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CIP 
(Cleaning in place) 

 در صنعت شیر

دکتر جالل احسانی: مدرس  



بهداشتی شرایط حفظ              تولید اصلی ارکان از 
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لزوم شرایط ��داش�ی در 
ملزومات و تولیدات در سھ 

 :  بخش خالصھ می شود

التزام 
 تجاري

التزام 
 اخالقی

التزام 
 قانونی
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   :تجاري التزام .1

عاري که مناسب انباري عمر با کیفیت با محصول تولید موفق، تجارت بدیهیات از  

 کننده تولید سراغ به دوباره مشتري            انسان سالمت به رسان آسیب مواد از

 

   :اخالقی التزام .2

 اند ندیده را غذایی فراورده تولید چگونگی هرگز شما، محصوالت مشتریان 

 باشد می کننده تولید کارخانه اعتبار و شهرت به کننده مصرف اعتماد 

 ترین عالی تحت محصول که بدهد کننده مصرف به را اعتماد این باید کارخانه  

 شود می تولید کنترلی هاي سیستم ترین دقیق و بهداشتی شرایط
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 :قانونی التزام .۳

 ثبات و سالمتی حفظ راستاي در خریدار و کننده مصرف از حفاظت قانون، کوشش 
   کیفیت

 و شدید عواقب محلی یا ملی قوانین و التزامات به عمل در انگاري، سهل 
 خاطیان با جدي بسیار برخوردهاي

 با متناسب قانون رعایت به ملزم “درمان از بهتر پیشگیري” شعار با کارخانجات  
 باشند می خود محصوالت براي باال استانداردهاي حفظ و نیازها

 رشد براي مناسبی محیط خود خاص طبیعت واسطه به آن هاي فراورده و شیر 
  بردن کار به براي بیشتري اهمیت قانون                    زا بیماري هاي میکروارگانیزم

             توزیع و کردن انبار بندي، بسته تولید، در استانداردها
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اهداف تمیز  
 کردن

پاکیزگی  
 فیزیکی

پاکیزگی 
 شیمیایی

پاکیزگی  
 باکتریولوژیکی

پاکیزگی 
 استریل
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 پاکیزگی دو هر به دستیابی کردن، تمیز عملیات از هدف لبنیات صنایع در همیشه  
   .باشد می باکتریولوژیکی و شیمیایی

دکتر جالل احسانی: مدرس  



FOULING 
Foul 

 اشتباه و خطا :لغت در -
 غذایی مواد تولید دستگاههاي سطح روي خواسته نا هاي مانده پس :اصطالح در -
  معدنی هاي نمک شدن کریستال ها، پروتئین از مثال است شیمیایی انفعاالت و فعل از ترکیبی فولینگ -

 .است شده تشکیل
 .حرارتی عملیات در بویژه کند می مشکل ایجاد تولید هاي پروسه در اوقات گاهی -

 :باعث ها مانده پس افزایش
فشار افت 
 دستگاه سطح سختی 
 تولید جریان هاي کانال در مساحت کاهش 
 دما انتقال افت  

 : نکته   
 نام DEPOSITS هستند گوناگون شیمیایی ترکیبات داراي که مایعات در غذایی هاي مانده پس     

 دارند
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 FOULINGهزینه هاي 

عمدتا قطعات و آالت ماشین سطح در ضایعات وجود و تولید در فولینگ  
 .هستند ناخواسته

 است اقتصادي هاي هزینه داراي تجهیزات شستشوي و پاکسازي همچنین. 

