
Roestvaststaal in de bakkerij

Industriële reiniging
vaak noodzakelijk

De aangroei van bacteriepopu-
laties is in de voedingbereiding
ongewenst. Bacteriën kunnen
ziekteverwekkers zijn maar ook
corrosie uitlokken. Het reinigen
van bijvoorbeeld roestvaststalen
bakkerijwagens kan handmatig
maar ook industrieel.
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Roestvaststaal (kortweg rvs) is in
de voedingsmiddelenindustrie een 
veel gebruikt mater iaal. Dit komt
doordat het voor  bacteriepopulaties
een moeilijke ondergrond biedt, het
metaal van zichzelf vr ijwel geen
stoffen afscheidt,  rvs goed
reinigbaar is en bovendien bestand
is tegen agressieve levensmiddelen
als vruchtensappen, spinazie,
vetzuren en dergelijke. Al in 1953
is ontdekt dat de bacteriologische
reinigbaarheid van rvs vergelijk-
baar is met die van glas en
Chinees porselein, en veel beter is 
dan van toenmalige kunststoffen. 
Ondanks de goede reinheidseigen-
schappen kunnen bacteriën toch in
aanraking komen met rvs, bij-
voorbeeld als er voedingsmiddelen
aankoeken of slibhoudend water
door een rvs leidingsysteem ge-
voerd wordt.
In een vergelijkend onderzoek naar
reinigbaarheid van gootsteen-
materialen, gepubliceerd, in het 
Journal of Applied Bacteriology,
bleek rvs na handreiniging onge-
veer tienmaal minder bacteriën te
 hebben dan emaile, polycarbonaat
of aanrechtbladen vervaardigd uit

mirera le harsderivaten.  Een
vergelijking waarbij de geteste
materialen vooraf beschadigd wa-
ren gaf eenzelfde beeld, vooral in 
vergelijking met emaile. Het ont-
staan van corrosieputjes- en
scheurtjes geeft een groter contact-
oppervlak vanwege de toegenomen
topografie (microlandschap), en
bacteriën kunnen zich vervolgens
eenvoudiger in een dergelijk micro-
landschap handhaven vanwege de
beschutting voor reinigings-
activiteiten.

Bacteriologische 
materiaalaantasting
De aangroei van bacteriepopulaties
in de voedingbereiding om meerdere
redenen ongewenst.Bacteriën
kunnen ziekteverwek kers zijn, maar
bovendien kunnen ze corrosie
uitlokken dat ook tot voedselveront-
reiniging kan leiden. De aanwezig-
heid van bacteriën kan op diverse
wijzen tot corrosie leiden. Sulfaat-
reducerende bacte riën maken van
zuurstofhoudend sulfaat zuurstof-
loze sulfide, en het overblijvende
zuurstof gaat  met waterstof een
binding aan om wa- ter (H 2  O) te
vormen. Bij het onttrekken van
nieuw waterstof (H + ) uit de
omgeving komen tegelijk vrije
elektronen beschikbaar (e -) die de
elektochemische corrosie in het
metaal aanjagen. Het leidt tot put-
corrosie in rvs. Bacteriën produ-
ceren agressieve stoffen , zoals
salpeterzuur,  zwavelzuur, sulfide
enzovoorts. Dit kan tot materiaal-
aantasting leiden (overgens ook bij
beton zoals in rioleringsystemen).

Bacteriën vormen een biofilm, 
waaronder en waarnaast grote, ver-
schillen kunnen ontstaan in onder
meer beluchtingsgraad, zout- en
zuurconcentratie. Hierdoor ontstaan
lokale elektrochemische cellen, een
soort baterijtjes van potentiaalver-
schillen waardoor een elektro-
chemisch corrosiecircuit ontstaat.
Er zijn ijzeroxiderende bacteriën die
onder invloed van onder andere  
CO 2   ijzerroest veroorzaken. 
Onder aangekoekte afzettingen
van voedingsresten kan bacteriolo-
gische activiteit het roestvaste ka-
rakter van het staal dus verminde-
ren, en corrosieproducten opleve-
ren hetgeen bij voedselbereiding
natuurlijk uit den boze is. 
Het handmatig reinigen kan met
name bij moeilijk bereikbare
plaatsen tekortschieten. Het is bo-
vendien arbeidsintensief. In een
voedingsmiddelenomgeving kan
men verwachten dat periodiek met
chloorhoudende reinigingsmiddelen
schoongemaakt wordt. Rvs is echter
gevoelig voor chloorinvloeden, dus
men moet hier zeer voorzichtig mee
zijn. De kwetsbaarheid verschilt
natuurlijk per type rvs, maar pure
chloorbleek wordt algemeen
afgeraden. Rvs 303 (1.4305) is  een
spaankwaliteit (dus makkelijk
machinaal vervormbaar) met
verhoogd zwavelgehalte. Dit is
zeer gevoeloig voor putcorrosie bij
chloorbelasting. In de drinkwa-
terwereld en bij ziekenhuistoepas-
singen wordt hiervoor gewaar-
schuwd, aangezien chloor vaak
gebruikt wordt bij bacteriebestrij-
ding. Onderzoek (Tutenhill e.a.)



bij andere rvs typen gaf echter het
opmerkelijke resultaat dat een be-
perkte chloorreiniging (concentratie
25-50 ppm (parts per milion))
gedurende 24 uur, zoals gebruikt
wordt voorafgaand aan ingebruik-
name van waterleidingsystemen,
de corrosiebestendigheid van rvs
juist versterkt. De onderzoekers
schrijven dit toe aan de afgenomen
bacteriële activiteit.
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