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Samenvatting
Dit document beschrijft de principes voor het hygiënisch ontwerp van apparatuur en fabrieken bestemd voor
de productie van voedingsmiddelen. De belangrijkste reden voor het toepassen van hygiënische
ontwerpprincipes is het voorkomen van verontreiniging van voedselproducten. Apparatuur en fabrieken met
een slecht hygiënisch ontwerp zijn moeilijk te reinigen.
Dit document beschrijft de hygiënische ontwerpprincipes die moeten worden gevolgd bij het ontwerpen en
bouwen van apparatuur en fabrieken voor het produceren van voedingsmiddelen. Het geeft richtlijnen voor
ontwerp, constructie en installatie zodat de voedselveiligheid en -kwaliteit niet nadelig wordt beïnvloed. Deze
principes zijn van toepassing op open en gesloten productieactiviteiten, omliggende faciliteiten, die alle
gereinigd worden, hetzij nat of droog.
Dit document wordt gebruikt als basis voor een evaluatie van hygiënisch ontwerp binnen het EHEDGcertificeringsprogramma voor apparatuur.
Dit document behandelt functionele vereisten, beoogd gebruik, constructiematerialen, hygiënisch ontwerp en
constructie, en beoordelingsmethoden.

Inleiding
Dit document beschrijft de principes voor hygiënisch ontwerp van apparatuur en fabrieken bestemd voor de
productie van voedingsmiddelen. De belangrijkste reden voor het toepassen van hygiënische
ontwerpprincipes is het voorkomen van de verontreiniging van voedselproducten. Apparatuur en fabrieken met
een slecht hygiënisch ontwerp zijn moeilijk te reinigen. Residuen (vuil) kunnen achterblijven in spleten en dode
gebieden. Productresiduen zorgen ervoor dat micro-organismen die in het product zitten, kunnen overleven
en zich kunnen vermenigvuldigen. Resten van reinigings- en desinfectiechemicaliën verhogen het risico op
corrosie en kunnen opeenvolgende productbatches kruisbesmetten. Daarnaast kunnen verontreinigingen, bijv.
vreemde materialen, allergenen, smeermiddelen, reinigings- en desinfectiemiddelen, tijdens het verwerken en
verpakken met het product worden meegevoerd.
Het primaire doel van apparatuur- en fabrieksontwerp is om technische functies te vervullen. Soms zijn de
vereisten voor hygiënisch ontwerp in strijd met de functionaliteit. Een aanvaardbaar compromis mag de
voedselveiligheid nooit in gevaar brengen.
Het is effectiever om hygiënische eisen op te nemen in het oorspronkelijke ontwerp, omdat het upgraden van
een bestaand ontwerp onbetaalbaar kan zijn en tekort kan schieten. Voordelen zijn niet alleen de
productveiligheid, maar ook het potentieel om de levensduur van apparatuur te verhogen,
onderhoudsmaatregelen te verminderen, duurzaamheid te verbeteren, en bedrijfskosten te verlagen.
Dit document werd voor het eerst gepubliceerd in 1993 met de bedoeling om de hygiënische vereisten van de
Europese machinerichtlijn (1) gedetailleerder te beschrijven. Naderhand werden onderdelen opgenomen in de
normen EN 1672-2 (2) en EN ISO 14159 (3). Deze herziening is opgesteld naar aanleiding van de recente
wetenschappelijke ontwikkelingen, wetgeving en de verbetering van bestaande EHEDG-Richtlijnen.

1

Doelen en Scope

Dit document beschrijft de hygiënische ontwerpprincipes die moeten worden gevolgd bij het ontwerpen en
bouwen van apparatuur en fabrieken voor het produceren van voedingsmiddelen. Het geeft richtlijnen voor
ontwerp, constructie en installatie zodat de voedselveiligheid en -kwaliteit niet nadelig wordt beïnvloed. Deze
principes zijn van toepassing op open en gesloten productieactiviteiten, omliggende faciliteiten, die alle
gereinigd worden, hetzij nat of droog.
Dit document wordt gebruikt als basis voor een evaluatie van hygiënisch ontwerp binnen het EHEDGcertificeringsprogramma voor apparatuur.
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Dit document behandelt de functionele vereisten, het beoogd gebruik, constructiematerialen, hygiënisch
ontwerp en constructie, en beoordelingsmethoden.