از عبارتند فولینگ از ناشی اقتصادي هاي هزینه :  

 )تولید وقفه زمان در( محصول دادن دست از .1

 ها دستگاه تعمیرات و نگهداري هزینه .2

 سوخت مصرف در هزینه افزایش .3
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 تفهیم و شناخت پاکسازي  

شناخت CLEANING است زیر نکات داراي: 
   یابد ادامه تولید پروسه و بروند بین از چگونه که ضایعات، بردن بین از .1

 ...و جریانات شدت مواد، غلظت شیمیایی، مواد نوع حرارت، :Cleaning پروسه پارامترهاي .2

  مواد انتخاب و تولید سیستم در مرده وقت یا Dead leg کاهش مثل :کارخانه در تولید فرایند طرح .3
 بهداشتی متد از استفاده با تر آسان شستشوي براي

 باشد می آب از بیشتر استفاده و شیمیایی مواد از کمتر استفاده با که ،Cleaning در راهبري .4

 آید در اجرا مرحله به کارخانه تمامی در نظافت دامنه بر نظارت .5

مورد در تفهیم Fouling  و Cleaning باعث: 
 آب و شیمیایی مواد ها، جریان حرارت، مثل پروسه شرایط در بهبود .1

  شده تلف زمان کاهش و پاکسازي چرخه نمودن کوتاه .2
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Fouling  ناشی از شیر 

ندارند ثبات حرارت مقابل در که ترکیباتی شامل مرکب، مایعی شیر. 

همراه شیر، ترکیبات از ناشی سطوح، روي بر شده نشین ته رسوبی مواد شامل ها جرم  

 .باشد می ها جرم داخل در شده پنهان هاي باکتري حضور از ناشی احتمالی آلودگی با

شیر سنگ )Milk Stone(، حرارت سلسیوس درجه 60 از باالتر دماي تا شیر وقتی  

 .کند می گرفتن شکل به شروع شود می داده

باشد می چربی و ها پروتئین منیزیم، و کلسیم فسفات رسوب از ناشی شیر سنگ. 
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ها جرم: 
نوع A: نرم و اسفنجی  

نوع B: سخت 

 تیپ در موجود هاي پروتئین نوع A، B-Lactoglobulin )وي یک عنوان به  

 )پروتئین

نوع از سلسیوس درجه 80 - 70 دماي در غذایی مانده پس پروتئین %50 حداقل B-lg 

 .است

تیپ در سنگین پروتئین A آید می پدید سلسیوس درجه 140 - 85 حرارت در.  

تیپ در B گیرد می شکل حرارتی مبدل سطح در منیزیم و فسفر کلسیم، از اي الیه. 

تیپ هاي الیه بین در ها مانده پس B هم از دار فاصله و تفکیکی هاي الیه صورت به  

   نیستند
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 سطحی به محکم که میکروبی هاي سلول اجتماع به

 که ساکاریدي پلی ماتریکس یک با کنند، می پیدا اتصال

 گویند می بیوفیلم است، میکروبی منشا داراي
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غذاییانواع جرم ها در صنایع   

.ўجرم هاي معدنی: 

پاك شیمیایی مواد یا و شیر آب، از رسوبی منیزیم کلسیم، آهن، مانند معدنی مواد  

 ها کننده

باشند می لبنی صنایع در معدنی رسوبات ترین مهم آب سنگ و شیر سنگ.   

هستند ها میکروب براي مغذي و مناسب بسیار محیطی فوق جرم نوع دو هر.   

کرد حذف را آنها باید محیط شستشوي و کردن بهداشتی در بنابراین. 

دکتر جالل احسانی: مدرس 13  



.џجرم هاي آلی: 

،در کوچک حیوانات موي و حشرات کوچک قطعات و آثار کود، قندها، چربی، پروتئین 

   .گیرند می قرار طبقه این

می سخت بسیار آنها کردن پاك سطح روي آلی هاي جرم شدن خشک صورت در  

  .شود

کرد تمیز را آن سریع سطح گرفتن جرم از پس باید. 
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 چرخه تمیز کردن در صنعت لبنیات در مراحل زیر انجام می گیرد

