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PASLANMAZ ÇELİKLERİN 
PASLANMA VE PASİVASYONU

KONTEYNERLER



1994 yılında yükselisans mühendisi Tomasz Kurczewski tarafından kurulan ANCORA Sp. z o.o. yeni, yüksek 
standartlar geliştiren ve uygulayan teknolojik çözümler açısından hızla lider bir modern şirket haline geldi. 

2020 yılında şirket Ancora Corporation'a Ltd Sp. z o.o. dönüştü, kapsamini arttırarak hizmet yelpazesini 
genişlettı. Şirket, paslanmaz çelik yapıların, titanyum alaşımlarının ve alüminyum alaşımlarının dekapaj 

ve pasivasyonunun yanı sıra oksijen cihazlarının mükemmel temizliğini gerçekleştirir. 
Ancora Corporation Ltd. Sp. z o.o. ayrıca özel ölçüm sistemleri ile donatılmış bütünleşmiş konteyner 

tankları üretmektedir. Konteynerler, deniz kurtarma hizmetleri, tehlikeli maddelerin taşınması, suların 
taşınması ve depolanması için modern orduların (NATO) standartlarına uygun olarak tasarlanmış 

ve yapılmıştır. Üretim programı, sıvılaştırılmış gaz için kaplar, içme suyunun taşınması ve depolanması 
için kaplar ve membran filtrasyon sistemleri ile donatılmış su arıtma tesislerini içerir. (mikro filtreler, 

nanofiltreler ve ters ozmoz modülleri).
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KOROZYONA DAYANIKLI ÇELİKLERİN
PASLANMA VE PASİVASYONU

Ancora Orta ve Doğu Avrupa'da en büyük korozyona 
dayanıklı alaşımlı çeliklerin rafinaj işlerini yapan 
şirketlerden biridir. Aşındırma ve pasivasyon 
teknolojileri standartlara uygun olarak gerçekleştirilir: 
ASTM A-380, ASTM A-967, PN-EN 2516:2000. 

Pasivasyon sayesinde, alaşımlı çelik ürünler daha fazla 
dayanıklılığa sahiptir ve çukurlaşma veya çatlak korozyonuna 
maruz kalmazlar Pasivasyon, mikroorganizmaların büyümesini 
ve tortu oluşumunu engeller.

Ancora, banyo bileşenlerinin pasifleştirilmesinde uzun 
yıllara dayanan deneyime sahip teknisyenleri istihdam 
etmektedir.Gdańsk'taki genel merkezinde ve serbest duran 
tankların sahada pasivasyonu, agresif kimyasallar taşıyan 
gemilerdeki tanklar, boru hatları ve endüstride paslanmaz 
çelik ekipman.Dünyaca ünlü armatörlerin sahip olduğu 
gemilerde yüzlerce tank ve boru hattının pasifleştirilmesi, 
Rusya, Bulgaristan ve Amerika kıtalarında, yeni ve 
yenilenmiş gemilerde yerli tersanelerde yapılıyor ve 
uygulanıyor.

İlaç fabrikalarında özel cihazlar Polonya ve Litvanya'da, 
geleneksel yöntemler kullanılarak ve sitrik asit ve hidrojen 
peroksit kullanımıyla pasifleştirildiler.Ancora, İsveçli üretici 
Avesta Finishing Chemicals tarafından üretilen pasifleştirme 
kimyasallarını kullanma lisansına sahiptir. Gdansk'ta pasivasyon 
Tesisi küvetlere ve püskürtme aparatlarına sahip.

Özel cihazlarla donatılmış araçlar, paslanmaz çeliklerin yüzey 
işlemesine alan içerisinde olanak sağlar. Uygun olduğunda 
eşitsizliklerve yüzey kontaminasyonu cam boncuklarla 
kumlanarak giderilir.

Gemilerde tankların sprey pasivasyonu 
(Panama Şehri, St.Petersburg, Rousse, Las Palmas)

Bir tankerin pasivasyonu, 
Szecinska Nowa Tersanesi

Kurulum elemanlarının pasifleştirilmesi
daldırma yöntemiyle

LNG gaz tanklarının 
pasifleştirilmesi, Bergen 
(Norveç)



KOROZYONA DAYANIKLI ÇELIKLERIN PASLANMA
VE PASIVASYONU, TEORI VE UYGULAMA

Paslanmaz çelikler, pas geçme direnci nedeniyle korozyona karşı dayanıklıdır, 
yani yüzeyde dayanıklı kimyasallar üretme, özellikle krom, ayrıca nikel ve 
molibden önemli bir rol oynamaktadır.Bu çeliklerin korozyon direnci, bir 
mikrometrenin binde biri kalınlığına sahip metal oksitlerden oluşan ince 
bir yüzey filmine bağlıdır.

Doğal koşullarda üretilen pasif tabaka, kaynak, taşlama veya ısıl işlem gibi 
yapının şekillendirilmesi aşamalarında yerel hasar ve kirlenmeye maruz kalır. 
Hasarlı yerlerde veya kirlerle kaplı yerlerde, metal oksit tabakası eksiktir veya 
kendi kendine yenilenemez.

