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Temat: PROCES ZIMNEGO USZCZELNIANIA

Propozycja: QUALITAL

Uchwała QUALANOD: Spotkania odbyte w czerwcu 2010 r.
i październiku 2011 r.

Data zastosowania: 1 stycznia 2012

Rozpatrywana część Wymagań: Rozdział 3.3.6 i 2.3, 2.3.3, 3.3.1, 3.3.4, 3.4.3
oraz Dodatek 1 – Słownictwo (dla informacji)

Paragraf zmieniony:

3.3.6 Proces zimnego uszczelniania w oparciu o sole niklu i fluoru (patrz
następne strony)

3.3.6 Proces zimnego uszczelniania w oparciu o sole niklu i fluoru

Rozdział zawiera zalecenia dotyczące wdrożenia procesów “zimnego
uszczelniania” bazujących na solach niklu i fluoru (uwagi 1, 2 i 3). Zawiera
wiedzę o tych procesach zdobytą w ostatnich latach i definiuje
najważniejsze parametry. Proces podzielony jest na dwa etapy: w
pierwszym powłoka anodowa jest uszczelniana, w drugim ulega hydratacji.

Warunki anodowania

Podobnie jak dla innych procesów uszczelniania istotne jest wytworzenie
warstwy tlenkowej o dobrej jakości, zgodnie z wymaganiami z rozdz. 3.3.4.

Uwaga 1

W procesie zimnego uszczelniania związki chemiczne dyfundują do
wnętrza porów powłoki tlenkowej i inicjują reakcję chemiczną. Jej przebieg



zależy nie tylko od temperatury, ale także od rodzaju użytych chemikaliów
i innych czynników. Niniejsze wymagania odnoszą się tylko do procesu
zimnego uszczelniania z wykorzystaniem fluorku niklu.

Uwaga 2

Handlowe chemikalia mogą być mieszaniną soli niklu i fluorków lub soli
fluorowanych, w których fluorek niklu może stanowić mniejszy udział.

Uwaga 3

Ponieważ zużycie fluorku jest nieco wyższe niż stechiometryczna ilość
niklu, niektóre produkty handlowe zawierają pewien nadmiar fluorków.

A) Pierwszy etap procesu uszczelniania
1) Stężenia składników:

Zawartość jonów niklu 1,5 ± 0,3 g/l
Wolne jony fluorkowe 0,50 ± 0,25 g/l

2) Temperatura kąpieli 25 do 30°C

3) pH 5,8 – 7,0

4) Czas uszczelniania 1,0 ± 0,2 min/μm anodowej powłoki tlenkowej

5) Stężenie jonów fosforanowych w roztworze powinno być niższe niż 5
ppm
Bardzo ważne jest płukanie po zimnym uszczelnianiu. Zaleca się, aby nie
stosować wody demineralizowanej.

Uwaga 4

Nadmiar fluorków zwłaszcza przy niskim pH prowadzi do szybkiego
zużycia roztworu na skutek roztwarzania tlenku. Widoczne jest to
zwłaszcza dla części polerowanych lub wybłyszczonych.

Uwaga 5

Nadmiar innych jonów, poza niklowymi lub fluorkowymi, obniża aktywność
roztworu; w tym przypadku może pomóc filtracja roztworu.

WYMAGANIA DODATKOWE

Chemikalia

Dostawca musi podać zakładowi anodującemu dokładne informacje nt.
procentowej zawartości aktywnych składników, a w przypadku materiałów
sypkich procentowy udział materiałów nierozpuszczalnych.



Przygotowanie kąpieli

Należy sprawdzić jakość wody użytej do przygotowania kąpieli. Zaleca się
stosowanie wody demineralizowanej.

Parametry operacji

Parametry procesu zimnego uszczelniania są bardzo istotne i muszą być
ściśle kontrolowane dla osiągnięcia zadowalających efektów. Ważne jest
również pamiętanie o parametrach wzajemnie zależnych; np.: wysokie
stężenie fluorków wymaga niższej temperatury operacji i/lub krótszego
czasu uszczelniania i wyższego pH.