2

Normatieve Referenties

De volgende documenten bevatten bepalingen die, door referentie, bepalingen van deze EHEDG-Richtlijn
vormen. Op het moment van schrijven van dit document waren onderstaande edities geldig. Alle documenten
worden regelmatig herzien. Het verdient aanbeveling alleen de meest recente uitgaves van de onderstaande
documenten te gebruiken.
EN 1672-2:2005+A1:2009 Voedselverwerkingsmachines - Basisbegrippen - Deel 2: Hygiënevereisten
ISO 14159:2002 Veiligheid van machines - Hygiënevoorschriften voor het ontwerp van machines

3

Definities en Termen

De definities in de EHEDG-Woordenlijst (Glossary) (4) zijn van toepassing op deze richtlijn. De meest
relevante definities specifiek voor hygiënische ontwerpprincipes zijn:
Contactvlakken van producten (direct of indirect)
Alle oppervlakken die opzettelijk (direct) of onbedoeld (indirect, bijvoorbeeld als gevolg van spatten) in contact
komen met het product of waarvan product of condens af kan lopen of vallen of op andere wijze terechtkomen
in het eigenlijke product of de verpakking. Hieronder vallen ook oppervlakken (bijvoorbeeld ongesteriliseerde
verpakkingen) die de product contactoppervlakken of de verpakkingen indirect kunnen besmetten. Een risicoanalyse kan behulpzaam zijn bij het definiëren van delen waarin kruisbesmetting plaats kan vinden.
(bijvoorbeeld alle blootgestelde oppervlakken van een open verwerkingsfabriek).
Niet-product contactoppervlak
Alle oppervlakken, die geen invloed op het product hebben (bijvoorbeeld externe oppervlakken van gesloten
verwerkingsapparatuur of de interne ruimte van een elektrische kast die in een open procesgebied is
geïnstalleerd).
Niet-giftige constructiematerialen
Materialen die, onder normale gebruiksomstandigheden, geen giftige stoffen afgeven in hoeveelheden die
schadelijk zijn voor de consument.
Niet-absorberende materialen
Materialen die, onder normale gebruiksomstandigheden, de stoffen waarmee ze in contact komen, niet
absorberen en vasthouden.
Normale gebruiksomstandigheden (van de apparatuur)
Alle normale of redelijkerwijs voorziene operationele omstandigheden, waaronder reiniging. Deze dienen
limieten te definiëren voor variabelen zoals tijd, temperatuur en chemische concentratie.
Hygiënische apparatuur klasse I
Apparatuur die zonder demontage (in-stand) kan worden gereinigd en kan worden ontdaan van microorganismen zonder demontage.
Hygiënische apparatuur klasse II
Apparatuur die na demontage kan worden gereinigd en na montage van relevante micro-organismen kan
worden ontdaan.

4

Functionele hygiëne-eisen

Hygiënische voedselverwerkende apparatuur en fabrieken moeten gemakkelijk te onderhouden zijn om ervoor
te zorgen dat ze naar verwachting functioneren om problemen met voedselveiligheid en kwaliteit te voorkomen.
De apparatuur en de fabriek moeten ook gemakkelijk te reinigen zijn en de producten tegen verontreiniging
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beschermen. In het geval van aseptische apparatuur moet de apparatuur steriliseerbaar zijn en moet het
binnendringen van micro-organismen worden voorkomen (d.w.z. het moet bacteriedicht zijn). Alle functies die
essentieel zijn voor de voedselveiligheid moeten gemonitord en gecontroleerd kunnen worden.

Reinigbaarheid (voorwaarde voor desinfectie)
Reinigbaarheid is een zeer belangrijke hygiëne-eis die onafhankelijk is van de reinigingsmethoden, bijv.
automatisch of handmatig (inclusief clean-out-of-place (COP)). Onjuist of onvoldoende gereinigde apparatuur
kan niet effectief worden gedesinfecteerd.
Apparatuur en fabrieken die moeilijk te reinigen zijn, vereisen procedures die strenger zijn, gebruik maken van
agressievere chemicaliën en langere reinigings- en ontsmettingscycli. Gevolgen zijn hogere kosten,
verminderde beschikbaarheid voor productie, kortere levensduur van de apparatuur en meer afvalwater.
Hoewel een apparaat ontworpen is in overeenstemming met de ontwerpprincipes voor reinigbaarheid, is het
mogelijk niet geschikt voor gebruik met allerlei soorten voedsel (bijv. een pomp die wordt gebruikt voor
vloeistoffen kan eenvoudig worden gereinigd, maar wanneer dezelfde pomp wordt gebruikt voor vloeistoffen
met deeltjes, is deze mogelijk niet te reinigen). Het integreren van hygiënisch ontworpen apparatuur en
fabrieken is geen garantie voor het bereiken van een mate van reinheid tot een vooraf bepaald niveau
(bijvoorbeeld tot een aanvaardbaar niveau, met betrekking tot allergenen en DNA-limieten). Afhankelijk van
het voedselproduct (bijvoorbeeld kleverige of viskeuze producten), moeten de belangrijke
reinigingsparameters: tijd, temperatuur, chemie en mechanische werking mogelijk worden verhoogd voor een
succesvolle reiniging. Het beoogde gebruik moet in acht worden genomen.