بازیافت محصول باقیمانده به وسیله تراشیدن، تخلیه و خارج کردن با : مرحله اول

 آب یا هواي فشرده

 ها جرم قیمانده با حذف براي آب با مقدماتی کشی آب :دوم مرحله

 ها شوینده با شستشو :سوم مرحله

   تمیز آب با آبکشی :چهارم مرحله

  این در )موارد بعضی در( شیمیایی مواد یا حرارت وسیله به عفونی ضد :پنچم مرحله

 .پذیرد می انجام باال کیفیت با آب وسیله به نهایی آبکشی مرحله، این دنبال به صورت
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 محصول باقیمانده بازیافت :اول مرحله

 به کار انتهاي در باید ها دستگاه و مخازن در محصوالت باقیمانده تمام•

  .شود داده برگشت تولید خط

 :کار این علت

 محصول اتالف رساندن حداقل به 

 کردن تمیز براي سهولت ایجاد 

 تصفیه هزینه کاهش              فاضالب سیستم روي بار، کاهش 

 فاضالب
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 آب با مقدماتی آبکشی :دوم مرحله 
 پذیرد می انجام تولید اتمام از پس بالفاصله همیشه باید مقدماتی آبکشی. 

 می مشکل را کردن تمیز و چسبد می و شده خشک سطوح روي بر شیر باقیمانده زیرا 
 .سازد

  بیرون به آسانی به گرم آب با شستشوي از استفاده با توان می را باقیمانده شیر چربی  
 .کرد هدایت

 و ها پروتئین انعقاد باعث چون کند تجاوز سلسیوس درجه 55 از آب دماي نباید هرگز  
 .شد خواهد سطوح روي بر ها آن چسبیدن

 پاك مواد مصرف مقدار نهایت در شود انجام بیشتر ها جرم حذف چه هر مرحله این در  
 .یابد می کاهش کننده

 90% می حذف مرحله این در ها باقیمانده کل %99 تقریبا و غیرچسبنده هاي باقیمانده 
 .شود
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 ویژگی آب مورد استفاده

آب در سختی استاندارد مقدار: 

حداکثر ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه 1053 شماره استاندارد طبق  

  و کلسیم کربنات حسب بر لیتر در گرم میلی 200 آب در سختی مطلوب میزان

 .باشد می کلسیم کربنات حسب بر لیتر در گرم میلی 500 آن مجاز حداکثر
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آب در سختی به مربوط مشکالت: 

گرم، آب هاي لوله گرفتگی و تاسیسات ظروف، در رسوب ایجاد باعث سخت خیلی هاي آب 

   .شوند می بخار هاي دیگ انفجار و بویلرها شوفاژها،

مواد از برخی زیرا ،گذارد می تاثیر کردن تمیز و شستشو کیفیت و وري بهره روي بر آب سختی 

 در موجود جرم جاي به آب سختی با است ممکن شستشو شیمیایی مواد در موجود افزودنی

 .شوند جذب و داده واکنش تجهیزات سطوح

سدیم جایگزین ها یون این و داده واکنش ها شوینده با منیزیم و کلسیم هاي کاتیون همچنین 

 لذا کنند می جلوگیري آب در ها شوینده سایر و صابون کردن کف از و شده ها شوینده در موجود

 .کاهند می صابون کنندگی پاك قدرت از
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مربوط به کیفیت آب براي مصرفو استانداردهاي مقررات   
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صنعتدرجه بندي آب از نظر مصرف   

 

23 
TDS: Total dissolved solids  
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 ها شوینده با شستشو :سوم مرحله
اسید یا قلیا                عموما حرارتی سطوح روي هاي جرم شستشوي 

 شود می شستشو اسید با گاهی و قلیا با فقط سرد سطوح معموال. 

