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Technologie

De ruwheid, structuur en topografie van 
het productcontactoppervlak spelen 
een belangrijke rol bij aanhechting van 
(bio)materiaal. Ze bepalen mede hoe 
goed een oppervlak te reinigen is. Dit is 
onder meer van belang bij kritische pro-
cesapparatuur, bijvoorbeeld in de far-
maceutische en in de voedingsindustrie. 
Door verschillen in de oppervlaktestruc-
tuur kan vuil, zoals aangehechte micro-
organismen en eiwitten, na reinigen 
achterblijven en zodoende de kwaliteit 
van de producten beïnvloeden. 
De ruwheid van (RVS) materialen wordt 
doorgaans uitgedrukt in de zogenaamde 
Ra-waarde. Deze waarde blijkt echter 
onvoldoende de reinigbaarheid te kun-
nen voorspellen. 

TNO ontwikkelde in samenwerking met 
partners in de keten de SRI-analyse-
methode (Soil Retention Index). Deze 
methode is een van de oppervlakteruw-
heid afgeleide index, die meer op detail-
niveau rekening houdt met de ‘werkelij-
ke oppervlaktestructuur’. Dit zorgt voor 
een nauwkeuriger correlatie tussen de 
mate van ruwheid en de vuilretentie. 

SRI-analysemethode
Het voordeel van de SRI-analyseme-
thode is dat subtiele verschillen in 
materiaalstructuur beter in kaart worden 
gebracht. Bij de keuze voor oppervlak-
tebehandeling van metalen, of bij het 

In de voedingsmiddelenindustrie komen veel producten in aanraking met roestvast stalen 

oppervlakken en hechten zich daaraan. Reiniging is vaak langdurig en kostbaar. TNO 

ontwikkelde samen met partijen in de keten een model dat uitgaande van de ruwheid van het 

oppervlak de aanhechtingskans van een product voorspelt. Resultaat: een effectievere reiniging 

tegen lagere kosten.

TNO ontwikkelt nieuwe analysemethode met partijen in de keten

Reiniging van roestvast staal

Keramisch parelstralen van een oppervlak is voor veel toepassingen een goed alternatief 
voor het veel duurdere elektrolytisch polijsten.

De nieuwe methode is duidelijk 
beter dan de geldende 
hygiënenorm
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bouwen van kritische apparatuur is de 
SRI een hulpmiddel om te komen tot een 
voor de reinigbaarheid optimale keuze. 
De verworven inzichten kunnen tevens 
de kosten omlaag brengen. 
SRI geeft meer inzicht in het voorspel-
len van aanhechting van ‘vuil’ en de 
reinigbaarheid van oppervlakten dan de 
huidige Ra-methode (ruwheidswaarde-
meting). In de SRI-analysemethode zijn 
onder andere de Ra-waarde, de Piek-
count-waarde en de vorm van de pieken 
en dalen (Mr) opgenomen en geeft daar-
door een gedetailleerde benadering van 
de oppervlaktestructuur.
De Ra-waarde is de gemiddelde absolute 
afwijking van de middellijn over een 
bepaalde lengte gemeten en geeft geen 
inzicht in topografie, structuur van het 
productcontactoppervlak en het effect 
van reiniging op het oppervlak. 

Ook al is de gemeten Ra-waarde laag, 
dan kunnen er nog veel oneffenheden in 
het oppervlak zitten, waardoor ‘vuil’ zich 
goed hecht. 

Onderzoeksopzet
Bij het TNO-onderzoek is gekeken naar 
karakterisering van oppervlaktebe-
werking, detectiemethoden van vuil, 
modelopbouw en naar aspecten zoals 
hechting van product en reinigbaarheid. 
Uitgangsmateriaal was roestvast staal 
AISI316L. Op maat gesneden platen 
werden naar de verschillende oppervlak-
tebewerkingsbedrijven gebracht en daar 
bewerkt tot twee verschillende opper-
vlakteruwheden; 0,4 µmRa en 0,8 µmRa. 
De toegepaste oppervlaktebewerkingen 
waren koud walsen (uitgangsmateriaal), 
mechanisch polijsten, glasparelstralen, 
keramisch parelstralen, beitsen en elek-

trolytisch polijsten.
Voor de karakterisering en visualiseren 
van oppervlaktebewerking zijn technie-
ken als Scanning Electron Microscopy 
(morfologie) en Laser profilometrie 
(microruwheid, 2D en 3D) toegepast. 
Voor de detectie van vuil (productresten) 
is de techniek Fluorescentie microscopie 
(Dead/live kleuring met SYTO 9 en Propi-
dium Iodide) toegepast.

