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Εισαγωγή 

Είναι γνωστό πως η Βιομηχανία Φαρμάκων 

μέσω των παραγόμενων φαρμακευτικών 

προϊόντων συμμετέχει ενεργά στην 

διασφάλιση και τη βελτίωση της 

ανθρώπινης ζωής. Ως εκ τούτου τα υλικά 

και οι διαδικασίες οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των 

εγκαταστάσεων και των εξοπλισμών 

παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων 

είναι καθοριστικής σημασίας και έχουν 

κρίσιμο ρόλο στην παραγωγή ασφαλών και 

αποτελεσματικών τελικών προϊόντων. 

Ως επί το πλείστον οι σωληνώσεις, τα 

εξαρτήματα, οι βαλβίδες, τα δοχεία και οι 

λοιποί εξοπλισμοί επεξεργασίας οι οποίοι - 

είτε άμεσα είτε έμμεσα - εμπλέκονται στη 

διαδικασία παραγωγής φαρμακευτικών 

προϊόντων, είναι κατασκευασμένοι από 

ανοξείδωτους ωστενιτικούς  χάλυβες, με 

συνηθέστερο τύπο τον AISI 316L (EN 

1.4404).  

Το παρόν άρθρο καταπιάνεται με το 

φαινόμενο της Ερύθρωσης (αγγλ. Rouging) 

το οποίο εμφανίζεται στους ανοξείδωτους 

χάλυβες των συστημάτων υψηλής 

καθαρότητας (αγγλ. High Purity Systems) 

φαρμακευτικών εφαρμογών, όπως είναι τα: 

 Δίκτυα διανομής απιονισμένου / 

υπερκαθαρού και ενέσιμου νερού / 

καθαρού ατμού (Purified Water / 

High Purified Water / WFI / Clean 

Steam). 

 Αποθηκευτικά συστήματα 

φαρμακευτικών νερών υψηλής 

καθαρότητας. 

 Συστήματα κυκλοφορίας καθαρών 

μέσων (αντλίες  κ.α.). 

 Εξαρτήματα, όργανα και αισθητήρια 

συστημάτων φαρμακευτικών νερών 

υψηλής  καθαρότητας. 

 

Σκοπός του άρθρου είναι ο αναγνώστης: 

 Να αποκτήσει μία ξεκάθαρη εικόνα 

για το τι είναι το φαινόμενο της 

Ερύθρωσης (αγγλ. Rouging). 

 Να γνωρίσει τους πιθανούς 

κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν για 

το φαρμακευτικό προϊόν σε 

περιπτώσεις εμφάνισης του 

φαινομένου. 

 Να πληροφορηθεί για τους τρόπους 

διαχείρισης και ελέγχου του 

φαινομένου καθώς και τις τεχνικές 

αποκατάστασης των εξοπλισμών 

στους οποίους έχει αυτό εμφανιστεί. 

 

Τι είναι η Ερύθρωση (Rouging); 

Η Ερύθρωση των υψηλής καθαρότητας 

φαρμακευτικών συστημάτων είναι ένας 

γενικός όρος ο οποίος χρησιμοποιείται για 

να περιγράψει την  εμφάνιση διαφόρων 

χρωματισμών στις μεταλλικές επιφάνειες οι 

οποίες έρχονται σε επαφή με το εκάστοτε 

προϊόν.[1] 

 

Εικόνα 1. Εμφάνιση του φαινόμενου της 

Ερύθρωσης σε φτερωτή αντλίας υγιεινού 

τύπου (sanitary). 

 



 

InoxStyle-Kyriakou                                                                                                 ΕΔ15001 – Ιούλιος 2015 

Σελίδα 3 από 8 

 

Σύσταση της  Ερύθρωσης (Composition 

of Rouging). 

