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Εισαγωγή 

  Η εκθάληζε εξπζξώλ ρξσκαηηζκώλ (αγγι.Rouging)  

ζε επηθάλεηεο κεραλεκάησλ, δνρείσλ, ζπζηεκάησλ 

ζσιελώζεσλ θηι πνπ θαηαζθεπάδνληαη από 

σζηεληηηθά θξάκαηα αλνμείδσηνπ ράιπβα όπσο ΕΝ 

1.4404 /AISI 316L ή παξόκνηα θαη πνπ έξρνληαη ζε 

επαθή κε κέζα όπσο W.F.I  θαη Clean Steam ζηελ 

βηνκεραλία θαξκάθσλ είλαη έλα πνιύ γλσζηό 

θαηλόκελν ην νπνίν έρεη πεξηγξαθεί εθηελώο ζηελ 

παγθόζκηα βηβιηνγξαθία.  

  Απηό ην άξζξν ζηνρεύεη ζηελ παξνρή κηαο 

ζύληνκεο επηζθόπεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ Rouging, λα 

πεξηγξάςεη ηηο πηζαλέο επηπηώζεηο ηνπ θαζώο λα 

αλαθέξεη  ηηο επηινγέο θαζαξηζκνύ (de-rouging) πνπ 

ππάξρνπλ.  

Σημείωση: Γηα επηπιένλ αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

αλαηξέμηε ή δεηήζηε καο ην ελεκεξσηηθό δειηίν 

ΕΔ150001-06.2015 Η Εξύζξσζε ζηα Φαξκαθεπηηθά 

Σπζηήκαηα.  

Rouging and Cleaning (De-rouging). 

  Ο ζρεκαηηζκόο ησλ εξπζξώλ ρξσκαηηζκώλ ζηηο 

επηθάλεηεο ηνπ σηεληηηθνύ αλνμείδσηνπ ράιπβα 

(εηθόλα 1) πάληα εκθαλίδεηαη αξρηθά κε κία κεγάιε 

πεξηνρή νμείδσζεο (θπξίσο νμείδηα ηνπ ζηδήξνπ) ε 

νπνία παξνπζηάδεη κία νκνηόκνξθε εκθάληζε. Απηό 

ζεσξείηαη ε αξρή ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ νπνία 

μεθηλνύλ ηα πξνβιήκαηα  ηα νπνία πξνθαιεί ην 

θαηλόκελν. 

 

 
 

 
 
 
Εικόνα 1.  Σρεκαηηζκόο εξύζξσζεο ζε επηθάλεηεο 
αλνμείδσηνπ ράιπβα ΕΝ 1.4404 / AISI 316L ζε 
εθαξκνγή W.F.I. (Αξηζη. Φση. Σσιήλσζε / Δεμηά 
θση. αληιία αλαθπθινθνξίαο ) 
 
 
  Σνβαξνί θίλδπλνη ζε εμαξηήκαηα ή εγθαηαζηάζεηο 

από ηελ εκθάληζε ηεο εξύζξσζεο  (αγγι.Rouging) 

ππό ηελ έλλνηα νινθιεξσηηθώλ θαηαζηξνθώλ (ζε 

ζύγθξηζε γηα παξάδεηγκα κε ηελ κηθξνδηάβξσζε 

(αγγι. Pitting)) δελ έρνπλ αθόκα θαηαγξαθεί ζε 

πξαθηηθό επίπεδν.   

  Καηάιιειεο κέζνδνη θαζαξηζκνύ ( derouging θαη re-

passivation) κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ γηα ηελ πιήξε 

απνκάθξπλζε ηεο εξύζξσζεο θαη ηελ επαλαθνξά 

ηεο εγθαηάζηαζεο ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε κε πιήξε 

παζεηηθνπνηεκέλεο επηθάλεηεο αλνμείδσηνπ ράιπβα. 

