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Σθνπόο ηνπ άξζξνπ είλαη ν αλαγλώζηεο:

Εισαγωγή
Οη ζύγρξνλνη θαηαζθεπαζηέο αιιά θαη νη ηειηθνί
ρξήζηεο εμνπιηζκώλ επεμεξγαζίαο πνπ αθνξνύλ ηελ
βηνκεραλία θαξκάθσλ, θαιιπληηθώλ, ηξνθίκσλ θαη
πνηώλ απαηηνύλ ηελ ρξήζε αλνμείδσηνπ ράιπβα. Οη
αλνμείδσηνη ράιπβεο έρνπλ πιένλ θαζηεξσζεί σο
πιηθά θαηαζθεπήο θαηά θύξην ιόγν γηαηί
παξνπζηάδνπλ πςειέο επηδόζεηο (θαηεξγαζηκόηεηα,
ζπγθνιιεζηκόηεηα
θ.α)
ελώ
ηαπηόρξνλα
παξνπζηάδνπλ ρακειά επίπεδα δηάβξσζεο.

 Να απνθηήζεη κία μεθάζαξε εηθόλα γηα ην ηη
είλαη παζεηηθνπνίεζε / passivation.
 Να θαηαλνήζεη γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα
γίλεηαη (Re-) Passivation.
 Να
απνζαθελίζεη
έλλνηεο
όπσο
Passivation, Pickling, Cleaning θαη λα
γλσξίζεη ηηο δηαθνξέο ηνπο.
 Να γλσξίζεη ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο από
ηελ εζθαικέλε δηαρείξηζε ηνπ παζεηηθνύ
ζηξώκαηνο (αγγι. Passive Layer) ησλ
επηθαλεηώλ αλνμείδσηνπ ράιπβα.

Η παθηηικοποίηζη (αγγλ. Passivation) είναι μία
ζημανηική επιθανειακή επεξεπγαζία ώζηε να
εξαζθαλιζηεί η επιηςσημένη ανηοσή ηος
ανοξείδωηος σάλςβα ζηην διάβπωζη ζε
επιθάνειερ πος έπσονηαι ζε επαθή με ηο πποϊόν.

 Να πιεξνθνξεζεί γηα βαζηθά ζηνηρεία
ζρεηηθά κε ηελ παζεηηθνπνίεζε
ζε
ζπζηήκαηα «πςειήο θαζαξόηεηαο» (αγγι.
High Purity Systems) ζπζηήκαηα.

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη σο εμνπιηζκνί ησλ νπνίσλ
νη επηθάλεηεο λα ρξεηάδνληαη παζεηηθνπνίεζε:


Σπζηήκαηα Σσιελώζεσλ.



Γεμακελέο.



Τκήκαηα αληιηώλ.



Βαιβίδεο.



Αηζζεηήξηα θαη ινηπά εμαξηήκαηα.



Γνρεία Αλάκημεο



Οκνγελνπνηνί



Δλαιιάθηεο Θεξκόηεηαο θ.α

Παθηηικό ηπώμα Ανοξείδωηων Χαλύβων
(Stainless Steel Passive Layer).

Σην παξόλ ελεκεξσηηθό δειηίν γίλεηαη αλαθνξά ζηελ
παζεηηθνπνίεζε (αγγι.Passivation) ησλ επηθαλεηώλ
ηνπ αλνμείδσηνπ ράιπβα θαη ζε ζπλαθείο όξνπο θαη
θαηλόκελα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ
παζεηηθνύ ζηξώκαηνο (αγγι. Passive Layer). Από ην
παξόλ έρεη απνθεπρζεί ε εκβάζπλζε ζε δπζλόεηεο
έλλνηεο θαη νξηζκνύο πνπ αθνξνύλ ηε κεηαιινπξγία
ελώ έρεη γίλεη πξνζπάζεηα ώζηε θαηαζθεπαζηέο,
ηειηθνί ρξήζηεο θαη άιινη ελδηαθεξόκελνη λα
κπνξέζνπλ λα απνθνκίζνπλ εύθνια θαη γξήγνξα
βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ παζεηηθνπνίεζε
(αγγι.Passivation) εμνπιηζκώλ αλνμείδσηνπ ράιπβα.
Σην ηέινο ηνπ εληύπνπ παξαηίζεηαη βηβιηνγξαθία πνπ
ν αλαγλώζηεο κπνξεί λα δηζεηζδύζε επηπιένλ ζην
ζέκα.

