Bepaling van de kwaliteit van
reinigingsprocessen en middelen
Pad Terpstra*
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nigingseffecî van textiel rkinigen en het reinigen van harde vloeropperv aks
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ken en enkele met deze methoden verkregen resultaten.
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de huishoudelijke activiteiten. Het doel van reinigen is beslist niet alleen het optische effect; het glimmen, blinken en het 'propere aanzien'. Veel meer dient de schoon-:
maak vemrgingsaspecten als gezondheid, veiligheid en leef- of werkbaarheid
een schone omgeving krijgen ziekteverwekkers en ongedierte minder kans en
veiliger en effectiever worden geleefd en gewerkt (Bronswijk, 1992).
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Yariërende perceptie van 'schoon'
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hr-het kader van dit artikel wordt schoon gedefinieerd als: 'het'aWezig zijmvan-$t~
p d e verontreinigingen'. Hiermee wordt bedoeld dat de functie van een omgeving
of een object niet door verontreinigingenmag worden verstoord. Het aanwezig zijn
v,miverontreinigingen impliceert namelijk niet zonder meer dat 'iets' als niet schoon
wordt epareni Het is interessant@ zien, hoe dit in diverse situaties tot uiting komt.
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In de groothuishoudhgis de situatie min of meer vergelijkbaar, maar met een sterkere nadruk op visueel waarneembaar vuil. Methoden voor de bepalin
nigingskwaliteit zijn in de deze omgeving, uitgezonderd ruimten waar
wordt gewerkt, doorgaans gericht op de quantificering van de hoevee
waarneembaar vuil.
Toch is dit niet geheel terecht. In een recent onderzoek (Teeuw, 1993) is een verband gelegd tussen het zogenaamde sick-building syndroom en het schoonmaakonderhoud van gebouwen. Volgens de onderzoekers wordt de hierbij optredende
imtatie van ogen en luchtwegen veroorzaakt door endotoxine; een produkt va&
micro-organismen. Uit onderzoek van de schoonmaakbranche is gebleken dat bi$
ondoelmatige reiniging de hoeveelheid
tot enkele honderden grammen per ml,
(vocht) een milieu ontstaat waar micro-organismenzich snel kunnen vermeni
digen (Terpstra, 1990).~In een dergelijke situatie is ook het niet visueel w
bare vuil relevant!
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het afwezig zijn van visueel zichtbaar vuil, sterk geassocieerd met het afwezig zijr
van ziektekiemen. Hier is sprake van een beredeneerd risico; een verband tussen dc
schoonmaak en het aantal ziekenhuisinfecties is niet aangetoond. Methoden vooi
de bepaling van de reinigingskwaliteit in de gezondheidszorg omvatten.vaak dt
meting van het aantal ziektekiemen in of op he
Ook andere verontreinigingen kunnen in een
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oonaakten schade aan het oog van de ~atiënten.
In een industriële omgeving heeft schoon weer een andere betekenis; hier wo#
schoon met name gezien als het afwezig zijn van die ongerechtighedendie'
de fasen in het voortbrengingsproces kunnen verstoren. Zo kunnen bijvo
kleine resten snijoiie op een tussenprodukt een opvolgend lakpraces versto
.
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in deze omgeving minder vaak een esthetische betekenis.
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wordt gemeten als in de huishoudiig.

Reiniging van vloeroppervlakken
In de institutioneleschoonmaakis de reinigingvan vloeren een hoofdactiviteit.Doorgaans is de verwijdering van het visueel waarneembare wil het hoofddoel, echter in
ziekenlpuizen (clean rooms) en in enkele andere situaties (halfgeleiderfabricage,..) is
de verwijdering van fijn stof eveneens van belang. Om reinigingsmethoden goed te
h e n afstemmen op verschillende reinigingssituatiesis een gedetailleerde kennis
v- de.-zeinigingseffecten van deze methoden een vereiste. In de literatuur wordt
mìgqoeggeen gewag gemaakt van onderzoek op dit terrein (Spitteler, 1989). Met
als doeLinfonnatie te verkrijgeedie een gefundeerde toepassing van reinigingsmet h d e w w g e ~ kmaakt, h@ de brancheorganisatie VSR een onderzoek laten uitsaw%e s t o f v e ~ j ~ & s - m t ivan
e kvier reinigingsmethodenvoor
x@&&gvan~harde
~IwroppewWicen.Deze methoden zijn: stofzuigen, wissen,
mab?@emmmIvegen.
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' m : k j n i b t.onderzoek beyokken, omdat hierbij geen elektrische energie of
b d t en de methode daarom als weinig milieubelastend

