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Water terugdringen 
en ontsmetten

“Bij het valideren van een nieuwe CIP-in-

stallatie stel ik altijd voor om het naspoel-

water op te drinken. Dan betrekken de ge- 

zichten en zie ik ze denken: kan dat wel, is 

dat wel veilig? ‘Ja’, zeg ik dan, ‘anders gaan 

we de fabriek niet vrijgeven. Want we eten 

ervan’. Dat is de perceptie die we moeten 

hebben bij het gebruik van water in onze 

fabrieken.” Met deze anekdote had Wouter 

Burggraaf direct de aandacht. “Neem daar-

om de naspoeltank mee in uw CIP-installa-

tie en reinig deze minimaal een keer per 

maand. Ga morgen eens in deze tank op uw 

bedrijf kijken. Doen!”, aldus de zelfstandig 

consultant hygiënisch ontwerp.

Water is niet steriel
Herman de Vries van Bioclear toonde met 

behulp van Next Generation Sequencing aan 

dat leidingwater tal van bacteriën, virussen, 

Water is een belangrijke voorwaarde voor uitgroei van micro-or-
ganismen en moet daarom buiten het proces worden vermeden. 
In de processen wordt het waterverbruik teruggedrongen, even-
als de aanwezige micro-organismen in het proceswater. Chloor-
dioxide lijkt daarvoor een belangrijk biocide te worden, zo bleek 
tijdens de bijeenkomst ‘Water in de fabriek’ die VMT en EHEDG 
Nederland eind vorig jaar organiseerden.

bacteriofagen, eencelligen en wormpjes be- 

vat. “Die leven in symbiose met elkaar. We 

worden er niet ziek van”, zei hij. Toch be- 

hoort onze drinkwaterkwaliteit tot de beste 

van de wereld, vertelde procestechnoloog 

Geo Bakker van Vitens. Die kwaliteit wordt 

nauwkeurig bewaakt. Vitens neemt jaarlijks 

5.000 monsters van het reinwater - het uit-

gaande drinkwater - op zijn 93 productielo-

caties. Tijdens de zuivering worden 22.000 

monsters per jaar genomen en gecontro-

leerd en in distributie tot bij de klant nog 

eens 13.000. “Maar”, vertelde Bakker, “de 

analyseresultaten zijn pas bekend als het wa- 

ter al gedronken is. Daarom gaan we steeds 

meer naar realtime-sturingen, waarbij sen-

soren in het distributienet kwaliteit, druk, 

temperatuur en ook lekken detecteren.”

Hoge kiemgetallen
Vanwege de micro-organismen die van 

nature aanwezig zijn in drinkwater, worden 

bij een minimale vervuiling al snel hoge 

kiemgetallen aangetroffen. Burggraaf: “Een 

druppel UHT-melk in één liter water lever-

de na drie dagen kiemgetallen van 100.000 

per ml.” Alle plaatsen waar water stil staat, 

moeten dan ook regelmatig worden gerei-

nigd. Van de breektank die als buffer dient 

voor leidingwater - “maak deze iedere week, 

liefst elke dag helemaal leeg” - en dode lei-

dingen tot de naspoeltank die Burggraaf al 

noemde. “Van daaruit besmet je anders de 

hele fabriek.”

Compliance manager Peter Tips van Mead 

Johnson Nutrition gaf de deelnemers het 

dringende advies om sperwater op te vangen 

en via een buis naar de put af te voeren. “Het 

Achterblijvende vuildeel-

tjes zijn voeding voor 

(thermofiele) micro-or-

ganismen waardoor er 

een biofilm kan ontstaan 

in – in dit geval – de  

platenwisselaar. Door 

spanningsverschillen 

(galvanische cel)  

en door anaerobe 

micro-organismen 

geproduceerde zuren 

lost het ijzer op en ont-

staat er putcorrosie.
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‘ Wet systems moeten  
bij ons ongelooflijk  
droog zijn’

Een microlekkage van 10 -20 ml per 

uur over de glijringafdichting van een 

pomp zorgt voor forse microbiële groei 

aan de sperwaterzijde. Bij drukschom-

melingen kan sperwater ook lekken 

naar de productzijde en daar zorgen 

voor nabesmetting. 
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is een groot misverstand dat wet-systems nat 

moeten zijn. Daarom noemen wij deze con-

sequent liquid-systems. Die moeten bij ons 

ongelooflijk droog zijn. Als je door sperwater 

loopt, verplaats je vocht, vuil en micro-orga-

nismen door de hele fabriek. Streven moet 

zijn: geen water buiten het proces.” In som-

mige fabrieken van hygroscopische, poeder-

vormige babyvoeding wordt al na het fluid-

bed niet meer nat gereinigd - ook niet voor 

het verwijderen van allergenen. “Wij hebben 

daar onze processen op ontworpen en appa-

ratuur overal visueel toegankelijk gemaakt. 

