контакт со производот не ослободуваат каква било материја во количества што може
да се штетни за потрошувачите. Императив е да се проверат законските аспекти - многу земји имаат
кодекси на практика и директиви кои го опфаќаат составот на материјали што доаѓаат во контакт со
прехранбените производи и притоа мора да се осигура дека употребата на определен материјал е
дозволена според постојното или предвиденото законодавство (5). Следливоста е едно од основните
барања на овие законски прописи.
Секогаш е добро да се знае за најновите материјали и производи во прехранбената индустрија
и да се бараат совети од добавувачите на материјали секогаш кога е соодветно.
Ако материјалите што доаѓаат/не доаѓаат во контакт со производот се лакирани или обложени,
тогаш лакот или облогата мора да се отпорни на условите за предвидената употреба.
Повеќе и подетални информации за материјалите за конструирање можете да најдете во
EHEDG Док. 32 (6).

Метали
Постојат голем број на достапни метали за конструирање на опрема што доаѓа/не доаѓа во
контакт со производот. На нивниот избор влијаат: вредностите на стрес на кој е изложен металот,
отпорноста кон корозија, можноста за машинска обработка, заварување, тврдоста и трошоците.
Крајниот избор зависи од предвидената употреба.
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Не’рѓосувачкиот челик е логично решение при избор на метални материјали за конструирање
на места каде има влажно чистење, но која легура и тип на челик ќе се користи, зависи од примената.
Употребата на други метали (на пр.: полутврд челик и анодизиран алуминиум) може се
посоодветни за суви средини (7).

Полимерни материјали
5.3.1 Пластики
Некои пластики може да имаат предности во однос на не̕рѓосувачкиот челик, како што се на
пример: пониските трошоци и тежината, отпорот на абење или подобрата отпорност кон хемикалии.
Сепак, нивната употреба зависи од законските прописи (на пример ЕУ (8), Агенција за храна и лекови
во САД - Food and Drug Administration - FDA (9)) и главните критериуми што треба да се разгледуваат
се:
 Соодветност за предвидената употреба, особено на температурниот опсег и отпорноста кон
абразија,
 Отпорност кон напукнување при стрес и кршливост,
 Хидрофобност/реактивност на површина,
 Коефициент на термичка експанзија,
 Способност за чистење, ефект врз површинската топографија и рапавост и акумулација на
остатоци врз што може да влијае технологијата на производство.
Ако се разгледува употребата на синтерирани (синтерирање е процес на соединување на
материјал во прав во цврста или порозна маса без втечнување) пластични материјали (на пр.: некои
типови на политетрафлуороетиленот - PTFE или некои типови на полиетер етер кетон - PEEK), мора
да се земе предвид дека тие ќе бидат порозни и тешки за чистење.
За дополнителни информации и детали во врска со температурата и хемиската отпорност на
различните полимери, како и деловите направени од нив, ве молиме да погледнете во листите со
податоци за конкретните производи и/или директно да контактирате со вашиот добавувач или со
производителот на полимери.
5.3.2 Еластомери
Истите параметри што се наведени во делот погоре за „Пластики“ се применуваат и при изборот
на еластомер. Во моментов во ЕУ нема специфична регулатива за еластомери (ниту еден инструмент
во EU 1935/2004 (5)). Како алтернатива, сообразноста со FDA прописите може да се покрие со
сертификати за известување за материјали во контакт со храната (Food Contact Notification - FCN), како
и на пример, со изјавите за сообразност со 21 CFR 177.2600 или други национални законски прописи.
Како дополнување, еластомерите треба да се/имаат:
 Издржливи
 Отпорни на стареење,
 Ниски коефициенти на термичка експанзија.
За повеќе информации и детали за соодветноста на еластомерите и деловите што се
направени од нив, погледнете во специфичните податоци за нив во техничкото упатство и/или
контактирајте го вашиот добавувач или директно производителот на еластомери.
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Други материјали
И другите материјали како: стакло, емајл или керамика се користат за конструирање на опрема.
ЕУ законодавство постои само за керамиката, односно за делот кој опфаќа миграција на олово и
кадмиум што доаѓаат во котакт со храната (10).
Од аспект на чистливост, барање е овие материјали да не се порозни.
Употребата на дрво со неговите познати ограничувања (порозност, трајност) може да резултира
со појава на ризици од присуство на микрооргамизми и туѓи тела. Овие ограничувања мора да се земат
предвид кога се работи за безбедност на храната и наменетата употреба.