Ζ αληνρή ζηε δηάβξσζε ησλ αλνμείδσησλ ραιύβσλ
νθείιεηαη ζε έλα παθηηικό ζηπώμα (αγγι. passive
layer) ην νπνίν εκθαλίδεηαη κε θπζηθό ηξόπν ζηηο
επηθάλεηεο ηνπ ράιπβα. Οη αλνμείδσηνη ράιπβεο
απηό-παζεηηθνπνηνύληαη θπζηθά όηαλ κία θαζαξή
επηθάλεηα εθηεζεί ζε πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο νη
νπνίεο κπνξνύλ λα παξέρνπλ αξθεηό νμπγόλν ώζηε
λα δεκηνπξγεζεί έλα ζηξώκα (layer) νμεηδίσλ ηνπ
ρξσκίνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ράιπβα.[4]
Ο απαηηνύκελνο ρξόλνο εκθάληζεο ηνπ παζεηηθνύ
ζηξώκαηνο ζε κία επηθάλεηα εμαξηάηαη από ηε
πνζόηεηα ηνπ νμπγόλνπ ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζην
εγγύο πεξηβάιινλ. Ζ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο
δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε αθξίβεηα ρξνληθά.
Μπνξεί λα δηαξθέζεη από έλα κηθξό ρξνληθό
δηάζηεκα έσο έλα δηάζηεκα πεξίπνπ 4 εβδνκάδσλ.
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Ζ δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ πεξηιακβάλεη όιεο ηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ
ξύπσλ ( αγγι. Surface contaminants) όπσο είλαη
ιηπαληηθά, γξάζα θ.α από ηηο επηθάλεηεο ηνπ
κεηάιινπ ώζηε ε δηαδηθαζία παζεηηθνπνίεζεο λα
είλαη πην απνηειεζκαηηθή.
Εικόνα 1. Αναπαπάζηαζη διαδικαζίαρ
αςηοπαθηηικοποίηζηρ ηος ανοξείδωηος σάλςβα. [4]
Γηα ηελ πιήξε θαηαλόεζε ηνπ παζεηηθνύ
ζηξώκαηνο ησλ αλνμείδσησλ ραιύβσλ θξίλεηαη
απαξαίηεηε ε ζύληνκε αλαθνξά ζε δύν από ηα
βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ ζπλεζέζηεξνπ ηύπνπ
αλνμείδσηνπ ράιπβα AISI 316L ( ΔΝ 1.4404).
Χπώμιο(Cr): Δίλαη ην ζηνηρείν ην νπνίν δίλεη ζηνπο
ράιπβεο ηελ αλνμείδσηε ( αγγι. corrosion resistance)
θύζε ηνπο. Δπίζεο ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ελόο
ζηξώκαηνο ζπκπιέγκαηνο νμεηδίσλ ηνπ ρξσκίνπ
γλσζηό θαη σο Παζεηηθό Σηξώκα (αγγι. Passive
Layer).
Νικέλιο (Ni): Λεηηνπξγεί σο ζηαζεξνπνηεηήο ηεο
σζηεληηηθήο δνκήο ηνπ θξάκαηνο ε νπνία δίλεη ζην
ράιπβα ηε κε-καγλεηηθή ηνπ ηδηόηεηα θαζώο θαη ην
θαζηζηά θαηεξγάζηκν ζε έλα κεγάιν εύξνο
ζεξκνθξαζηώλ.
Παθηηικοποίηζη
Επιθανειών
Ανοξείδωηος
Χάλςβα (Passivation of Stainless Steel Surfaces).
Ζ Παζεηηθνπνίεζε (αγγι. Passivation), ε εκθάληζε
δειαδή παζεηηθνύ ζηξώκαηνο ζηελ επηθάλεηα ηνπ
αλνμείδσηνπ ράιπβα όπσο αλαθέξακε είλαη έλα
θαηλόκελν ην νπνίν εκθαλίδεηαη θπζηθά ζε θαζαξέο
επηθάλεηεο κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ.
Ζ επαλεκθάληζε ή ε αύμεζε ηνπ πάρνπο ηνπ
παζεηηθνύ ζηξώκαηνο (αγγι.passive layer) κπνξεί λα
επηηεπρζεί κε ηελ εθαξκνγή ρεκηθώλ πξντόλησλ (π.ρ
Henkel Passivation Solution HC1100) ζηηο
επηθάλεηεο ηνπ αλνμείδσηνπ ράιπβα.

