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Reiniging en decontaminatie

De voedingsmiddelenindustrie wil
machines en apparatuur die naast het
genereren van de gespecificeerde pro-
ducten met de gewenste efficiëntie, ook
eenvoudig te onderhouden en te reinigen
zijn. Machinefabrikanten realiseren zich
dat de laatste jaren steeds meer. 
Op zich wordt bij het ontwerp van machi-
nes en apparatuur al rekening gehouden

met het onderhoud ervan. Maar op het
gebied van reiniging missen de ontwer-
pers basiskennis om de eventuele conse-
quenties van hun ideeën in te schatten.
Dit komt vooral doordat schoonmaken
van oudsher niet als een mannentaak
wordt gezien, terwijl het in de praktijk
vaak wel mannen zijn die de procesappa-
ratuur reinigen. 

Automatisch of handmatig
Het reinigen van machines en apparatuur
kan op twee manieren: handmatig of
automatisch. Er is een trend zichtbaar van
handmatig naar automatisch reinigen.

Valkuilen bij implementeren a
Bij het reinigen spelen vier factoren een rol: temperatuur,
actie (mechanische energie), chemische energie en tijd
(TACT). Verschillende soorten vuil vereisen een andere com-
binatie van TACT en dus een andere reinigingsmethode. Er
zijn er vier: 

1. Handmatig en droog
Bij deze methode genieten stofzuigers (roestvast staal en
geschikt voor vloeistof) de voorkeur boven perslucht, die het
vuil de lucht inblaast. Ook het gebruiken van microfiber doe-
ken is een mogelijkheid. Kies voor desinfectie altijd een
mensvriendelijk product. 

2. Handmatig en nat
Bij handmatig en nat reinigen kunnen borstels en sponzen
worden gebruikt. Hierdoor is de inzet van agressieve chemie
en een hoge temperatuur beperkt. Wel is het belangrijk om
handschoenen en de juiste borstel te gebruiken. De borstels
moeten nadien hygiënisch worden opgeslagen. 
Nog steeds wordt hogedrukreiniging (meer dan 40 bar) veel
gebruikt. Hogedrukreinigingssystemen leiden tot een aërosol
(mist) die 45 minuten in de lucht kan blijven hangen en de
gereinigde en gedesinfecteerde machine opnieuw besmet.
Bovendien zijn lagers en elektronica niet bestand tegen hoge
drukken. Een waterdruk tot 25 bar moet voldoende zijn. 
In combinatie met drukreiniging wordt steeds vaker voor
schuim/gelreiniging gekozen. Deze methode werkt met lage
druk (tot 6 bar). Belangrijk hierbij is dat de chemie van onder
naar boven wordt aangebracht. Meer chemie is daarbij niet
effectiever. Het afspoelen gebeurt van boven naar onder,

waarna de pH wordt gecontroleerd. Iedere reinigingsstap
(afspoelen, reinigen, desinfecteren) vergt een andere sproeier.
Voor aluminium, messing, gegalvaniseerd staal en dergelijke
moet geïnhibiteerde chemie, een reinigingsmiddel dat een
corrosieremmer (inhibitor) bevat, worden gebruikt. 

3. Automatisch: COP
Bij COP (Clean-Out-of-Place) worden machinedelen uitge-
bouwd en in een reinigingsbad gelegd waarin een stroming
wordt gecreëerd. Voordeel van deze methode is dat met
hogere temperaturen en concentraties van reinigingsmiddel
kan worden gewerkt. 

4. Automatisch: CIP
CIP (Cleaning-In-Place) wordt gebruikt bij de reiniging van
leidingwerk, tanks, ketels, vullers etc. De methode is op te
splitsen in niet-schuimende CIP en schuimende CIP. Niet-
schuimende CIP wordt vooral ingezet bij interne reiniging.
Ook vindt recirculatie plaats, het reinigingsmiddel wordt
vaak hergebruikt en er wordt bij hoge temperaturen gerei-
nigd (tot 85°C). Verder is er sprake van stroming (minstens
1,5 m/s) en lage druk (vaste sproeibollen 1-2 bar).
Schuimende middelen (van schuim tot gel) worden vooral
gebruikt bij externe reiniging. Ze worden eenmalig aange-
bracht en niet hergebruikt. Reiniging vindt koud plaats en
grofvuilverwijdering gebeurt handmatig. Voor de reiniging
van draaiende delen worden vlakstraalsproeiers gebruikt;
voor stilstaande delen zijn dat roterende sproeiers. 

