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Reinheid essentieel voor installatie en 
product RVS in de voedingsindustrie

In de voedingsmiddelenindustrie vindt roestvast staal brede

toepassing vanwege de goede reinigingseigenschappen, geringe

aanhe chting en  goede c orrosieb estendig heid. 

Roestvast staal is ruimschoots voorhanden, is goed

verwerkbaar in tal van ervaren metaalverwerkende bedrijven,

en is niet extr eem duu r, zeker nie t als men d e restw aarde in

beschouwing neemt. In de zuivel en bierbrouwerijen wordt

vrijwe l alle appa ratuur  uit RVS  vervaa rdigd. E nige tijd is

aluminium vanwege zijn lagere prijs in opmars geweest, maar

gezien zijn kortere levensduur is men hiervan teruggekomen.

____________________________________________
Drs E.J.D. Uittenbroek
www.coatingkennistransfer.com

Water wordt in de industrie gebruikt voor spoelen, koelen,

reinigen en als stoom, maar in de voedingsmiddelenin-

dustrie is het oo k grondsto f. Voorko ming van ve rontrei-

niging dus esse ntieel. De aa ngroei van b acteriepo pulaties is

in de voed ingsbereid ing om me erdere red enen onge -wenst.

Bacteriën kunnen ziekteverwekkers zijn, maar bovendien

kunnen ze corrosie uitlokken hetgeen ook tot

voedselv erontreiniging  kan leiden. 

Constructie materialen in d e voeding smiddelen industrie

moet aan de volgende eisen voldoen:

 - Het moet bestand zijn tegen agressieve productstromen    

    zoals vruchtensappen, vetzuren en dergelijke.

 - Het moet bestand zijn tegen een vochtige omgeving die    

  tevens relatief veel kooldioxide bevat

 - Het materiaal moet natuurlijk goed bestand zijn tegen       

  reinigingsmiddelen. Overigens lenen sommige                    

reinigingsmiddelen zich niet voor RVS-toepassingen   

   (zieonder)

 - Het materiaal mag natuurlijk geen ongewenste stoffen    

   afgeven, die g eur, smaak o f voedselve iligheid ongu nstig

beïnvloeden

Biofilm en levensduur

Het ontstaan van biofilm kan de levensduur van leiding-

systemen sterk negatief beïnvloeden. Heselmans en

Surinach meldden in Roestvaststaal van maart 2001 een

voorval waarin sulfaatreducerende bacteriën in een paar

weken een  biofilm hadd en ontwikke ld.  Deze h ad vervo l-

gens in drie maanden een lekkage in een 2 mm dikke wand

van een ro estvaststalen wa terleiding vero orzaakt.

De aantrekking tussen afzettingen, metaal en vloeistof/gas

wordt bepaald door zeven mechanismen: chemische

binding, van der Waals aantrekking, waterstofbruggen,

zuur/base interacties, elektrostatica, cappilaire hechting en

hechting do or onde rdruk. He t optreden  van aanhec hting is

sterk afhankelijk van de dynamische situatie waaronder

begrepen wordt de stroming, zuurgraad, temperatuur en

combina ties met ande re vuiltypen. 

Vaak zijn  de hygiëneric htlijnen voo r het gebruik v an roest-

vaststaal in de voedingsmiddelenindustrie vooral gebaseerd

op ruwheid van het metaal. ISO 468 (Voeding) schrijft een

Ra-waarde voor van maximaal 0,8 micrometer, evenals DIN

11480  (zuivel). De ze Ra-op pervlakteru wheid is mak -kelijk te

bepalen en daardoor in algemeen gebruik. Het biedt echter

niet een zuiver verband met vuilaanhechting. Ook andere

factoren spelen een rol, zoals de topografie (microstructuur),

samenstelling v an de bo venste oxyd elagen van h et metaal,

aanwezigheid van restverontreinigingen van het walsen en

organische  insluitingen, en tenslo tte de opp er-vlakte-ener gie

van het metaal (TNO, 2000).