Voorkomen van het binnendringen van micro-organismen
Hygiënische apparatuur en fabrieken voor voedselproductie moeten zo zijn ontworpen dat binnendringen van
micro-organismen wordt beperkt. Aseptische apparatuur moet ondoordringbaar zijn voor micro-organismen.

Voorkomen van de groei van micro-organismen
Hygiënische apparatuur en fabrieken moeten zo worden ontworpen dat gebieden waar micro-organismen zich
kunnen bevinden en groeien, bijv. dode gebieden, gaten, en spleten, worden voorkomen. Dit is ook belangrijk
tijdens de productie, waar micro-organismen zeer snel kunnen groeien onder gunstige omstandigheden.

Voorkomen van binnendringen van en aantasten door ongedierte
Hygiënische apparaten en fabrieken moeten zodanig zijn ontworpen dat binnendringen van ongedierte, bijv.
insecten, vogels, in het productiegebied wordt voorkomen. Ook moet de apparatuur zodanig zijn ontworpen
dat er geen gebieden zijn waar ongedierte zich kan bevinden en zich kan vermenigvuldigen, bijv. niet volledig
afgesloten behuizingen.

Voorkomen van vreemde deeltjesverontreiniging
Hygiënische apparatuur en fabrieken moeten zodanig zijn ontworpen dat slijtage en breuk van onderdelen
wordt voorkomen om te vermijden dat er vreemde deeltjes in het voedsel terechtkomen. Hygiënisch ontwerp
omvat voorzieningen om binnendringen van vreemde deeltjes te voorkomen en om deze te detecteren en te
verwijderen.
De belangrijkste aspecten zijn:


Constructiematerialen die zijn geselecteerd om bestand te zijn tegen barsten, afbrokkelen, afbladderen,
en schuren.



Verwijdering van alle bevestigingsmiddelen die los kunnen raken en in het product of open verpakkingen
kunnen vallen.



Gebruik van hygiënische afscherming over open product en open verpakkingen.
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Functionele openingen naar het hoofdproduct zijn afgesloten of voorzien van hygiënisch ontworpen
afdekkingen of doppen.



Implementatie van een effectief preventief onderhoudsprogramma (bijv. vervanging van pakkingen en
afdichtingen).



Goede productiepraktijken (GMP) om alle nieuwe apparatuur vóór aflevering te reinigen en te inspecteren.

Voorkomen van chemische verontreiniging
Hygiënische apparatuur moet zo ontworpen zijn dat verontreiniging door reinigingschemicaliën,
smeermiddelen, signaaloverdrachtsvloeistoffen, thermische verwarmings- en koelvloeistoffen, enz. wordt
voorkomen.

Verenigbaarheid met andere eisen
Een ontwerp met uitstekende hygiënische kenmerken, maar dat niet in staat is om aan de vereisten te voldoen
van ATEX, de EU-Machinerichtlijn (machineveiligheid) (1), hogedruk richtlijnen, industriële normen, enz. heeft
geen enkel nut; vandaar dat een ontwerper een compromis moet sluiten.

