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Korrosion / rustfrit stål

Kap. 4.1, s. 64Kap. 4.1, s. 64

Rustfrit stål som fødevarekontaktmateriale

FMV – 13. marts 2019

Rustfrit stål som fødevarekontaktmateriale

FMV – 13. marts 2019
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Enten holder stålet sig passivt, 
og der sker absolut intet!

Fiskelinesyndromet

Eller der starter korrosion, 
og der sker gennemtæring 
på få uger eller måneder

Der er ingen mellemting:
Stålet står ikke og ”siver”

Mejerier fra 1950-2016

Rustfrit stål har været verdens favorit-
FKM siden 1912

Rustfrit stål har været verdens favorit-
FKM siden 1912

Årsag? Det holder evigt

Rustfrit stål har været verdens favorit-
FKM siden 1912

Årsag? Det holder evigt

Der er endnu aldrig dokumenteret ét 
eneste tilfælde af tungmetalforureninger

i fødevarer pga. rustfrit stål
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Metal in Food, 2004-2007

Projektet: ”Korrosion og slid i fødevareindustri”; et 4-årigt forsknings-
projekt finansieret af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri under programmet ”Fødevareteknologi, -sikkerhed og 
-kvalitet”.

Hovedformål: At identificere eventuelle kilder til metalforurening fra rustfrit 
ståludstyr under fødevareproduktion, at analysere effekten af 
denne forurening på specielt allergikere, samt at finde 
løsninger til dette problem.

Deltagere: Institut for Produktion og Ledelse (IPL), DTU, Lyngby
Allergiklinikken, Finsen Center; KBH Ø
Danmarks Fødevareforskning; Søborg

Information: www.metalinfood.org

Metal in Food, 2004-2007
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Konklusion:
Migrerer der tungmetaller fra rustfrit stål til fødevarerne?

Sker KUN, hvis der er tale om egentlig korrosion eller slitage.

”Generelt er det fundet, at produktioner, der foregår i udstyr af AISI 
304 og 316, og som omfatter processer som blanding, pumpning, 
varmebehandling, homogenisering, tapning af moderat aggressive 
produkter, ikke giver anledning til målbar metalafgivelse pga. korrosion 
eller slid” [Metal in Food, Kap. 4.2, s.22].

Vælger vi et rustfrit stål, som ikke angribes af korrosion eller slitage, 
vil der ikke ske afgivelse af tungmetaller til fødevarerne.

Største kilde til tungmetaller i fødevarer er de krydderier, vi tilsætter 
fødevarerne!!

Metal in Food, 2004-2007

Korrosion
af stålet

Tilført via
råvarer

Tilstrækkeligt stål + 
god bearbejdning / 

overfladebehandling

Sker IKKE, så længe 
der ikke sker korrosion.
www.metalinfood.org

Minimal risiko,
især fra krydderier.

www.metalinfood.org

Slitage (mekan.)
af stålet

”Udsivning”
fra stålet

Tungmetaller
i fødevarer

Mekanisk slid i fx 
kødhakkere. Metal 

tilføres som ”spåner”

Metal in Food, 2004-2007

FVST’s fokus
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Rustfrit stål kontra plastik og andre kunststoffer

Ostereoler af rustfrit stål

Osteforme af plast

Plast, gummi og andre kunststoffer:

� Ikke standardiseret

� Ingen veldefineret sammensætning

� Udefinerede ”bageopskrifter”

� Kunststoffer er afhængig af tid

= ikke konstant, hverken kemisk eller mekanisk

� Optager let organiske produkter

og afgiver ofte fx blødgørere

� God grund til at teste hver batch

Rustfrit stål:

� Standardiseret; fx EN 1.XXXX eller AISI YYY

� Særdeles veldefineret sammensætning afh. af ståltypen

� Veldefinerede mekaniske egenskaber

� Uafhængig af tid, ingen nedbrydning med tiden

� Optager intet og afgiver kun tungmetaller,

hvis der sker alvorlig korrosion

� Ingen grund til at teste

Fødevarekontaktmaterialer (FKM)?
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Certifikat

”Generelt er det fundet, at produktioner, der foregår i udstyr af AISI 
304 og 316, og som omfatter processer som blanding, pumpning, 
varmebehandling, homogenisering, tapning af moderat aggressive 
produkter, ikke giver anledning til målbar metalafgivelse pga. korrosion 
eller slid” [Metal in Food, Kap. 4.2, s.22].

Man skal ”bare” vælge et tilstrækkeligt korrosionsbestandigt stål.

Denne opgave kan kun ligge hos slutbrugeren.
Ingen andre led i kæden ved jo, hvad stålet skal bruges til.
Fødevarerne er jo harmløse – rengøringsmidlerne kan være hidsige!