Resultaten
Uit de resultaten van het onderzoek met 
bijvoorbeeld een eiwitvervuiling blijkt 
dat de SRI-analysemethode betrouw-
baardere resultaat geeft dan de Ra 
methode. Figuren 1 en 2 geven de cor-
relatie aan tussen de vuilretentie en de 
ruwheidanalysemethode.
Ra correleert slecht met vuilretentie, ter-
wijl de nieuwe SRI-analysemethode een 
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Elektroltisch polijsten (rechts) leidt tot het beste reinigingsresultaat, gevolgd door keramisch parelstralen (midden). Glasparelstralen (links) 
leidt tot verminderde renigbaarheid.

Figuren 1 en 2 geven de correlatie aan tussen de vuilretentie en de ruwheidanalysemethode. Ra correleert slecht met vuilretentie, terwijl de 
nieuwe SRI-analysemethode een sterk verbeterde correlatie met vuilretentie vertoont.
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sterk verbeterde correlatie met vuilreten-
tie vertoont.
Verder is uit het onderzoek naar voren 
gekomen dat elektrolytisch polijsten 
(E) van het oppervlak (na mechanische 
voorbewerking) tot het beste reinigings-
resultaat leidt, gevolgd door keramisch 
parelstralen (K). Glasparelstralen (G) 
van het oppervlak leidt tot verminderde 
reinigbaarheid ten opzichte van het uit-
gangsmateriaal (U-koud gewalst staal). 
De oppervlakken met een Ra-waarde van 
0,4µm geven een betere reiniging dan 
de oppervlakken met een Ra-waarde van 
0,8µm.
Vanuit het oogpunt van voedselveilig-
heid en houdbaarheid van producten is 

het van groot belang dat de toegepaste 
materialen voor productcontactopper-
vlakken van procesapparatuur goed 
te reinigen zijn en dat ze bovendien 
bestand zijn tegen het product en de 
reinigings- en desinfecteermiddelen. 
Hierbij is een gladde en goede afwerking 
een belangrijke parameter, waardoor 
deze materialen niet (snel) vervuilen. 
De ruwheid, structuur en topografie van 
productcontactoppervlakken kunnen 
beïnvloed worden door het type bewer-
king van het oppervlak, bijvoorbeeld 
slijpen, stralen of polijsten. Het is nu 
duidelijk dat elektrolytisch polijsten van 
het oppervlak de beste resultaten levert. 
Echter deze methode van oppervlakte-
bewerking is duur en niet altijd noodza-
kelijk. Keramisch parelstralen van een 
oppervlak is voor veel toepassingen een 
goed alternatief.

Kostenbesparingen
De uitkomsten van de SRI-analyseme-
thode kunnen bedrijven helpen bij een 
betere hygiënische procesvoering en 
het nemen van kostenbesparende maat-
regelen. Wanneer bij het ontwikkelen 
en vervaardigen van procesapparatuur 
de toepassing bekend is, dan kan met 
het SRI-analysemethode een verant-
woorde keuze worden gemaakt voor 
het type oppervlaktebewerking dat het 
meest geschikt is voor die toepassing. 
De reinigingskosten en energiekosten 

Brenntag: meerwaarde
Jan Deurloo van Brenntag, leverancier van straalmiddelen, wijst op de toegenomen aandacht 
voor voedselveiligheid en de eisen die in dat verband aan machines voor de voedselproductie 
worden gesteld. “We hadden zelf de indruk dat door de gladdere wand die je met keramisch 
parelstralen krijgt, veiliger en goedkoper kunt produceren. Maar we konden het niet staven. 
Met behulp van toegepaste wetenschap kan dat nu wel en het blijkt de kosten aanzienlijk te 
verlagen. De nieuwe methode heeft duidelijk een meerwaarde ten opzichte van de geldende 
hygiënenorm EN 1672.” 