Stężenia składników kąpieli

Najważniejszymi składnikami kąpieli są nikiel i fluorki. Nadmiar wolnych
jonów fluorkowych powoduje uszkodzenie powłoki anodowej.

Zawartość jonów niklu i wolnych fluorków musi się zawierać w
następujących granicach:

Zawartość jonów niklu 1,5 ± 0,3 g/l
Zawartość wolnych jonów fluorkowych 0,5 ± 0,25 g/l

W niektórych przypadkach 5 – 10% niklu może być zastąpione kobaltem
dla zmniejszenia zielonkawego odcienia powłoki.

Zawartość wolnych fluorków i niklu w kąpieli musi być sprawdzana
przynajmniej raz na zmianę; kąpiel należy uzupełniać bardzo ostrożnie,
unikając używania kąpieli zanim dodane substancje zostaną całkowicie
rozpuszczone.

Czasem fluorek niklu może zawierać substancje nierozpuszczalne i
rozpuścić się niecałkowicie. Wskazane jest uzupełnianie składników
kąpieli w oddzielnym mieszalniku poza wanną zabiegową. Fluorki
zużywane są szybciej niż nikiel, dlatego dodawanie fluorku amonu lub
potasu jest niezbędne dla podtrzymania prawidłowej równowagi
składników.

Metody analiz kąpieli muszą być dostarczone przez producenta
chemikaliów. Zwykle do oznaczania niklu używana jest metoda EDTA, a
do oznaczania wolnych fluorków metoda potencjometryczna z elektrodą
jonoselektywną.

Uwaga 6

Nie zaleca się stosowania kwasu fluorowodorowego lub kwaśnych soli
fluorowanych aby nie zakłócać pH roztworu. Wahania pH wpływają
negatywnie na końcową jakość wyrobu.



Temperatura kąpieli

Kąpiel musi być utrzymywana w granicach temperatur między 25°C a
30°C przez dokładny układ termostatujący.

Temperatura silnie wpływa na kinetykę procesu. Zbyt wysoka temperatura,
szczególnie gdy stężenie wolnych fluorków jest na wysokim poziomie,
powoduje uszkodzenie anodowej warstwy tlenkowej i w efekcie
proszkowatość powierzchni.

pH kąpieli

pH roztworu musi być utrzymywane w granicach 5,8 – 7,0 (korzystnie 6,5
± 0,2)..

Ogólnie wyższe pH jest korzystniejsze, ale niemożliwe jest przekroczenie
wartości 7,0 bez spowodowania wytrącania w kąpieli wodorotlenku niklu.
Wartość pH wpływa na ilość wytrącanego w porach niklu. Przy wartości
poniżej 5,8 osadzana jest niewystarczająca ilość niklu, a fluorki mogą
spowodować uszkodzenie powłoki anodowej.

Uwaga 7

pH musi być mierzone z dużą ostrożnością, gdyż fluorki w roztworze mogą
powodować niszczenie elektrod pehametru i szklanych membran. W
związku z tym ważna jest regularna, okresowa kontrola elektrod
pehametru.

Czas uszczelniania

Czas uszczelniania powinien wynosić 1,0 ± 0,2 min/µm grubości powłoki.

Płukanie po zimnym uszczelnianiu

Po procesie zimnego uszczelniania niezbędne jest dokładne płukanie w
zwykłej zimnej wodzie. Woda demineralizowana nie zapewnia dobrego
wypłukania i może zanieczyścić następny roztwór.

B) Drugi etap procesu uszczelniania
Do całkowitego zakończenia procesu zimnego uszczelniania należy
obrabiane elementy poddać na pewien czas działaniu wysokiej
wilgotności, co można przyspieszyć przez zanurzenie zimno
uszczelnionych elementów w gorącej wodzie z dodatkiem 4,0 ± 1,0 g/l
siarczanu lub octanu niklu lub w wodzie demineralizowanej z dodatkiem
zapobiegającym tworzeniu się osadu na powierzchni w temperaturze
minimum  60°C (korzystnie 70oC). Czas operacji 1,0 ± 0,2 min/µm powłoki.
Ten etap obróbki ułatwia prowadzenie i kontrolowanie operacji i powinien
stanowić zasadniczą część procesu.