 قلیایی کننده پاك مواد بین خوب اتصال منظور به )Caustic Soda( یا  
)NaOH( از استفاده               جرم هاي الیه و Surfactant   

 Surfactant                  Alkyl aryl sulphonate 

 براي معلق ذرات پاشیدن هم از و ها جرم پخش به قادر باید کننده پاك ماده  
   .باشد ها آن شده کلوخه از جلوگیري

 Polyphosphates              ذرات، کننده پخش و درآورنده تعلیق به عامل 
 Sodium triphosphate اغلب آب، نرمی باعث
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 ها کننده پاك مورد در نکاتی:   
      کننده پاك محلول غلظت .1

 کار به / کف ایجاد / گردد نمی شستشو اثرات و کیفیت ارتقاء باعث کننده پاك ماده غلظت افزایش -
           ضروري غیر هاي هزینه افزایش کننده پاك مواد اضافی مقدار بردن

 کننده پاك محلول دماي .2

   سلسیوس درجه 70 دماي حداقل قلیایی هاي کننده پاك -

 سلسیوس درجه 70 – 68 دماي اسیدي هاي کننده پاك -
 مواد جریان سرعت .3

 متالطم بسیار مایع جریان و ثانیه بر متر 3 – 1/5 کننده تغذیه هاي پمپ در جریان سرعت -
 تماس زمان .4

   دارد بستگی کردن تمیز دماي و رسوبات ضخامت به کردن تمیز زمان -

 نیتریک اسید از استفاده و پروتئینی رسوبات براي دقیقه 20 زمان مدت PHE در -
  شیر نازك قشر کردن حل براي دقیقه 10 زمان مدت مخازن سطوح در -
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غذاییمورد استفاده در صنایع هاي شوینده   

جرم در و باشند داشته کنندگی مرطوب خاصیت و باشند غیرخورنده باید ها شوینده  

   کنند جدا سطح از را آنها و کنند نفوذ ها

کنند حل خود در نیز را آب هاي سختی باشند قادر باید.   

نزنند صدمه تجهیزات یکنواختی و صافی به تا باشند ساینده ترکیبات فاقد. 
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از عبارتند مناسب شوینده ترکیب یک کلی خصوصیات: 
 بودن اقتصادي •

 نبودن خطرناك و بودن سمی غیر •

 گذار رسوب غیر •

 آبکشی قابلیت •

 نکند طعم یا بو رنگ ایجاد •

 آسان گیري اندازه •

 نگهداري طول در پایداري •

 آسان سازي ذخیره •

 مناسب انحالل قابلیت •
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عوامل دخیل براي انتخاب شوینده مناسب عبارتند از: 

 کیفیت و کمیت یک ترکیب جرم روي سطح(نوع رسوبات ( 

 ترکیب شوینده فیزیکوشیمیایی خصوصیات 

  شرایط آب و میزان آب الزم 

 روش کار شستشو 

 طبیعت سطحی که باید تمیز شود(سطوح در معرض تمیز سازي ( 

هزینه 
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ًکه شوند می برده بکار غذایی صنایع در که هایی کننده پاك عموما  

 :از عبارتند

.ў8-14 ( قلیایی هاي کننده پاك (pH 

.џاسیدي هاي کننده پاك 
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از عبارتند قلیایی کننده پاك یک ترکیب در شده گنجاده اجزاء: 

قلیایی شیمیایی ماده   

ها فسفات   

ها سورفاکتانت   

کننده شالته یا کیالته( ها کننده باند(   

کننده مرطوب هاي گروه 
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 ازمواد شوینده قلیایی مورد مصرف که نسبتاً عمومیت دارند عبارتند: 

سود کاستیک 

کربنات سدیم 

متاسیلیکات سدیم 

تري سدیم فسفات 
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 شوینده هاي قلیایی
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 خصوصیات برخی از شوینده هاي قلیایی
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 شوینده هاي قلیایی pHجدول 
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گیرد قرار مدنظر باید اسیدي هاي کننده پاك مورد در که مواردي: 
pH  1 محلول% 