  Η απνκάθξπλζε ηεο εξύζξσζεο  ή derouging όπσο 

είλαη θνηλώο γλσζηή ε δηαδηθαζία απηή, 

πεξηιακβάλεη ρεκηθέο θαη ειεθηξνρεκηθέο (anodic) 

δηαδηθαζίεο. Η δηαδηθαζία Derouging ηξνπνπνηείηαη  

ζύκθσλα κε ηελ εθάζηνηε εγθαηάζηαζε ,ην εμάξηεκα, 

ηελ κνξθνινγία, ηελ ηξαρύηεηα ηεο επηθάλεηαο θαη 

ηελ πξνζβαζηκόηεηα.  
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Γηα ην derouging ζπηεκάησλ W.F.I θαη δεμακελώλ 

απνζήθεπζεο W.F.I ρξεζηκνπνηείηαη έλα ρεκηθό 

δηάιπκα νπδέηεξνπ pH (VHC 4200 Bioderouging / 

Henkel Beiz) θαη ζηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ε 

δηαδηθαζία repassivation κε ηε ρξήζε ρεκηθνύ 

δηαιύκαηνο VHC 4000 Biopassivation. 

 

 
 

              
 
Εικόνα 2. Οη επηθάλεηεο ηεο ζσιήλαο WFI (Άλσ 
θσηνγξαθία) θαη ε αληιία WFI  (Κάησ θσηνγξαθία) 
κεηά από επηηπρεκέλν ρεκηθό derouging θαη 
repassivation κε ρξήζε ρεκηθώλ Henkel Beiz           
VHC 4200 & VHC400. 
 
 
Εκτίμηση επιπτώσεων τοσ Rouging  και κόστος 

καθαρισμού (De-rouging). 

  Εάλ νη ρξσκαηηζκνί  δελ θαζαξίδνληαη (de-rouging) 

ηαθηηθά, ε ξνή ησλ κέζσλ ζα πξνθαιέζεη ζσκαηίδηα 

βαξέσλ κεηάιισλ πινύζηα ζε νμείδην ηνπ ζηδήξνπ ηα 

νπνία θπκαίλνληαη από 0,01 έσο 10 κm (εληόο ησλ 

νξίσλ <50 κm). Τν κέγεζνο είλαη ηέηνην ώζηε λα είλαη 

δπλαηόλ λα μεθνιιήζνπλ από ην εθηεηακέλν ζηξώκα 

εξύζξσζεο (αγγι. Rouge) κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξόλνπ. Τν κέζν πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε απηό (γηα 

παξάδεηγκα, ην WFI) ζα κνιπλζεί από ηα ζσκαηίδηα 

ηνπ rouge. Τα ελ ιόγσ ζσκαηίδηα είλαη γεληθά 

ειεθηξηθά νπδέηεξα θαη δελ ζπκβάιινπλ ζηε 

κεηαβνιή ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο ηνπ WFI. 

  Απηόο ν ηύπνο θζνξάο πνπ πξνθαιείηαη από ην 

ζρεκαηηζκό rouging θαη κε απνηέιεζκα ηε κόιπλζε 

ηνπ WFI / θαζαξνύ αηκνύ πξέπεη λα αμηνινγείηαη κε 

βάζε ηελ εθηίκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο αληηζηνίρσο 

πξαγκαηνπνηώληαο εθηίκεζε θηλδύλνπ. Τα όξηα 

επηκόιπλζεο ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε βαξέα κέηαιια 

θαη κνιπζκαηηθέο νπζίεο θαζνξίδνληαη κε αθξίβεηα 

ζηελ ηξέρνπζα θαξκαθνπνηία θαη ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε απηή.  