Voor d e bepaling  van in-place r einigbaarh eid van mid del-

grote app aratuur in de  voedingsm iddelenind ustrie is in april

1999 door de Stichting PAVO (Procestechniek en

 � Automa tisering Voe dingsmidd elenindustrie)  een public atie

uitgebracht van de European Hygienic Equipment Design

Group EHEDG.

Reinigingsmiddelen

In een vergelijkend onderzoek naar reinigbaarheid van

gootsteenmaterialen, gepubliceerd in het Journal of Applied

Bacteriology, bleek RVS na handreiniging ongeveer tienmaal

minder bacteriën te hebben dan emaille, polycarbonaat of

aanrechtbladen vervaardigd uit minerale harsderivaten. Een

vergelijking waarbij de geteste materialen vooraf beschadigd

waren gaf eenzelfde beeld, vooral in vergelijking met

emaille. He t ontstaan van  corrosiep utjes en -scheu rtjes geeft

een groter contact-oppervlak vanwege de toegenomen

topografie (micro-landschap), en bacteriën kunnen zich

vervolgens eenvoudiger in dergelijk microlandschap

handhav en van-wege  de besch utting voor re inigingsactiviteit.

Oxiderende desinfectiemiddelen kunnen schade veroor-zaken

aan het roestvast staal. Er moet vooral opgepast worden met

reinigingsmid delen waa ruit chloor vrij komt, zoa ls

natriumhypochloriet. Ook op de verdunningsgraad moet

worden gelet: soms kan onvoldoende verdund

reinigingsmiddel in contact staan met het staal, alvorens het

door circulatie in de juiste verdunningstoestand gebracht

wordt. Kattenbeld plaatste in Roestvaststaal van januari 2001

een overz ichtstabel V erontreiniging en en gesch ikte

reinigingsmiddelen.

Ieder proces heeft haar kenmerkende afzettingen. Sommige

leveranciers van reinigingsmiddelen houden in een databank

bij welke materiaal/verontreinigingscombinaties ze zoal

tegenkomen. In sommige gevallen wordt een projectteam

opgezet om een geschikte oplossing te beden-ken. Het

projecttea m bestaat ve elal uit een pro jectleider, lab orant,

corrosiespecialist, technisch specialist en afval-waterkundige.

Bij research en development vraagstukken van nieuwe

technieken kunnen toonaangevende instanties zoals TNO of

haar industriële relaties betrokken worden. Hierbij moet

rekening gehouden worden met de veiligheidseisen voor

personeel en installatie, de reductie van  � down � - en

opstarttijden van installaties, kostenbe-sparingen door

efficiënte plann ing en reduc tie van het afvalw atervolum e. 

Casus Bakkerijwagens
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De aanta sting van roes tvaststalen hulpm iddelen in

bakkerijen is uiteraard een zeer ongewenste zaak, zowel

omwille van overwegingen van hygiëne alsook uit oogpunt

van materiaalbehoud.

De aanwezigheid van bacteriën kan op diverse wijzen tot

corrosie leiden:
Sulfaatreducerende bacteriën maken van

zuurstofhou dend sulfaa t zuurstofloze  sulfide, en het 

overblijvende zuurstof gaat met waterstof een binding 

aan om water (H2O) te vormen. Bij het onttrekken van 

nieuw waterstof (H+) uit de omgeving komen tegelijk 

vrije elektronen beschikbaar (e-) die de 

elektroche mische co rrosie in het me taal aanjage n. Het 

leidt tot putco rrosie in RV S. 

Bacteriën prod uceren agressieve stoffen, zoals 

salpeterzuur, zwavelzuur, sulfide etc. Deze stoffen 

kunnen tot materiaalaantasting leiden (overigens ook 

bij beton zoals in rioleringssystemen).

Bacteriën  vormen e en biofilm, wa aronder  en waarnaa st 

grote versc hillen kunnen o ntstaan in beluc htingsgraad , 

zoutconc entratie, zuurc oncentratie e nzovoo rt.

