
Το σύστημα ελέγχου των παθητικών 

στρώσεων στις επιφάνειες 

ανοξείδωτου χάλυβα.



Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων ποιότητας των νερών υψηλής καθαρότητας 
και χαμηλής περιεκτικότητας οξυγόνου στα φαρμακευτικά συστήματα, ένας εξίσου 
σημαντικός έλεγχος ο οποίος πρέπει να πραγματοποιείται, εκτός από τον μικροβιολογικό 
έλεγχο και τον έλεγχο της αγωγιμότητας, είναι και o συνεχής έλεγχος της παθητικής 
στρώσης (passive layer) των επιφανειών του ανοξείδωτου χάλυβα ώστε να προληφθεί 
μία πιθανή εμφάνιση  «χρωματισμών», γνωστό και ως φαινόμενο Rouge.

Το πιο γνωστό πρόβλημα στα ανοξείδωτα δίκτυα σωληνώσεων είναι η αλλοίωση του 
ιδανικού και ανθεκτικού στη διάβρωση, παθητικού στρώματος (chrome oxide prima-
ry layer) το οποίο υπάρχει στις επιφάνειες των ανοξείδωτων χαλύβων (AISI 316 L 
και άλλα κράματα ανοξείδωτων χαλύβων). Όταν υπάρχει επαφή μεταξύ προϊόντος 
όπως είναι τα φαρμακευτικά νερά με μία διαβρωμένη επιφάνεια τότε δημιουργείτε 
μία οξειδωμένη δευτερογενή στρώση η οποία εκδηλώνεται με το αποκαλούμενο 
«φαινόμενο χρωματισμού» (Rouge-Effect). Το φαινόμενο αυτό περιγράφει τον 
σχηματισμό σωματιδίων βαρέων μέταλλων οξειδίου τα οποία αποσπώνται από την 
επιφάνεια του χάλυβα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στη ροή και 
πιθανά προβλήματα στο τελικό προϊόν.
Η διαδικασία συνοδεύεται 
από τις ακόλουθες αλλαγές 
των χαρακτηριστικών του 
ανοξείδωτου χάλυβα:
• Αλλαγή του χρώματος της 
επιφάνειας από διάφανο σε 
κοκκινωπό-καφέ.
• Αλλαγή της μορφολογίας της 
επιφάνειας.
• Αλλαγή της τοπογραφίας της 
επιφάνειας (σε μικροσκοπικό 
εύρος).
• Αλλαγή των οπτικών 
χαρακτηριστικών της ανάκλασης.
• Αλλαγή της αντίστασης στη 
διάβρωση.
• Αλλαγή τοπικά του ηλεκτρικού 
δυναμικού / επίπεδα 
παθητικοποίησης κ.λπ.

Συστήματα Καθαρών / 
Υπερκάθαρων Φαρμακευτικών 

Υδάτων.

Αλλαγή / μετάλλαξη του παθητικού 
στρώματος. 



Η συσκευή HPLG αναπτύχθηκε ώστε να μετράει και να 
καταγράφει τη διαδικασία μείωσης / μετάλλαξης του 
παθητικού στρώματος ( φαινόμενο “Rouge”)  και σε 
πραγματικό χρόνο να προλαμβάνονται τα απαραίτητα 
διορθωτικά μέτρα για την προστασία του δικτύου.

Η χρήση του συστήματος HPLG εντός των φαρμακευτικών συστημάτων σε διαφορετικές 
θέσεις παρέχει τη δυνατότητα:

•    Να ελέγχουμε τις αλλαγές της παθητικής στρώσης με την πάροδο του χρόνου.
• Την έναρξη έγκαιρων συστηματικών μετρήσεων με προκαθορισμένες 
προθεσμίες για την αποκατάσταση της παθητικής κατάστασης με απλό τρόπο.
•   Αυξημένη ασφάλεια της διαδικασίας, σύμφωνα με το USP (United States 
Pharmacopoeia).
• Ασφαλής προστασία του εξοπλισμού και των συσκευών σε φαρμακευτικές 
εφαρμογές.

Η παρακολούθηση της αγωγιμότητας, της αναλογίας TOC και ο έλεγχος του παθητικού 
στρώματος των επιφανειών είναι ένα λογικό βήμα προς τον  on-line έλεγχο του συνόλου 
των διαδικασιών  ενός συστήματος φαρμακευτικών νερών.

H συσκευή είναι εύκολο να 
εγκατασταθεί στο σύστημα 
σωληνώσεων μέσω Tri-Clamp.

• Συμπαγές σώμα από 
ανοξείδωτο ατσάλι 
(τορνιρισμένο /στιλβωμένο).

• Πλαστικό ή ανοξείδωτο κάλυμμα
• Tri-Clamp σύνδεση με το 

σύστημα σωληνώσεων.
• Ηλεκτρικό κονέκτορα για τη 

σύνδεση με τη μονάδα ελέγχου.
• Συνδέσεις διαθέσιμες στα 

ακόλουθα πρότυπα: DIN / ISO / 
IMPERIAL.



Συσκευή ελέγχου. 

• Δυνατότητα Τοποθέτησης σε τοίχο ή 
σωλήνα.

• Σύνδεση μέσω καλωδίου με τη βασική 
μονάδα.

• Διαστάσεις: 150 x 90 x 30 mm.
• Αυτόνομη λειτουργία ή λειτουργία σε 

δίκτυο.
• Λειτουργία με μπαταρία ή με εξωτερική 

τροφοδότηση.
• Σαφής πίνακας ελέγχου με οθόνη LED.
• Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων σε 

υπολογιστή.
• Λογισμικό.
• Συνεχής πληροφόρηση της κατάστασης 

της επιφάνειας.

Στάδια ΈνδειξηςΠαθητικοποίησης.



1. Αυτόνομη Συσκευή Ελέγχου από μεγάλη απόσταση.

2. Δίκτυο Συσκευών Ελέγχου με Εξωτερικό Ελεγκτή.

3. Δίκτυο Συσκευών Ελέγχου με Built-in Ελεγκτή.


