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Vervuiling op een verdeelplaat van een indamper na afloop van productie.

Sensoren volgen  
reinigingsproces

NIZO food research ontwikkelde een 
methode waarbij met behulp van een troe-
belheidssensor het verloop van de reiniging 
kan worden gevolgd. Troebelheid gee! 
belangrijke informatie over de hoeveelheid 
vervuiling die tijdens het reinigingsproces 

wordt verwijderd. Daardoor kunnen 
 operators CIP-reinigingsprocessen beter 
organiseren en optimaliseren. Gelijktijdig 
had Schneider Electric een so!waretool 
ont wikkeld die automatisch de procesdata 
van reinigingsprocessen verzamelt, analy-

Door inline sensoren toe te passen bij de monitoring van 
CIP-processen in de zuivelindustrie kan de reinigingstijd  
tot wel 30% worden gereduceerd. Daarnaast kan essentiële 
informatie worden verkregen over het reinigingsproces. NIZO 
food  research en Schneider Electric ontwikkelen samen het 
nieuwe systeem OptiCIP, waarin dit wordt gerealiseerd. 

Inline monitoring grote verbeterslag in CIP 

seert en vergelijkt met het ingestelde en 
gevalideerde reinigingsprotocol. NIZO 
food  research en Schneider Electric combi-
neerden hun kennis en kunde in de nieuwe 
OptiCIP-applicatie.

Lastige klus 
In de levensmiddelenindustrie neemt reini-
ging een bijzondere plaats in. Het speelt een 
belangrijke rol in het garanderen van de 
voedselveiligheid. Tijdens productie treedt 
immers vervuiling op en kunnen micro- 
organismen gaan groeien die een risico 
 vormen voor de kwaliteit en veiligheid van 
het product. Een ander fenomeen dat mee-
speelt is dat reinigingsprocessen valideren 
vaak een lastige klus is. Daardoor is vali-
datie vaak gebaseerd op een incident of   
op het meest vervuilende product. Ook is  
er meestal weinig aandacht meer voor het 
 reinigingsproces als het eenmaal is gevali-
deerd. Hierdoor is vaak sprake van een 
overkill, wat ten koste gaat van de produc-
tiecapaciteit. Dit speelt met name  in de 
 zuivelindustrie, waar de apparatuur dage-
lijks één tot soms wel drie keer wordt     
ge reinigd. In andere sectoren, zoals de 
drankenindustrie, ligt deze frequentie lager.

Inzicht in reinigingsverloop
Door deze bijzondere positie wordt bij 
CIP-processen vaak pas kritisch naar opti-
malisatiemogelijkheden gekeken als er een 
kwaliteits- of een capaciteitsprobleem is.  
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Op dat moment is er inzicht nodig in het 
reinigingsverloop om te kunnen bepalen 
wat de mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld 
de frequentie te verlagen of de duur van de 
reiniging te verkorten. Dit inzicht is vaak 
lastig te verkrijgen om verschillende rede-
nen: 
•  Vaak blijken validatierapporten, of achter-

gronden waarom een reiniging moet 

 worden uitgevoerd, volgens het bestaande 
protocol niet meer te achterhalen. 

•  De reinigingsgegevens, die weliswaar in 
het procesbesturingssysteem worden 
opgeslagen, zijn niet makkelijk of hele-
maal niet toegankelijk. 

•  Er blijkt geen echt objectieve parameter 
voorhanden om de kwaliteit van de reini-
ging te beoordelen. Met andere woorden: 
het beschikbaar zijn van objectieve, 

 realtime informatie over het verloop  
van de reiniging – zowel kwalitatief als 
kwantitatief – is essentieel om een ver-
antwoorde beslissing te nemen over het 
veranderen en optimaliseren van het 
 reinigingsproces. 

CIP-optimalisatie
Wanneer kritisch en objectief naar CIP- 
reinigingsprocessen wordt gekeken, blijkt 
vaak dat er veel ruimte is voor verbetering. 

De ervaring leert dat de reinigingstijd in de 
praktijk 10 tot 30% korter kan, mits er op 
de juiste manier wordt gemeten en de juiste 
data worden verzameld. 
De dagelijkse praktijk is dat CIP-processen 
worden gevolgd door een aantal parameters 
te meten, te weten geleidbaarheid, tempe-
ratuur, debiet en tijdsduur. Deze parameters 
vormen samen het CIP-recept, waarbij de 
geleidbaarheid een maat is voor de concen-

tratie van het reini-
gingsmiddel. Bij de 
meeste bedrijven  
worden deze gegevens 
opgeslagen en wordt 
alleen actie onder-
nomen wanneer de  

reiniging niet volgens recept is verlopen, 
bijvoorbeeld als gevolg van een storing. Een 
analyse van de gegevens wordt handmatig 
uitgevoerd. Los van het feit dat dit bewerke-
lijk is, gebeurt dit vaak alleen wanneer de 
betre"ende operator of technoloog tijd 
hee!. De analyse wordt hierdoor onnauw-
keurig omdat het om een momentopname 
van de reiniging gaat. Het is hierdoor niet 
altijd zeker of de reiniging wel op de 
geplande manier is  verlopen. 