Ο ζθνπόο ηεο ηειηθήο ρεκηθήο δηαδηθαζίαο
παζεηηθνπνίεζεο είλαη λα εληζρύεη ην παζεηηθό
ζηξώκα θαη λα παξαδίδεη ηηο επηθάλεηεο ηνπ
κεηάιινπ ρσξίο ξύπνπο ειεύζεξνπ ζηδήξνπ (αγγι.
Free Iron) θαη άιινπο ξύπνπο επηηξέπνληαο ζην
κέηαιιν λα βξίζθεηαη ζηελ θαιύηεξε δπλαηή
θαηάζηαζε αληνρήο ζηελ νμείδσζε.
Γηα ηελ βειηίσζε ηεο αληνρήο ζηελ νμείδσζε ησλ
ζηάληαξλη ηύπσλ αλνμείδσηνπ ράιπβα όπσο πρ νη
σζηεληηηθνί AISI 316L / EN 1.4404 ε δηαδηθαζία
παζεηηθνπνίεζεο είλαη επηβεβιεκέλε.
Καη’ επηινγή ηνπ ρξήζηε ε δηαδηθαζία
παζεηηθνπνίεζεο κπνξεί λα ιακβάλεη ρώξα είηε γηα
ηελ αθαίξεζε ειεύζεξνπ ζηδήξνπ (αγγι. Free Iron)
από ηηο επηθάλεηεο νη νπνίεο έξρνληαη ζε επαθή κε ην
πξντόλ είηε λα δηεπθνιύλνπλ ηελ εκθάληζε παζεηηθνύ
ζηξώκαηνο.

Γιαηί Απαιηείηαι η Διαδικαζία Παθηηικοποίηζηρ
ηων Επιθανειών ηος Ανοξείδωηος Χάλςβα;
Αλ θαη ηα εμαξηήκαηα από αλνμείδσην ράιπβα κπνξεί
λα είλαη θαζαξά θαη ην παζεηηθό ζηξώκα άζηθην
πξηλ από ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο, νη ζπγθνιιήζεηο
θαηαζηξέθνπλ ην παζεηηθνπνηεκέλν ζηξώκα ζηε
ξαθή θαη ζηελ ζεξκνεπεξεαζκέλε δώλε (αγγι. HAZ
Heat-affected Zone).
Ζ δηαζπνξά ζηνηρείσλ ζηελ ζπγθόιιεζε θαη ζηελ
ζεξκνεπεξεαζκέλε Εώλε, πεξηιακβάλνληαο ην
ρξώκην, ηνλ ζίδεξν θαη ην νμπγόλν δηαηαξάζζεηαη
όηαλ ην κέηαιιν ηήθεηαη θαηά ηελ ζπγθόιιεζε κε
απνηέιεζκα ηα επίπεδα ηνπ ζηδήξνπ λα απμάλνληαη
θαη ηα πνζνζηά ηνπ ρξσκίνπ κεηώλνληαη ελώ ζε
θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο πξέπεη λα παξακέλνπλ
πςειόηεξα ώζηε λα δίλνπλ ηηο αληηνμεηδσηηθέο
ηδηόηεηεο ζην κέηαιιν.

Μία θξίζηκε παξάκεηξνο ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο
ρεκηθήο παζεηηθνπνίεζεο είλαη ε δηαδηθαζία
θαζαξηζκνύ ε νπνία πξέπεη λα πξνεγεζεί.
www.inoxstyle.gr
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Οη απνρξσκαηηζκνί θαη νη επηκνιύλζεηο πνπ
εηζάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο κπνξεί
επίζεο λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αληνρή ζηε
δηάβξσζε ηνπ ράιπβα.

κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε σο παξάδεηγκα
όηη ζε έλα loop ζπλερήο αλαθπθινθνξίαο
W.F.I πνπ ιεηηνπξγεί ζηνπο 85°C ζα πξέπεη
λα γίλεη re-passivation πεξίπνπ ζηνπο 6
κήλεο. Αςηό πποκύπηει από ηην
καηαγεγπαμμένη
διεθνή
βιομησανική
παπαηήπηζη ηηρ εκκίνηζηρ ηος θαινομένος
Rouging ηο οποίο ζςνδέεηαι άμεζα με ηην
καηάζηαζη ηος παθηηικού ζηπώμαηορ.

Ζ παζεηηθνπνίεζε κεηά ηηο ζπγθνιιήζεηο
επαλαθέξεη ην παζεηηθό ζηξώκα απνβάιινληαο ηνλ
ειεύζεξν ζίδεξν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε
δηαδηθαζία παζεηηθνπνίεζεο δελ βνεζά ζηελ
απνκάθξπλζε
ησλ
απνρξσκαηηζκώλ
πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ ζπγθόιιεζε θαη απαηηνύλ
ηε ρξήζε πεξηζζόηεξν δξαζηηθώλ ρεκηθώλ νπζηώλ.
Ζ θαηαζθεπή, ε θνπή, ε θάκςε θ.α κπνξνύλ λα
επηθέξνπλ επίζεο επηκνιύλζεηο νη νπνίεο ζα
νδεγήζνπλ ζηελ κείσζε ηεο αληίζηαζεο ζηελ
νμείδσζε.
Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε κε ηελ απνκάθξπλζε ησλ
επηκνιύλζεσλ, εηδηθά ηνπ ειεύζεξνπ ζηδήξνπ, ε
δηαδηθαζία παζεηηθνπνίεζεο κπνξεί λα βνεζήζεη
ζηελ επαλαθνξά ηεο θπζηθήο παζεηηθόηεηαο ηνπ
αλνμείδσηνπ ράιπβα πνπ θαηαζηξάθεθε θαηά ηελ
θαηαζθεπή.
Κάθε Πόηε Ππέπει να Γίνεηαι Παθηηικοποίηζη;


Μεηά από ηελ νινθιήξσζε ησλ
ζςγκολλήζεων θαη ησλ επγαζιών
καηαζκεςήρ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε έλα
ζύζηεκα αλνμείδσηνπ ράιπβα πξηλ απηό
παξαδνζεί πξνο ρξήζε.



Μεηά ηελ πποζθήκη ενόρ νέος
εξαπηήμαηορ ζε έλα πθηζηάκελν ζύζηεκα ή
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηξνπνπνηεηηθώλ
εξγαζηώλ ζε έλα πθηζηάκελν ζύζηεκα.



Σε πξνθαζνξηζκέλν ρξόλν πνπ έρεη
πξνθύςεη από ζπλδπαζκό κειέηεο
εθηίκεζεο θηλδύλνπ ( risk assessment
procedure) θαη θαηαγεγξακκέλεο εκπεηξίαο ,
ζε θιεηζηά ζπζηήκαηα θπθινθνξίαο
ππεξθάζαξσλ κέζσλ (highly purity media)
όπσο είλαη ηα loops αλαθπθινθνξίαο
απηνληζκέλνπ
λεξνύ
(PW)
θαη
απεζηαγκέλνπ λεξνύ (WFI). Με βάζε
αλαθνξέο ηεο δηεζλήο βηβιηνγξαθίαο

Γπάθημα 1. Μεηαβολέρ επιθάνειαρ ανοξείδωηος
σάλςβα ζε ζςνάπηηζη ηον σπόνο.

Εικόνα 2. Εζωηεπικό Τμήμα Σωληνώζεων Δικηύος
με Εμθανή Επίζηπωζη Rouging
(Επύθπωζηρ).
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Διαδικαζία Παθηηικοποίζηζηρ (
Procedure);

Passivation

Ζ δηαδηθαζία παζεηηθνπνίεζεο ζα πξέπεη λα
εθηειείηαη ζύκθσλα κε έλα εγθεθξηκέλν ζύζηεκα
δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο θαη πνηνηηθνύ ειέγρνπ.
Όιεο νη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζα ιάβνπλ κέξνο
όπσο:


Αξρηθό μέπιπκα.



