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Op de meeste plaatsen waar met voedsel 
wordt gewerkt, is ook een vorm van lucht- 
behandeling aanwezig om contaminatie of 
bederf van de producten te voorkomen. Voor-
beelden daarvan zijn koeling en/of filtratie. 
Koeling vertraagt de voortplanting van bacte-
riën, filtratie vangt zoveel mogelijk in de lucht 
zwevende verontreinigingen, 
inclusief micro-organismen, 
af. Beide technieken zijn 
hierin maar beperkt succes-
vol. Sommige soorten zoals 
Listeria of Pseudomonas en 
ook schimmels zoals Asper-
gillus, Cladosporium en Peni-
cillium groeien door en doen het  
uitstekend op bijvoorbeeld de lamellen van 
verdampers.
Filters zijn vooral onder enigszins vochtige 
omstandigheden ook een goede voedingsbo-
dem voor micro-organismen en worden daar-
om tegenwoordig vaak af-fabriek geïmpreg-
neerd met pesticiden geleverd. Daarbij heb-
ben zeer fijne filters, zoals HEPA, een hoge 
luchtweerstand waardoor het energieverbruik 
stijgt. De traditionele luchtbehandelingsinstal-
laties lijken redelijk tot goed te werken. Toch 

valt er vaak nog winst te behalen met behulp 
van ultraviolet licht (UVC) en Bi-polaire ioni-
satie. Beide technieken worden in Nederland 
echter nog niet op grote schaal toegepast. 
Mogelijk komt dat omdat veel mensen den-
ken dat deze technieken zich nog in het expe-
rimentele stadium bevinden, maar dat is al 

lang niet meer zo. UVC wordt sinds 100 jaar 
voor desinfectie toegepast; deze techniek heeft 
zich dus inmiddels wel bewezen. Ook ionisa-
tie wordt al decennia lang met succes toege-
past in de voedselindustrie, land- en tuin-
bouw en gebouwen om de groei van schim-
mels en andere micro-organismen te 
beperken.

Werking UVC en Bi-polaire ionisatie
Heel in het kort is UVC een deel (100 – 280 
nm, onder 100 nm is röntgen) van het voor 

mensen onzichtbare UV-spectrum dat ook in 
zonlicht voorkomt. UVA en UVB worden 
gebruikt om bijvoorbeeld inkt te drogen en in 
zonnebanken, UVC wordt voor desinfectie 
gebruikt. Licht met dergelijke golflengtes heeft 
de eigenschap om het DNA van micro-orga-
nismen ‘onleesbaar’ te maken, zodat deze zich 
niet meer kunnen voortplanten en afsterven.
Ionisatie is een natuurlijk proces waarbij door 
het toevoegen van energie aan de lucht (acti-
veren) met name zuurstofmoleculen worden 
gesplitst in losse zuurstofatomen (O1) of een 
lading krijgen en een zuurstofion vormen. De 

losse zuurstofatomen 
(radicalen) reageren zeer 
snel met allerlei stoffen 
die ze in de buurt tegen-
komen. De ionen hech-
ten zich aan in de lucht 
zwevende (positief gela-
den) vuildeeltjes. Deze 

‘klonteren’ dan samen en slaan daardoor neer. 
Behandelde lucht is schoon en ruikt alsof het 
heeft geonweerd. De zuurstofionen voor- 
komen ook dat schimmelsporen kunnen  
ontkiemen en maken bacteriën en chemische 
verontreinigingen onschadelijk door deze te 
oxideren.
In tegenstelling tot UVC dat alleen werkt op de 
plaatsen die direct beschenen worden, is ioni-
satie in de gehele luchtbehandelingsinstallatie 
en vooral ook in de ruimten waar de geïoni-
seerde lucht wordt ingeblazen, werkzaam. 

VOEDSELVEILIGHEID & KWALITEIT

‘ Zelfs op een nieuwe verdam-
per groeit al na enkele dagen 
een stabiele kiemenflora’

Ultraviolet  
licht en ionisatie

Traditionele desinfectiemethoden met chemicaliën worden 
steeds minder geaccepteerd. UVC en ionisatie zijn duurzame 
alternatieven. Aan de hand van de behandelingen die lucht in 
een ‘gemiddelde’ installatie ondergaat, komen beide technieken 
aan bod.