Enhver test af et i forvejen super-certificeret stål hos leverandøren vil i 
bedste fald være spild af tid og penge.
Desværre altid andre menneskers tid og penge �

Metal in Food, 2004-2007
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Nye Retningslinjer fra FVST, sept. 2018

1.2  Sundhedsmæssige krav

”Det overordnede sundhedsmæssige krav, 
som fødevarekontaktmaterialer af rustfrit 
stål skal leve op til, er givet i artikel 3, 
forordning 1935/2004. Denne artikel siger, 
at materialerne ikke må afgive 
bestanddele til fødevarer i mængder, der 
kan frembyde en fare for menneskers 
sundhed (se afsnit 7 Regler).”

Nye Retningslinjer fra FVST, sept. 2018

1.3  Dokumentation og dialog 

”Overensstemmelseserklæringer er 
information, der videregives i 
forsyningskæden fra sælger til kunde. Det 
er bl.a. oplysning om sælgers 
(virksomheds) navn og adresse, hvilken 
type rustfrit stål, det drejer sig om, og 
hvilke fødevarer det er egnet til under 
hvilke betingelser (temperatur, syre, salt 
og kontakttid).”

CQJ:
Ved 4404: Liste over alle verdens 
råmaterialer, leveringsformer, kogebøger, 
madopskrifter etc. = umulig opgave!
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Nye Retningslinjer fra FVST, sept. 2018

1.3  Dokumentation og dialog 

”Overensstemmelseserklæringer er 
information, der videregives i 
forsyningskæden fra sælger til kunde. Det 
er bl.a. oplysning om sælgers 
(virksomheds) navn og adresse, hvilken 
type rustfrit stål, det drejer sig om, og 
hvilke fødevarer det er egnet til under 
hvilke betingelser (temperatur, syre, salt 
og kontakttid).”

CQJ:
Ved 4404: Liste over alle verdens 
råmaterialer, leveringsformer, kogebøger, 
madopskrifter etc. = umulig opgave!

Definer en positivliste over standardiserede ståltyper 
(4301/07, 4401/04 og en stribe andre stål).

Slutkunden vælger materialet (den eneste, der kender hele 
driften inkl. desinfektionsmidler.

Slutkunden har jo ingen interesse i udstyr, der går i stykker 
☺☺☺☺

Krav til forarbejdning (GMP), især svejsning, spalter, 
anløbninger mm…..

Rustfrit stål fra værk / grossist

� Rent stål med kontrolleret sammensætning

� Kontrolleret og ensartet struktur

� Glat og bejdset overflade

� Lavt niveau af indre spændinger

� Metallisk ren og passiveret overflade

� Ingen svage punkter

� Ingen forureninger med jern

� Optimal korrosionsbestandighed!

� Al forarbejdning risikerer at svække 
korrosionsbestandigheden

� Good Manufacturing Practice (GMP) er 
(bl.a.) at sikre, at svækkelsen bliver så lille 
som muligt

Kun dette kan stålværk 
og grossist garantere

Migrationstest = irrelevant!

Dette kan man ikke teste 
for hos grossisten. Skal 
testes hos slutbrugeren
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Materialevalg!

Materialevalg! Bearbejdning!

Bearbejdning! Indre trækspændinger:Indre trækspændinger:Indre trækspændinger:

Rodfejl + bindingsfejl:Rodfejl + bindingsfejl:Rodfejl + bindingsfejl:

Anløbninger:Anløbninger:Anløbninger:

HAZ:HAZ:HAZ:

Rodfejl + bindingsfejl:
Spaltekorrosion + 
bakterievækster

Rodfejl + bindingsfejl:
Spaltekorrosion + 
bakterievækster

HAZ:
Sensibilisering,
karbider, inter-
metalliske faser

HAZ:
Sensibilisering,
karbider, inter-
metalliske faser

Indre trækspændinger:
Spændingskorrosion
Indre trækspændinger:
Spændingskorrosion

Anløbninger:
Grubetæring
Anløbninger:
Grubetæring

Svejsning

Fig. 6.2, s. 108Fig. 6.2, s. 108

Spalter

OK!NO!

Kap. 6.1.1, s. 108Kap. 6.1.1, s. 108

Spaltekorrosion + 
bakterievækster = risiko for 

kontaminering af fødevarerne
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Spalter

OK!OK!

Kap. 6.1.1, s. 108Kap. 6.1.1, s. 108

Spalter

Kap. 6.1.1, s. 85
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Anløbninger

Kap. 10.1.5, s. 202Kap. 10.1.5, s. 202

Anløbninger er fortykkede kromoxider og 
dannes normalt (ved tilstedeværelse af ilt) 
ved en ståltemperatur over 250 °C.