کف بدون کم، زیاد،( کنندگی کف قابلیت(   

معرف رنگ  

شده تعیین مصارف COP ،CIP  

کاربرد سطح  

استفاده زمان مدت و آب دماي   

نرم آب به نسبت سخت آب( آب سختی ملزومات(   

استیلی سطوح شدن خورده از جلوگیري( خورندگی طبیعت(   

مصرف سطح ازاي به قیمت 
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پاك کننده هاي اسیدي شامل دو نوع: 

 پاك کننده هاي اسیدي قوي 

 اسید نیتریک، اسید هیدرو فلوریک، اسید سولفامیک، اسید  هیدروکلریک، اسید

 فسفریک

 ضعیفپاك کننده هاي اسیدي 

 استیک، اسید استیک و اسید گلوتامیکاسید هیدروکسی 
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 تمیز آب با آبکشی :چهارم مرحله

 شیر آلودگی باعث تواند می سیستم در کننده پاك مواد از مقدار هر باقیماندن  

 گردد

 روي بر آهکی پوسته تشکیل از جلوگیري             سبک آب از استفاده 

   شده تمیز سطوح

 سیستم از استفاده با استفاده از قبل باید را کلسیم نمک محتواي با سخت آب 
 .نمود نرم )آلمان در آب سختی درجه( DH ° 4 – 3 تا یونی تبادل
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 کردن عفونی ضد :پنجم مرحله
  کرد عفونی ضد زیر هاي روش با توان می را تولید خط تجهیزات: 

 )بخار داغ، آب جوش، آب( حرارتی کردن عفونی ضد -

 )اکسیژنه آب یدوفور، اسید، زنی، کلر( شیمیایی کردن عفونی ضد -

 از قبل و صبح ابتداي در مخازن کردن عفونی ضد کارخانجات، در عمال  
  به فرصت اولین در را شده فرایند شیر سپس و شود می انجام فرایند شروع
 .کنند می ارسال )عفونی ضد مراحل تکمیل از پس( سیستم این داخل

 به باید کننده عفونی ضد محلول شود، انجام روز پایان در عفونی ضد اگر  
  اینصورت غیر در .شود زدوده سطح روي از استریل آب وسیله به کامل طور

 .ببیند آسیب فلزي سطوح است ممکن
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کننده عفونی ضد مواد خصوصیات 
باشد زیر خواص داراي باید خوب کننده عفونی ضد یک: 
ها کپک ها، قارچ باکتریها، برابر در عملکرد وسیع طیف یکنواخت، کشی میکروب خاصیت   

ها میکروب روي بر باال تاثیر سرعت  

پی و آب سختی مانده، باقی شوینده مواد ها، جرم در موجود آلی مواد قبیل از محیطی شرایط برابر در مقاوم  
 اچ

خوب شویندگی خاصیت   

مختلف هاي غلظت در پایداري   

مختلف هاي غلظت آسان گیري اندازه   

بودن محرك غیر و بودن سمی غیر   

بودن دسترس در و ارزان راحت استفاده   

نیاز میزان به آب در محلول   

بد و تند بوي بدون 
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 کردنروش هاي ضد غفونی 
.ў حرارتیضدعفونی 
(aبخار با دهی حرارت 
(bداغ آب با دهی حرارت )درجه 80( 
.џآنگستروم 2500 موج طول/گاما یا فرابنفش( تشعشع بوسیله کردن ضدعفونی( 
.ѣشیمیایی روش به کردن عفونی ضد 
(aکلر ترکیبات هاي کننده ضدعفونی )و آلی هاي کلرآمین ها، هیپوکلریت ، مایع کلر  

 )معدنی
(bید ترکیبات هاي کننده ضدعفونی )،ید-آب محلول و ید-الکل محلول یدوفور( 
(cبرم ترکیبات هاي کننده ضدعفونی  
(dآمونیم چهارتایی ترکیبات هاي کننده ضدعفونی )،و شویندگی کنندگی، تر ضدعفونی  

