WHITE PAPER

Reductie van microbiële
groei in vleesverwerking

Inleiding/Overzicht
Vleesverwerkende bedrijven hebben grote hoeveelheden water nodig voor
schoonmaakprocessen. Hoewel bijna al het water wordt afgevoerd, blijft er wat
vocht in de lucht hangen en condenseert het op verschillende oppervlakken.
Apparatuur werkt niet goed. De veiligheid van de werknemers komt in het gedrang
en bacteriën kunnen groeien. Uitvaltijd, stilstand en omzetverlies zijn allemaal
mogelijke gevolgen.
Dit rapport geeft een samenvatting van waarom micro-organismen zoals
bacteriën kunnen groeien als strikte hygiëne, temperatuurcontrole en optimale
ontvochtiging geen deel uitmaken van jouw proces, en hoe Munters je kan
helpen het potentieel voor microbiële groei te verminderen, zodat je hygiënische
omstandigheden kan bewaren, stilstand kan elimineren en de productie kan
verhogen.
Als wereldleider op het gebied van sorptie-ontvochtigers en
luchtbehandelingsoplossingen heeft Munters uitgebreide ervaring met het
beheersen van klimaatomstandigheden en begrijpt het belang van het garanderen
van voedselveiligheid.
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Wat zijn microorganismen?
Micro-organismen die alleen onder de microscoop kunnen worden gezien,
zijn overal aanwezig. Ze worden aangetroffen in de atmosfeer, in water, op
planten en in de bodem. Ze zijn overal te vinden waar ze voedsel, vocht en de
juiste temperatuur voor hun groei kunnen vinden. Schimmels, zwammen, gisten
en bacteriën zijn allemaal voorbeelden van micro-organismen. Bacteriën, ook
bekend als ziektekiemen, zijn microscopisch kleine organismen die met het blote
oog niet waarneembaar zijn.
Bacteriën zijn eenvoudige of eencellige organismen. Hoewel ze klein zijn,
zijn bacteriën krachtig en complex en kunnen ze in extreme omstandigheden
overleven.
Bacteriën hebben bepaalde voedingsstoffen nodig om te groeien.
Organische verbindingen zoals eiwitten, vetten en koolhydraten zijn hun
voornaamste voedingsbronnen. Bacteriën hebben water nodig om te groeien.
Zij vermenigvuldigen zich door binaire splijting en vermenigvuldigen zich, onder
gunstige omstandigheden, met tussenpozen van 20 tot 30 minuten.
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Hoe de
vochtigheidsgraad
de groei van microorganismen beïnvloedt
Voor de groei en het metabolisme van micro-organismen is water in een
beschikbare vorm nodig, gemeten als wateractiviteit. De wateractiviteit van
voedsel is de verhouding tussen de dampspanning van het voedsel zelf, in perfect
evenwicht met de omgevingslucht, en de dampspanning van gedestilleerd water
onder identieke omstandigheden.
Een wateractiviteit van 0,80 betekent dat de dampspanning 80% van zuiver
water is. De wateractiviteit neemt toe met de temperatuur. Het vochtgehalte van
een product kan worden gemeten als de relatieve evenwichtsvochtigheid (ERH),
die wordt uitgedrukt als een decimaal getal.
Veel voedingsmiddelen hebben een wateractiviteit van meer dan 0,95,
wat voldoende vocht geeft om de groei van bacteriën, gist en schimmels te
ondersteunen. Veel micro-organismen, waaronder pathogene bacteriën, groeien
het snelst in het bereik 0,99-0,98. Aangezien vers vlees over het algemeen een
wateractiviteit van 0,99 heeft, vormt het de voedselbron met het grootste risico op
microbiële groei.
Wateractiviteit in voedsel
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Vlees is de voedselbron met het hoogste risico op microbiële groei
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Vochtigheid in
productieomgevingen
Voor reinigingsprocessen in voedselverwerkende bedrijven zijn grote
hoeveelheden water nodig. Hoewel bijna al het water wordt verwijderd, blijft
er nog wat over en dit gaat dan verdampen. Deze waterdamp condenseert op
koude oppervlakken en kan problemen veroorzaken in het productieproces,
bijvoorbeeld :
• Druppels uit het plafond van een koelcel komen op verpakt of onverpakt vlees.
• Druppels van een koelinstallatie komen op een blootgesteld product terecht.
• Vocht van het plafond van een laadperron druppelt op dozen met product,
waardoor de verpakking verzwakt.
Omgevingslucht met een relatieve vochtigheid van meer dan 50% (RH) laat een
bepaalde mate van microbiële groei toe. Condensatie op koude oppervlakken
versterkt deze groei en bacteriën beginnen te groeien zodra de drempel van 90%
is bereikt.
Schimmel groeit overal waar er vocht en een mogelijke voedselbron is, vaak op
moeilijk bereikbare plaatsen zoals:
• koud waterleidingen achter apparatuur, kasten of scheidingswanden,
• luchtbehandelingskanalen met meer dan 70% RH of waterdruppels gevormd
door overmatige afkoeling,
• onder fabrieks- en opslagapparatuur,
• in vuil, stof en afval dat zich op onopvallende plaatsen kan ophopen,
• in plafondtegels,
• op buitenmuren, deuren en rond ramen.
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Klimaatbeheersing in
productieomgevingen
Condensatiebeheersing is een belangrijk aspect van het ontwerp en de exploitatie
van voedselverwerkende installaties. Verlaging van de luchtvochtigheid verlaagt
het dauwpunt, helpt condensatie te voorkomen en vermindert de kans op groei
van micro-organismen.
Temperatuurbeheersing is niet voldoende, aangezien sommige microben bij
extreme temperaturen kunnen overleven. Beheersing van de vochtigheid onder
50% RH zal alle microbiële groei stoppen en de overdracht van het lipide
enveloppe virus verminderen.
Desinfectie, temperatuurcontrole en geoptimaliseerde Munters ontvochtiging
zullen bacteriën en schimmels verminderen en in sommmige gevallen elimineren.
Reiniging, desinfectie en ontvochtiging verminderen de kans
op microbiële groei binnen 4 dagen
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Bron: Université Paris Est en ABIES Doctoral School.
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Vochtigheid in
koelruimten
Condensatie ontstaat wanneer een ruimte een hoge relatieve vochtigheid, een
slechte ventilatie en lage wand- of oppervlaktetemperaturen heeft. Koelruimten
worden over het algemeen tussen 2-8°C gehouden en kunnen een relatieve
vochtigheid van meer dan 90% hebben als ze niet actief worden gecontroleerd.
In dat geval kan er condensatie ontstaan op verlichtingsinstallaties, plafonds
of koelinstallaties. Deze druppels kunnen op de verpakte producten en de
oppervlakken eronder vallen. Schimmels, bacteriën en gist kunnen in de
waterdruppels groeien en productverontreiniging veroorzaken.
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Klimaatbeheersing in
koelruimten
Ongewenst vocht leidt tot verspilling en gezondheidsrisico’s. Smeltend ijs of
condensvorming kan het product beschadigen en leiden tot bacteriegroei. Het
resultaat is lagere winstmarges en ongunstige klantenrelaties.
Elimineer vocht voordat het de koelcel binnenkomt. Vermijd onnodige
onderhoud en uitvaltijd veroorzaakt door ongecontroleerde vochtigheid met
Munters ontvochtigingssysteem.
Een geoptimaliseerde klimaatregeling verbetert de productkwaliteit en verhoogt
de efficiëntie. Munters op maat gemaakte ontvochtigingssystemen verminderen
het besmettingsrisico en houden koelcellen draaiende met maximale efficiëntie en
veiligheid.