Bouw in het hele ontwerpproces ruim vol-

doende tijd in om daar goed over na te kun-

nen denken”, is Tips’ advies.

Kwart miljard schade
Microscopische gaatjes die door corrosie 

ontstaan, kunnen enorme schades veroorza-

ken. Dolf van den Berg, applicatiespecialist 

bij Ecolab, schat deze schade op een kwart 

miljard per jaar. Niet vreemd dat diverse 

sprekers dan ook vele foto’s toonden van 

putcorrosie tot biocorrosie. Bij een farma-

ceutisch bedrijf bespeurde men al na negen 

maanden na ingebruikname tal van minus-

cule gaatjes in de lasnaden. Met behulp van 

Next Generation Sequencing ontdekte Bio-

clear diverse soorten micro-organismen met 

sulfaatreducerende eigenschappen in het 

proceswater. “De oplossing is gevonden in 

UV-desinfectie”, aldus De Vries. 

Burggraaf zette de deelnemers aan het den-

ken met de opmerking dat rvs in feite staal 

is met een 1,5-2,0 nm laagje chroomoxide. 

“Dat laagje is uw enige bescherming. In 

2008 bleek 26% van de onderzochte platen-

wisselaars lekkages te bevatten. Sommige 

bedrijven controleren hun platenwisselaars 

nooit. Onbegrijpelijk!”

Ook Van den Berg adviseerde de deelne-

mers hun proces goed te bewaken. “Haal 

regelmatig delen los om daarachter te kij-

ken, zodat je niet verrast wordt doordat er 

plots een gat in de wand ontstaat of dat de 

microbiële besmetting voor problemen in je 

product of bij je medewerkers zorgt.”

Keuze biociden beperkt
Voor het reinigen van gesloten processen 

komen vooral oxidatieve biociden in aan-

merking. Deze groep is onder te verdelen in 

stoffen met een chloorcomponent en stoffen 

met een vrije zuurstofradicaal, doceerde 

Van den Berg. Iedere stof heeft de nodige 

nadelen. Een biocide met toekomst en de 

minste bezwaren is volgens Van den Berg 

chloordioxide. Het gas geeft opgelost in 

water nauwelijks bijproducten en oxideert 

in contact met zonlicht tot chloride, een op 

zich vrij onschuldige stof - mits de concen-

traties niet te hoog worden, zeker bij hogere 

watertemperaturen. De werkzame stof is de 

zuurstofradicaal die niet reageert met 

ammonia. 1ppm is voldoende. 

Chloordioxide dringt door in de biofilm. 

“Gevaarlijk aspect is dat het bij huidcontact 

ook onze cellen dood. Waar chloorbleek- 

loog de huid rood kleurt, zijn er bij contact 

met chloordioxide geen zichtbare gevolgen.” 

Een ander belangrijk nadeel is dat het op 

locatie moet worden vervaardigd.

“Wij denken dat chloordioxide in prijs 

zeker concurrerend is met andere biociden, 

al blijft bij kleine volumes waterstof-

perazijnzuur altijd nog de beste keu-

ze”, aldus Van den Berg. Hoe is de 

temperatuurstabiliteit, luidde een 

vraag uit de zaal. Van den Berg: “Zelf 

heb ik ervaring met het behandelen 

van verdampercondensaat van 70°C, 

maximaal 80°C. Na 24 uur is daarin nog 0,2 

van de 1 ppm toegevoegde chloordioxide 

aanwezig, dus voldoende om de bacteriolo-

gische borging te realiseren.”

Kun je met dit biocide voldoen aan de wet-

geving, luidde een andere vraag. “Er zijn 

veel cowboys in de markt. Let daarop”, waar-

schuwde Van den Berg. “Bij onze productie-

wijze wordt maximaal 10% chloriet als bij-

product gevormd, mits de pH beneden de 8 

blijft. Bij een dosering van 1 ppm chloordi-

oxide in het proceswater betekent dit dat 

zich maximaal 0,1 ppm chloriet vormt, de 

norm voor drinkwater. Bij normale doserin-

gen, die vaak veel lager zijn dan 1 ppm, blijf 

je dus ruim onder die norm.”

• HANS DAMMAN •

De bijeenkomst ‘Water in de fabriek’ is 
mede mogelijk gemaakt door: 
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