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Meerwaarde van hygiënische 
bigbag-losstations

Er zijn veel redenen voor de inzet van 
de hygiënische bigbag-losstations van 
J. Engelsmann AG. Vaak gaat het om het 
voorkomen van productverontreini-
ging. In andere gevallen wil men opera-
tors beschermen tegen de blootstelling 
aan schadelijke sto�en. Maar ook kan 
men voor deze losstations kiezen om 
praktische redenen, bijvoorbeeld de 
eenvoudige reinigbaarheid van de in-
stallaties.

Om de bigbag-losstations van J. Engels-
mann AG aan de strengste hygiëne-eisen te 
laten voldoen, zijn de installaties met zorg 
ontworpen en geconstrueerd. Een belang-
rijk aspect daarbij is de reinigbaarheid van 

het losstation. Productresten of verontrei-
nigingen moeten direct en grondig worden 
verwijderd om bederf en de verspreiding 
van ziektekiemen te voorkomen. Dat vraagt 
om een constructie met afgeronde hoeken 
en randen, zonder dode ruimten. Op onzui-
vere lasnaden en zelfs in de kleinste scheur-
tjes kunnen immers afzettingen ontstaan 
die slechts moeilijk zijn te verwijderen.

Legingstrechter
De strenge hygiëne-eisen gelden vooral de 
productcontactdelen van een bigbag-los-
station, met name de legingstrechter. Dit 
onderdeel komt als enige rechtstreeks met 
het product in contact. De Engelsmann Hy-
gienic Design-legingstrechters zijn dan ook 

Afb. 1 Een stofvrij bigbag-losstation van 

J. Engelsmann AG
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Eenvoudig containment-systeem
Containment-systemen voor gezondheids-
schadelijke stoffen zijn vaak complex en 
daarom ingewikkeld in het gebruik. Toch 
moeten bedieningsfouten absoluut wor-
den vermeden. Het containment-systeem 
JEL SmartCon ES van Engelsmann is 
daarom zodanig ontworpen dat het met 
slechts een paar handgrepen kan wor-
den bediend. Om een nieuwe bigbag aan 
te sluiten, hoeft de operator alleen maar 
de uitlaat van de foliezak (inliner) over de 
legingseenheid te stulpen. De foliezak 
wordt vervolgens volautomatisch aan het 
dockingsysteem bevestigd. Een speciaal 
kenmerk van het SmartCon ES-systeem is 
de dichtheidscontrole. Hiermee wordt de 
kleinste beschadiging van de foliezak nog 
vóór het legen gedetecteerd. Dit voorkomt 
dat schadelijke deeltjes alsnog naar de 
omgeving ontsnappen. Het JEL SmartCon 
ES-systeem kan worden toegepast onder 
containment-voorwaarden tot OEB 4.
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vrij van dode ruimten en kunnen voor reini-
gingsdoeleinden gemakkelijk worden gede-
monteerd.

Proelen
Maar ook in de spatzone moet de afzetting 
van verontreinigingen worden voorkomen, 
omdat die via omwegen in het product te-
recht kunnen komen. De bigbag-losstations 
van Engelsmann hebben dan ook frames 
met ronde buizen, afgeschuinde hoekpro-
fielen en besturingskasten met gladde op-
pervlakken. Deze gaan de ophoping van 
productresten tegen en waarborgen tegelijk 
dat reinigingsvloeistoffen gemakkelijk kun-
nen wegstromen.

Controlezeef
Een andere risicofactor vormt de aanwezig-
heid van bouten en moeren in de machine. 
Die zouden kunnen losraken en in het pro-
duct vallen. Dergelijke onderdelen moe-
ten daarom worden vermeden of – indien 
ze constructie-technisch noodzakelijk zijn 
– afdoende zijn geborgd. Kunststof com-
ponenten dienen bovendien levensmidde-
len-geschikt te zijn. Anders kunnen zelfs 
de kleinste hoeveelheden kunststofslijp-
sel of diffunderende stoffen ten koste gaan 
van de kwaliteit van het eindproduct en de 
gezondheid van de consument in gevaar 
brengen. Om de aanwezigheid van vreemde 
voorwerpen in product uit te sluiten, biedt 
Engelsmann plaatsbesparende controleze-
ven aan die eenvoudig in het frame van het 
bigbag-losstation kunnen worden geïnte-
greerd.

Stofvorming
Een ander gevaar bij het legen van bigbags 
is stofvorming. Dit kan leiden tot kruisbe-

smettingen van product, maar ook tot een 
verontreiniging van de productieomgeving 
en de blootstelling van operators aan scha-
delijke stoffen. Voor een stofdichte leging 
biedt Engelsmann aansluitstukken met een 
opblaasbare zakkenklem die de bigbag-uit-
laat hermetisch afsluit.

Stofafzuiging
De legingstrechters van Engelsmann kun-
nen worden aangesloten op een externe 
stofafzuiging. Indien men niet over een 
stofafzuiging beschikt, is het een optie om 
een stoffilter op de trechter te monteren. 
Voorts is het mogelijk om de bigbag direct 
na het legen te evacueren, terwijl die nog in 
het station hangt. Deze afzuiging beperkt 
de stofontwikkeling tijdens het afbinden en 
opvouwen van de geleegde bigbag tot een 
minimum.

Containment
Zelfs bij hygiënische bigbag-losstations 
kunnen minieme hoeveelheden stofdeeltjes 
naar de omgeving ontsnappen. Het is daar-
om bij zeer gevaarlijke producten nodig om 
gebruik te maken van een containment-sys-
teem, zodat de geldende emissiegrenswaar-
den niet worden overschreden. In principe 
worden met containment-systemen twee 
doelstellingen nagestreefd: de bescher-
ming van operators tegen gevaarlijke stof-
fen en het voorkomen van de contaminatie  
van gevoelige producten zoals geneesmid-
delen. 

Afb. 2 Een volledig demontabele, hygiënisch uitgevoerde legingstrechter met 

gladde wanden

Afb. 3 Ronde buizen en afgeschuinde hoekpro�elen voorkomen vervuiling. In 

het frame is een JEL Fix controlezeef geïntegreerd

Afb. 4 Dankzij het SmartCon ES aansluitsysteem 

kunnen bigbags worden geleegd onder 

containment-voorwaarden tot OEB 4
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