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Hygiënisch ontwerpen
Hygiënisch ontwerpen: veel productieprocessen kunnen niet op microbiologische schaal gereinigd worden en geven
direct bij aanvang een nabesmetting. De
EHEDG (www.ehedg.nl) heeft een testmethode ontwikkeld die aangeeft of apparatuur die visueel schoon lijkt ook
daadwerkelijk op microbiologisch niveau
gereinigd kan worden. De levensmiddelentechnoloog moet daarom kritisch
meekijken met het ontwerp en dit niet
alleen overlaten aan de technische
dienst.

Criteria voor het
hygiënisch ontwerpen van procesapparatuur
Tekst: Ir W.N.A. Burggraaf, Burggraaf & Partners B.V., lid van de EHEDG-werkgroep Training & Education



Het tweede artikel van deze serie liet de vergelijkbare reinigbaarheidsmethode van de EHEDG zien, die Jacques Kastelein bij TNO Kwaliteit van Leven in Zeist uitvoert. Deze methode toont aan of een apparaat dat
zichtbaar schoon is, ook tot op microbieel niveau (het onzichtbare vuil) schoon is. In de loop der jaren zijn
honderden tests uitgevoerd. Een samenvatting van de consequenties van de testresultaten is te vinden in
de EHEDG richtlijn no.8 Criteria voor het hygiënisch ontwerpen van procesapparatuur.

Centraal in het ontwerp staan natuurlijk de
oppervlakken, die direct of indirect in contact staan met het (voedings)product: het
productcontactoppervlak (zie kader).
Productcontactoppervlakken
Productcontactoppervlakken zijn alle oppervlakken van de machine die al dan niet opzettelijk in contact komen met het product (bijvoorbeeld als gevolg van spatten), of waarvan product of
condens af kan lopen of vallen of op andere wijze terecht kan
komen in het eigenlijke product of de verpakking. Hieronder vallen ook oppervlakken die de productcontactoppervlakken of de
verpakkingen indirect kunnen besmetten, zoals ongesteriliseerde
verpakkingen. Een risicoanalyse kan helpen bij het definiëren van
delen waarin kruisbesmetting plaats kan vinden.
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De constructiematerialen die in aanraking
komen met het voedingsmiddel moeten
niet-absorberend, niet-toxisch en niet-corrosief zijn. De eisen voor de materialen zijn
grotendeels overgenomen in de EU-verordening 1935/2004. In een volgend artikel
wordt hier dieper op ingegaan.
Hygiënische procesapparatuur moet goed
blijven werken zonder microbiologische problemen te veroorzaken. De apparatuur
moet dus goed reinigbaar zijn en moet de

producten beschermen tegen besmetting
door de (uit)groei van eventuele micro-organismen te minimaliseren. In het geval van
aseptische apparatuur dient deze tevens afhankelijk van de toepassing pasteuriseerbaar of steriliseerbaar te zijn. Ze moet bacteriedicht zijn en dus het binnendringen van
micro-organismen voorkomen. Het moet
mogelijk zijn om alle apparaatfuncties die
uit het oogpunt van microbiologische veiligheid kritiek zijn, te bewaken en te regelen.
Reinigbaarheid
Reinigbaarheid is een zeer belangrijk punt.
Apparatuur die moeilijk schoon te maken is,
vereist extra grondige reinigingsmethoden
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met agressievere chemicaliën en langere reinigings- en desinfectietijden. Dit betekent
niet alleen hogere kosten en verlies aan
productietijd, maar ook een kortere levensduur van de apparatuur en onderdelen
De meest gebruikte koppeling in de zuivel (boven): DIN 11851. Deze
daarvan, en meer afvalwater.
heeft een dode ruimte aan de productzijde en is niet tot op microbieel
Het binnendringen van micro-organismen
niveau reinigbaar. De dode ruimte is groot genoeg voor een groei en ent
in producten moet worden voorkomen. Om
van 1 tot 10 miljoen micro-organismen per uur in de productstroom.
aan de eisen van volksgezondheid en houdbaarheid te voldoen, is het wenselijk het
aantal micro-organismen in voedingsmiddeSKS heeft een nieuwe ring met pakking ontwikkeld (onder), waarmee de
len zo laag mogelijk te houden. Apparatuur
DIN-koppeling wel reinigbaar is.
die bedoeld is voor aseptische processen
moet ondoordringbaar zijn voor micro-organismen.
Onder gunstige omstandigheden groeien
micro-organismen zeer snel. Daarom dienen
dode ruimten, openingen en spleten, waar
micro-organismen kunnen gedijen en zich
kunnen vermenigvuldigen, vermeden te
worden.
Een ontwerp met uitstekende hygiënische
eigenschappen dat niet goed functioneert,
is echter nutteloos. Daarom moeten ontwerpers soms compromissen sluiten. Ter
compensatie van zulke compromissen zullen echter intensievere reinigings- en desinfectieprocedures gevolgd moeten worden.
Dergelijke compromissen moeten dan ook
gedocumenteerd worden, zodat gebruikers
op de hoogte zijn van de aard van het compromis. De reinigbaarheid van de apparatuur, waar mogelijk via CIP, moet in zo'n
geval aangetoond worden.
De ervaring leert dat ongeacht hoeveel kennis en ervaring met hygiënisch ontwerpen
tijdens ontwerp en bouw van bepaalde apparatuur opgedaan is, inspecties, tests en
validaties van het uiteindelijke ontwerp
zeer belangrijk zijn om na te gaan of daadwerkelijk aan de gestelde eisen voldaan
wordt. In kritische gevallen kan het nodig   
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Een scherpe hoek is niet reinigbaar en er blijft op een vlak water staan, waar micro-organismen zich in