Anløbninger medfører en stor 
korrosionsmæssig svækkelse af stålet:
jo mørkere, jo værre.

For at undgå anløbninger skal al ilt fjernes 
under svejseprocessen. Alternativt kan 
man acceptere en lille smule ilt og slutte 
med en bejdsning.

Anløbninger / mekanisme

17.5 % Cr

30-35 % Cr

30-35 % Cr

5-10 % Cr5-10 % Cr

Anløbninger er fortykkede krom-oxider

Opstår under tilstedeværelse af ilt (O2) ved 
temperaturer over 200-250 °C

Uheldigvis skal Cr’et tages et sted fra; 
afkromet lag dannes under anløbningerne

Anløbningerne er porøse (ikke tætte)

Det afkromede lag eksponeres til miljøet

Grubetæring (pitting) starter i det afkromede 
lag og fortsætter ind i det sunde stål

Jo mørkere anløbninger, jo større svækkelse

1500 °C1500 °C 200 °C200 °C

Fig. 10.11, s. 203Fig. 10.11, s. 203
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Argon og formier

Argon: Inaktiv gasart, grundstof nr.18 (Ar).

Passiv gas, der fjerner den skadelige ilt ved
simpel fortrængning af den atmosfæriske luft.

Tungere end atmosfærisk luft (ca. 79 N2, 20 O2,
1 Ar) og vil derfor ”synke til bunds” i røret.
Tilledes bedst nedefra.

Formier: 90-10 mix af nitrogen (N2) og hydrogen (H2).

Fjerner ilt ved dels simpel fortrængning og dels
ved at binde ilten (2 H2 + O2 → 2 H2O).
Mere effektiv end argon; N-tilskud til duplex.

Formiergas er lettere end atmosfærisk luft;
tilføres i toppen af røret.

Kap. 10.1.7, s. 207Kap. 10.1.7, s. 207

10 ppm 30 ppm 60 ppm 120 ppm

Argon

Formier

Argon og formier

Fig. 10.15, s. 208Fig. 10.15, s. 208
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Grubetæring / anløbninger

Grubetæring i anløbninger; 4301-rør til 
transport af koldt boringsvand (14 °C; 

30 ppm Cl-); Danmark

44044404

43074307

44044404

43074307 43074307

4307 er ikke godt nok til at “opsuge” 
svækkelserne fra anløbningerne.

Det syrefaste 4404 er tilstrækkeligt 
godt til at modstå svækkelserne.

KemiskMekanisk

Overfladebehandling af rustfrit stål
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BlæsningSlibning Børstn.

Jo grovere overflade, jo ringere 
korrosionsbestandighed

KemiskMekanisk

Overfladebehandling af rustfrit stål

Operarust / ”find fire fejl”

Glasblæst 1.4404,
saltsprøjt og ingen regn

= lang kontakttid og 
overfladisk grubetæring

Øresund: 1-3 % NaCl

”Hat” = nul regn

Glasblæst

Syrefast facade, 4404

Kap. 4.2, s. 65Kap. 4.2, s. 65
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Operarust / ”find fire fejl”

Glasblæst 1.4404,
saltsprøjt og ingen regn

= lang kontakttid og 
overfladisk grubetæring

Pitting Resistance Equivalent
(PREN = Cr, Mo, N)

PREN

4307 17,5

PREN

4307 17,5

4404 23,1

4571 23,1

4432 24,8

PREN PREN

4307 17,5 4462 30,9

4404 23,1 4539 33,2

4571 23,1 4410 43,0

4432 24,8 4547 43,7

Kap. 4.2, s. 65Kap. 4.2, s. 65

Hyllie Station, Malmø:
Duplex 4462 (PREN 30,9)

efter fire-fem års drift.

Udendørs gulvlamper; Operahuset

Gulvlampe, 4404
Monteret i granitten 
udenfor “hatten”
= masser af regn
= kort kontakttid

Gulvlampe, 4404
Monteret i stenene 
inde under “hatten”

= intet regn
= lang kontakttid

Fig. 4.2, s. 71Fig. 4.2, s. 71
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Bøger om rustfrit stål

1991
1992

1994 1994 1995

2011 2011

2014 2016

Info / www.damstahl.dk
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Damstahl a/s
Danmarksvej 28; 8660 Skanderborg, Danmark

www.damstahl.dk
(+45) 8794 4000

Teknisk support / inspektion

Claus Qvist Jessen
(kemiingeniør, PhD, rustfri nørd)

cqj@damstahl.com
(+45) 8794 4045
(+45) 2126 8202

Erik-Ole Jensen
(maskiningeniør, svejsning, inspektion)

eoj@damstahl.com
(+45) 8794 4049
(+45) 2112 9236

Kontaktadresser


