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BADANIE ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE

Propozycja: WG 3 (R. Furneaux)

Uchwała QUALANOD: Zebranie czerwiec 2010; październik 2011

Data zastosowania: 1 stycznia 2012

Rozpatrywana część Wymagań: Rozdział 2.4, Dodatek IV

Rozdziały zmienione i rozszerzone:

2.4 Badanie odporności na ścieranie

W niniejszym rozdziale opisano metodę badania ścieralności i związanych z nią właściwości użytkowych powłok.

2.4.1 Kontrola produkcji
Pobrane elementy badane będą zgodnie z metodą opisaną w Dodatku IV z zastosowaniem szklanego papieru

ściernego, klasa 00 (uziarnienie 240), zatwierdzonego przez QUALANOD

W tej metodzie zwarty osad białego, kredowego proszku wskazuje, że powłoka jest bardziej miękka niż
materiał ścierny i element powinien zostać odrzucony.

2.4.2 Badanie rozstrzygające
W przypadkach spornych próbki powinny być badane przy użyciu Metody Koła Ciernego (EN 12373 – 9). Próbki
mające Wskaźnik Ścieralności poniżej 1,4 są zadowalające.

Dodatek IV – Badanie ścieralności powłok anodowych (wymagania)

(patrz następne strony)



DODATEK IV: Badanie odporności na ścieranie
powłok anodowych (wymagania)

1. Podstawy
Badanie jest oparte na zasadzie Mohsa, że substancja może być zarysowana
tylko przez materiał od niej twardszy. Odporność powierzchni anodowanej jest
wobec tego oceniana za pomocą papieru ściernego, dla określenia czy
powłoka jest twardsza niż użyty papier ścierny. Jest to zasadniczy test
przechodni/nieprzechodni dla jakości warstwy anodowej.

2. Zakres
Badanie stosuje się do anodowych powłok tlenkowych otrzymywanych w
roztworach kwasu siarkowego.
Jest to szczególnie ważne dla powłok klasy grubości 20 lub wyższej,
przeznaczonych do użytku zewnętrznego w architekturze.
Tej metody nie stosuje się do powłok wytwarzanych przez anodowanie twarde
lub barwienie integralne.

3. Sprzęt
3.1 Papier ścierny szklany, klasy 00 (uziarnienie 240) w postaci taśmy o

szerokości 12 mm i długości 150 – 200 mm. QUALANOD podaje wykaz
zatwierdzonych produktów.

Uwaga: przechowywać papier w ciepłym, suchym miejscu.

3.2 Sprężysty bloczek podtrzymujący papier w trakcie testu, grubości 6 – 8
mm i w przybliżeniu szeroki na 30 mm i długi na 40 mm. Jego twardość
powinna być w granicach między 30 a 70 stopni w Międzynarodowej
Skali Twardości dla Gum (IRHD). Przydatna może być także gumka do
ścierania ołówka.

4. Procedura

4.1 Próbka do badań
Próbką do badań powinien być czysty i suchy element (lub jego część),
który przeszedł pełen proces produkcyjny.

4.2 Metoda badania
Owinąć taśmę papieru ściernego wokół sprężystego bloczka ścierną
stroną na zewnątrz, układając ją poprzecznie na węższej ścianie
bloczka, jak pokazano na rys. 1. Przytrzymać papier szczelnie
dociskając w pokazanym miejscu i mocno dociskając taśmę ścierną do
anodowej warstwy wykonać 10 podwójnych posunięć (jedno podwójne
posunięcie to przejście do przodu i z powrotem w poprzek badanej
powierzchni) o amplitudzie 25 – 30 mm. Po 10 podwójnych



pociągnięciach sprawdzić fragment papieru ściernego, który był w
kontakcie z powłoką anodową.
Jeśli powłoka anodowa jest twardsza od ścierniwa, papier ślizga się po
powierzchni i powłoka nie będzie uszkodzona. Jeśli ścierniwo jest
twardsze od powłoki, ścierniwo wbija się w nią. Powłoka jest ścierana i
na papierze ściernym pojawi się gęsty, biały, kredowy proszek (rys. 2a).

Lekki osad  (rys. 2b), niecałkowicie wypełniający przestrzeń między
cząstkami ścierniwa, może świadczyć o usunięciu bardzo cienkiego
powierzchniowego nalotu po uszczelnianiu. W razie wątpliwości
wytrzeć do czysta badaną powierzchnię suchą ściereczką, umieścić
świeży fragment papieru ściernego na krawędzi bloczka i zbadać
ponownie pierwotną powierzchnię.

Uwaga 1: pomocne może być badanie powierzchni w pozycji pionowej,
gdyż wszelkie wytrącone i starte cząsteczki spadną i nie spowodują

dodatkowego tarcia.

Rys.1 Rysunki pokazujące jak stosować papier ścierny

a) b)

Rys.2 Fotografie próbek papieru ściernego pokazujące:
a) zwarty, biały kredowy osad proszku
b) lekki osad proszku

4.3 Pomiar ubytku grubości
Bardziej ilościowy wynik jest osiągany, kiedy w teście ścieralności
mierzona jest grubość usuniętej powłoki. Jednakże pomiar grubości
warstwy musi być dokonany z ostrożnością i za pomocą małej sondy do
pomiaru prądów wirowych.



Prowadzić test zgodnie z pkt. 4.2, ale wykonać 50 podwójnych
posunięć na tej samej powierzchni. Po każdych 10 podwójnych
posunięciach używać świeżej powierzchni papieru ściernego i
oczyszczać ścieraną powierzchnię. Po dokonaniu 50 podwójnych
posunięć oczyścić i wytrzeć powierzchnię wyrobu i zmierzyć grubość
powłoki anodowej w kilku punktach w centrum ścieranej powierzchni,
używając przyrządu do pomiarów prądów wirowych o małej sondzie.
Porównać uzyskaną wartość z powierzchnią nie ścieraną, przylegającą
do obszaru ścieranego.

Ubytek więcej niż 2 mikrometrów powłoki jest powodem odrzucenia
wyrobu.