Lucht reinigen en desinfecteren zonder chemicaliën
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Biofi lmvorming 
In bijna iedere luchtbehandelingsinstallatie 
is een koelelement gemonteerd om de 
lucht op de gewenste temperatuur te krij-
gen. Op de lamellen van het koelblok vor-
men zich als gevolg van het koelproces 
kleine druppeltjes condensatievocht. Deze 
zorgen ervoor dat in de lucht zwevende 
micro-organismen voldoende water heb-
ben om te kunnen groeien. Zelfs op een 
nieuwe verdamper groeit al na enkele 
dagen een stabiele kiemenfl ora. Deze 
vormt een slijmerig laagje op de lamellen 
en in de lekbak, de zogeheten biofi lm. 
Door de goede groeiomstandigheden 
wordt de biofi lm steeds dikker, vermindert 
de koelcapaciteit door zijn isolerende wer-
king en wordt de luchtweerstand hoger. 
Bovendien voert de langsstromende lucht 
steeds meer kleine druppeltjes mee en ver-
spreidt zo de nakomelingen van alles wat 
er op de verdamper leeft  en groeit door de 
kanalen en het gebouw.

weg zitten, kunnen vaak ook voor bestaande 
installaties goede UVC-oplossingen worden 
gevonden. UVC buizen zijn er in verschillen-
de lengtes zodat het meestal mogelijk is de 
verdamper over de gehele breedte te beschij-
nen. Als vuistregel houden we aan dat er per 
ongeveer 30 cm hoogte van de verdamper één 
rij UVC-buizen benodigd is. 
Op de installatie aanwezige vervuiling zal 
door het UVC-licht worden afgebroken. Al na 
enkele dagen is de installatie merkbaar scho-
ner en omdat de schone delen het UVC-licht 
beter refl ecteren zal het licht steeds verder tus-
sen de lamellen doordringen zodat het eff ect 
zichzelf versterkt. De UVC-buizen geven de 
langsstromende lucht ook een fl inke dosis 
UVC waardoor deze bij iedere passage een 
beetje schoner wordt.

Luchtfi lters
Koeling is niet de enige behandeling die lucht 
in een luchtbehandelingskast ondergaat. De 
lucht die de installatie binnenkomt (vaak een 
mix van buitenlucht en gerecyclede binnen-
lucht) wordt ook gefi lterd. Meestal is er een 
voorfi lter gemonteerd dat als voornaamste 
doel heeft  de grootste deeltjes op te vangen en 
daarmee te voorkomen dat het hoofdfi lter (in 
de voedselindustrie meestal minimaal een F7 
fi lter) niet te snel vervuilt. 
Bacteriën en schimmelsporen zijn zo klein dat 
ze dit voorfi lter ongehinderd passeren en 
verder gaan naar het hoofdfi lter, dat 

Verloop van de 

golfl engte van 

licht met daarin 

o.a. de drie 

UV-lichttypes.

Luchtkanaal in een kaaspakhuis. Deze wordt al meer dan 

tien jaar gebruikt en is nog nooit schoongemaakt. 

Dubbelwandige UVC-buizen
Door nu de verdamper met UVC te beschij-
nen, blijft  deze vrij van een biofi lm. Er groeien 
dan geen schimmels, bacteriën en gisten meer 
op en de verdamper hoeft  veel minder vaak 
schoongemaakt te worden. Ook de lekbak zal 
geen microbiologisch moeras worden, maar 
voornamelijk water bevatten en daardoor 
minder storingen door verstopping geven.
Speciaal voor deze toepassing zijn dubbel-
wandige UVC-buizen ontwikkeld, die het 
samen met speciale elektronisch geregelde 
voorschakelapparatuur mogelijk maken om 
UVC-buizen rechtstreeks in (koude-) lucht-
stromen en luchtkanalen te monteren. Deze 
moderne buizen komen ook in koude 
omstandigheden gewoon op werktempera-
tuur en geven de gespecifi ceerde hoeveelheid 
UVC af, zodat het desinfectieresultaat voor-
spelbaar is. 
Hoewel het vaak iets lastiger is dan voor een 
nieuw te bouwen installatie, bijvoorbeeld 
omdat er weinig ruimte is of er leidingen in de 

Op de foto links hebben de verdamperlamellen voor de UVC-buis 

alweer hun normale kleur teruggekregen; ook te zien op de foto 

rechtsboven. Rechtsonder zijn de lamellen weer helemaal schoon. 
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een deel van de micro-organismen zal vangen 
en vasthouden.Vooral als de luchtvochtigheid 
niet te laag is, zal op het filter al snel een rijke 
voedingsbodem ontstaan voor allerlei 
micro-organismen die zich er snel vermenig-
vuldigen. Het filter wordt dan zelf een veront-
reinigingsbron.
De UVC-buizen die het koelblok beschijnen, 
zijn vaak niet zo ver van de filtersectie 
geplaatst en kunnen vaak ook de achterzijde 
van het filter beschijnen. Bacteriën en schim-
mels die door het filter heenkomen of -groei-
en worden hierdoor afgedood zodat ook bij 
langere standtijden het filter zijn werk blijft 
doen. Het filtermateriaal dient wel UVC- 
bestendig te zijn.