5

Constructiematerialen
Algemeen

Materialen die worden gebruikt bij de bouw van voedselmachines en fabrieken moeten aan bepaalde
specifieke eisen voldoen. Onder normale gebruiksomstandigheden zijn deze materialen:


inert voor het product,



inert voor reinigings- en ontsmettingsmiddelen,



corrosiebestendig,



niet-toxisch,



niet vlekkend,



mechanisch stabiel,

en hun oppervlakteafwerking mag niet nadelig worden beïnvloed.
De aanwezigheid van giftige elementen in voedsel is onaanvaardbaar. De ontwerper moet ervoor zorgen dat
materialen, onder normale gebruiksomstandigheden, in direct of indirect contact met het voedsel geen stoffen
afgeven in hoeveelheden die schadelijk zijn voor de consument. Het is absoluut noodzakelijk om de juridische
aspecten te controleren – veel landen hebben praktijkcodes en richtlijnen betreffende de samenstelling van
materialen in contact met voedingsmiddel en er moet voor worden gezorgd dat het gebruik van een specifiek
materiaal is toegestaan op grond van bestaande of voorgestelde wetgeving (5). Traceerbaarheid is een van
de basisvereisten in deze wetgeving.
Het is de moeite waard om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van materialen
en producten voor de voedingsindustrie en zo nodig advies in te winnen bij leveranciers van materialen.
Als productcontact of niet-productcontact materialen worden gecoat, moet de coating bestand zijn tegen de
beoogde gebruiksomstandigheden.
Verdere en gedetailleerde informatie over constructiematerialen wordt gegeven in EHEDG Richtlijn nr. 32 (6).

DOC 8 ©EHEDG (Derde Editie)

8 van 14

Metalen
Er is een breed scala aan metalen beschikbaar om apparatuur te bouwen die geschikt is voor zowel productals niet-productcontact. Deze keuze wordt beïnvloed door de waarden van de spanning waaraan het metaal
wordt blootgesteld en de corrosieweerstand, bewerkbaarheid, vormbaarheid, lasbaarheid, hardheid en kosten.
De uiteindelijke keuze hangt af van het beoogde gebruik.
Roestvast staal is de logische voorkeur voor metalen constructiematerialen die worden gebruikt voor
procesinstallaties met een natte reiniging, maar de specifieke legering is afhankelijk van de toepassing.
Het gebruik van andere metalen (bijvoorbeeld zacht staal en geanodiseerd aluminium) kan geschikt zijn in een
droge omgeving (7).

Polymere materialen
5.3.1

Kunststoffen

Sommige kunststoffen kunnen voordelen hebben ten opzichte van roestvast staal, zoals lagere kosten en
gewicht, slijtageweerstand of betere chemische weerstand. Het gebruik ervan wordt echter geregeld door de
wetgeving (bijvoorbeeld EU (8), FDA (9)) en de belangrijkste criteria die in aanmerking moeten worden
genomen zijn:


geschiktheid voor het beoogde gebruik, met name het temperatuurbereik en de slijtvastheid,



stress-scheurbestendigheid en broosheid,



hydrofobiciteit (waterafstotendheid)/ reactiviteit van het oppervlak,



thermische uitzettingscoëfficiënt,



reinigbaarheid, effect van oppervlaktetopografie en ruwheid, ophoping van residu onder invloed van de
productietechnologie.

Als gebruik van gesinterde plastic materialen (bijvoorbeeld bepaalde soorten PTFE of PEEK) wordt overwogen,
moet er rekening mee worden gehouden dat deze materialen poreus en moeilijk te reinigen kunnen zijn.
Voor meer informatie en details over de temperatuur en chemische weerstand van polymeren en onderdelen
vervaardigd uit dit materiaal, raadpleeg de specifieke productinformatiebladen en/ of neem rechtstreeks
contact op met de leverancier van het onderdeel of de fabrikant van het polymeer.
5.3.2

Elastomeren

Dezelfde parameters als vermeld in het gedeelte 'Kunststoffen' gelden voor de selectie van een elastomeer.
Er is momenteel geen specifieke regelgeving voor elastomeren in de EU (geen apart onderdeel van EU
1935/2004 (5)). Als alternatief kan aan de FDA-voorschriften worden voldaan via FCN-certificaten (Food
Contact Notification), evenals conformiteitsverklaringen aan 21 CFR 177.2600 of andere nationale
voorschriften.
Bovendien vereisen elastomeren,


veerkracht,



weerstand tegen veroudering,



lage thermische uitzettingscoëfficiënten.