Η Ερύθρωση δεν είναι ένα είδος διάβρωσης 

αλλά είναι το εμφανές αποτέλεσμα της 

διάβρωσης. Γενικά μπορούμε να πούμε 

πως η διάβρωση είναι το αποτέλεσμα που 

έχει η επίδραση του νερού, του αέρα ή 

διαφόρων χημικών σε μία μεταλλική 

επιφάνεια. Ο συνδυασμός ριζών υδροξυλίου 

(ΟΗ) με μεταλλικά οξείδια προκαλεί την 

διάβρωση. Η διάβρωση του ανοξείδωτου 

χάλυβα 316L είναι αποτέλεσμα σιδηρούχων 

οξειδίων, οξειδίων του νικελίου, του 

χρωμίου και του μολυβδαινίου. Όλα αυτά τα 

οξείδια είναι συστατικά της Ερύθρωσης με 

κυριότερο συστατικό τα οξείδια σιδήρου 

μιας και ο σίδηρος είναι το βασικό συστατικό 

του ανοξείδωτου χάλυβα.[2] 

 
Εικόνα 4. Δημιουργία μεταλλικών οξειδίων 
κατά την επαφή της επιφάνειας με το νερό.[2] 

Ταξινόμηση Ερύθρωσης (Classification 
of Rouging). 
 
 

Η εμφάνιση του φαινομένου της 

Ερύθρωσης εξαρτάται από κάποια 

λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος 

νερού. Κάποιοι παράγοντες οι οποίοι 

επηρεάζουν την ανάπτυξη του φαινομένου 

είναι η θερμοκρασία, ο ρυθμός της ροής, ο 

χρόνος παραμονής κ.α. 

Η Βιομηχανική εμπειρία έχει δείξει ότι τα 
συστήματα με υψηλότερες θερμοκρασίες 
νερού παρουσιάζουν συντομότερα το 
φαινόμενο και σε υψηλότερα επίπεδα. 
Ταυτόχρονα, το φαινόμενο εμφανίζεται με 
χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και σε 
συστήματα με θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
Γενικότερα, πρόκειται για ένα φαινόμενο του 
οποίου η προέλευση δεν έχει τεκμηριωθεί 
πλήρως επιστημονικά έως σήμερα.  
Εν προκειμένω για να βοηθηθούμε στη 

ταυτοποίηση των εναποτεθέντων 

σωματιδίων Ερύθρωσης, οι διάφοροι τύποι 

Ερύθρωσης οι οποίοι εμφανίζονται 

κατηγοριοποιούνται με βάση τη ταξινόμηση 

την οποία δημιούργησε ο ISPE* και 

περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: 

 

Εικόνα 2. Πυθμένας Δοχείου με Εμφανείς 

Αποχρωματισμούς. 

 

Εικόνα 3. Εσωτερικό Τμήμα Σωληνώσεων 

Δικτύου με Εμφανή Επίστρωση Ερύθρωσης. 
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 Class I - Μεταναστευτική Ερύθρωση 

(αγγλ. Migratory Rouge). H Ερύθρωση 

αποτελείται από διάφορα οξείδια και 

υδροξείδια αντίστοιχων μετάλλων, με πιο 

διαδεδομένα αυτά του Σιδήρου. Κατά κύριο 

λόγο εμφανίζονται με ένα πορτοκαλί έως 

κόκκινο-πορτοκαλί χρώμα, έχουν 

σωματιδιακή φύση και τείνουν να 

μεταναστεύουν από τα αρχικά σημεία των 

επιφανειών του μετάλλου από το οποίο 

προέρχονται. Τα σωματίδια αυτά μπορούν 

να αφαιρεθούν από την επιφάνεια, 

αφήνοντας τη σύσταση του ανοξείδωτου 

χάλυβα αμετάβλητη.  

 Class II – Επί τόπου Οξείδωση των 

Μη – Παθητικοποιημένων επιφανειών. 

Πρόκειται για μία μορφή δραστικής 

διάβρωσης. Η εμφάνιση οξειδίων του 

σιδήρου ή αιματίτη (Fe2O3) είναι η πιο 

συχνή. Σε αυτή τη περίπτωση εμφανίζεται 

ένα φάσμα χρωμάτων το οποίο 

περιλαμβάνει πορτοκαλί, κόκκινο, μπλε, 

μωβ, γκρι και μαύρο χρώμα. Συνήθως είναι 

αποτέλεσμα της προσβολής της επιφάνειας 

του ανοξείδωτου χάλυβα από κάποιο 

χλωριούχο υλικό. Σε αντίθεση με τη Class Ι, 

εδώ η Ερύθρωση είναι αναπόσπαστη από 

την επιφάνεια στην οποία παρουσιάζεται και 

συνήθως εμφανίζεται σε μηχανικά 

στιλβωμένες επιφάνειες είτε όταν η 

αλληλεπίδραση της επιφάνειας με το ρέον 

προϊόν έχει προκαλέσει φθορά στο 

παθητικοποιημένο στρώμα του ανοξείδωτου 

χάλυβα. 