...( 
(eاسیدي هاي کننده ضدعفونی )اسید پرپیونیک ، الکتیک اسید سیتریک، اسید( 
(fها سورفاکتانت حاوي ترکیبات هاي کننده ضدعفونی )ذرات در سطحی کشش کاهش 

 )ایجاد زیادي کنندگی مرطوب خاصیت
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 تحقیق و بررسی درپارامتر هاي پروسه پاکسازي

 اثر دما 

 اثر مواد شیمیائی 

 اثر مکانیکی 
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شود می اضافه هم کنندگی پاك میزان به یابد می افزایش حرارت وقتی. 

در دهنده شستشو مایع حرارت وقتی PHE سلسیوس درجه 60 - 90به را  

 .شود می کاسته پاکسازي زمان از %60 برسانیم،

   : نکته *  

  شود موجب است ممکن باال تخریب اثر با دما مطلوب، حرارت از باالتر   
Deposit شود تر مقام و تر چسبنده.   
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برد می بین از را پروتئین ماندهاي پس :آلکالوئیدها.   

دارند بیشتري تاثیر معدنی مواد ماندهاي پس روي بر :اسیدها. 

دهد می کاهش را سازي پاك زمان کننده، پاك هاي محلول غلظت افزایش. 

0/7 -0/3 میزان هرحال به NaOH wt%  داشته کارائی رسوبات اغلب براي  
 .کند می حذف را آنها و

 : نکته *

 .دارد کمتري فایده و کارائی شیمیایی مواد غلظت افزایش و باالتر حرارت درجه
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 تغییرات زمان براي رفع پس ماندهاي لبنی
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جریان تالطم: 

  سرعت و شدت سطح، فشار شامل و استCleaning  پروسه در مهم فاکتورهاي از  
 جریان

 : نکته  *

 .است کافی  تجهیزات پاکسازي در m/s 1/5 – 3 جریان میزان -1

 کاهش باعث که شود می Deposit در بزرگتر سطحی شکاف باعث جریان افزایش -2
 .است تماس زمان

 آن بیشترین که یابد می کاهش جریان شدت افزایش با PHE یک پاکسازي زمان -3
  هزینه اما کمتر، زمان باالتر هاي جریان در عموما .است m/s  0/5 – 0/2 از تغییرات

 .شود می بیشتر ها
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Cleaning – in – place: 
 لوله هاي سیستم مخازن، میان از کننده پاك هاي محلول و شستشو آب یافتن جریان  

 .قطعات کردن باز به نیاز بدون فرایند خطوط و کشی

 سپراتورها ها، دریچه ها، پمپ حرارتی، هاي مبدل ها، لوله در استفاده قابل سیستم این  
 ... و

   :شود می تعیین زیر عوامل براساس CIP تجهیزات نوع *
  از بتوان تا باشد نوع یک از باید شستشو تحت سیستم یک در محصول باقیمانده رسوب .1

     .کرد استفاده کننده عفونی ضد و کننده پاك نوع یک

  و کننده پاك نوع یک از بتوان تا باشد مشابه مواد یا جنس یک از باید لوازم سطوح .2
 .نمود استفاده آن کل براي کننده ضدعفونی

   .باشد داشته قرار کردن تمیز چرخه دسترس در همزمان باید مدار در اجزا تمام .3
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 وضعیت هاي مشکل براي تمیز کردن لوله ها
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 هاي برنامه CIP: 

 هاي برنامه CIP در ملزومات دیگر و پاستوریزاسیون مسیر براي 

 حرارتی سطوح با تماس

 برنامه CIP فرایند ملزومات دیگر و مخازن ها، کشی لوله مسیر براي 

   حرارتی سطوح با تماس بدون
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 برنامه CIP داغ اجزاي با کننده پاستوریزه یک براي: 