Voor meer informatie en details over de geschiktheid van elastomeren en de onderdelen die daar van zijn
gemaakt, raadpleegt u de specifieke productinformatiebladen en/of neemt u rechtstreeks contact op met uw
leverancier van onderdelen of de fabrikant van het elastomeer.
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Andere materialen
Andere materialen zoals glas, email of keramiek worden gebruikt voor de constructie van apparatuur. Alleen
voor keramiek bestaat EU-wetgeving m.b.t. de migratie van lood en cadmium bij contact met
voedingsmiddelen (10). Voor reinigingsvereisten moeten deze materialen niet-poreus zijn.
Het gebruik van hout, met de bekende beperkingen (porositeit, duurzaamheid), kan leiden tot
verontreinigingsrisico’s door microbiologische en vreemde materialen. Met deze beperkingen moet rekening
worden gehouden met betrekking tot de voedselveiligheid en de beoogde gebruiksomstandigheden.

Kleefstoffen en afdichtingsmiddelen
Kleefstoffen en afdichtingsmiddelen moeten voldoen aan de lokale voorschriften (EU; VS: FDA, enz.) en
moeten worden gebruikt in overeenstemming met de aanbevelingen van de leverancier van deze stoffen.
Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de kleefstof niet leidt tot lokale aantasting van de apparatuur door
corrosie of onder de normale gebruiksomstandigheden schadelijke stoffen vrijgeeft in hoeveelheden die het
product ongeschikt maken voor consumptie. Alle verbindingen moeten continu, spleetvrij en mechanisch
stabiel zijn, zodat de kleefstof niet loskomt van het basismateriaal waarmee het is verbonden.
Het gebruik van afdichtingsmiddelen (bijvoorbeeld RTV: room temperature vulcanisation, vulkanisatie bij
kamertemperatuur) wordt niet aanbevolen als vervanging voor hygiënische pakkingen.

Smeermiddelen
Apparatuur moet zodanig zijn ontworpen dat smeermiddelen niet in contact komen met producten. Waar
contact incidenteel kan zijn, moeten smeermiddelen voldoen aan het NSF (VS) of InS Services Ltd. (VK) Non-Food Compounds Registration Program (H1-classificatie), dat gebaseerd is op het voldoen aan wettelijke
vereisten inclusief FDA 21 CFR voor correct gebruik, ingrediënten en labelen (11). Bovendien is certificering
van ISO 21469 voor productie aan te raden. Verdere richtlijnen voor de productie en het gebruik van
smeermiddelen zijn beschikbaar in EHEDG-Document nr. 23, Deel 1 en 2 (12).
Deze documenten specificeren welke componenten zijn toegestaan wat betreft oliën en vetten gebruikt voor
smeerdoeleinden, als beschermende roestwerende films, als oplosmiddelen op pakkingen en afdichtingen van
tankafsluitingen en als smeermiddel voor machineonderdelen en apparaten op plaatsen waar de gesmeerde
delen bloot worden gesteld aan voedsel of voedselingrediënten.

Signaaloverdrachtsvloeistoffen
Vloeistoffen die worden gebruikt voor signaaloverdracht moeten niet-giftig zijn. Deze kunnen mogelijk in
contact komen met de procesvloeistoffen als de barrière ertussen wegvalt.

Materialen voor thermische isolatie
Het isolatiemateriaal mag geen chloor bevatten wanneer het in contact staat met roestvast staal.
Binnendringen van water kan leiden tot de ophoping van chloride op de aangrenzende oppervlakken, wat
resulteert in putcorrosie en uiteindelijk falen. Het binnendringen van water kan ook leiden tot verlies van
isolatieprestaties en bevordering van microbiologische verontreiniging.

6

Hygiënisch ontwerp en constructie
Algemeen

Bij het ontwerpen, bouwen en installatie van apparatuur moet rekening gehouden worden met de volgende
basiscriteria:
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Oppervlakken en geometrie
Directe en indirecte productcontactoppervlakken moeten goed te reinigen en niet-absorberend zijn en geen
toxicologisch gevaar vormen met betrekking tot het uitlogen van stoffen in de voedingsmiddelen. Alle
oppervlakken moeten bestand zijn tegen het product en tegen alle reinigings- en desinfectiemiddelen onder
alle bedrijfsomstandigheden (de beoogde gebruiksomstandigheden).
Alle goed reinigbare oppervlakken moeten glad zijn en vrij van onvolkomenheden (bijvoorbeeld spleten en
scheuren) om te voorkomen dat micro-organismen en andere resten daar achterblijven, daarom:
 Vermijd oppervlaktemicrostructuren (topografie of defecten) die niet eenvoudig kunnen worden gereinigd
(bijvoorbeeld poriën, hoge pieken, diepe dalen, spleten en scheuren).
De afwerking van het oppervlak beïnvloedt de tijd die nodig is voor het reinigen.
Voor roestvaststalen oppervlakken wordt een Ra-waarde van gelijk aan of minder dan 0,8 μm, bereikt door
mechanisch polijsten of machinaal bewerken, aanbevolen. Het toestaan van hogere Ra-waarden kan
worden gerechtvaardigd voor speciale soorten apparaten of speciale functionele vereisten waarnaar wordt
verwezen in andere EHEDG-Richtlijnen.
 Directe metaal-op-metaalverbindingen, behalve lassen, mogen niet worden gebruikt (metaal-op-metaal
contactoppervlakken kunnen vuil en vloeistoffen vasthouden en kunnen corroderen).
•