 Class III – Παραγωγή Μαύρου 

Οξειδίου από Θερμή Οξείδωση. Πρόκειται 

για καταστάσεις επιφανειακής οξείδωσης 

οφειλόμενες σε συνθήκες υψηλών 

θερμοκρασιών όπως για παράδειγμα σε 

συστήματα καθαρού ατμού. Καθώς τα 

στρώματα της Ερύθρωσης πυκνώνουν, 

εμφανίζονται χρωματισμοί χρυσού, μπλε και 

ποικίλων αποχρώσεων του μαύρου. Αυτή η 

επιφανειακή οξείδωση αποτελεί ένα 

σταθερό φιλμ και σπάνια εμφανίζεται σε 

σωματιδιακή μορφή. Είναι μία εξαιρετικά 

σταθερή μορφή Μαγνητίτη (Fe3O4). 

 

 

Παθητικό Στρώμα Ανοξείδωτων 

Χαλύβων (Stainless Steel Passive 

Layer). 

Για την πλήρη κατανόηση της επίδρασης 

των φαρμακευτικών διαδικασιών στους 

ανοξείδωτους χάλυβες κρίνεται απαραίτητη 

η σύντομη αναφορά σε δύο από τα βασικά 

συστατικά του συνηθέστερου τύπου 

ανοξείδωτου χάλυβα AISI 316L . 

Χρώμιο(Cr): Είναι το στοιχείο το οποίο δίνει 

στους χάλυβες την ανοξείδωτη ( αγγλ. 

Corrosion Resistance) φύση τους. Επίσης 

συμβάλει στη δημιουργία ενός στρώματος 

συμπλέγματος οξειδίων του χρωμίου 

γνωστό και ως Παθητικό Στρώμα (αγγλ. 

Passive Layer). 

Νικέλιο (Ni): Λειτουργεί ως σταθεροποιητής 

της ωστενιτικής δομής του κράματος η 

οποία δίνει στο χάλυβα τη μη-μαγνητική του 

ιδιότητα καθώς και το καθιστά κατεργάσιμο 

σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών. 

Η αντοχή στη διάβρωση των ανοξείδωτων 

χαλύβων οφείλεται σε ένα παθητικό στρώμα 

(αγγλ. Passive Layer) το οποίο εμφανίζεται 

με φυσικό τρόπο στις επιφάνειες του 

χάλυβα. Οι ανοξείδωτοι χάλυβες αυτό-

παθητικοποιούνται φυσικά όταν μία καθαρή 

επιφάνεια εκτεθεί σε περιβαλλοντικές 

συνθήκες οι οποίες μπορούν να παρέχουν 

αρκετό οξυγόνο ώστε να δημιουργηθεί ένα 

στρώμα (layer)  οξειδίων του χρωμίου στην 

επιφάνεια του χάλυβα.[4] 
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Ο απαιτούμενος χρόνος εμφάνισης του 

παθητικού στρώματος σε μία επιφάνεια 

εξαρτάται από την ποσότητα του οξυγόνου 

η οποία είναι διαθέσιμη στο εγγύς 

περιβάλλον. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας 

μπορεί να διαρκέσει από ένα μικρό χρονικό 

διάστημα έως ένα διάστημα περίπου 4 

εβδομάδων.[5]     

 

Εικόνα 5. Αναπαράσταση διαδικασίας  
αυτοπαθητικοποίησης  του ανοξείδωτου 
χάλυβα. [4] 
 

Παθητικοποίηση Επιφανειών 

Ανοξείδωτου Χάλυβα (Passivation of 

Stainless Steel Surfaces). 

Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της 

εμφάνισης της Ερύθρωσης και της 

κατάστασης του παθητικοποιημένου 

στρώματος των επιφανειών του 

ανοξείδωτου χάλυβα. 

Σε ένα σύστημα διεργασιών, (αγγλ. Process 

System) το παθητικό στρώμα του 

ανοξείδωτου χάλυβα επηρεάζεται από την 

αλληλεπίδραση του ρέοντος υλικού (π.χ. 

απιονισμένου νερού) με τις επιφάνειες του 

ανοξείδωτου χάλυβα. Ένα καλά 

παθητικοποιημένο σύστημα θα εμφανίσει 

Ερύθρωση σε μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα από ότι ένα σύστημα με φθορές 

στο παθητικό στρώμα. 

Το παθητικό στρώμα της επιφάνειας μπορεί 

να επανέλθει τεχνητά. Η διαδικασία της 

επαναφοράς αυτής είναι γνωστή ως 

Passivation. 

Η διαδικασία του Passivation 

πραγματοποιείται με την εφαρμογή 

ορισμένων χημικών οξέων, με συνηθέστερο 

αυτό του νιτρικού οξέος, είτε άλλων 

ουδέτερων χημικών προϊόντων στις 

επιφάνειες του ανοξείδωτου χάλυβα. 

Επίδραση της Ερύθρωσης στο Τελικό 

Προϊόν.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι 

χρωματισμοί οι οποίοι εμφανίζονται κατά 

την εξέλιξη του φαινομένου, αποτελούνται 

από διάφορες μορφές οξειδίων και 

υδροξειδίων Σιδήρου, Νικελίου και Χρωμίου. 

Λόγω της πολύ χαμηλής διαλυτότητας των 

ιόντων αυτών των ενώσεων δεν 

παρατηρείται κάποια αρνητική επίπτωση 

στη ποιότητα του νερού, από χημικής 

άποψης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και 

Αμερικάνικη Φαρμακοποιία (USP, Eu. Ph. 

Monographs) νερά τα οποία προέρχονται 

από συστήματα προσβαλλόμενα από 

Ερύθρωση δεν απορρίπτονται, εφόσον οι 

τιμές βαρέων μετάλλων παραμένουν εντός 

ορίων.  

Ο ουσιαστικότερος κίνδυνος ο οποίος 

μπορεί να προκύψει στα συστήματα με 

Ερύθρωση είναι η μεταφορά σωματιδίων 

"χρωματισμού" από το σύστημα στο 

τελικό προϊόν. Το σύνηθες μέγεθος των 

σωματιδίων αυτών είναι από το 0,01μm έως 

τα 10μm. Σε περιπτώσεις όπου τα 

σωματίδια είναι ορατά με οπτικό έλεγχο 

(εμφάνιση χρωματισμών), το μέγεθος των 

σωματιδίων είναι περίπου 50μm. 

Για το λόγο αυτό, τα συστήματα 

φαρμακευτικών διεργασιών θα πρέπει να 

παρακολουθούνται στενά για ενδεχόμενη 

εμφάνιση Ερύθρωσης και σε περιπτώσεις 

ανίχνευσης θα πρέπει να λαμβάνονται τα 

κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης του 

φαινομένου. 
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Ανίχνευση του Φαινομένου της 

Ερύθρωσης. 

Υπάρχουν συσκευές οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση της 

εμφάνισης του φαινομένου και του 

προσδιορισμού του επιπέδου στο  οποίο 

βρίσκεται το φαινόμενο. 

Η αρχή μέτρησης αυτών των συσκευών 

γραμμής (αγγλ. In-line Devices) είναι η 

ανάκλαση της λάμψης των επιφανειών. 

Ανιχνεύονται τα επίπεδα λάμψης και η 

ένταση της λάμψης. Μια γυαλιστερή 

επιφάνεια παρουσιάζει μία πολύ καλύτερη  

αντανάκλαση από ότι μια επιφάνεια η οποία 

έχει ήδη αποχρωματιστεί με οξείδιο του 

σιδήρου και είναι επικαλυμμένη με 

σωματίδια Ερύθρωσης.  

 

 

 

Εικόνα 6. Συσκευή In-Line 

Παρακολούθησης Ερύθρωσης σε 

Συστήματα Φαρμακευτικών Νερών (αγγλ. 

