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Samenvatting en implicaties 
Deze studie is uitgevoerd om het mogelijke gebruik van Radiant Catalytic Ionization Cell voor 
de inactivering van Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Streptococcus spp., 
Pseudomonas aeruginosa, Bacillus spp., Staphylococcus aureus, Candida albicans en S. 
chartarum op roestvrij staal te bepalen. oppervlakken op verschillende contactmomenten in 
een gecontroleerde luchtstroomkast. Bovendien werd de ozongenerator onder dezelfde 
omstandigheden beoordeeld voor de inactivering van Candida albicans en S. chartarum. 
Betere desinfectietechnologieën voor oppervlakken die in contact komen met voedsel zijn 
nodig om door voedsel overgedragen pathogenen in verwerkingsomgevingen te bestrijden. 
Ozontechnologieën zijn pas onlangs goedgekeurd voor gebruik op oppervlakken die in 
contact komen met voedsel. Deze studie evalueerde de toepassing van gasvormig ozon en 
andere oxidatieve gassen op roestvrijstalen oppervlakken tegen de hierboven genoemde 
micro-organismen. Beide technologieën verminderden de populaties van alle micro-
organismen die op roestvrijstalen oppervlakken werden getest met ten minste 90% na 24 
uur blootstelling. De RCI Lamp was effectiever in het verminderen van microbiële tellingen 
voor kortere blootstellingstijden dan ozongenerator. 

 

INVOERING 

De voedingsmiddelen- en drankenindustrie staan voor een aantal problemen als het gaat om 
het produceren van een veilig, gezond product. Door voedsel overgedragen pathogenen 
zoals E. coli 0157: H7, Listeria moncytogenes en Salmonella spp. zijn door de jaren heen een 
groeiende zorg geworden. Verwerkers maken zich ook zorgen over bederf-micro-organismen 
die de houdbaarheid verkorten en bedrijven jaarlijks miljoenen kosten aan bedorven 
product. De getroffen industrieën zijn onder meer vlees, zeevruchten, gevogelte, producten, 
bakken, conserven, zuivelproducten en bijna alle andere marktsegmenten. 

Het Amerikaanse ministerie van landbouw schat de kosten in verband met door voedsel 
overgedragen ziekten op ongeveer 5,5 tot 22 miljard dollar per jaar. Dit omvat niet de 
miljarden die elk jaar verloren gaan als gevolg van bedorven product, dat moet worden 



verwijderd of verkocht als een product met een lagere waarde. In bijna elk gebied van de 
voedingsindustrie zijn betere desinfectie- en microbiologische controlemaatregelen nodig. 

Als desinfectiemiddel heeft ozon een enorm vermogen om stoffen te oxideren. Het is 
duizenden keren sneller dan chloor en desinfecteert water drie tot vier keer effectiever. 
Omdat het oxideert een stof ozon zal het molecuul van de stof letterlijk vernietigen. Het kan 
organische stoffen zoals bacteriën en meeldauw oxideren, de lucht steriliseren en geuren en 
giftige dampen vernietigen. Ozon wordt al vele jaren door de industrie gebruikt in tal van 
toepassingen zoals geurbeheersing, waterzuivering en als desinfectiemiddel (Mork, 1993). 
Recente goedkeuring van ozon door de overheid voor gebruik met voedsel en 
voedselcontactoppervlakken heeft de deur geopend naar veel meer opwindende 
mogelijkheden voor deze technologie. 

Chloor was het meest gebruikte ontsmettingsmiddel in de voedingsindustrie. Ozon is 
wellicht een betere keuze voor het desinfecteren van oppervlakken dan chloor. Chloor is een 
op halogeen gebaseerde chemische stof die corrosief is voor roestvrij staal en andere 
metalen die worden gebruikt om voedselverwerkende apparatuur te maken. Chloor kan ook 
een aanzienlijk gezondheidsrisico vormen voor werknemers; bij vermenging met ammoniak 
of zure reinigingsmiddelen, zelfs in kleine hoeveelheden, kan een giftig gas ontstaan. 

Chloor is een veel voorkomende desinfectie die wordt gebruikt bij de vleesverwerking en is 
effectief en veilig bij gebruik bij juiste concentraties. Chloor is echter veel minder effectief 
dan ozon en kan leiden tot de productie van chloroform, tetrachloorkoolstof, chloormethaan 
en trihalomethanen. Daarentegen laat ozon geen residu achter bij zijn oxidatieve reactie. 

Een belangrijk voordeel van het gebruik van ozon bij voedselverwerking is dat het product 
biologisch genoemd kan worden. Een biologisch ontsmettingsmiddel moet worden 
geregistreerd als oppervlakte-ontsmettingsmiddel voor contact met voedsel bij de 
Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA). Ozone heeft een dergelijke EPA-
registratie en is door de FDA goedgekeurd als ontsmettingsmiddel voor oppervlakken die in 
contact komen met voedsel en voor directe toepassing op voedselproducten. 

