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Stal nierdzewna jest powszechnie używana w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym, 
w których obróbka powierzchni tej stali jest niezwykle ważna, a aspekty higieniczne są 
priorytetem. Jednym ze zjawisk, które pojawia się na powierzchni stali nierdzewnej, prawie 
wyłącznie w wymienionych branżach jest rouging. 

Chimimeca Polska:
skuteczne procedury/ sposoby/ metody derougingu

ROUGING - czyszczenie i usuwanie

Rouging to czerwonawo-brązowa warstewka tlen-
ków i wodorotlenków, która występuje najczęściej 

w ultra czystych systemach wodnych. Tworząca się na 
powierzchni metalu warstwa o grubości ok. 0.1-10 μm 
składająca się głównie z tlenków żelaza: – Wodorotle-
nek żelaza (III) (Fe(OH)3), – Hydroksytlenek żelaza Geo-
tyt (FeO(OH)), – Tlenek żelaza (II) Wustyt (FeO),– Tle-
nek żelaza (III) Hematyt (Fe2O3), – Tlenek żelaza (II/III) 
Magnetyt ((Fe2+Fe3+)O4), ale może również zawierać 
związki chromu, niklu, molibdenu i inne. Charaktery-
styczne jest jednolite zabarwienie całej powierzchni - 
od czerwonego lub pomarańczowego do koloru ciemnej 
cegły, w zależności od jonowego stanu różnych warstw 
tlenków i ich grubości. Ciemny fi oletowy lub czarny ro-
uging występuje w systemach pary w związku z wyż-
szymi temperaturami. 

Mimo, że przebarwienie rurociągów, armatury i 
zbiorników ze względu na odkładanie się „różu” nie 
powoduje przyśpieszonej korozji stali nierdzewnej, to 
wszelkie zanieczyszczenia produktu gotowego lub pół-
produktu stają się już dużym problemem, gdyż nawet 

bardzo małe ilości jonów metali mogą znacząco wpły-
wać na ich stabilność. 

Problem jest o tyle poważny, że zabrudzeń nie da się 
usunąć nawet dzięki regularnemu używaniu systemów 
CIP, ani przez wycieranie.

Zazwyczaj nie ma jednej przyczyny powstawania 
rougingu. Główne powody występowania tego zjawi-
ska zależą od produktów używanych do uzdatniania 
wody, zawartości zanieczyszczeń, zawartości chlorków, 
zmiennego pH przepływającego medium, jak i wykoń-
czenia powierzchni rurociągów i zbiorników. 

W przypadku uformowania się warstwy „różu” na 
powierzchni stali należy go usunąć, ponieważ jego na-
rastanie grozi:
1)  oderwaniem cząstek tlenków metali od powierzch-

ni rur lub zbiorników i w efekcie zanieczyszczeniem 
transportowanego medium,

2)  zaistnieniem mikrokorozji podosadowej, która two-
rzy się pod warstwą „różu”,

3)  zmianą chropowatości i powstawaniem biofi lmu, co 
może prowadzić do zabrudzenia bakteryjnego.
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ROUGING - czyszczenie i usuwanie

Rouging może zostać usunięty w sposób chemiczny, 
a odpowiedni dobór zabiegów umożliwia również wła-
ściwą pasywację powierzchni stali nierdzewnej.

Specjalizująca się w technikach chemicznej obrób-
ki powierzchni - fi rma CHIMIMECA Polska Sp. z o.o. - 
opracowała skuteczne procedury chemicznego czysz-
czenia rougingu w systemach produkcji wody, rurocią-
gach, zbiornikach i urządzeniach procesowych, które 
pozwalają na usunięcie wszystkich śladów rougingu i 
- co najważniejsze - nie wpływają na chropowatość (Ra).

Wszystkie prace wykonane przez fi rmę Chimimeca 
są w pełni udokumentowane i potwierdzone certyfi ka-
tem. Efekt – czystość wizualna, brak śladów nalotów 
tlenkowych i innych osadów oraz wybłyszczenie stali. 

Załączone w materiale zdjęcia przedstawiają zbior-
niki zarówno przed, jak i po obróbce chemicznej, na 
których widoczne są efekty realizacji usług derougingu.

Metody usuwania Rouge

Rozwiązaniem jest jeden z poniższych sposobów 
lub też kombinacja, stosowana w zależności od rodzaju, 
wielkości i konfi guracji urządzenia lub części, które mają 
być czyszczone.
    • Cyrkulacja,
    • Opryskiwanie, 
    • W zanurzeniu,
    • Dyszą czyszczącą

Po operacji czyszczenia stal powinna być w pełni 
poddana pasywacji. Firma Chimimeca może oferować 
tę usługę za pomocą kwasu azotowego lub metody bar-
dziej przyjaznej dla środowiska oraz dla operatora, czyli 
kwasu cytrynowego.

Prawidłowe czyszczenie i pasywacja nowych insta-
lacji oraz okresowa repasywacja instalacji istniejących 
wydatnie zmniejsza zjawisko „rougingu” choć nie eli-
minuje go całkowicie. Szczególnie dotyczy to instalacji 
pracujących w wysokiej temperaturze. Pasywacja pro-
wadzi do uzyskania w sposób kontrolowany na całej po-
wierzchni szczelnej i trwałej warstewki tlenków chromu 
o grubości ok. 20 to 25 Å, która jest nieprzepuszczalna 
dla większości czynników mogących powodować koro-
zję. Warstwa pasywna ulega degradacji w czasie, tym 
szybciej im wyższa jest temperatura medium w insta-
lacji.

Regularna pasywacja zapewnia, że powierzchnie ru-
rociągów, urządzeń czy zbiorników pozostają w dobrym 
stanie, a to przedłuża żywotność sprzętu i zmniejsza ry-
zyko długich przestojów w procesach produkcyjnych.
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Foto. 1. Rouging zbiornik. Przykład przed i po.

Foto 2. Rouging zbiornik. Przykład przed i po.