  Ωζηόζο, ηο γεγονός όηι η ροή προκαλεί ηη 

μεηανάζηεσζη και ηη διαζπορά ηων ζωμαηιδίων 

rouge ζηο ζύζηημα παραγωγής ειζάγει περαιηέρω 

ζηηήμαηα ζτεηικά με ηις ανηίζηοιτες δεσηερογενείς 

επιπηώζεις ηης ζημίας ποσ προκλήθηκε από ηο 

rouge. 

  Είλαη νινέλα θαη πην πηζαλή ε εκθάληζε 

ζσκαηηδίσλ rouge ζηηο θαζνδηθέο εθαξκνγέο, ζηα 

ζπζηήκαηα πιήξσζεο θαη ζηνπο ζάιακνπο 

απνζηείξσζεο (autoclaves) λα πξνθαιέζνπλ νξαηέο 

ρξσκαηηθέο απνζέζεηο ζε ισξίδεο όπσο απηέο πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζηελ εηθόλα 3 κεηά ηελ δηαδηθαζία 

CIP θαη ηελ μήξαλζε. Οη εθηεηακέλεο θόθθηλεο-θαθέ 

απνρξώζεηο ζηηο επηθάλεηεο αλνμείδσηνπ ράιπβα  νη 

νπνίεο εκθαλίδνληαη απνηεινύλ πεξηνρέο πνπ είλαη 

ζπρλά ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθέο γηα ηα θξηηήξηα 

νπηηθήο απνδνρήο θαηά ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

επηθύξσζεο ηνπ θαζαξηζκνύ (cleaning validation).  
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  Σπλήζσο είλαη δπλαηόλ λα αληρλεπζνύλ ίρλε 

ζσκαηηδίσλ rouge πνπ είλαη πινύζηα ζε νμείδην 

ζηδήξνπ κε ηξίςηκν ησλ επηθαλεηώλ κε έλα θαζαξό 

παλί. 

 
 

 
 

 
 
 
Εικόνα 3. Απεηθόληζε ησλ ισξίδσλ ζε κηα επηθάλεηα 
δεμακελήο από αλνμείδσην ράιπβα κεηά από αξθεηέο 
δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνύ CIP (άλσ θση.) θαη ίρλε 
θόθθσλ ζε έλα ζάιακν απνζηείξσζεο κεηά από 
αξθεηνύο θύθινπο εξγαζίαο (θάησ θση.) 
 
 
  Τα απνηειέζκαηα ηεο δεπηεξνγελνύο θζνξάο έρνπλ 

επίζεο θαηαζηεί εκθαλή ζε απνκνλσκέλα 

πεξηζηαηηθά όηαλ αληρλεύνληαη θόθθηλνη - θαθέ 

δαθηύιηνη / ζσκαηίδηα γύξσ από ην ηειείσκα ηνπ 

πγξνύ ζηελ άλσ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηεο 

ζπζθεπαζία π.ρ θηαιίδηα ή ζάθνη απνζήθεπζεο. 

Αλαιύζεηο θαζκαηνζθνπίαο αθηηλώλ Χ ησλ 

δαθηπιίσλ απηώλ έρεη επίζεο εληνπίζεη ηελ ύπαξμε 

νπζηώλ πνπ είλαη πινύζηεο ζε νμείδην ηνπ ζηδήξνπ. 

 
  Οη αλσκαιίεο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο  νπηηθήο εμέηαζεο ηνπ θαζαξηζκνύ ζηελ θάζε ηεο 

επηθύξσζεο ηνπ θαζαξηζκνύ (Cleaning Validation) 

είλαη εμαηξεηηθά απνδηνξγαλσηηθέο θαζώο θαη 

δαπαλεξέο θαη ρξνλνβόξεο. Απαηηνύλ επαθόινπζεο 

δηαδηθαζίεο δνθηκώλ θαη θξηηήξηα απνδνρήο πνπ 

είλαη πάληνηε πην πνιύπινθα από κηα απιή νπηηθή 

επηζεώξεζε, εηδηθά επεηδή δελ είλαη πάληα γλσζηό 

πνηεο νπζίεο πξνθάιεζαλ ηε κόιπλζε. 