Kiremko: klanten eisen meer
Kiremko in Montfoort ontwikkelt, produceert en installeert machines voor de aardappel-
verwerkende industrie en de verwerking van knolgewassen. Innovatiemanager Eric van 
Oorschot: “Keramisch parelstralen van roestvast stalen oppervlakken van machines gebeurt 
bij Kiremko al negen jaar. Uit het onderzoek komt naar voren dat dit betere resultaten geeft 
met betrekking tot voedselveiligheid dan andere methoden, maar dat wisten we niet toen 
we als participant aan het onderzoek begonnen.”
Van Oorschot plaatst wel de kanttekening dat er verschil is tussen machines en de plaats 
die ze innemen in het proces: “Daar waar bijvoorbeeld ongewassen aardappels van zand en 
modder worden ontdaan, worden andere machines ingezet dan op de plaats waar het eind-
product in de verpakking gaat.”

Stork Townsend: trend
Ook bij Stork Townsend in Oss worden oppervlaktes van machines door medewerkers van 
het bedrijf zelf gestraald. Het gaat hierbij om machines voor de vleesverwerkende industrie, 
variërend van skinners (voor het verwijderen van huid en vlees) tot machines die ontbenen 
en systemen om via co-extrusie worst te produceren. “We gebruiken veel roestvast staal 304, 
soms 316 als het om zure stoffen gaat”, vertelt Wim Manders, engineeringmanager. “Hygië-
nisch ontwerpen is zeker een trend, maar ik verwacht dat het langzaam zal gaan. Het hangt 
van het moment in het proces af hoe schoon en glad de oppervlaktes van het roestvast staal 
moeten zijn. Meestal kiezen we voor keramisch parelstralen, maar als een gladder oppervlak 
noodzakelijk is laten we het buiten de deur elektrolytisch polijsten.”

Peka Kroef: audits
“Onze industrie maakt duidelijk een omslag van aardappelleverancier naar levensmiddelen-
leverancier”, zegt Frans Habraken, hoofd Technische dienst bij Peka Kroef, producent van 
aardappelspecialiteiten. “Klanten worden steeds kritischer als het om hygiëne gaat”, vervolgt 
hij en duidt daarbij op de vele audits (BRC, GMP, IFS, HACCP) waar zijn bedrijf mee te maken 
heeft. “Voor een producent van onze omvang, met 270 medewerkers, is het onmogelijk om 
het onderzoek dat TNO heeft uitgevoerd, zelf te doen. Daarom is het mooi dat we kunnen 
meeliften. Hygiënisch ontwerpen heeft sowieso onze aandacht en ook zullen we bij onze 
leveranciers aandringen om altijd hygiënisch te ontwerpen. Maar je moet wel reëel blijven. 
Oude systemen zullen nog jaren blijven bestaan, je kunt er vooral met nieuwe systemen en 
machines je voordeel mee doen. Ik noem de wetenschap dat keramisch parelstralen veelal 
voor de beste oplossing zorgt een kwestie van voortschrijdend inzicht.”

Straalbedrijf Centraal: veel gladder
Straalbedrijf Centraal in Woerden is in 1995 overgestapt van het stralen met glasparels naar 
keramisch parelstralen. “We hebben ons toen toegelegd op roestvast staal en hebben met 
de leverancier van het straalmiddel gezocht naar de beste manier van bewerken. Keramisch 
stralen leverde een veel gladder oppervlak op en een gedefinieerde structuur ”, vertelt Peter 
Lindeboom, sinds 1999 eigenaar van het bedrijf.

De projectpartners aan het woord

J. Kastelein
Ing. Jacques Kastelein, projectcoördinator TNO, tel. 030 

– 694 4685, e-mail jacques.kastelein@tno.nl.

Elektrolytisch polijsten is duur 
en niet altijd noodzakelijk

kunnen omlaag doordat er minder vaak 
gereinigd hoeft te worden en er minder 
water en reinigingsmiddelen nodig zijn. 
Wanneer de gebruiker immers onbekend 
is met de kwaliteit en de structuur van 
het te reinigen productcontactoppervlak 
neemt men het zekere voor het onzekere 
en wordt er veel en intensief gereinigd, 
waarbij een overmaat aan water en 

chemicaliën wordt gebruikt. Het gevolg 
hiervan is een snelle veroudering van 
materialen, meer slijtage en onderhoud 
aan apparatuur. 