Φεκηθόο θαζαξηζκόο & απνιίπαλζε.



Φεκηθή

επεμεξγαζία

παζεηηθνπνίεζεο

(passivation).


Τειηθό μέπιπκα

Passivation: Ζ παζεηηθνπνίεζε είλαη ε ρεκηθή
δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε πνηόηεηα ηνπ παζεηηθνύ
ζηξώκαηνο κηαο επηθάλεηαο αλνμείδσηνπ ράιπβα
επαλέξρεηαη ζηα αξρηθά θπζηνινγηθά επίπεδα. Σε
αληίζεζε κε ην pickling θαηά ην passivation δελ
πξαγκαηνπνηείηαη αθαίξεζε ζηξώκαηνο κεηάιινπ
αιιά δεκηνπξγνύληαη νη ζπλζήθεο επηηάρπλζεο ηεο
απνθαηάζηαζε ηνπ θαηεζηξακκέλνπ παζεηηθνύ
ζηξώκαηνο ηεο επηθάλεηαο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα
πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ επηινγή ρεκηθώλ αλάινγα ηελ
δηαδηθαζία. Γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε ληηξηθνύ νμέσο
εμαζθαιίδεη ηελ παζεηηθνπνίεζε αιιά δελ ζπκβάιεη
ζηελ απνμείδσζε ηεο επηθάλεηαο.



Δίλαη ειεύζεξεο από νμείδηα (de-scaling)



Έρνπλ ππνζηεί δηαδηθαζία Pickling.



Να έρνπλ θαζαξηζηεί από νξγαληθέο ύιεο,

Cleaning: Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ εμνπιηζκώλ
ζπζζσξεύνληαη ζηηο επηθάλεηεο νξγαληθέο ύιεο,
ιηπαληηθά, ζθόλεο θ.α ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ σο
κνλσηηθά πιηθά θαη δελ επηηξέπνπλ ηελ επηηπρεκέλε
θαη απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο
παζεηηθνπνίεζεο. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ πξηλ
ηελ
παζεηηθνπνίεζε
εθαξκόδεηαη
ρεκηθόο
θαζαξηζκόο κε ζθνπό ηελ απνκάθξπλζε όισλ ηνλ
πηζαλόλ επηκνιύλζεσλ. Ζ παξνπζία ησλ νμέσλ γηα
ηελ παζεηηθνπνίεζε ησλ επηθαλεηώλ δελ είλαη
απνηειεζκαηηθή ζηελ απνκάθξπλζε απηώλ ησλ
επηκνιύλζεσλ. Δηδηθά ρεκηθά πξντόληα δηαηίζεληαη
γηα ηελ δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ (π.ρ Henkel Alcaline
Cleaner HC 500).

ιηπαληηθά, γξάζα θηι)

Χημικά Πποϊόνηα.

ζα πξέπεη λα είλαη νη θαηάιιειεο θαη λα εθηεινύληαη
ζύκθσλα πάληα κε κία θαηαγεγξακκέλε δηαδηθαζία
(SOP) θαζώο θαη λα ζπλνδεύνληαη από ην αληίζηνηρν
πακέηο
ηεσνικήρ
ηεκμηπίωζηρ
(technical
documentation).
Γηα ηελ εμαζθάιηζε άξηζηνπ απνηειέζκαηνο είλαη
ζεκαληηθό πξηλ από ηελ εθηέιεζε ηεο ρεκηθήο
παζεηηθνπνίεζεο νη επηθάλεηεο λα:

Η αποξείδωζη (αγγλ. Pickling) δεν θα ππέπει να
λαμβάνεηαι ωρ ςποκαηαζηαηο ηηρ παθηηικοποίηζηρ
(αγγλ.Passivation).
ύνηομη ύγκπιζη ηων
Passivation, Cleaning.