Адхезиви (лепаци) и заптивачи
Употребените адхезиви и заптивачи треба секогаш да бидат усогласени со локалните прописи
(ЕУ, САД, FDA итн.) и со препораките на добавувачот на опрема за која се користат овие материи.
Ова е потребно за да се осигурува дека адхезивите нема да доведат до локализиран напад на
корозија на опремата или да ослободат штетни компоненти при услови на предвидената употреба во
количества што ќе доведат до неупотребливост на производот. Сите врски и спојки мора да се
континуирани и механички исправни, така што адхезивите нема да се одвојат од базичните материјали
со кои тие се сврзани.
Како замена на хигиенските заптивки не се препорачува употребата на заптивачи (пр.: RTVвулканизација на собна температура).

Подмачкувачи
Опремата треба да биде дизајнирана така што подмачкувачите нема да дојдат во контакт со
производите. Онаму каде што може да дојде до случаен контакт, подмачкувачите мора да бидат во
сообразност со NSF (САД) или InS Services Ltd. (ВБ) програмата за регистрација на не-прехранбени
состојки (H1 класификација), што се базира на исполнувањето на законските барања вклучително со
FDA 21 CFR за соодветна употреба, состојки и означување (11). Дополнително, за производство се
препорачува сертификација за ISO 21469. Понатамошните упатства за производството и употребата
на подмачкувачите се достапни во EHEDG Документот бр. 23, дел 1 и дел 2 (12).
Овие документи специфицираат кои компоненти е дозволено да се содржат/употребуваат: во
маслата и мастите што се користат за подмачкување, како заштитен слој против ‘рѓосување, како
средства за одвојување на заптивките на затворачите на танковите и како подмачкувачи за машинските
делови и опрема на локации каде има изложеност на подмачканите делови на храна или на
прехранбени состојки.

Течности за пренос на сигнали
Овие течности мора да се неотровни. Ако попушти бариерата помеѓу течностите кои се
користат за пренос на сигнали и гасовите и/или течностите на производниот процес, тогаш може да
дојде до контакт помеѓу нив.
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Материјали за термичка изолација
Кога е во контакт со не̕рѓосувалки челик, изолацискиот материјал не смее да содржи хлориди.
Во спротивно, навлегувањето на вода може да резултира во наталожување на хлориди врз површините
на не’рѓосувачкиот челик, што понатаму ќе резултира во дупчеста корозија и дефекти. Навлегувањето
на вода може да резултира и со загуба на изолациските својства и загадување со микроорганизми.

6

Хигиенски дизајн и конструирање
Општо

При процесот на дизајнирање, производството и инсталацијата на опремата, мора да се земат
предвид следниве основни критериуми:

Површини и геометрија
Површините што доаѓаат во контакт со производот директно или индиректно мора: да
овозможуваат лесно чистење, да не апсорбираат и да претставуваат опасност од отрови затоа што
можеби излачуваат такви материи. Сите површини што се во контакт со производите мора да бидат
отпорни како на производот, така и на сите детергенти и средства за дезинфекција според целосниот
опсег на оперативни услови (предвидените услови за употреба).
Површините што се во контакт со производите мора да се мазни и без недостатоци како што се
на пример пукнатините во кои може да се сместат микроорганизми и поради што:
 Се избегнуваат површински микроструктури (топографија или дефекти) што не можат лесно
да се чистат (на пр.: пори, остри врвови, големи вдлабнувања, пукнатини и празнини).
Површинскиот финиш влијае врз времето потребно за чистење.
За површинскиот финиш на не̕рѓосувачки челик се препорачува Ra-вредност еднаква или
помала од 0.8 µm која се постигнува со механичко полирање или машинска обработка.
Употребата на повисоки Ra вредности може да е оправдана за специјални типови опрема или
за специјални функционални барања како што е наведено во другите водичи на EHEDG.
 Се избегнуваат директни метал-со-метал спојки освен заварувањето (контактот метал-сометал може да создаде услови за насобирање на нечистотија и течности и може да предизвика
корозија).
• Ако опремата треба да се сертифицира според EHEDG, тогаш спојките метал-со-метал се
дозволени само за типот EL класа II или типот ED класи I и II.
 Се избегнува степенеста инсталација поради можност за нецентрираност при поставување
на опрема и поврзување на цевки.
 При инсталирањето, статичките заптивки мора челно да се во линија со површината. Oпрстените што доаѓаат во контакт со храната треба да се ограничат на статичките конекции, освен ако
не е посочено поинаку во другите EHEDG документи за специјални апликации, на пример, за механички
заптивки (13).
Ако се употребуваат дихтунзи или заптивки, нивниот дизајн мора да е таков што нема да
постојат празнини во кои може да се заглават остатоци од нечистотии и каде бактериите можат да се
акумулираат и размножуваат.
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За соодветен дизајн на заптивки и O-прстени, видете го EHEDG Док. 16 (14) и новиот водич за
еластомерни заптивки. Дизајнот што не содржи празнини и е лесно чистлив мора да се докаже со преку
тестирање.
 Се

елиминираат

изложените

навои

на

шрафовите,

метал-со-метал

спојки

или

прицврстувачи и џебови (пр.: глави на шрафови, поп нитни), празнини во шарките итн.
 Сите внатрешни агли од 135о или помалку би требало да имаат радиус од најмалку 3 mm.
Мора да се избегнуваат остри агли (≤ 90°).
 Таму каде заптивките или мембраните се употребуваат за раздвојување на производната
зона од потенцијално мртва зона, мора да се обезбеди визуелна детекција на протекување и таа мора
да е позиционирана на најниската можна точка.
 За специјални типови опрема, како на пр.: за сензори, барањето за визуелна детекција на
протекувањето може да се замени со детекција со сензор и аларм кој се огласува по дефект на
опремата во случај на навлегување на влага.
 Шупливите структури („шупливо тело“) што се создаваат со заварување, мора да се
конструирани на начин што нема да дозволи ризик од микробиолошко загадување на пример со
пукнатини во варот.
 Ако, поради технички и/или функционални причини, кој било од овие критериуми не може да
се исполни, загубата од можноста за чистење мора да се компензира на некој начин, а ефективноста
на решението мора да се докаже со тестирање
 Сите површини во контакт со производот мора да бидат или лесно достапни за визуелна
инспекција и рачно чистење или мора да се докаже дека со рутинското чистење целосно се отстранува
сéта нечистотија. Ако се користат техниките за чистење на лице место (CIP), мора да се докаже дека
резултатите постигнати без расклопување се задоволителни (види 7 Проценка на хигиенскиот дизајн).

Заварување
Постојаните метал-со-метал спојки кои се во контакт со производот мора да бидат
континуирано заварени и без недостатоци. Спојките на страната што не е во контакт со производот
мора да бидат континуирани. Сите варови мора да бидат доволно мазни и лоцирани така што ќе
овозможат соодветно чистење.
Деталните препораки за заварувањето и за релевантното исполнување на хигиенските барања
се дадени во EHEDG документите бр. 9 (15) и бр. 35 (16).