Een voorbeeld van een fout ontwerp: scherpe

kunnen ontwikkelen. Er zijn goede ervaringen met een radius van 3 mm met een aflopend vlak van 3o.

hoeken en metaal-op-metaal afdichtingen

zijn het hygiëneniveau te toetsen als onderdeel van de onderhoudsprocedures. Ontwerpers moeten ervoor zorgen dat de relevante onderdelen van de apparatuur toegankelijk zijn voor inspectie en validatie.

deze criteria, moet de vermindering van de
reinigbaarheid worden gecompenseerd
door een methode waarvan de effectiviteit
moet worden aangetoond door testen.

Oppervlakte en geometrie
Oppervlakken moeten goed reinigbaar zijn
en mogen geen toxicologisch gevaar vormen met betrekking tot het uitlogen van
componenten in het voedingsmiddel. Alle
productcontactoppervlakken moeten bestand zijn tegen het product en tegen alle
reinigings- en desinfectiemiddelen, en dit
onder alle mogelijke bedrijfsomstandigheden. Productcontactoppervlakken moeten
geconstrueerd zijn van niet-absorberend
materiaal en moeten voldoen aan de ruwheidseisen. Productcontactoppervlakken
mogen geen onvolkomenheden zoals spleten vertonen. Daarom geldt:
1. Vermijd directe metaal-op-metaal verbindingen (behalve lassen), omdat in metaalop-metaal verbindingen vuil en micro-organismen kunnen achterblijven.
Voor aseptische procesapparatuur geldt
De EHEDG richtlijnen zijn te bestellen op www.ehedg.nl
Burggraaf & Partners (www.burggraaf.cc) adviseert de voedingsmiddelenindustrie en de machinebouw en geeft regelmatig cursussen op dit gebied:
• 2-daagse Hygiënisch ontwerpen: 10 en 17 juni 2011;
• 2-daagse Cleaning-in-Place: 7 en 14 juni 2011;
• Uitgebreide Engelstalige cursus: 5-8 september 2011.
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eveneens dat metaal-metaal-afdichtingen
het binnendringen van bacteriën niet
voorkomen.
2. Vermijd ook oneffenheden die het gevolg zijn van slechte uitlijning van leidingen en apparatuur. Waar afdichtingen en
pakkingen gebruikt worden, moeten die
zo ontworpen zijn dat er geen sprake is
van spleten waarin vuil achter kan blijven
en bacteriën zich kunnen ophopen en
vermenigvuldigen.
3. Het gebruik van O-ringen die in contact
komen met het product moet vermeden
worden in hygiënische apparatuur en leidingsystemen, tenzij de ringen zo vervormd zijn dat er aan de productzijde een
vlakke, statische afdichting ontstaat. Voor
een geschikt ontwerp van de O-ring, zie
EHEDG document Nr. 16.
4. Zorg dat het product niet in contact kan
komen met schroefdraden.
5. Hoeken dienen bij voorkeur een straal
van 6 mm of meer te hebben, waarbij de
minimum straal 3 mm is. Scherpe hoeken
(<90°) moeten vermeden worden.
Bij gebruik als afdichtingspunt moeten hoeken zo scherp mogelijk zijn om een goede
afdichting te vormen op het punt dat het
dichtst bij het raakvlak tussen product en
pakking ligt. In deze situatie kan er een
smalle afronding van 0,2 mm vereist zijn om
schade aan rubberen afdichtingen gedurende een warmtecyclus te voorkomen.
Scherpe randen moeten ontbraamd worden. Als er vanwege technische en functionele redenen niet voldaan kan worden aan

Alle oppervlakken die in contact komen
met het product moeten óf gemakkelijk visueel te inspecteren en eenvoudig met de
hand schoon te maken zijn, óf er moet aangetoond worden dat routinematige reiniging al het vuil geheel verwijdert. Als inplace reinigingstechnieken (CIP-technieken)
worden gebruikt, moet aangetoond worden dat de resultaten die zonder demontage geboekt worden, afdoende zijn.
Productcontactoppervlakken moeten een
afwerking hebben met een aanvaardbare
Ra waarde en ze mogen geen onvolkomenheden vertonen, zoals putjes, vouwen en
spleten (voor een definitie van Ra, zie ISO
4287:1997). Voor grote oppervlakken waar
het product mee in aanraking komt, geldt
dat de oppervlakte een ruwheid moet hebben van 0,8 µm Ra of beter, alhoewel de reinigbaarheid sterk afhangt van de oppervlakte-afwerkingstechnologie, omdat dit de
oppervlaktetopografie beïnvloedt.
De binnen- en buitenkant van apparatuur
en al het leidingwerk moeten vloeistoffen
vrij kunnen laten weglopen, en ze moeten
gemakkelijk te reinigen zijn. Horizontale
oppervlakken moeten vermeden worden;
alle oppervlakken moeten altijd naar één
kant aflopen. In geval van uitwendige oppervlakken moet dit zodanig gebeuren dat
vloeistoffen niet in de richting van het productgebied vloeien, maar juist er van weg.   