Bevestiging van klant

« We installeerden een ontvochtiger, die
2.000 m3 per uur levert in een fabriek van
50.000 m3”
« Sindsdien is het zicht toegenomen tot 15
meter! Wij wilden ook voorkomen dat zich
waterdruppels op het plafond zouden vormen,
op advies van de gezondheidsautoriteiten. »
Oliver Bourhis, bedrijfsleider, Essart Poultry.
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Kies de juiste
ontvochtigingsoplossing
De sorptie-rotor is de maatstaf voor alle industriële ontvochtigers met hoge
prestaties. Hierdoor kan de luchtontvochtiger het vocht verwijderen tot het niveau
dat vereist is voor het proces waarvoor hij is ontworpen. Droogrotoren zijn de
meest energie-efficiënte techniek voor het creëren van een vochtgecontroleerde
omgeving.

Hoe werkt het?
De lucht stroomt door de groeven van de rotor en komt in contact met het
droogmiddel. De binnenkomende luchtstroom van het proces brengt het vocht
over op het droogmiddel. De te behandelen lucht is droog wanneer hij de rotor
verlaat. De met vocht beladen rotor draait langzaam rond in een tweede, kleinere
luchtstroom die is verwarmd.
Deze kleinere uitlaatluchtstroom, regeneratielucht genoemd, verwarmt het
droogmiddel. Het verwarmde droogmiddel geeft zijn vocht af, dat vervolgens
door de regeneratielucht wordt verwijderd. Het pas gedroogde droogmiddel
wordt weer in de proceslucht gedraaid, waar het weer vocht absorbeert.

Waarom kiezen voor Munters?
Dehydrerende rotors zien er allemaal hetzelfde uit, maar als het op prestaties
aankomt, kunnen ze niet meer van elkaar verschillen. Munters heeft een rotor
ontworpen die meer water absorbeert en consistenter werkt bij alle rotorsnelheden
dan zijn concurrenten. Dit betekent een betere energie-efficiëntie, een kleinere
ecologische voetafdruk en lagere bedrijfskosten.
Regeneratielucht

Vochtige lucht

WP-ME ATGUIDE-202110 -NL

Warme lucht

Koude lucht

Droge lucht
Te behandelen lucht
Aandrijfmotor
Gepatenteerd HoneyCombe®
rotorontwerp zorgt voor een groot
oppervlak voor de HPS
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