Hierdoor 

ontstaan lok ale elektroch emische ce llen, een soo rt 

batterijtjes van potentiaalverschillen waardoor een 

elektroche misch corro siecircuit ontstaa t. 

Er zijn ijzeroxiderende bacteriën die onder invloed van 

onder andere CO2 ijzerroest veroorzaken.

www.corrosiehelpdesk.nl toont op de pagina

RVStoepassingen/voedingsindustrie het resultaat van

badsgewijs reinigen, beitsen en passiveren, uitgevoerd bij de

VECOM -groep, vestiging Maassluis (www.VECOM.nl).

Het chem isch domp elreinigen her stelt de opp ervlaktereinh eid

van de materialen ook op moeilijk bereikbare plekken. De

beitsdompeling en passiveerdompeling geven het RVS

vervolgens het oorspronkelijke corrosiebestendige karakter

volledig terug.

Casus P alingkw ekerij

Het betreft een palingkwekerij in een hal die uit twee

gescheiden delen bestaat. In het ene deel van de hal zijn

diverse betonnen bakken gesitueerd waarin de paling

gekweekt wordt, het beton heeft geen beschermende coating.

Boven deze bakken is een verzinkte stalen constructie met
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          Door ijzeroxide aangeta ste kap (foto: Vecom, Ma assluis).

   

      

   

Dompelbeitsproces bij onderdeel circulatiesysteem (foto: Vecom Maassluis)
             Grondig gereconditioneerde schachten (foto: Vecom Maassluis).

eveneens verzinkte roosters geplaatst zodat men over de

bakken he en kan lop en ter contro le. In deze ru imte

bevinden  zich een aan tal RVS a pparaten  die niet tot weinig

corrosie vertonen.

In het andere deel bevindt zich de waterzuivering, door het

toevoegen van polymeren en ijzerchlorides vindt de

zuivering plaats.  �s Zomers wordt het hier tussen de 35 en

40 graden met een geschatte relatieve vochtigheid van circa

75 %. De normale binnentemperatuur ligt rond de 25

graden.

In deze ruimte bevinden zich de aangetaste apparaten,

waarvan de foto een goed beeld geeft. De delen die zich

onder water bevinden vertonen geen aantasting. De boven

water gepla atste delen ve rtonen de m eeste corro sie

veroorzaakt door een nevel. Het bron water dat men

gebruikt po mpt men z elf op, waarn a het ontijzer d wordt.

De diagnose is dat er ijzerchloriden verneveld worden,

hetgeen tot een enorm corrosieve omgeving leidt voor het

opgestelde roestvast staal. De oplossing zou zijn te beitsen

en passiveren, maar voor een structurele verbetering zal

men moeten voorkomen dat roestvast staal aan vernevelde

ijzerchlorid e blootge steld word t.

Meer informatie:

Vecom Metal Surface Treatment, tel. 010-5930299

website www.vecom.nl 

Corrosie vragen, zie w ebsite: www.corrosiehelpdesk.nl

In oktobe r 2001 v erscheen e en artikel van C oating Ke nnis

Transfer over dit onderwerp in Bakkerijwereld.

Exemplaren zijn op te vragen bij de redactie:

Bakker swereld, dh r. Leijten, tel. 03 14-349 975, em ail:

bakkerswereld@ebi.nl

Stichting PAVO (Procestechniek en  � Automatisering

Voedingsmiddelenindustrie), Document 15, Bepaling van

in-place reinigbaarheid van middelgrote apparatuur in de

voedingsmiddelenindustrie onder redactie van European

Hygienic E quipmen t Design G roup EH EDG , Amersfoo rt,

april 1999, tel. 033-4637977, fax 033-4637976

Web site: www.stichtingpavo.nl 

Van 14 t/m 16  november is er in De n Haag het Stainless

Steel W orld Co ngres, 

zie website:  www.stainless-steel-world.org
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