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ANCORA Ltd., grunnlagt av MSc i Eng Tomasz Kurczewski i 1994, ble raskt en moderne bedrift,
ledende innen teknologiske løsninger, utvikling og implementering av nye, høye standarder. I 2020 selskap
ble omstrukturert til Ancora Corporation Ltd. , noe som økte rekkevidden og utvidet tjenestene.
Selskapet utfører beising og passivering av rustfrie stålkonstruksjoner, titanlegeringer og
aluminiumslegeringer, samt perfekt rengjøring av oksygenapparater. Ancora Corporation Ltd. produsent også
integrerte containertanker utstyrt med spesielle målesystemer. Containerne ble designet
og bygget for sjøredningstjenester, transport av farlige stoffer, transport og lagring av vann
i samsvar med standarder for moderne hærer (NATO). Produksjonsprogrammet måste containere
for flytende gass, transport og lagring av drikkevann og vannbehandlingsanlegg utstyrt med
membranfiltreringssystemer (mikrofilter, nanofilter og omvendte osmosemoduler).
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VALG OG PASSIVERING
AV RUSTFRITT STÅL
ANCORA Co. representerer den største industrielle
enheteni Sentral / Øst-Europa innen beising
og passivering av rustfritt stål (SS) strukturer.
Beising og passiveringsteknologi er konsistent
med:
ASTM A-380, ASTM A-967, PN-EN 2516: 2000.
assering av SS-produkter påvirket deres høye holdbarhet,
motstand mot gropkorrosjon, forsinkelser utvikling av
mikroorganismer.
Spraypassivering av kjemiske skipsholdere
Panama by, Rousse (St. Petersburg, Las Palmas)
SS-overflatene koniskrare mørke farger som kommer fra
skjæring, sveising ellerfeil varmebehandling og blir glatt
etter dannelse av en ensartet oksidfilm.
Ancora Corporation Ltd. profesjonelle teknikk har gått år
med erfaringer innen bading / passivering av SS-elementer
i selskapets premisser i Gdansk og i passivering av
utetanker, lastetanker på skip bærer aggressive
kjemikalier, rørledninger og forskjellige SS industriutstyr.

Passivering av kjemisk skip
Stocznia Szczeciñska Nowa Yard
Passivering av hundrevis av SS-stridsvogner og rørledninger
på skip tilhørende verdenskjente redere har blitt båret
ute på verft i Polen, Panama, Russland, Bulgaria, Kanariøyene
Øyer på nybygg eller reparerte skip
Spesialutstyr i farmasøytisk industri har vært passivert i Polen
og Litauen med tradisjonelle kjemikalier eller med påføring av
sitronsyre og peroksidisert vann. Ancora Corporation Ltd. er
autorisert av den svenske produsenten Avesta Finishing
Chemicals bruker kjemikaliene til SS-rengjøring, beising og
passivering.
Passivating Plant i Gdansk er godt rustet til å gjennomføre
beising / passiveringsprosesser ved nedsenking av badet eller
sprøyting. Overflateforurensningene fjernes ved skudd
sprenging med glassperler om nødvendig

Badebehandling av containere
og varmevekslere

Passivering av tanker
Bergen (Norge)

PLEKKING OG PASSIVERING AV RUSTFRITT STÅL
TEORI OG EKSEMPLER

Rustfritt stål er motstandsdyktig mot korrosjon på grunn av deres beredskap
motpassivering, det vil si at formasjonen på overflaten er veldig holdbar
kjemiske forbindelser, blant annet spesielt krom, men også nikkel
og molibden forbindelser er viktigst. Korrosjonsbestandighet av rustfritt stål
avhenger av at den meget tynne overfladiske filmen har tykkelsepå tusen
deler mikrometer og bygget av metalloksider.

Kontroll av passiv filmkvalitet
med. potensialmåleren

Eksempel på 304 rustfritt stål med over sveis
Test for fjerning av varmetone og oksydskala

Część pasywowana pastami | Część niepasywowana

En passiv film opprettet under naturlige forhold lider av lokale skader og er
forurenset i byggetrinnene som sveising, sliping, eller varmebehandling.
På punktene for skader eller inneslutninger av forurensende stoffer
metalloksydfilm mister kompakthet og / eller evne til selvregenerering.