Als apparatuur EHEDG-gecertificeerd moet worden, zijn metaal-op-metaalverbindingen alleen
toegestaan in Type EL Klasse II en Type ED Klasse I en II.

 Vermijd stapsgewijze overgangen als gevolg van verkeerde uitlijning van apparatuur en pijpverbindingen.
 Statische afdichtingen moeten in geïnstalleerde staat vlak aanliggen aan de productzijde. Gebruik van Oringen in contact met product moet worden beperkt tot statische verbindingen, tenzij anders vermeld in
andere EHEDG-documenten voor speciale toepassingen, bijvoorbeeld in mechanische afdichtingen (13).
Als afdichtingen of pakkingen worden gebruikt, moet het ontwerp zodanig zijn dat er geen spleet is waar
vuilresten kunnen worden vastgehouden en bacteriën zich kunnen ophopen en kunnen vermenigvuldigen.
Voor een geschikt afdichting- en O-ringontwerp, zie EHEDG-Document nr. 16 (14) en de aanstaande
Richtlijn over Elastomeren afdichtingen. Het spleetvrije ontwerp en de goede reinigbaarheid moeten door
middel van tests worden aangetoond.
 Verwijder zichtbare schroefdraden, metaal-op-metaalverbindingen van bevestigingsmiddelen, openingen
(bijvoorbeeld in inbusbouten en popnagels), spleten in scharnieren, enz.
 Alle interne hoeken van 135° of minder moeten een straal van minimaal 3 mm hebben. Scherpe hoeken
(≤ 90°) moeten worden vermeden.
 Wanneer een pakking of membraan wordt gebruikt om het productgebied van een potentiële dode ruimte
te scheiden, moet er worden voorzien in een visuele lekdetectie en op het laagst mogelijke punt worden
geplaatst.
Voor speciale apparatuur, bijv. voor sensoren kan de vereiste visuele lekdetectie worden vervangen door
sensordetectie en faalalarm van de apparatuur in het geval van het binnendringen van vocht.
 Door het lassen gevormde holle structuren ("hol lichaam ") moeten zo worden geconstrueerd dat het risico
op microbiologische besmetting, door bijv. scheuren in de lasnaad, wordt voorkomen.
Als om technische en/of functionele redenen aan een of meerdere van deze criteria niet kan worden voldaan,
moet de verslechtering van de reinigbaarheid op andere manieren worden gecompenseerd, waarop de
efficiëntie door tests moet worden aangetoond.
Alle productcontactoppervlakken moeten gemakkelijk toegankelijk zijn voor visuele inspectie en handmatige
reiniging, of er moet worden aangetoond dat bij routinematige reiniging al het vuil volledig wordt verwijderd.
Als CIP-technieken (Cleaning-in-Place) worden toegepast, moet worden aangetoond dat de zonder
demontage behaalde resultaten toereikend zijn (zie 7 Beoordeling hygiënisch ontwerp).

Lassen
Permanente metaal-op-metaalverbindingen die in contact komen met het product moeten continu worden
gelast en vrij zijn van onvolkomenheden. Lasnaden aan de niet-productcontactzijde moeten ook continu zijn.
Alle lasnaden moeten voldoende glad zijn en zo geplaatst zijn dat ze goed kunnen worden gereinigd.
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Gedetailleerde aanbevelingen voor het lassen om te voldoen aan de hygiënische vereisten zijn te vinden in
EHEDG-documenten nr. 9 (15) en Nr. 35 (16).