Pharmaceutical Waters). Μοντέλο HPLG- 

Henkel GmbH & Co.KG. 

 

 

 

Τα διαφορετικά επίπεδα Ερύθρωσης τα 

οποία προϋπάρχουν αποθηκευμένα στη 

συσκευή συγκρίνονται με τα μετρούμενα 

επίπεδα και απεικονίζονται οπτικά   όπως 

εμφανίζεται στην εικόνα 7. 

 

Εικόνα 7. Οπτική Απεικόνιση Μετρούμενου 

Επιπέδου Ερύθρωσης. 

Η ανίχνευση με συσκευές γραμμής 

προσφέρουν μία σειρά πλεονεκτημάτων, 

ορισμένα εκ των οποίων αναφέρονται 

παρακάτω. 

 Ανίχνευση φθοράς στην επιφάνεια 

χωρίς να επιβάλλεται επέμβαση στο 

σύστημα. Δεν απαιτείται η διακοπή 

ανακυκλοφορίας, η απεγκατάσταση 

σωληνώσεων, αντλιών κτλ. για τη 

διεξαγωγή ελέγχου. 

 Έγκαιρη ενημέρωση ώστε να 

σχεδιαστούν μέτρα επιδιόρθωσης 

και συντήρησης (Derouging / 

Repassivation). 

 Βελτιστοποίηση προϋπολογισμών οι 

οποίοι αφορούν μέτρα συντήρησης. 

Εντοπισμός του επιπέδου φθοράς 

και προγραμματισμός  συντήρησης 

όταν αυτή πραγματικά απαιτείται. 

 Εξαιρετικά απλός χειρισμός. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ 

ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://meds.inoxstyle.gr/syskeui-elegxou-

diktyou-henkel/ 
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Καταπολέμηση της Ερύθρωσης. 

Η προστασία ενός συστήματος από το 

φαινόμενο της Ερύθρωσης μπορεί να 

επιτευχθεί με συνεχή παρακολούθηση, 

προληπτικούς ελέγχους και διορθωτικές 

επεμβάσεις όταν αυτές απαιτούνται. Δεν 

είναι δυνατό να παρθούν κάποια μέτρα με 

τα οποία να αποτραπεί εξαρχής η εμφάνιση 

του φαινομένου.  

Στην περίπτωση κατά την οποία εμφανισθεί 

στις επιφάνειες του συστήματος κάποια 

επίστρωση Ερύθρωσης θα πρέπει να 

εφαρμοστούν μέτρα αποκατάστασης των 

επιφανειών. Η διαδικασία απομάκρυνσης 

των στρώσεων Ερύθρωσης από ένα 

σύστημα είναι γνωστή με τον αγγλικό De-

Rouging και μπορεί να επιτευχθεί με χημικό 

καθαρισμό, εφαρμόζοντας στο σύστημα 

κάποιους κύκλους "ξεπλύματος" με χημικά 

μέσα τα οποία διαλύουν και απομακρύνουν 

τις επιστρώσεις Ερύθρωσης χωρίς να 

προκαλούν φθορές στις επιφάνειες του 

ανοξείδωτου χάλυβα.[3]. 

Σε συνέχεια της διαδικασίας του De-

Rouging και για να εξασφαλιστεί η 

επαναφορά του αρχικού επιπέδου 

παθητικότητας των επιφανειών, 

εφαρμόζεται διαδικασία Re-Passivation. 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως για τις ως άνω 

διαδικασίες θα πρέπει να τηρούνται 

τεκμηριώσεις σύμφωνες με τις 

φαρμακευτικές προδιαγραφές καθώς και να 

πραγματοποιούνται οι απαραίτητες 

διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται από τους 

εκάστοτε τοπικούς νόμους και αφορούν την 

εναπόθεση των χημικών υπολειμμάτων στο 

περιβάλλον. 
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Επεξηγήσεις 

* ISPE: International Society for Pharmaceutical Engineering 
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*** ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ *** 
Παρακαλούμε προωθήστε ένα αντίγραφο του παρόντος  ενημερωτικού δελτίου σε κάθε συνεργάτη 
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