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RESUM
El processat per Radio Freqüència (RF) és una tecnologia basada en l’escalfament dielèctric on el producte
s’escalfa volumètricament, i no de fora cap a dins com en els tractaments tradicionals. Tot i que els primers
usos d’aquesta tecnologia per a la descongelació d’aliments daten dels anys 60 als EE.UU, l’aplicació de la
RF en la industria alimentaria és molt lenta a causa de la novetat del procés, les limitades capacitats dels
equips de RF per satisfer la demanda industrial, la falta de tècnics especialitzats i l’absorció de la tecnologia
per part del sector industrial.
En aquests moments la majoria de les instal·lacions disponibles estan destinades al assecat d’aliments i
una minoria a la descongelació. No obstant, aquesta tecnologia té un elevat potencial en altres processos
com ara: en la conservació de fruita i verdura, desparasitació d’insectes en cereals, pasteurització de
productes làctics i d’altres begudes com ara els sucs, cocció de salsitxes i deshidratació de productes
desprès del seu fornejat, com per exemple galetes.
Des del punt de vista industrial, és interessant remarcar els avantatges que provoca la tecnologia de RF en
el camp de la descongelació respecte el mètode tradicional:
- Reducció del temps de descongelació al voltant de 85 vegades.
- Reducció al voltant del 7-10% de la pèrdua de pes en carn avícola.
- Augment de les propietats organolèptiques.
La possibilitat de tractar productes per RF mitjançant un servei de maquila és una opció que només està
disponible en centres d’investigació, on l’accés per part de la petita-mitjana empresa és molt limitat. Per
tant, el “know-how” del procés tecnològic per part de l’empresa, en aquests moments, és molt baix. Amb
aquesta activitat, des de l’IRTA es volen realitzar sessions de demostració, a així transferir els avantatges i
les oportunitats a les empreses interessades en descongelar blocs de productes alimentaris. A través de
l’activitat, les empreses veuran l’aplicabilitat de les RF a diferents tipus de productes, en diferents formats i
coneixeran quins condicionants existeixen i quins tipus d’estudis s’han de fer per validar el procés
tecnològic.

1. Objectius

2. Descripció
realitzades

L’objectiu general de l’activitat de demostració és
fomentar la introducció de la tecnologia RF en el
sector agroalimentari català donant a conèixer els
avantatges i oportunitats que ofereix aquesta
tecnologia, així com l’efecte de la seva aplicació en
una selecció de productes agroalimentaris (en base
a carn i peix).
Els objectius específics que es plantegen són:
- Explicar a les empreses interessades els
requeriments dels seus productes per
l’aplicació del processat per RF.
- Participació en la caracterització dels
productes tractats per RF i comprar-los amb
els no tractats per avaluar l’efecte de la
tecnologia.
- Permetre,
a
través
de
sessions
demostratives,
que
cada
empresa
participant, pugui tractar els seu/s propis
productes.

de

les

actuacions

Durant el període (abril 2019-agost 2020), s’han
realitzat les següents actuacions:
Fase 1: Oportunitat de les radiofreqüències per als
diferents sectors agroalimentaris catalans.


Activitat 1.1 Identificació dels grups de
productes i processos més habituals del
sector català en la indústria alimentària que
apliquen un tractament de descongelació.



Activitat 1.2 Selecció i agrupament de les
empreses. Caracterització tecnològica.

Fase 2: Organització de les demostracions de
descongelació mitjançant radiofreqüències.
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Activitat 2.1 Preparació de les sessions de
demostració.



Activitat 2.2 Execució de les sessions de
demostració.

3. Resultats

5. Conclusions i accions futures

De les proves pilot realitzades per a les diferents
empreses s'ha aconseguit reduir el temps de
descongelació en un 90% per a diferents tipologies
de producte i reduir les minves per exsudats en un
5%.

La tecnologia de radiofreqüències té una gran
aplicabilitat dins de les empreses catalanes de el
sector carni. No obstant això, és destacable la
quantitat de proves pilot a realitzar per aconseguir
un implementar el procés de descongelació
mitjançant radiofreqüències.
Com futures accions a implementar es destaca la
comparativa energètica i de recursos hídrics entre
diferents sistemes de descongelació contra el
sistema
de
descongelació
mitjançant
radiofreqüències.
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