304 paslanmaz çelik numune yüzeyli Kaynak 
renk değişikliğinin giderilmesinin değerlendirilmesi

Macunlar ile                |   Parça pasifleştirilmedi

Hasarlı tabakaya sahip alaşımlı çelikler, düşük korozyon direnci sergiler. Kaynak, kesme veya diğer termal işlemlerle ilişkili 
ısıdan etkilenen bölgede, kahverengi-kahverengi renk değişimleri vardır ve bu yüzey tabakasında artan bir krom oksit içeriği var. 
Alaşımlı çeliklerin bu tür renk bozulması, genellikle kaynaklar boyunca gözlemlenir, laminanın altındaki metalin azaltılmış bir krom 
içeriğine sahip olduğunu gösterir. Bu nedenle, özellikle çatlak, çukurlaşma veya kristaller arası korozyon koşullarında hızlandırılmış 
bir bozulmaya uğrayacaktır.

Macunlar ile                  |  

Kaynak renk değişikliğinin giderilmesinin 
değerlendirilmesi

Renkli metal oksit film gözeneklidir, düşük korozyon direncine sahiptir ve aşındırma 
ile çıkarılmalı ve ardından doğru alaşım bileşimine sahip bir yüzeyin pasifleştirilmesiyle 
eski haline getirilmelidir. Böylece çelik, korozyona karşı en büyük 
direnci kazanmış oluyor.

Mekanik işleme, metalin içine gömülü olarak korozyona neden olan aşındırıcı parçacıklar 
bıraktığı için (cam aşındırıcı hariç) zahmetli ve pratik olmayabilir. Alaşımlı çeliklerin aşındırılması 
ve pasifleştirilmesi şeklinde kimyasal işlem, safsızlıkları gidermek, karbon çelikleri, demir 
ekstraksiyonu ve korozyonu aşındırmayan demir oksitlerle işlem izlerini gidermek için kullanılır. 
Kimyasal işlem pasif tabakayı yeniler, homojenliğini ve sürekliliğini arttırır ve onu krom oksitlerin 
yanı sıra artan korozyon direnci ile karakterize olan molibden ve nikel oksitlerle zenginleştirir.

Duplex 2205 çelik numunesi Kaynak renk değişiminin 
giderilmesinin değerlendirilmesi.

Parça 
pasifleştirilmedi

Macunlar ile 
pasifleştirilmiş 
kısım

Elektrokimyasal potansiyeli ölçümüm 
sayesinde paasiasyon kontrolü

Parça 
pasifleştirilmedi

pasifleştirilmiş kısım

pasifleştirilmiş kısım



ISVEÇ ARAÇLARI KULLANARAK
PASIVASYON İŞLEMİ YAPIYORUZ



ÖNCE SONRA



ISO 20 'konteyner çerçevesine monte edilmiş tank,
tank kapasitesi 12.000 L,
taşınabilir yakıt deposu,
çift duvarlı tank,
havacılık yakıtının taşınması ve depolanması için 
onaylandı.

ADR / RID ve IMDG yönetmeliklerinin gerekliliklerine uygun 
olarak tehlikeli maddelerin taşınması,

hava üslerinin temini,

tehlikeli maddelerin depolanması,

barışı koruma misyonlarının görevlerini yerine getiren 
ulusal birimler.

Uygulama:

Tank-konteyner, tehlikeli maddelerin taşınması ve
depolanması için ADR 2011-2013 Tehlikeli Maddelerin
Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasına uygun olarak
kullanılır, Tehlikeli Maddelerin Taşınması için IMDG Denizcilik 
Kodu ve çift cidarlı yer üstü yakıt depolama tankları 
standardı ile.

Kullanım:

kapaklı tüm vana ve yuva kolları,

500 mm veya 600 mm kontrol kapağı,

kaymaz basamaklı iki merdiven,

kaymaz yüzeyli platform veya podyumlar,

Temel ekipman:

deniz şartlarına ve su şartlarına dayanıklı boya 
sistemi petrol ürünleri,

örnekleme vanaları,

tankta taşınan maddenin seviyesinin ölçülmesi,

topraklama makarası,

Tankın tüm elemanları korozyona dayanıklı çelikten yapılmıştır.
Tank, ISO tip 1 C konteynırın çerçevesine yerleştirilmiştir
Konteynır çerçevesi yüksek mukavemetli çelikten yapılmıştır.

Malzemeler:

TAŞIMA İÇİN KONTEYNER TANKI HAVACILIK 
YAKITININ DEPOLANMASI



ISO 20' konteyner çerçevesine monte edilmiş tank,
15.000 litreden 25.000 litreye kadar kapasite,
Yük sıcaklığını korumak için yalıtım ve ısıtma sistemi.

ADR ve IMDG uyarınca tehlikeli maddelerin taşınması,

tehlikeli maddelerin depolanması.