Reinigingsmethoden

Veel voedingsmiddelenbedrijven stappen over op automatisch

reinigen. Dit kan echter problemen opleveren: machines die

geoptimaliseerd zijn voor handmatige reiniging zijn niet per

definitie geschikt voor automatische CIP. Machinefabrikanten

realiseren zich daarom steeds meer dat ze automatische reini-

ging in het ontwerpproces moeten meenemen. Ontwerpers

weten er echter nog vrij weinig van af. 
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Daarbij heeft CIP (Cleaning-In-Place) (zie
ook kader) de voorkeur. Voor automatisch
reinigen is het namelijk niet nodig de
machine te (de)monteren. Dit houdt tege-
lijk in dat een producent niet meer afhan-

kelijk is van de inzet en de kwaliteit van de
operator.
CIP gebeurt meestal met een (langzaam)
draaiende machine waardoor de reiniger
beter en sneller bij bepaalde (onder)delen
komt. Speciale sproeiers reinigen de
plaatsen die handmatig slecht bereikbaar
zijn. CIP verloopt altijd gestructureerder,
meestal sneller en veiliger dan handmatig
reinigen: alle veiligheidsvoorzieningen
blijven actief tijdens de reiniging.
Hierdoor kan echter wel een vals gevoel
van onzekerheid ontstaan. Is het reini-
gingsproces voldoende gevalideerd zodat
het ook altijd schoon wordt? Zijn er para-
meters beschikbaar die aangeven dat de
reiniging goed verlopen is? Bij interne
reiniging, waarvoor niet-schuimende CIP
wordt toegepast, worden temperatuur,
druk, stroming en concentratie meestal
bewaakt. Bij externe reiniging, waar
schuimende CIP wordt ingezet, is dat niet
mogelijk.
Bovendien is bij handmatige reiniging
de procedure nog een keer aan te pas-
sen, terwijl dit bij CIP al gauw leidt tot
het verbouwen van de machine. De
investering bij CIP is dan ook altijd gro-
ter: vaak tot 10% van de machinewaarde.
Ook is een handmatige reinigingsproce-
dure qua chemie en watergebruik goed-
koper dan een automatische, voor zover
de poetser verantwoord omgaat met

water en een niet te hoge concentratie
reinigingsmiddel gebruikt. De poetser
kan namelijk precies zien waar hij al
gereinigd heeft en eventuele zwakke
plekken nog aanpakken. Een automaat

kan niet corrigeren en gebruikt dus, ook
als de machine minder vuil is, altijd
evenveel reinigingsmiddelen. 

Ombouwen
Een machine die vanuit hygiënisch oog-
punt is ontworpen is voor handmatige
reiniging is niet per definitie geschikt
voor automatische reiniging. Openingen
in de zijwanden, voor het makkelijker
wegspuiten van het vuil, moeten bij de
overstap op automatische reiniging wor-
den gedicht. Dit omdat er anders vloei-
stof naar buiten wordt gespoten wat
onder meer verlies oplevert en voor
onveilige situaties kan zorgen. Daarnaast
heeft het via de ‘gesloten’ wanden naar

beneden lopen van vloeistoffen ook een
reinigingseffect. Een opening verstoort
deze stroming (zie foto’s). 
De extra grote deuren, goed voor de toe-
gankelijkheid bij handmatig reinigen,
kunnen wellicht kleiner of vervallen. Deu-
ren en luiken zorgen vrijwel altijd voor
zogeheten schaduwranden, die niet aan-
straalbaar en dus moeilijk automatisch te
reinigen zijn.
Ook voor de veiligheid van de medewer-
kers zijn aanpassingen nodig. Poetsers
houden er bij handmatige externe reini-
ging rekening mee dat ze ‘nat’ kunnen
worden en dragen daarom regenpakken.
Bij automatische reiniging (waarbij spra-
ke is van een hogere chemicaliënconcen-
tratie, temperatuur etc.) is afscherming
(spatschermen) nodig om te voorkomen
dat iemand die langs een machine loopt
plotseling wordt bespoten. 
Hetzelfde geldt voor voorzieningen om
niet-schuimende CIP op te vangen en te
recirculeren. Om bij handmatige reini-
ging te zorgen dat vuil op de grond valt in
plaats van in de machine, zijn bij veel
machines de bodems verwijderd. Daar-
naast moeten voor CIP sproeiers worden
geïnstalleerd. Ook kokers en balken, die
vaak door vlak plaatmateriaal zijn vervan-
gen, kunnen worden gebruikt als een lei-
ding met geïntegreerde sproeiers. Machi-
nes mogen ook best ‘hoog op de poten
staan’, zodat het vuil van de vloer via
spatten niet weer op de machine belandt. 
Overigens zijn de huidige chemische rei-
nigingsmiddelen niet ontwikkeld om gro-
ve vervuiling op te lossen. Afhankelijk van
het reinigingsproces kan een handmati-
ge actie daarom nog steeds nodig zijn. 

automatisch reinigen

Ton Buining*
T. Buining, JohnsonDiversey, Utrecht, ton.buining@

johnsondiversey.com.

De onderzijde van de carrousel
van een blikvuller. Het kritische
deel op de linkerzijde wordt met
sproeiers automatisch gerei-
nigd. De schimmelvlekken tonen
aan dat de rest van de onderkant
nooit wordt schoongemaakt. 

Voor automatisch reinigen is een gesloten
omkasting (1) wenselijk. Openingen (2) ver-
storen het automatische reinigingsproces. 
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