Оцедност
Надворешниот и внатрешниот дел од секоја опрема и цевка мора да биде само-оцедлив (пр.:
накосен цевковод) или дренажен (пр.: отворање на вентил или прочистување со гас). Мора да се
избегнуваат хоризонтални површини. Наместо тоа, површините секогаш мораат да имаат наклон кон
една страна со минимален агол од 3о. Во случајот со надворешните површини, ова треба да резултира
со истекување на која било течност вон главна производна област.
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Изолација
Опциите расположливи за изолација на опрема и на цевководи се следниве:
 Заптечатени заштитни обвивки
Изолациските материјали мора да се составени од материјал отпорен на корозија и да се
целосно запечатени со што ќе се оневозможи навлегување на воздух или влага, бидејќи тоа би можело
да поттикне пораст на микроби. При изработката на запечатени заштитни обвивки, околината мора да
е контролирана со што ќе се избегне вишок на влажност во крајниот производ. Влагата што е заробена
во затворената конструкција го зголемува ризикот од корозија на заштитната обвивка и опремата.
 Вакуум
Цевководите и садовите може да бидат изолирани со евакуација на воздухот во школката на
цевката со двојни ѕидови. Ова е особено ефикасен начин за спречување на кој било од горенаведените
проблеми.

Инсталација, структури за поддршка (носачи) и нацрти
Мора да се избегнува ризикот од прокапувње на кондензат од опремата, цевките и внатрешните
површини на објектот врз производот. Во текот на дизајнирањето, правењето нацрти и инсталирањето,
мора да се предвидат мерки кондензатот секогаш да биде пренасочуван подалеку од површините што
доаѓаат во контакт со производот.
Опремата и структурите за поддршка мора да бидат споени и запечатени со релевантната
површина (под, ѕидови, столбови, таван) на начин што нема да дозволи создавање на џебови или
отвори. Бројот на контакти со подот како и зоната на тие контакти мора да се минимизираат. Секој
простор меѓу опремата и градежната конструкција (подови, ѕидови и таван) мора да биде соодветен за
чистење и за инспекција (17) (18).
Носачите за цевките или за опремата мора да бидат направени и инсталирани на начин така
што нема да останува вода или нечистотија на површината или во самите носачи. Треба да бидат
земени предвид можните негативни галвански реакции помеѓу различните материјали. Исто така,
носачите мора да се запечатени, со што ќе се избегне насобирање на нечистотии и влага.
Кога сервисните линии, држачите итн се прикачени за шупливи структури за поддршка мора да
се води сметка овие структури да не се пробиени, затоа што тоа може да овозможи навлегување на
влага во шупливите структури.
Нацртот на производната линија треба да е таков што ќе го минимизира ризикот од вкрстено
загадување (18).

Интеграција на опремата
Интеграција на опремата, вклучувајќи ги обезбедените сервисни и услужни линии мора исто
така да се во сообразност со принципите на хигиенскиот дизајн (18) (19).
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Проценка на хигиенскиот дизајн
EHEDG шема за тестирање и сертификација

Досега е објавена цела група на EHEDG тест методи за проценување на хигиенските и
асептичните карактеристики на опремата:
 Метод за проценка на можноста за чистење на лице место за опремата за преработка на
храна, EHEDG Док. 2 (20).
 Метод за проценка на можноста за стерилизација на линија на производство за опремата за
преработка на храна, EHEDG Док. 5 (21).
 Метод за проценка на непропустливост кон бактерии на опремата за преработка на храна,
EHEDG Док. 7 (22).
Опремата што е во сообразност со критериумите за хигиенски дизајн и применливите тест
методи може да се сертифицираат според соодветната класа и тип. Повеќе детали има на:
www.ehedg.org.

Степени за квалификација на опремата
Сообразноста со EHEDG критериумите за хигиенски дизајн може да ја опфати и
квалификацијата на опремата кога се во прашање спецификациите на барањата на корисниците - СБК
(user requirements specifications - URS) и применливите законски прописи.
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