
QUALANOD SPECIFICATIONS UPDATE SHEET No. 7
Edition 01.07.2010 22.11.2011

Page 1/1
_________________________________________________________________

ZMIANA DODATKU VI

Propozycja: Komitet Techniczny

Uchwała QUALANOD: Zebranie listopad 2010, październik 2011

Data zastosowania: 1 stycznia 2012

Rozpatrywana część Wymagań: Dodatek VI

Rozdział rozszerzony:

Dodatek VI – Ocena nowych produktów i procesów
(patrz strony następne)



DODATEK VI: Ocena nowych produktów i procesów
(wymagania)
Wymagania określają procedury, które powinny być przyjęte przez licencjonowane
anodownie. Inspektorzy sprawdzają czy te procedury są przestrzegane. Jeśli zakład
anodujący chce użyć nowego procesu lub produktu, powinien dowiedzieć się od
QUALANOD, czy zostały one uprzednio ocenione. Jeśli nie to powinien zgłosić QUALANOD,
by dany proces lub produkt został poddany ocenie. Reguła ta stosowana jest także, gdy
dostawca chce zaoferować licencjonowanej anodowni użycie nowego procesu lub produktu.

Wyniki badania będą ocenione przez Komitet Techniczny QUALANOD. Jeżeli ten
zadecyduje, że wyniki badań otrzymują pozytywną ocenę, wówczas zaleca Komitetowi
Wykonawczemu, aby wprowadzić stosowne uzupełnienie do Wymagań, a inspektorzy
powinni być zapoznani z  nowymi wymaganiami inspekcyjnymi. Wnioskodawca zostanie
poinformowany o decyzji Komitetu Wykonawczego.
Dostawca musi informować QUALANOD o zmianach i QUALANOD zadecyduje, czy
powtórne badania są potrzebne.

Ocena obejmuje następujące trzy etapy:

A. Zakład anodujący lub dostawca (producent) powinien złożyć wniosek do QUALANOD, by
nowy proces lub produkt został sprawdzony.

B. Niezależne testy powinny być przeprowadzane w laboratorium akredytowanym zgodnie z
EN-17025 i uznawanym przez QUALANOD.

C. Próbki powinny być poddane zewnętrznym warunkom atmosferycznym przez okres trzech
lat.
Zgłaszający powinien ponieść wszystkie koszty związane z przygotowaniem próbek i testami
wymienionymi w punktach B i C.

Jeśli dostawca wprowadzi zmiany w instrukcji prowadzenia procesu, w sposobie stosowania
produktu lub w jego składzie, QUALANOD podejmie decyzję, czy będzie niezbędne
powtórzenie testów laboratoryjnych i badań atmosferycznych według procedur podanych w
punktach B i C.

Jeśli proces lub produkt zaaprobowany przez QUALANOD nie jest używany przez
anodownię przez czas dłuższy niż trzy lata to należy powtórzyć testy laboratoryjne
postępując zgodnie z procedurą wymienioną w paragrafie B.

A. Zgłoszenie

Producent nowego produktu lub procesu powinien zgłosić się do odpowiedniego
Stowarzyszenia Krajowego albo, jeśli nie istnieje krajowa organizacja , do głównego
sekretariatu QUALANOD. Stowarzyszenie Krajowe  powinno wysłać zgłoszenie do
sekretariatu QUALANOD, który powinien poinformować Komitet Techniczny i
przekazać wniosek przed następnym posiedzeniem.

Zgłoszenie powinno być napisane w języku angielskim. Powinno zawierać opis
procesu lub produktu i kartę danych technicznych podającą najważniejsze
właściwości produktu i instrukcję prowadzenia procesu. QUALANOD może, w razie
potrzeby poprosić o więcej informacji. Producent może zdecydować, czy chce by na



tym etapie wniosek rozpatrywany był anonimowo. Jeśli tak, to powinien to jasno
określić w swoim wniosku

B. Badania laboratoryjne
Krajowe stowarzyszenie lub QUALANOD, powinno  poinformować  wnioskodawcę,
które laboratoria powinny być zatrudnione do prowadzenia testów.

a) Przygotowanie paneli

Przygotowanie próbek powinno odbywać się ze szczególną starannością; próbki
powinny być wolne od wad. Ze względu na fakt, że prowadzone będą testy
porównawcze dwóch procesów, ważne jest, by skład chemiczny i mikrostruktury
próbek były takie same. Z tego powodu, jeśli to możliwe, próbki powinny
pochodzić z tego samego profilu lub taśmy.