Rustfritt stål med ødelagte overflatefilmer representerer svakere korrosjonsbestandighet. Brune farger i varmen som påvirkes
sone etter sveising, skjæring eller andre termiske operasjoner er forbundet med økt innhold av kromoksider i overflaten film.
Slik misfarging i rustfrie teeler som kan sees veldig ofte langs sveisene, betyr at metallet har avtatt innhold av krom under filmen.
På grunn av dette korroderer metallet med en høyere hastighet, spesielt når forhold for spalte, groper eller interkrystallinsk
korrosjon eksisterer.

Det brune laget bestående av metalloksider er porøst, har lavere korrosjonsbestandighet
og må fjernes ved sylting. En korrekt metalloksydfilm bør gjenopprettes senere ved
passivering utført på overflaten med en riktig legeringssammensetning. Den beste
korrosjonsbestandighet av rustfritt stål
Eksempel på 2101 dupleksstål med oversveis
kan fås på denne måten
Test for fjerning av varmetone og oksydskala
Część pasywowana pastami | Część
niepasywowana

Mekanisk overflaterengjøring er ofte vanskelig eller upraktisk fordi innebygde slipende partikler
effekt korrosjon av et metall (med unntak av glassperlene). Kjemiske behandlinger, disse er beising
og
passivering av rustfritt stål påføres for å fjerne forurensninger eller innstøpt jern etter
Część
niepasywowana operasjoner med bruk av verktøy eller støtter av karbonstål og for å ekstrahere jernoksider som
har lav korrosjonsbestandighet. Kjemisk behandling gjenoppretter en jevn passiv film, forbedrer
dens kompakthet, øker innholdet av krom sterkt, og også molibden og nikkeloksider. Den passive
Część
filmen
laget av kjemisk behandling gir mye bedre korrosjonsbestandighet påvirker bedre holdbarhet
pasywowana
uten stål.
pastami
Eksempel på 2205 dupleksstål med oversveis
Test for fjerning av varmetone og oksydskala

VI ER GODKJENT AV SVENSKE
KJEMIKALIPRODUSENT - AVESTA

FØR
PASSIVASJON

ETTER
PASSIVASJON

TANKBEHOLDERE FOR TRANSPORT
OG OPPBEVARING AV FLYDSTOFF
tanken er montert i 20 'ISO Container's Frame,
kapasitet 12.000 l,
mobil lagringstank,
dobbel hud tank,
godkjent for transport og lagring
flydrivstoff.
Applikasjon:
transport av farlig gods i henhold til
krav i ADR / RID, IMDG,
design for transport og lagring av flydrivstoffprodukt
(Un1863)

Betegnelse:
Tank conteiner tjener for transport og lagring av drivstoff
tillevere militære enheter og humanitære oppdrag. Design
i henhold til den europeiske avtalen omInternasjonal
transport av farlig gods på vei ADR, International Maritime
Dangerous Goods Code IMDG.

Utstyr:
kum 500 mm eller 600 mm med. svingbolter,
to stiger med sklisikre trinn,
plattform eller gangvei med sklisikre overflater,
malingssystem motstandsdyktig mot marine og petroleum
miljø,
prøvetakingsventil,
måle nivå,
alle ventilhåndtak og deksler på kum er utstyrt
med. låseanordninger,
automatisk jordingsrulle med. klemme.
Materialer
Alle komponentene i tankene er laget av ikke-etsende materialer
(austenisk stål). Tank er montert i no 20 'ISO-beholder.
Ramme Type 1 C og er laget av høyfast stål.

TANKBEHOLDERE FOR TRANSPORT
OG OPPBEVARING AV FARLIGE VARER
tanken er montert i 20 'ISO Container
Ramme,
kapasitetsområde fra 15.000 til 25.000 l.