  Η κόιπλζε πνπ κπνξεί λα εληνπηζηεί ζε κνλάδεο 

πνπ έρνπλ ζπζθεπαζηεί θαη ίζσο ήδε έρνπλ 

απνζηαιεί είλαη εμαηξεηηθά θξίζηκε θαη πεξηιακβάλεη 

αμηνζεκείσηεο επηπηώζεηο ζην θόζηνο γηα κέηξα 

επαλόξζσζεο θ.ιπ., πέξαλ ηεο βιάβεο ηεο εηθόλαο 

ηεο εηαηξείαο, ηνπ πξντόληνο θηι. 

  Σε αληίζεζε κε απηό, είλαη δπλαηόλ λα 

πξνγξακκαηηζηνύλ πεξηνδηθέο δηαδηθαζίεο 

απνκάθξπλζεο ηνπ rouging (de-rouging) θαη 

επαλαπαζηηηθνπνίεζεο (re-passivation) πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί κε αθξίβεηα γηα ηελ επεξεαζκέλε 

κνλάδα θαη εμαξηήκαηα όπσο γηα παξάδεηγκα νη 

ζάιακνη απνζηείξσζεο (Εηθόλα 4). Οη δηαδηθαζίεο 

απηέο είλαη δηαρεηξίζηκεο από πιεπξάο θόζηνπο, 

κπνξνύλ λα ζρεδηαζηνύλ θαη λα πινπνηεζνύλ ζε 

εύινγν δηάζηεκα θαη ηειηθά λα δηαζθαιηζηεί όηη ζα 

απνθεπρζνύλ ηπρόλ επαθόινπζα πξνβιήκαηα. 
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Εικόνα 4 : Αλνμείδσηνο ζάιακνο απνζηείξσζεο 
(autoclave) πξηλ από (Άλσ θση.) θαη κεηά από de-
rouging (Κάησ θση.) ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ππεξεζίεο 
Steri-Protect  ηεο HENKEL Beiz. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 Οη δηαδηθαζίεο απνκάθξπλζεο ηνπ rouging θαη 

επαλαπαζηηηθνπνίεζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

έθπιπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο  ζηελ επηζπκεηή 

αγσγηκόηεηα, πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο ζηηο 

ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο (SOP) θαη νη 

παξάκεηξνη ηεο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ 

εθηέιεζε απηώλ ησλ ιεηηνπξγηώλ. Λεπηνκεξείο 

πεξηγξαθέο θαη θσηνγξαθίεο ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ θαζαξηζκνύ πεξηιακβάλνληαη ζηα έγγξαθα 

ηεθκεξίσζεο. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ Rouging θαη ηελ 

επαλαπαζηηηθνπνίεζε, ηα πξντόληα θαη ηεο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνπκε κπνξείηε λα βξείηε ζηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: 

 

Υπεύθσνος Επικοινωνίας: Απόζηνινο Κπξηάθνπ 

Τηλέυωνο: 210 5595918 

Email: a.kyriakoy@inoxstyle.gr 

Web Site: Derouging Services 

 
 H Inox Style είλαη επίζεκνο ζπλεξγάηεο θαη 
απνθιεηζηηθόο αληηπξόζσπνο ηεο 

 

Web Site: https://henkel-epol.com/en/

 

***ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ*** 
Παξαθαινύκε πξνσζήζηε έλα αληίγξαθν ηνπ παξόληνο  ελεκεξσηηθνύ δειηίνπ ζε θάζε ζπλεξγάηε εληόο ηεο εηαηξίαο πνπ 
πηζαλόλ λα ηνλ ελδηαθέξεη. Επραξηζηνύκε. 

mailto:a.kyriakoy@inoxstyle.gr
https://meds.inoxstyle.gr/yphresies/derousing-passivation/
https://henkel-epol.com/en/