Próbki mogą być przygotowane:

 w laboratorium uznanym przez QUALANOD
 w laboratorium dostawcy pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za

laboratorium
 w zakładzie anodującym pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za

laboratorium i dostawcy

Próbki wykonane zgodnie z nowym procesem lub nowym produktem powinny
być porównane z próbkami referencyjnymi, otrzymanymi tradycyjnymi metodami
zgodnie z Wymaganiami. Jeśli Komitet Techniczny nie zdecyduje inaczej,
warunki obróbki próbek referencyjnych, powinny być następujące:

1. Badania przeprowadza się na profilach ze stopów EN AW 6063 lub 6060.

2. Osobne próbki są anodowane do klasy 15 i 20, każda klasa w tej samej partii
anodowanej.

3. Różne próbki z każdej klasy powinny być pozostawione w "naturalnym"
stanie oraz barwione na kolor ciemnego brązu z użyciem roztworu soli cyny.

4. Próbki powinny być uszczelnione hydrotermicznie w gorącej wodzie

Testowane próbki reprezentujące nowy proces lub produkt powinny być
wytwarzane z zastosowaniem, w miarę możliwości, tych samych warunków co
próbki referencyjne.

b) Badania

Każdy test powinien zostać przeprowadzony na trzech próbkach.

Seria badań obejmuje:

1. Badanie ubytku masy wg EN 12373-7 (§2.3.3 Wymagań)

2. Admitancja wg EN 12373-5 (§2.3.2 Wymagań)

3. Test barwny zgodnie z EN 12373-4 (§2.3.1 Wymagań)

4. Pomiar ubytku masy zgodnie z § 2.7 Wymagań

5. Badanie w kwaśnej mgle solnej wg ISO 9227 (1000 godz.) Ocena
zgodnie z EN 12373-18 lub EN 12373-19

6. Test odporności na ścieranie zgodnie z § 2.4.1 Wymagań



Oznacza to, że do testów zostanie użyte 8 zestawów próbek (2 klasy x 2
kolory x 2 procesy). Każdy zestaw testów powinien zawierać przynajmniej 18
próbek, łącznie z 3 próbkami do każdego miejsca ekspozycji zewnętrznej.

Wyniki badań powinny być przesyłane do wnioskodawcy i QUALANOD. Przed
kolejnym spotkaniem Komitetu Technicznego, sekretariat QUALANOD
powinien zestawić wyniki i przedstawić je Komitetowi Technicznemu do oceny.
Komitet Techniczny powinien zadecydować, czy wyniki są zgodne z
Wymaganiami i wskazać, czy należy przystąpić do etapu C oceny.

C. Ekspozycja na wolnym powietrzu
Badania ekspozycji na wolnym powietrzu stosuje się do próbek otrzymanych z
nowego produktu lub procesu i próbek referencyjnych przygotowywanych w trakcie
etapu B, czyli np. dwie klasy grubości z wykończeniem naturalnym i w kolorze
ciemnego brązu. Laboratorium badawcze powinno tak zorganizować prace, aby
próbki (w trzech egzemplarzach) mogły być poddane ekspozycji w Genui i Hook w
Holandii na okres 3 lat. Laboratorium badawcze odpowiada za zapewnienie
prawidłowych warunków prowadzenia badania i za pobieranie próbek w
wyznaczonym czasie.

Przed ekspozycją, pole o 2 cm szerokości na jednej płaszczyźnie powinno być
zamaskowane na każdej próbce. Pozwoli to zachować pierwotny wygląd i umożliwić
ocenę wszelkich zmian w wyglądzie po ekspozycji. Próbki nie powinny być
czyszczone w czasie trwania ekspozycji (w innej formie niż w sposób naturalny -
deszczem). Jedną próbkę z trzech z każdej grupy wycofuje się po 12 miesiącach
ekspozycji, dwie pozostałe po dwóch kolejnych latach.
Po okresie ekspozycji (1 i 3 lata) laboratorium testujące powinno zwrócić próbki bez
czyszczenia do QUALANOD, które przedkłada je do Komitetu Technicznego, do
oceny na następnym posiedzeniu. Komitet Techniczny decyduje, czy wyniki są
zadowalające i kieruje odpowiednie zalecenia do Komitetu Wykonawczego.

QUALANOD może wyrazić zgodę na zastosowanie procesu lub produktu przez
licencjonowane zakłady anodujące kierując się tymczasową podstawą, tj. po roku
ekspozycji lub po przeprowadzonych pełnych badaniach laboratoryjnych i wydać
zezwolenie ważne 3 lata. Ostateczna decyzja, czy udzielić zezwolenia, zostanie
podjęta po ukończeniu 3 lat ekspozycji. Jeśli w tym czasie zostanie wydana decyzja
o przyznaniu zezwolenia, może ono zostać udzielone na 5 lat. Później zezwolenie
może być wydawane na kolejne okresy 5-letnie.