Applikasjon:
transport av farlig gods i henhold til krave i ADR og IMDG,
lagring av farlig guder.
Betegnelse:
Tank conteiner tjener for transport og lagring av farlige
varer, inkludert kondensert gass ifølge The European
Avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei ADR
og International Maritime Kode for farlig guder IMDG.
Grunnleggende utstyr:
kum for inspeksjon med en diameter på 500 mm,
avlastningsventil,
lasteventil plassert på toppen av tanken inkludert
dypt sittende rør,
bunn dreneringsventil,
gassventil,
trygghetsmåler,
temperaturindikator.
Materialer
Alle komponentene i tankene er laget av ikke-etsende
materialer (austenisk stål eller dupleks stål).
Tank er montert i en 20 'ISO Container Frame Type 1 CC eller
1 CX og er laget av stål av høy kvalitet (S355J2G3).

TANKBEHOLDER FOR TRANSPORT
OG DISTRIBUSJON AV DRIKKEVANN FBWC 12000

kapasitet 12 000 liter,
isolasjons- og varmesystem som forhindrer vann og
konstruksjon fryser ved omgivelsestemperaturen ned
til -32 ° C,
isolasjons- og kjølesystem som forhindrer temperatur
vann til å stige over + 15 ° C
mulighet for sikker lagring av vann i 3 måneder
materialer som er tillatt å komme i kontakt med. drikkevann.
Applikasjon:
skytebane og treningssenter,
logistiske enheter,
nasjonale enheter som oppfyller fredsmisjonens oppgaver,
Rapid Reaction Force.
Betegnelse:
Tankbeholder med kapasitet 12 000 liter er designet for
transport, lagring og distribusjon av drikkevann.

Grunnleggende utstyr:
trefaset generator sett,
vannpumpe,
rørsystem og slangetrommler med slanger
og fyllpistoler,
vannkjølesystem (temperatur på vannet fra + 13 ° C
til + 15 ° C,
system for vannbeskyttelse (tid for sikker lagring
3 måneder).
Installasjonen er også utstyrt med kontroll og målesystem
som viser faktiske parametere for systemstatus, drift av
generatorsettet og pumpe sammen med
beskyttelsessystem som forhindrer systemet frysing og
dets skade. Tanken og alle rørinstallasjoner er utstyrt med
elektrisk oppvarmingssystem samt isolasjon som
forhindrer vann og system fryser ned ved temperaturen
nede til -32 ° C.
Materialer
Alle elementene i tanken er laget av innrømmede
materialer til kontakt med drikkevann (Duplex LDX 2101).
Tanken settes i containerrammen av typen 20 '1 CX.
Beholderens ramme er utstyrt med krokløftesystemet
laget av høykvalitets stål (S355J2G3)

TANKBEHOLDER FOR TRANSPORT OG DISTRIBUSJON
AV DRIKKEVANN WDR 9000

kapasitet 9000 liter,
isolasjon og varmesystem som forhindrer vann og
konstruksjon fryser ved omgivelsestemperaturen
nede til -26 ° C,
isolasjons- og kjølesystem som forhindrer temperatur
vann til å stige over + 15 ° C,
mulighet for sikker lagring av vann i 3 måneder,
materialer som er tillatt å komme i kontakt med. drikkevann.
Applikasjon:
skytebane og treningssenter,
logistiske enheter,
nasjonale enheter som oppfyller fredsmisjonens oppgaver,
Rapid Reaction Force.
Betegnelse:
Tankbeholder med kapasitet 9000 liter er designet for transport,
lagring og distribusjon av drikkevann

Grunnleggende utstyr:
trefaset generator sett,
vannpumpe,
pipe and valves system,
water cooling system (temperature of water from
+13°C till +15°C,
system for vannbeskyttelse (tid for sikker lagring
3 måneder).
Installasjonen er også utstyrt med.:
kontroll- og målesystem som viser faktisk parametere
for systemstatus, drift av arbeidet av generatorsett og
pumpe,
safeguard system preventing system freezing and its
endamagement.
Tanken og alle rørinstallasjoner er utstyrt med elektrisk
oppvarmingssystem samt isolasjonsforebygging av vann
og system som fryser ved temperaturen ned til -26 ° C.

Materialer
Hvert element i tanken er laget av innrømmede materialer
til kontakt med drikkevann (AISI 304L). Tanken settes
i containerrammen av typen 20 '1 CX. Beholderens ramme
er utstyrt med krokløftesystemet laget av høykvalitets
stål (S355J2G3).