Voordelen 5T-concept 
Het 5T-concept voor inline monitoring  
van CIP-systemen wordt in eerste instantie 
 ontwikkeld voor de zuivelindustrie. Met  
deze tool kunnen zuivelbedrijven continu 
CIP- optimalisatie uitvoeren. Op basis van 
eerdere ervaringen bij NIZO food research 
is de verwachting dat reducties van reini-
gingstijden tot 30% kunnen worden  
ge  realiseerd. Naast een vergroting van  
de beschikbare productiecapaciteit brengt 
dit besparingen op het gebied van energie, 
water en chemicaliënverbruik met zich mee. 
De  terugverdientijden zullen kort zijn: naar 
verwachting minder dan een jaar. 

‘ Reinigingstijd kan tot  
30% worden gereduceerd’

Visuele inspectie na tankreiniging. Vervuiling op de platen van een warmtewisselaar na productie. 
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Er sprake zijn van bijvoorbeeld een storing, 
niet-geplande wachttijd of een afwijkend 
vervuilingsgedrag. Er wordt alleen inzicht 
verkregen in de reiniging van het betre"en-
de apparaat. Om inzicht te verkrijgen in het 
reinigingsproces van alle apparaten moet 
deze analyse voor elk apparaat afzonderlijk 
worden uitgevoerd, met alle nadelen van 
dien. 

So!waretool
Om dit probleem te ondervangen, hee! 
Schneider Electric een so!waretool ontwik-
keld die de reinigingsgegevens van alle 
apparatuur continu verzamelt, analyseert   
en vaststelt of een reiniging voldoet aan de 
ingestelde waarden. De tool is gebaseerd op 
het 4T-concept en registreert tijd, tempera-
tuur, titer – geleidbaarheid is een maat voor 
de concentratie reinigingsmiddel – en tur-
bulentie (#ow) met daarnaast alle relevante 
klepschakelingen. Door de verschillende 
schoonmaakcycli te vergelijken met de 
zogenaamde Golden-CIP, is direct duidelijk 

voor de operators of een object goed ge rei-
nigd. Dit wordt bovendien met behulp van 
een stoplichtsysteem snel inzichtelijk 
gemaakt.   

Inline troebelheidssensoren 
Binnen de bestaande monitoring wordt 
nauwelijks of geen rekening gehouden met 
de vuilverwijdering tijdens het reinigings-
proces. Dit gegeven is echter een belang 
rijke aanvulling omdat het iets zegt over  
de e"ectiviteit van de reiniging. Door de 
troebelheid te meten, is het mogelijk vast te 
stellen hoe de vervuiling wordt verwijderd. 
Op basis daarvan kan worden bepaald of 
een reiniging te kort of te lang duurt. NIZO 
food research hee! deze methode op basis 
van troebelheid ontwikkeld en recent is 
daar de toepassing van inline troebelheids-
sensoren bijgekomen. Deze sensoren zijn 
geschikt om inline te installeren in het 
 productieproces – net als geleidbaarheids-
meters. Ze kunnen worden gekoppeld aan 
het bestaande besturingssysteem. 

Volledig geautomatiseerd
NIZO food research en Schneider Electric 
hebben nu de handen ineengeslagen en 
 ontwikkelen in een strategisch project van 
groot zuivelbedrijf een volledig geautoma-
tiseerd systeem voor een continue monito-
ring van het CIP-systeem. Het nieuwe 
 systeem monitort de vijf parameters – het 
5T-concept – die cruciaal zijn voor reini-
ging. Naast tijd, temperatuur, titer en turbu-
lentie wordt nu ook de troebelheid gemeten 
en vastgelegd. Dit systeem combineert de 

voordelen van beide manieren van monito-
ren. Ten eerste wordt een continu beeld van 
het reinigingsproces van alle CIP-gereinig-
de apparatuur verkregen, zodat direct kan 
worden ingegrepen als er iets mis is. Boven-
dien worden de data continu opgeslagen en 
kan de historie snel worden opgevraagd. 
Dat laatste is van belang wanneer vanwege 
kwaliteitsvragen moet kunnen worden vast-
gesteld of een reiniging daadwerkelijk is 
verlopen zoals gepland. Ten tweede wordt  
door het meten van de troebelheid inzicht 
verkregen in de reinigingse$ciency: de 
troebelheidsmeting laat zien of de vuillaag 
daadwerkelijk is verwijderd tijdens het 
 reinigingsproces. Er kan worden vastgesteld 
of reinigingen kunnen wordt verkort of op 
andere vlakken kunnen worden ge optima-
liseerd. 
Een prototype van dit systeem wordt 
momenteel verder ontwikkeld en getest bij 
een groot zuivelbedrijf. Hiervoor is speci-
%ek een inline troebelheidsmeter geplaatst 
om naast de al aanwezige sensoren voor 
geleidbaarheid, temperatuur en #ow, de 
benodigde informatie te verzamelen. NIZO 
en Schneider Electric verwachten dat het 
5T-concept voor CIP-monitoring in de loop 
van dit jaar commercieel beschikbaar 
wordt. 
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Reinigingsoptimalisatie met behulp van 

monitoring van troebelheid en  

calciumgehalte in retourstroom CIP.

Voorbeeld van een geïntegreerd overzicht van reinigingsparameters  

temperatuur, geleidbaarheid, flow, klepstellingen in OptiCIP-tool 

van Schneider Electric.