Οπιζμών

Pickling,

Pickling: Ζ απνμείδσζε (αγγι. Pickling) νλνκάδεηαη
ε αθαίξεζε ελόο ιεπηνύ ζηξώκαηνο κεηάιινπ από
ηελ επηθάλεηα ηνπ αλνμείδσηνπ ράιπβα. Τν pickling
επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ρεκηθώλ πξντόλησλ
(π.ρ Henkel Pickling Paste HC 801) ζηηο επηθάλεηεο
ηνπ αλνμείδσηνπ ράιπβα θαη είλαη ε βαζηθή
δηαδηθαζία ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
απνκάθξπλζε ησλ ρξσκαηηζκώλ ζηηο πεξηνρέο
ζπγθόιιεζεο όπνπ θαη ηα επίπεδα ρξσκίνπ έρνπλ
κεησζεί.

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ήδε νη δηαδηθαζίεο pickling,
Passivation θαη cleaning εθηεινύληαη κε ηελ ρξήζε
ρεκηθώλ πξντόλησλ. Τα πξντόληα απηά ζα πξέπεη λα
έρνπλ ππνζηεί ηνπο απαηηνύκελνπο ειέγρνπο, λα είλαη
θαηάιιεια γηα ηελ εθάζηνηε εθαξκνγή θαζώο θαη λα
ζπλνδεύνληαη από ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά,
technical data sheets, MSDS θηι
Σεκαληηθό κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ν έιεγρνο ηηο
ζπκβαηόηεηαο (αγγι. Compatibility) ηνπ ρεκηθνύ κε ηα
πιηθά θαηαζθεπήο θαη θαηά θύξην ιόγν κε ηα
ειαζηνκεξή πιηθά (π.ρ παξεκβύζκαηα). Δζθαικέλεο
αλαινγίεο ή ρξήζε αθαηάιιεινπ πξντόληνο κπνξεί
λα επηθέξεη ζνβαξέο βιάβεο ζην ζύζηεκα.
.
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Γηα ηελ δηαδηθαζία ηνπ pickling ρξεζηκνπνηνύληαη
πξντόληα πνπ ζηελ ζύζηαζή ηνπο πεξηέρνπλ ρεκηθά
νμέα (π.ρ πδξνθζνξηθό νμύ). Αληίζηνηρα θαηά ην
passivation ρξεζηκνπνηνύληαη ρεκηθά πξντόληα ηα
νπνία ζηελ ζύζηαζή ηνπο πεξηέρνπλ νμέα όπσο ην
ληηξηθό ή ην θηηξηθό. Καηά ην θαζαξηζκό ζύλεζεο
πξαθηηθή είλαη ε ρξήζε αιθαιηθώλ δηαιπκάησλ.
Γηα όιεο ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο ν απζηξηαθόο
νίθνο Henkel Beiz παξέρεη κία εςπεία γκάμα
σημικών πποϊόνηων έηοιμων ππορ σπήζη ή ζε
ςπεπζςμπςκνωμένη μοπθή. Γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηζπεπηείηε ηνλ
παξαθάησ
ζύλδεζκν:
https://henkelepol.com/en/services/process-chemistry/ είηε λα
θαιέζεηε ζην 210 5595918 . Υπεύζπλνο επηθνηλσλίαο
Απόζηνινο Κπξηάθνπ.

Πηγέρ
I. Pickling and Passivating Stainless Steel, Materials and Applications Series, Volume 4,Euro Inox
II. EHEDG Guideline Doc 18 CHEMICAL TREATMENT OF STAINLESS STEEL SURFACES, sec. edition
III. ASME BPE 2014 NONMANDATORY APPENDIX E PASSIVATION PROCEDURE QUALIFICATION
IV. Passivation of stainless steel,EHEDG Update, R.R Maller, Food Science & Tecnology
V. ISPE Baseline Guide:Water and Steam Systems vol. 4 second edition

Inox Style Κσριάκοσ Ε.Π.Ε
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Ασπρόπσργος – Αττική
Τηλ. 210 5595918 Fax. 210 5596313
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***ΗΜΑΝΣΙΚΟ***
Παξαθαινύκε πξνσζήζηε έλα αληίγξαθν ηνπ παξόληνο ελεκεξσηηθνύ δειηίνπ ζε θάζε ζπλεξγάηε εληόο ηεο εηαηξίαο πνπ
πηζαλόλ λα ηνλ ελδηαθέξεη. Δπραξηζηνύκε.
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