Uygulama:

Tank-konteyner, sıvılaştırılmış gazlar dahil olmak üzere
tehlikeli maddelerin taşınması ve depolanması için, ADR
2007 Tehlikeli Malların Taşınmasına İlişkin Avrupa
Anlaşması ve Tehlikeli Maddelerin Taşınması için Deniz
Kanunu IMDG uyarınca kullanılır.

Kullanım:

500 mm çapında kontrol kapağı,

daldırma borulu tankın üst kısmında bulunan,

yükleme vanası,

Temel ekipman:

alt tahliye vanası,

gaz vanası,

manometre,

termometre.

Tankın tüm elemanları korozyona dayanıklı
çeliklerden (östenitik çelikler veya Duplex çelikler)
yapılmıştır.

Tank, ISO tip 1 CC veya 1 CX konteynerin çerçevesine
yerleştirilir. Konteyner çerçevesi çelikten yapılmıştır
artan güçle (S355J2G3).

Malzemeler:

TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI İÇİN
TANK KONTEYNERLERİ



İÇME SUYU TAŞIMA VE DAĞITIM İÇİN
KONTEYNER TANKI FBWC 12000

kapasite 12.000 litre,
-32 ° C'ye kadar düşük sıcaklıklarda suyun ve sistemin
donmasını önlemek için yalıtım ve ısıtma sistemi,

Eğitim alanları ve eğitim yer eğitim merkezi,

Lojistik birimler

Barış koruma görevlerini yerine getiren ulusal birimler,

Hızlı tepki gücü.

Uygulama:

12.000 litrelik konteyner tankı içme suyunun taşınması,
depolanması ve dağıtımı için kullanılmaktadır.

Kullanım:

üç fazlı güç jeneratörü,

Su pompası,

doldurma nozullu makaralar üzerindeki boru hatları 
ve hortum sistemi (doldurma tabancaları),

Temel ekipman:

su soğutma sistemi,

su koruma sistemi.

Cihaz ayrıca, sistem durumunun mevcut parametrelerini 
gösteren, jeneratörün çalışmasını kontrol eden bir ölçüm 
ve kontrol sistemi ile donatılmıştır.ve pompalar ve sistemin 
donmasına ve hasarına karşı koruma sistemi. 
Tank ve tüm boru sistemleri, -32 ° C'ye kadar düşük 
sıcaklıklarda suyun ve sistemin donmasını önlemek için 
elektrikli ısıtma sistemine ve yalıtıma sahiptir.

Tankın tüm unsurları yapıldı İçme suyu ile teması 
onaylanmış malzemelerden yapılmıştır (Duplex LDX 2101).
Tank, 20 'tip 1 CX konteynerin çerçevesine yerleştirilir.
Bir kancalı kaldırma sistemi ile donatılmış konteyner
çerçevesi, yüksek mukavemetli çelikten (S355J2G3)
yapılmıştır.

Malzemeler:

+ 13 ° C ile + 15 ° C arasındaki sıcaklığı koruyan yalıtım 
ve soğutma sistemi,

3 aylık güvenli saklama imkanı,
içme suyu ile temas için onaylanmış malzemeler.



9.000 litre kapasite,
-26 ° C'ye kadar düşük sıcaklıklarda suyun ve sistemin
donmasını önlemek için yalıtım ve ısıtma sistemi,

eğitim alanları ve eğitim yer eğitim merkezleri,

lojistik birimler,

barışı koruma misyonlarının görevlerini yerine getiren 
ulusal birimler,
Hızlı tepki gücü.

Uygulama:

9.000 litrelik konteyner tankı içme suyunun taşınması,
depolanması ve dağıtımı için kullanılmaktadır.

Kullanım:

üç fazlı güç jeneratörü,

su pompası,

boru hatları ve vana sistemi,

Temel ekipman:

su soğutma sistemi,

su koruma sistemi.

Cihaz ayrıca şunlarla donatılmıştır:

Tankın tüm unsurları yapıldı içme suyu ile teması 
onaylanmış malzemelerden yapılmıştır (AISI 304L).

Tank, 20 'tip 1 CX konteynerin çerçevesine yerleştirilir. Bir
kancalı kaldırma sistemi ile donatılmış konteyner çerçevesi,
yüksek mukavemetli çelikten (S355J2G3) yapılmıştır.

Malzemeler:

+ 13 ° C ile + 15 ° C arasındaki sıcaklığı koruyan yalıtım ve
soğutma sistemi,

3 ay süre ile güvenli saklama imkanı,
içme suyu ile temas için onaylanmış malzemeler.

sistem durumunun mevcut parametrelerini gösteren, 
jeneratör seti ve pompanın çalışmasını kontrol eden 
bir ölçüm ve kontrol sistemi,

sistemin donmasına ve hasarına karşı koruma sistemi.

Tank ve tüm borular, -26 ° C'ye kadar düşük sıcaklıklarda
suyun ve sistemin donmasını önlemek için elektrikli
ısıtma sistemine ve yalıtıma sahiptir.

İÇME SUYU TAŞIMA VE DAĞITIM İÇİN
KONTEYNER TANKI WDR 9000