   دقیقه 10 تقریبا براي داغ آب با آبکشی .1

  در دقیقه 30 تقریبا براي %1/5 – 0/5 غلظت با قلیایی محلول از استفاده .2

 سلسیوس درجه 75 دماي

 دقیقه 5 تقریبا براي داغ آب با قلیا باقیمانده حذف براي آبکشی .3

  دقیقه 20 تقریبا براي %1 – 0/5 غلظت با نیتریک اسید محلول از استفاده .4

   سلسیوس درجه 70 دماي در

 سرد آب با متعاقب آبکشی .5

 دقیقه 8 تقریب براي خنک آب با تدریجی کردن خنک .6
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 برنامه CIP سرد اجزاي دیگر و مخازن ها، لوله مسیر براي: 

 دقیقه 3 براي گرم آب با شستشو .1

  درجه 75 دماي در %1/5 – 0/5 غلظت با قلیایی هاي محلول از استفاده .2

 دقیقه 10 تقریبا براي سلسیوس

 دقیقه 3 تقریبا براي گرم آب با شستشو .3

 دقیقه 5 براي سلسیوس درجه 95 – 90 داغ آب با عفونی ضد .4

  براي کردن خنک معموال( دقیقه 10 تقریبا براي آب با تدریجی کردن خنک .5

 )گیرد نمی انجام مخازن
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 ایستگاه یک درست طراحی CIP دارد بستگی متعددي عوامل به: 

 مسیر تعداد چه CIP گیرد؟ می سرچشمه ایستگاه این از تکی   

سرد سطوح با ارتباط در تعداد چه و داغ سطوح با ارتباط در مسیرها این از تعداد چه  

 .باشند می

 نه؟ یا گردد می آوري جمع اولیه شستشوي آب و شیر باقیمانده آیا   

برند؟ می کار به )کردن تبخیر مثال( فرایند براي را آن آیا آوري جمع صورت در 

 داغ؟ آب یا بخار شیمیایی، گردد؟ می استفاده کردن عفونی ضد براي روشی چه از 

 شود؟ می بازیافت یا گردد می استفاده مصرف بار یک طور به شوینده محلول از آیا 

 استریل بخار و سیستم در رفته کار به بخار( است؟ چقدر استفاده مورد بخار برآورد  
 )کردن
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از استفاده تاریخچه در CIP است شده اشاره روش دو به: 

   مرکزي سیستم با کردن تمیز .1

 مرکزي غیر سیستم با کردن تمیز .2
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سیستم 

CIP 

 مرکزي
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 CIPسیستم 

 مرکزي
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 CIPسیستم غیر متمرکز 
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 سیستم از استفاده فواید CIP متمرکز غیر: 

 شود می کاسته سیستم در بخار و آب مصرف. 

 بدست باالتري غلظت با ،شستشو مرحله اولین آب در باقیمانده شیر 

 .است ارزانتر و تر آسان آن بازیافت نتیجه در  آید، می

 مایعات حجم کاهش دلیل به متمرکز سیستم به نسبت فاضالب بار 

 .است کمتر خروجی
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 کردن تمیز اثرات ارزیابی: 

 کلی باکتري رشد کنترل( فرایند مهم نقاط در باکتریولوژیکی کنترل براساس  
 )فرم

از کمتر شده شسته سطوح روي از استریل پنبه با برداري نمونه از حاصل نتایج  
 .باشد مربع سانتیمتر 100 هر در فرم کلی باکتري یک

تکمیل از پس ها لوله و مخازن ملزومات، سطوح براي توان می را آزمایش این  
  .برد کار به CIP برنامه

 کیفیت نظر از باید محصوالت تمام کیفیت، تضمین از اطمینان براي 
 .شوند کنترل بسته داخل در حتی باکتریولوژیکی

 ارگانولپتیکی کنترل و کلی شمارش و فرم کلی آزمایش با کیفیت کنترل برنامه  
   .گردد می تکمیل
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 شما توجه از تشکر با
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