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schoonmaken

Een producent van gerstproducten ondervindt overlast van mijten ('fyrophagus SP).
De beestjes worden aangetroffen in de fabriek maar ook in de eindproducten. Eén van
de afnemers dient een klacht, staakt de afname van producten en stelt eisen naar de
toekomst. Zo wil hij van de producent zwart op wit hebben, dat de fabriek en de eindproducten mijt-vrij zijn voordat hij weer een partij afneemt. De producent schakelt het
KAD in en vraagt om onderzoek te doen naar de herkomst van het ongedierte.

Onderzoek
De adviseur van het KAD volgt in het productieproces de gerstvlokken op hun tocht langs allerlei ketels en kokers in de fabriek . Her en
der worden omgevingsmonsters genomen om deze te onderzoeken op de aanwezigheid van mijten en insecten.
Op de begane grond staan twee stoomketels die de gerst vochtig maken zodat die niet tussen de walsen breekt maar wordt geplet.
1n het stof van één van de ketels worden sporen van de rijstmeel kever aangetroffen . Aan de rand en het deksel van de andere ketel
kleeft vuil in de vorm van oude productresten en schimmel. Gelet op de aantrekkelijkheid van deze vervuiling voor voorraadaan
tastende insecten en mijten wordt een monster genomen . Uit onderzoek achteraf blijkt dat er mycelium (=schimmeldraden) in zit.
De temperatuur in deze ketels zou volgens de interne voorschriften rond de 80 graden Celsius moeten zijn, een temperatuur die
dodelijk is voor -onder meer- miJten . Maar tijdens de inspectie geeft de temperatuurdisplay maar 29 graden Celsius aan .
Na de stoombehandeling wordt de gerst op een metalen band gedroogd onder een brander, waarbij de eindtemperatuur van de gerst
tussen de 65 en 70 graden Celsius is. Deze temperatuur is dodelijk voor mijten . Het plafond boven de brander is zwart uitgeslagen
van de sc himmel. Na het drogen en het walsen worden de vlokken op een transportband naar een koeler vervoerd. Tu ssen de op
staande ribbels van de transportband bevinden zi ch veel oude productresten en stof. Het monster dat hier wordt genomen, bliJkt na
onderzoek vol schimmelmijten en roofmijten te zitten.
De geplette gerst wordt in de koeler gestort. De bunker die bovenin de koeler zit en het bijbehorende deksel zijn erg vervuild met
aangekoekte productresten waarop een dikke laag schimmel staat.
Aan de onderzijde van de koeler is zogenoemde du cktape (stevige plakband) gebruikt om een kier af te dichten . Hier worden rijstmeel kevers aangetroffen .
Bovenin de fabriekshal, op de vloer van de silozolder en op alle overige horizontale delen liggen oude aangekoekte productresten en
stof, op de damwandprofielen sporen van waterlekkage en schimmel. Op de vloer gemorst vergiftigd muizen lokaas .
In één van de transportsc hroeven worden beschimmelde gerstresten met daarin rijstmeelkevers en poppen van de meelmot aangetroffen .
De stortkokers boven twee willekeurig gekozen silo 's zijn aan de binnenkant vervuild met oude productresten met daarin sp insel en
poppen van de meelmot. Uit één van de stortkokers wordt een monster genomen. Onderzoek achteraf toont de aanwezigheid aan van
meelmijten, schimmelmijten , roofmijten, stofluizen en lege poppen van de meelmot.
Bij inspectie van een willekeurige silo komt een flink gat in de wand aan het licht. Uit de rand van het inspectieluik wordt een
monster genomen. Uit onderzoek achteraf blijkt de aanwezigheid van schimmelmijten, roofmijten, rijstmeel kevers, graankevers en
giftig muizenlokaas.
De transportschroeven die op de begane grond staan zijn vervuild met oude productresten . In de kieren naast twee wormhuizen zit
ten aangekoekte resten die wijzen op wateroverlast.
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Aanbevelingen
• Betere tem peratuurbeheersing bij verhittingsstappen binnen de productie, waarbij de mijten afgedood worden .

Algemeen
Hierna dient nabesmetting met mijten te worden voorkomen . Hierbij is het volgende van belang:
• Let bij het schoonmaken van de fabriekshal op oude productresten en stof die zich ophopen in hoeken en gaten, in kieren, en op de
horizontale delen (bijvoorbee ld constructiebalken) van het pand.
• Alle installaties moeten inwendig grondig worden schoongemaakt. Let vooral op de zogenaamde dode punten binnen de productielijnen waar snel productresten achterblijven .
De sil o's moeten inwendig goed worden schoongemaakt. Een gladde afwerking vergemakkelijkt dit.
Stel een goed sc hoonmaakplan op en controleer de schoonmaakactiviteiten regelmatig .
Gebruik professionele reinigingmiddelen .
Pak bouwkundige t ekortkomingen aan , dicht naden en kieren.
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