Vergeet niet de druppelvanger
Een druppelvanger is meestal vlak achter het 
koelblok geplaatst om de condensdruppels, 
die zoals eerder aangegeven vol met sporen en 
bacteriën zitten, op te vangen. Het verdient 
aanbeveling ook deze met UVC te beschijnen 
om de groei van biofilm tegen te gaan. Meest-
al kunnen deze UVC-buizen ook meteen de 
andere zijde van het verdamperblok beschij-
nen, waardoor dit nog beter wordt gedesin-
fecteerd.

UV-‘filter’
Een andere veelgebruikte vorm van luchtdes-
infectie is het UV-filter. Hierbij worden niet 
de afzonderlijke onderdelen van de installatie 
beschenen, maar wordt een aantal UVC-bui-
zen in een sectie van de luchtbehandelings-

kast of van het luchtkanaal ingebouwd. In de 
lucht zwevende micro-organismen krijgen 
daardoor een flinke dosis UVC. Van veel 
micro-organismen is bekend welke dosis 
UVC dodelijk voor ze is, dus als van tevoren 
onderzocht is welk organisme de meeste over-
last veroorzaakt en welk percentage afdoding 
gewenst is, kan het aantal benodigde UVC- 
buizen worden berekend dat voor het gewens-
te resultaat nodig is. Voor deze toepassing zijn 
zelfs speciale UVC-units voor kanaalinbouw 
ontwikkeld. 

Ionisatie in luchtkanalen
Na de behandelingskast komt de lucht in de 
transportkanalen terecht. Iedereen die wel 
eens in een luchtkanaal gekeken heeft, weet 
dat het er niet schoon is. Behalve in de installa-
tie zelf kan ionisatie ook daar de lucht en daar-
mee de kanalen schoon en fris  houden of 
maken. Ionisatie werkt niet alleen lokaal, maar 
algemeen. De ionen verspreiden zich op eigen 
kracht door de ruimte en komen ook in de 
kleinste hoeken en gaatjes.
Als voorbeelden voor de toepassing van ioni-
satie kunnen we koelcellen, fermentatie- of 
rijpingskamers noemen, maar ook voedsel-
producerende bedrijven, kantoren en zelfs 
hele luchthavens (Frankfurt) zijn met ioni- 
satiesystemen uitgerust.
De Bi-Polaire ionisatie die Bioclimatic 
gebruikt is anders dan de ionisatoren die wel 
eens voor huiskamergebruik worden aange-
boden. De Bioclimatic-units produceren posi-
tieve én negatieve ionen en werken niet met 

een vaste spanning, maar zijn nauwkeurig 
regelbaar zodat de apparatuur in balans kan 
worden gebracht met de omgeving waarin 
deze functioneert. De units produceren een 
grote hoeveelheid geactiveerde zuurstof (posi-
tieve en negatieve ionen) en een klein beetje 
ozon: net genoeg om met de aanwezige ver-
ontreinigingen af te rekenen maar niet méér. 
De ionen zorgen ervoor dat schimmelsporen 
niet ontkiemen en dat bacteriën gedeactiveerd 
worden. 

Succesverhaal
Als voorbeeld van een succesverhaal kunnen 
we een industriële bakkerij in het zuiden van 
Nederland noemen. De bakkerij vernevelde 
waterstofperoxide in de lucht en bleef daar-
mee onder de 10 kve per volume-eenheid. De 
eis die de klant stelde aan het geheel overscha-
kelen op ionisatie was dat dit getal niet mocht 
stijgen. Dit betekende niet alleen een bespa-
ring van €50.000 per jaar aan chemicaliën, 
maar ook een gezondere atmosfeer voor de 
werknemers. De tevredenheid van de gebrui-
ker blijkt uit het feit dat inmiddels ook de 
ruimtes waarin de spiraalkoelers staan  
opgesteld met behulp van ionisatie worden 
gedesinfecteerd.
Bij een aantal andere industriële bakkerijen 
houdt Bioclimatic met de combinatie van 
UVC en ionisatie schimmels in de voor- en 
narijskasten en op bollennetjes onder contro-
le. Deze ruimten zijn door de temperatuur, 
luchtvochtigheid en de ruim aanwezige voe-
dingsstoffen zeer gevoelig voor schimmels.
Ook voor kleinere ambachtelijke bakkerijen 
die geen centraal luchtbehandelingssysteem 
hebben, is deze technologie bereikbaar via een 
complete lijn van zelfstandig werkende ionisa-
tieapparatuur die aan de wand of het plafond 
kan worden bevestigd.
Bij een nieuw te bouwen kast adviseert  
Bioclimatic er een sectie voor de ionisatie in 
op te nemen en bij een bestaande installatie  
is er meestal in de kanalen wel ruimte om 
ionisatie-units in te bouwen. 

• GERRIT JAN TER BEEK •

G.J. Ter Beek, Bioclimatic, gjterbeek@bioclimatic.nl

Toepassing van UVC 

buizen in rijskast waar 

met name de netjes 

waarin de deegbollen 

liggen, worden  

gedesinfecteerd.
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