*

rennogen van de verschillende methoden en
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vloeroppervlakken betrokken: een n o p
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Naast de panelbeoordeling zijn de lifters op twee manieren optisch ondenocht: transmissiemeting en beeldanalyse. Met behulp van transmissiemetingis de doorzichtigheid van de lifters gemeten. Dit geeft informatie over de totale hoeveelheid op de
vloeren achtergebleven stof. Met beeldanalyse is het aantal stofdeeltjes en de verdeling van de deeltjesgrootte vastgesteld. Informatie over de grootteverdeling van
het stof is belangrijk, omdat in bepaalde situaties het visueel w a a r n d b ä k vuil
voor verstoringen wrgt en het fijne stof niet w relevant is, terwijl ditin andoresitu- -,-,r<>*. aties juist omgekeerd het geval is.
In tabel 2 zijn de transmissiegegevens van de lifters weergegeven. Hoezlager een
transmissiewaarde is, des te meer stof op de lifter aanwezigis. t en tramdba;nde
van 97% betekent dat 3% van het lifteroppervlak met stof is bedekt. ~r
d&
delijke verschillen te bestaan tussen de ~~rschillende
reinigingsmetho$eï@eistyfrest bij stofnllgen is kleiner dan bij de overige reinigingsmethoden, Dk&nt bv&
een met wat gevonden is bij de panelmeting. De spreiding h d
gemeten is bij zwabberen en rolvegen, kan erop duiden dat het
deze methoden niet homogeen is.
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Tabel 2 Resultaat transmhsiemetingen
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Ëij biologische afbraak worden organische bestanddelen geoxydeerd tot H20 en
COz. De in dit onderzoek toegepaste methode staat bekend als de 'Modified-Sturmtest' die is vastgelegd in de OECD-richtlijn no. 301B.
Het principe van de onderzoekmethodeis dat de middelen door toevoeging van een
kleine hoeveelheid rioolslib biologisch worden afgebroken. Het in een periode van
28 dagen vrijkomende CO2 wordt gemeten.
De afbraak wordt uitgedrukt als een percentage van de totale hoeveelheid organisch
koolstof in het produkt (TOC). De resultaten van het afbreekbaarheidsonderzoek
zijn weergegeven in figuur 3. Vertikaal is de afbreekbaarheid in procenten uitgezet.
De verschillende wasmiddelen zijn langs de horizontale as weergegeven.
Figuur 3 Biologische afbreekbaarheid in % van twaalf wasmiddelen, gemeten vblgens
de Modijkd-Sturm-test; OECD 301B

figuur 4 zijn de biologische afbreekbaarheid en het reinigingseffect samen weergegeven. De middelen zijn gesorteerd naar toenemend reinigingseffect. De produkten A, B en C zijn weer de wasmiddelen die door de betreffende producenten als
'milieuvriendelijjk' worden aangemerkt. Het reinigingseffect van de 'milieuvriende
lijke' middelen A en B is ongeveer drie voor de consument waarneembare stappen
(21 eenheden in de grafiek) slechter dan de middelen D tím L. Terwijl het 'milieuvriendelijke' middel C circa twee stappen (14 eenheden) slechter is. Het geclaimde
milieuvoordeel in de zin van een betere afbreekbaarheid,is alleen voor produkt C
aanwezig. Deze ietwat betere afbreekbaarheid van middel C gaat echter gepaard
met een matige waswerking ten opzichte van D t/m L. Het is opvallend dat de qua
waswerking beste en slechtste middelen A en J, een vergelijkbare biologische afbreekbaarkid bezitten.
Indien een consument zou besluiten middel C te gebruiken in plaats &n van de middelen D üm J, zou hij om de waswerking op het oorspronkelijke niveau te handhaven bij een hogere wastemperatuur moeten wassen bijvoorbeeld 60°C in plaats
van 40°C of 90°C in plaats van 60°C. Voor de middelen A en B kan de consument
zelfs met een dergelijke ingreep de waswerking niet op het oorspronkelijke niveau
brengen. In plaats van een hogere wastemperatuur te kiezen zouden consumenten
ook meer kÚnnen gaan doseren of frequenter gaan wassen. Ieder v
pensatiemethoden leidt tot een groter milieu-effect.
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Slotopmerkingen
Het blijkt essentieel te zijn om mee
cifieke reinigingssituatie.Met name
die aan de reinheid worden gesteld, ZIJ
keerde meehnethode leidt.tot o
gingshandelingen..Zo zou op

:dil-

:iniden
wnkcmet

Teeuw, K.B., Sick Building Syndrome. 1993, Proefschrift Universiteit Utrecht.
Terpstra, P.M.J., Geesing, J.W., Onderzoek naar de effectiviteit van stofzuigen bij
verschillende stofzuigfïrequenties. 1990, VSR. rapport SM 30.
Terpstra, P.M.J., Geesing, J.W., Vergelijkend onderzoek naar het reinigingseffect bij
verschillende manieren van droogreinigen. 1992, VSR. rapport SM 17.
VCCN, Concept richtlijn 4, Oppervlakte Reinheid. 1992, Vereniging Contamination
Control Nederland.
Verordening (EG) Nr. 880192 van de Raad van 23 maart 1992 inzake een communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren van de Raad van Europese
Gemeenschapper

Titel:
Arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen
Auteur:
Tania van der L i ~ o e
Uitgever: Th&s Publishers, Amsterd

-.

Nu Nederland vergrijst, krijgt ook de politiek steeds meer belangstelling voor hit
aandeel dat vrouwen kunnen leveren aan het nationaal inkomen. Immers, ah door
de vergrijzing de groep werkzame personen klein wordt ten opzichte van degroep: i " niet werkenden, zouden het draagvlak van de collectievesector en de welvaah per,-' .,Is
hoofd van de bevolking wel eens drastisch kunn
door meer vrouwen bij het arbeidsproces te b
eerder al belangstelling getoond
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In Van der Lippe's proefschrift wordt duidelijk aan de orde;

mannen, maar zodra er een partner in het spel is, verandert dat: De ~ r o u w l & ~ & ~ ~
standaard huishouden, bestaande uit man vrouw met of z o n d e r h d e r e s , , ~ ~ ~ "
niet de enige die voor inkomen kan zorgen. Evenmin is zij.de enige die (~nie$@&<
de) huishoudelyk arbeid kan vemchten. Centraal in dit proefschrift staat dan o Ò E
&,m&&
'de verdeling van betaalde en onbetaaldearbeid tussen&en

