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Hygiënisch  
ontwerpen
 
EHEDG-richtlijn voor transportbanden in de maak

Transportbanden zijn bij veel voedingsbedrijven het interne 
transportmiddel bij uitstek, maar tegelijkertijd vormen ze  
een risico op kruisbesmettingen met micro-organismen en  
allergenen. Voor het hygiënisch ontwerpen van transport- 
banden, publiceert de European Hygienic Engineering &  
Design Group (EHEDG) in 2015 een specifieke richtlijn.

Reeds 25 jaar ontwikkelt EHEDG richtlij-
nen om concreet invulling te geven aan de 
Europese Machinerichtlijn (2006/42/EC)  
en HACCP-richtlijn (93/43/EEC), met 
nadruk op eisen gesteld aan constructie- 
materialen, oppervlakken, geometrieën, 
draineerbaarheid, constructie, lasnaden, 
steunen en installatie. Uiteindelijk kan  
een ontwerp op zijn hygiënekenmerken 
gevalideerd worden, al dan niet voor  
certificering. De nieuwe EHEDG-richtlijn 

43 ‘Hygiënisch ontwerp van transportban-
den’, volgt op de algemene EHEDG richtlij-
nen 8 ‘Criteria voor het hygiënisch ontwer-
pen van proces-apparatuur’ en 13 ‘criteria 
voor het hygiënisch ontwerpen van open 
procesapparatuur’. 
“De nieuwe richtlijn gaat meer gedetail-
leerd in op het ontwerp van verschillende 
types transportbanden, rollers, aandrijvin-
gen, het frame en de reinigbaarheid van het 

geheel”, benadrukt Frank Moerman, lid van 
de EHEDG subgroep Conveyor Systems. 

Transportband
“De randen van verstevigde weefselbanden, 
aan boven- en onderkant voorzien van een 
coating, moeten volgens de nieuwe richtlijn 
goed afgewerkt zijn om rafelen te voorko-
men”, vertelt Moerman. “De ingebouwde 
verstevigingslaag moet volledig omkapseld 
zijn door de coating om contact tussen 
weefsel en product te vermijden. Voor  
een snelle detectie van losgekomen stukjes 
transportband is de kleur van de kunst- 
stofband bij voorkeur blauw.” Hoewel een 
oppervlakteruwheid Ra ≤ 0,8 micrometer 
wordt aanbevolen, is dit volgens 

CIP-reiniging van transportbanden is een optie.
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RVS 316L is de norm voor het transportframe dat uit zo min mogelijk onderdelen moet bestaan. 
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EHEDG moeilijk haalbaar voor de trans-
portband zelf. Geschikte kunststof- 
materialen die voldoen aan de Europese 
regelgeving met betrekking tot voedsel- 
contactmaterialen zijn bijvoorbeeld poly- 
vinylchloride, polyamide, polyurethaan, 
polyester. Bij gebruik van roestvast staal 
gaat de voorkeur uit naar RVS AISI 316.

Aandrijving 
Wat de aandrijving betreft, benadrukt Moer-
man allereerst dat het belangrijk is dat de rol-
len die gebruikt worden voor de tractie van 
lichte transportband-types hermetisch afge-
dicht zijn. “Transportbanden die aan de 
onderkant voorzien zijn van tanden om de 
tractie te verbeteren, moeten bij voorkeur als 
een geheel met de band zelf geëxtrudeerd 
worden. Wanneer tanden aan de onderkant 
van de geëxtrudeerde band worden gelast, 
bestaat het risico dat groeven en holtes ach-
terblijven. Holle tanden zijn in geen geval 
toegelaten, en de transitie tand-band moet – 
voor maximale reinigbaarheid – van een vol-
doende grote radius voorzien zijn.” 
De as van de drummotor voor het aandrij-
ven van de rollen moet rondom afgedicht 
zijn, enerzijds om lekkage naar buiten van 
het intern aanwezige smeermiddel te ver-
hinderen, anderzijds om intrusie van reini-
gingsvloeistof in de drummotor te voorko-
men, verduidelijkt Moerman. “Als afdich-
ting adviseert EHEDG onder meer EPDM, 
HNBR, siliconenrubber, FKM of FKKM.” 
Rollen gebruikt voor het aandrijven van de 

zwaardere modulaire of roestvast stalen 
metaalgaas-transportbanden moeten eer-
der zo open mogelijk zijn om zowel trans-
portband als aandrijfsysteem perfect te 
kunnen reinigen. 
Moerman: “Om een modulaire transport-
band zo perfect mogelijk te kunnen reini-
gen moeten de aandrijftanden van de tand-
wielen of de rol zo ingeplant zijn, dat ze vol-
doende opening creëren ter hoogte van de 
scharnieren tussen twee modules in. Dit 
probleem stelt zich niet met metaal-
gaas-transportbanden, maar deze zijn dan 
weer gevoeliger voor breuk wanneer de grip 
tussen de tandwielen en metaalgaas-trans-
portband niet langer correct gebeurt. 
RVS-draden kunnen gaan plooien of in het 
slechtste geval breken. Het gebruik van een 
smalle koker om twee gebroken draadein-
den terug met elkaar te verbinden getuigt 
van slechte hygiënepraktijken.” 

Frame 
RVS 316L is de norm voor het transport-
frame, dat uit zo min mogelijk onderdelen 
moet bestaan. Er kan gekozen worden voor 
volle liggers waarin of waarop latten in plas-
tic worden gelegd,. Die dienen om de trans-
portband te ondersteunen om de slijtage 
van transportband en andere frame-ele-
menten minimaal te houden. Het gebruik 
van een dergelijke open constructie verze-

kert een maximale reinigbaarheid, in tegen-
stelling tot een horizontaal liggende volle 
plaat, licht Moerman verder toe. In het laat-
ste geval is een systeem om de transport-
band te ontspannen en te liften noodzake-
lijk. Een volle plaat zorgt ook altijd voor een 
versnelde slijtage van de transportband, ter-
wijl het plaatoppervlak zelf hand over hand 
ruwer wordt. Voor een vlotte drainage van 
reinigings- en spoelvloeistoffen zal het 
transportgedeelte op zijn minst een lichte 
helling (3 graden) moeten hebben. 
Alle frame-elementen moeten aan elkaar 
worden gelast. Een constructie met bouten 
of schroeven leidt altijd tot onhygiënische 
toestanden, zeker bij penetratie van holle 
secties. Holle ronde of diagonaal op hun 
kop geplaatste vierkante secties moeten 
draineerbaar gepositioneerd worden.

Manueel versus CIP reinigen
Transportbanden van het lichte type worden 
doorgaans manueel gereinigd, en vereisen 
een mechanisme om de band te ontspan-
nen. Modulaire en RVS-transportbanden 
van metaalgaas laten gelijktijdige reiniging 
van én tandwielen én de transportband – 
zowel binnen- als buitenkant – toe, dankzij 
een geautomatiseerd Cleaning-In-Place  
systeem van leidingen met sproeikoppen. 

• YVES DE GROOTE •
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