Draineerbaarheid
De buitenkant en binnenkant van alle apparatuur en leidingwerk moeten zelf-drainerend zijn (bijvoorbeeld
hellend leidingwerk) of kunnen worden afgetapt (bijvoorbeeld door een klep te openen of gas te ontluchten).
Voor zelf-draineerbaarheid moeten horizontale vlakken vermeden worden; in plaats daarvan moeten de
oppervlakken altijd naar een kant schuin aflopen met een minimale hoek van 3°. In het geval van externe
oppervlakken moet alle vloeistof weg worden geleid van het hoofdproductgebied.

Isolatie
Beschikbare opties voor isolatie van apparatuur en leidingwerk zijn:


Afgesloten ommanteling
Isolatiematerialen moeten zijn vervaardigd van corrosiebestendige materialen en volledig zijn afgesloten
zodat er geen lucht of vocht kan binnendringen en microbiële groei wordt voorkomen.
De productieomgeving voor het aanbrengen van een afgesloten ommanteling moet worden
gecontroleerd om overmatige vochtigheid in de voltooide constructie te voorkomen. Vocht ingesloten in
de omsloten oppervlakken verhoogt het risico op corrosie van de ommanteling en de apparatuur.



Vacuüm
Leidingen en vaten kunnen geïsoleerd worden door het vacuüm zuigen van de dubbelwandige ruimte.
Dit is een uiterst effectieve manier om alle bovengenoemde problemen te vermijden.

Installatie, steunen en lay-out
Het risico dat condensatie van apparatuur, leidingwerk en de inwendige oppervlakken van het gebouw op
productcontactoppervlakken valt, moet worden vermeden. Tijdens het ontwerp, de lay-out en de installatie
moeten er maatregelen worden getroffen zodat het condensaat wordt weggeleid van het
productcontactoppervlak.
Apparatuur en ondersteuningsconstructies moeten op zodanige wijze op het ondersteunende oppervlak (vloer,
wanden, kolommen, plafond) worden bevestigd dat er geen holtes of openingen zijn. Het aantal en het
oppervlak van vloercontactpunten moet worden geminimaliseerd. De afstand tussen de apparaten en het
gebouw (vloeren, wanden en plafond) moet toereikend zijn voor reiniging en inspectie (17) (18).
Steunen voor leidingen of apparatuur moeten zo gebouwd en geïnstalleerd zijn dat er geen water of vuil op of
in kan blijven staan. Er moet rekening gehouden worden met mogelijke ongunstige galvanische reacties tussen
ongelijksoortige materialen. Bovendien moeten steunen worden afgedicht om ophoping van residuen en vocht
te voorkomen.
Wanneer voorzieningen, beugels, enz. aan holle steunen worden bevestigd, moet erop worden gelet dat de
steun niet wordt doorboort, waardoor er vocht de holle structuur kan binnendringen.
De lay-out van proceslijnen moet zo zijn dat het risico op kruisbesmetting tot een minimum wordt beperkt (18).

Integratie van apparatuur
De integratie van apparatuur, inclusief nutsvoorzieningen, moet ook voldoen aan de principes voor hygiënisch
ontwerp (18) (19).
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Beoordeling hygiënisch ontwerp
EHEDG-test- en certificatieschema

Een serie EHEDG-testmethoden voor het beoordelen van de hygiënische en aseptische eigenschappen van
apparatuur is gepubliceerd:




Bepaling in-place reinigbaarheid van procesapparatuur voor de voedingsmiddelenindustrie, EHEDG Doc.
2 (20)
Bepaling van de in-line pasteuriseerbaarheid van procesapparatuur voor de voedingsmiddelenindustrie ,
EHEDG Doc. 5 (21)
Bepaling van de bacteriedichtheid van procesapparatuur voor de voedingsmiddelenindustrie, EHEDG
Doc. 7 (22)

Apparatuur die voldoet aan de hygiënische ontwerpcriteria en de toepasselijke testmethoden kan worden
gecertificeerd met betrekking tot het juiste klasse type. Details zijn beschikbaar op www.ehedg.org.

Kwalificatiefasen voor apparatuur
Het naleven van de EHEDG-principes voor hygiënisch ontwerp kan kwalificatie ondersteunen wat betreft
gebruikersvereisten (URS) en toepasselijke wetgeving.
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Bestelinformatie voor alle EHEDG-documenten is te vinden op de website www.ehedg.org
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