
QUALANOD SPECIFICATIONS UPDATE SHEET No. 13
Edition 01.07.2010 12.06.2012

Page 1/1
_________________________________________________________________

Temat: Zmiana w rozdziale 3.1.1

Propozycja: WG8 i Komitet Techniczny

Uchwała QUALANOD: Zebrania w październiku 2011 r. oraz 12
czerwca 2012

Data zastosowania: 1 września 2012

Rozpatrywana część Wymagań: Zmiana w rozdziale 3.1.1

Proponowana zmiana treści Wymagań w rozdziale 3.1.1

3.1.1        Materiał
Niniejsze Wymagania QUALANOD mają zastosowanie do aluminium i jego stopów.
Najpowszechniej stosowane stopy do anodowania to: z serii 1000, 3000 i 5000 dla wyrobów
walcowanych i serii 6000 dla wyrobów wyciskanych. Wytyczne stosowania stopów przydatnych
do anodowania są podane w Dodatku IX. Wymienione materiały nie mają takiego samego
wyglądu po anodowaniu nawet czasem dla tego samego stopu. Wynika to z faktu, że wygląd po
przygotowaniu powierzchni i anodowaniu w dużym stopniu zależy od mikrostruktury stopu. Z
kolei mikrostruktura zależy zarówno od procesów metalurgicznych, jak też od składu stopu.
Ponadto zakresy składów stopów podane w normach krajowych i międzynarodowych są bardzo
szerokie. Wytwórcy stopów przydatnych do anodowania posiadają własne zaostrzone normy.
Klient powinien zatem określić rodzaj stopu i dołączyć atest, że spełnia on wymagania
odpowiedniej normy, np. EN 573-3. Uwaga: Nawet w przypadku małych różnic w mikrostrukturze
mogą wystąpić znaczne różnice w wyglądzie.

Stopy inne niż podano w Dodatku IX mogą być użyte na żądanie klienta, który musi określić na
piśmie żądaną klasę grubości powłoki.

“Jakość do anodowania”
Dla uzyskania szczególnie dekoracyjnych efektów lub szczególnie jednolitego wyglądu powinno
się stosować stopy o jakości do anodowania. Są one produkowane z użyciem specjalnych
technik wytwarzania. Nie ma krajowych lub międzynarodowych norm określających jakość do
anodowania, ponieważ ten termin odnosi się do określonego schematu produkcji danego
wytwórcy.

Metal dla uzyskania powierzchni o wysokim połysku
Dla uzyskania powierzchni o wysokim połysku powinno być użyte aluminium najwyższej
czystości lub stopy specjalne.

Stopy do barwienia integralnego lub "samobarwiące” stopy dla procesów w roztworach
kwasu siarkowego albo kwasów siarkowego i szczawiowego
Inne stopy specjalne mogą być stosowane dla osiągnięcia określonych kolorów.