Dokładne płukanie między zimnym uszczelnianiem a obróbką w gorącej
wodzie jest absolutnie niezbędne, gdyż jony fluorków mogą inhibitować
konwencjonalne procesy uszczelniania.



Powłoki uszczelniane na zimno wykazują większą skłonność do pękania w
porównaniu do uszczelnianych metodą konwencjonalną, szczególnie jeśli
są eksploatowane w ciepłym, suchym otoczeniu. Skłonność ta jest
znacznie zmniejszona przez obróbkę w wodzie gorącej po zimnym
uszczelnianiu.

Kontrola jakości.

Jeśli proces zimnego uszczelniania jest prowadzony zgodnie z
powyższym opisem, włącznie z zanurzeniem w gorącej wodzie po zimnym
uszczelnieniu, to tak uszczelnione detale mogą być badane tak samo, jak
uszczelnione konwencjonalnie.

Najbardziej odpowiednim badaniem jest test barwny, zgodny z EN 12373-
4 i badanie ubytku masy, zgodne z EN 12373-7. Granice akceptacji
podano w rozdziałach 2.3.1 i 2.3.3.

2.3 Badanie uszczelnienia
W niniejszym rozdziale opisano badania jakości uszczelniania i
związanych z tym właściwości użytkowych powłok anodowych.

W przypadkach, gdy w kąpielach uszczelniających stosowane są
specjalne dodatki, zapobiegające tworzeniu się nalotu na powierzchni,
należy zwrócić specjalną uwagę na wyniki badań metodą rozstrzygającą,
metodą grawimetryczną lub, jeśli jest stosowana, metodą barwienia
kroplowego.

2.3.3 Pomiar ubytku masy po zanurzeniu w roztworze kwasów fosforowego i
chromowego, ze wstępną obróbką w kwasie, zgodnie z EN 12373-7 (test ubytku
wagi)

To badanie jest testem rozstrzygającym przy ocenie jakości
uszczelnienia.
Maksymalny dopuszczalny ubytek masy: 30.0 mg/dm².
Badanie ubytku masy powinno być zawsze przeprowadzane na elemencie o
najwyższej admitancji w badanej partii lub, jeśli zastosowano zimne
uszczelnianie, na elemencie o największej grubości warstwy.

3.3.1 Wymagania procesowe

Jeżeli stosuje się proces uszczelniania inny niż konwencjonalny sposób
hydrotermiczny lub uszczelnianie zimne, wówczas wymagane jest, aby
technologia ta została zbadana zgodnie z Załącznikiem VI i uzyskała aprobatę
Qualanod.



3.3.4 Anodowanie
Rozdział ten podaje typowe parametry anodowania wsadów z hydrotermicznym
lub zimnym uszczelnianiem. Inne elektrolity i/lub inne warunki mogą być
stosowane pod warunkiem uzyskiwania jakości anodowania przynajmniej tak
dobrej, jaką uzyskuje się prowadząc proces zgodnie z podanymi wymaganiami.

3.4.3 Przyrządy i roztwory do badania uszczelnienia
Zakład musi posiadać przynajmniej jeden przyrząd do pomiarów
admitancji oraz wzorzec dla sprawdzania dokładności jego odczytów.

Wyjątek: jeśli zakład stosuje wyłącznie zimne uszczelnianie, ten przyrząd
nie jest konieczny.

Dodatek 1 ZIMNE USZCZELNIANIE ANODOWANEGO ALUMINIUM

Obróbka po anodowaniu, składająca się z impregnacji za pomocą fluorków
niklu i następującemu po niej starzeniu przez obróbkę w gorącej wodzie.