Ozon is de laatste jaren meer geaccepteerd geworden in de voedselverwerking en wordt 
gebruikt in meer dan alleen oppervlaktetoepassingen. Een recente Amerikaanse FDA-
aanbeveling (2004) stelde dat "ozon een stof is die het gehalte aan schadelijke micro-
organismen, waaronder pathogene E. coli-stammen en Cryptosporidium, in sap kan 
verminderen. Ozon is goedgekeurd als voedseladditief dat veilig kan worden gebruikt als 
antimicrobieel middel bij de behandeling, opslag en verwerking van bepaalde 
voedingsmiddelen onder de gebruiksvoorwaarden voorgeschreven in 21 CFR 173.368. " 

(Difco Laboratories), respectievelijk naar de mid-exponentiële fase, gevolgd door wassen en 
opnieuw suspenderen in 0,1% pepton-water. De culturen werden gecombineerd per soort 
tot ca. 108 CFU / ml. 

Bereiding van monsters en ozonbehandeling: 

De microbiële soorten die werden gebruikt om de ozongeneratoren te valideren, werden 
getest als microbiële cocktails die werden geïnoculeerd op 6,3 x 1,8 cm op roestvrijstalen 



coupons met afwerking # 8 (dubbelzijdig gebied van 17,64 cm2). Er werden vier 
roestvrijstalen coupons per microbieel inoculum gedompeld en 15 seconden gewerveld om 
de microbiële dispersie te optimaliseren. Met behulp van steriele bindklemmen werden 
roestvrijstalen coupons gedurende 1 uur gedroogd aan een koelrek in een laminaire 
flowkast. De aanvankelijke microbiële populaties die aan de roestvrijstalen coupons waren 
bevestigd, varieerden van 5 tot 6 log CFU / cm2. De geïnoculeerde roestvrijstalen coupons 
werden overgebracht naar een gecontroleerde luchtstroomtestkast (Mini-Environmental 
Enclosure, Terra Universal, Anaheim, CA) bij 26 ° C en 46% relatieve vochtigheid 
(omgevingsomstandigheden), en behandeld met de Radiant Catalytic Ionization Cell voor 0 , 
2, 6 en 24 uur. De ozongenerator werd afzonderlijk beoordeeld voor behandelingsperioden 
van 0, 2, 6 en 24 uur. De ozonconcentratie werd gedurende het hele onderzoek gevolgd. 

Bemonstering: 

Aan het einde van de contacttijd met ozon werden de coupons 30 seconden gewerveld in 30 
ml 0,1% peptonwater. Monsters geïnoculeerd met bacteriële culturen werden serieel 
verdund, uitgeplaat op tripticase-soja-agar (TSA; Difco Laboratories) en 24 uur geïncubeerd 
bij 35 ° C. Na het bereiden van seriële verdunningen werden met gist geënte monsters 
uitgeplaat op aardappel dextrose-agar (PDA; Difco Laboratories) en die geënt met 
schimmelculturen werden uitgeplaat op maïsmeelplaten. Zowel PDA- als maïsmeelplaten 
werden gedurende 5 dagen bij 30 ° C geïncubeerd. Na incubatie werden gegevens voor elk 
micro-organisme gerapporteerd als kolonievormende eenheden per vierkante centimeter 
(CFU / cm2). 

RESULTS AND DISCUSSION 

Reducties in microbiële populaties op coupons van roestvrij staal # 8 na 0, 2, 6 en 24 uur 
blootstelling aan de stralingskatalytische ionisatiecel worden weergegeven in figuur 1. 
Blootstelling aan ozonconcentraties van 0,02 ppm gedurende 2 uur verminderde alle 
microbiële populaties getest door ten minste 0,7 log CFU / cm2. Langere blootstellingstijden 
resulteerden in grotere reducties, met de grootste reducties na 24 uur blootstelling. Na 24 
uur blootstelling waren de gemiddelde microbiële reducties voor elk organisme als volgt: S. 
aureus (1,85 log CFU / cm2), E. coli (1,81 log CFU / cm2), Bacillus spp. (2,38 log CFU / cm2), S. 
aureus metr (2,98 log CFU / cm2), Streptococcus spp. (1,64 log CFU / cm2), P. aeruginosa 
(2,0 log CFU / cm2), L. monocytogenes (2,75 log CFU / cm2), C. albicans (3,22 log CFU / cm2) 
en S. chartarum (3,32 log CFU / cm2). 

Verlagingen van microbiële populaties na behandeling van roestvrijstalen coupons met de 
Ozon-generator worden getoond in Figuur 2. Verlagingen van ten minste 0,2 en 0,4 log CFU / 
cm2  blootstelling waren de gemiddelde reducties voor C. albicans en S. chartarum 
respectievelijk werden waargenomen na respectievelijk 2 en 6 uur blootstelling aan ozon. Na 
24 uur   1,48 en 1,32 log CFU / cm2. 

 



Afb.1.1Ozonontsmettingdecontaminatie van hoog opgepolijst, roestvrij, roestvrij staal, 
stalen oppervlakken die met de Radiant, Catalystroitic Ionisatie zijn behandeld. 

 

 

Fig 2. Ozonontsmetting op hoogglans gepolijste roestvrijstalen oppervlakken met behulp van 
de Ozongenerator 


