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Temat: KOREKTA ZAŁACZNIKA A6 (włącznie ze 
zmianami juŜ dokonanymi w uzupełnieniach 1 i 2) 

Propozycja: Grupy Robocze (WG) Laboratoria i Przygotowania 
Powierzchni (05/06.03.12) 

QUALICOAT uchwała: 

TC/EC spotkanie odbyte 9/10 maja 2012  

Komited Techniczny (TC) zgodził się, Ŝe aparat do badania 
Kesternicha i do testu korozji nitkowej (FFC) powinien być 
usunięty z listy obowiązkowego wyposarzenia laboratoryjnego. 
Testy te mogą być zlecane do laboratorium aprobowanego przez  
QUALICOAT. Grupa robocza Specyfikacji (Specifications WG) 
powinna przygotować arkusz aktualizacji. Uchwała nr 11/TC 
09.05.12 

Data ratyfikacji 8 LISTOPAD 2012 

Data zastosowania: 1 STYCZEŃ 2013 

Poprawki do Specyfikacji: ZAŁACZNIK A6 

Poprawiony Załącznik A6 
 

Patrz następne strony 
  

(ZMIANY WYRÓśNIONO NA SZARO) 
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A6 – Procedura do badania alternatywnych materiałów do przygotowania 
powierzchni.  

1.  WPROWADZENIE  

Ten Załącznik specyfikuje procedurę do udzielenia I odnowienia aprobaty altenatywnych 
systemów przygotowania powierzchni. Opisuje także program testów wykonywanych przez 
upoważnione laboratoria i wymagania dla każdego testu. 

2.  Formalny wniosek o przeprowadzenie badań 

 
Producenci preparatów, którzy planują przekazać do badań nowy alternatywny system 
przygotowania powierzchni, powinni poinformować o tym General Licensee (Stowarzyszenie 
Krajowe) lub QUALICOAT w krajach, gdzie nie ma Stowarzyszenia.  
Jeśli system przygotowania powierzchni odbywa się w kilku zakładach produkcyjnych, 
wnioskodawca powinien określić główny zakład produkcyjny i /lub techniczne centrum 
serwisowe oraz wymienić wszystkie pozostałe zakłady. 
Podstawowa dokumentacja (TDS), karty charakterystyk i szczegółowe instrukcje stosowania 
muszą być przekazane do upoważnionego przez QUALICOAT laboratorium wybranego w 
porozumieniu przez Generalnego Licencjodawcę (General Licensee) i/lub do QUALICOAT. 
Następujące informacje techniczne powinny zostać dostarczone do laboratorium QUALICOAT  na 
oddzielnym formularzu (Ogólna Informacja Techniczna) 

Metoda stosowania (1) (2)  

Cykl operacji (2)  

Końcowe płukanie  

Metody analizy kąpieli  

Masa powłoki (3)  

Inne analizy  

Inne zalecenia (wyposażenie, 
transport, przechowywanie i 
in.)(4) 

 

Bezbarwne powłoki 
konwersyjne 

 

Warunki schnięcia  
(1) Natrysk lub zanurzenie 
(2) Producent preparatów jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego cyklu 

operacji dla otrzymania wyrobu zgodnego z Wymaganiami QUALICOAT. Jakie są 
granice jakości wody płuczącej przed operacją wytwarzania powłoki 
konwersyjnej? 

(3) Metody do kontroli wewnętrznej i testów laboratoryjnych (granice i częstość)? 

(4) Instrukcje techniczne powinny jasno określać, wypełnienie których punktów jest 
obowiązkowe. Na przykład określenie „zalecane” oznacza obowiązek czy nie? 
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3.  Warunki początkowe (minimalne wyposażenie)  

Producenci preparatów powinni posiadać następujący sprzęt dostępny w przynajmniej 
jednym z zakładów (głównym zakładzie produkcyjnym i/lub w głównym centrum 
serwisowym): 
 

• Urządzenia do analizy jakości powłoki konwersyjnej 

• Narzędzia do cięcia i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia testu przyczepności  

• Aparaturę potrzebną do testu przyczepności i elastyczności (test tłoczności) 

• Tester udarności (EN ISO 6272); 

• Aparaturę do testów odporności na pękanie przy zginaniu 

• Aparaturę przeprowadzenia następujących testów korozji: 

o badanie klimatyczne z kondensacją wody 
o odporność na wilgotną atmosferę zawierającą ditlenek siarki 
o odporność na działanie kwaśnej mgły solnej 
o odporność na działanie wrzącej wody (garnek ciśnieniowy) 
o Test korozji nitkowej11 

 
 
Wszystkie pozostałe zakłady (nie będące głównym zakładem produkcyjnym i/lub w 
głównym centrum serwisowym) powinny spełnić następujące wymogi: 
 

• Mieć możliwość przeprowadzenia analizy jakości powłoki konwersyjnej  

• Testy, które nie mogą być przeprowadzane na miejscu powinny zostać przeprowadzone 
przez laboratorium w głównym zakładzie produkcyjnym i / lub głównym centrum 
serwisowym lub którymkolwiek laboratorium zatwierdzonym przez QUALICOAT  

4.  LABORATORIA TESTUJĄCE QUALICOAT  

Przed udzieleniem akceptacji dla nowego systemu przygotowania powierzchni, laboratorium 
wiodące powinno przeprowadzić program testów podany w następnym rozdziale. 

Test korozji powinien zostać przeprowadzony także w drugim laboratorium pod nadzorem 
laboratorium wiodącego. 

Przy odnowieniu akceptacji pełny program testów pewien zostać przeprowadzony tylko w 
laboratorium wiodącym.  

5.  PROGRAM BADAŃ 

Aprobata opiera się na następującym programie testów dla uzyskania pewności że wymogi 
określone przez QUALICOAT zostały spełnione.  

                                            
11  Test ten moŜe być zlecony i wykonany przez zatwierdzone przez QUALICOAT laboratorium lub w 

innym akredytowanym zgodnie z ISO 17025 dla tego konkretnego testu laboratorium. 
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a) Przygotowanie paneli testowych 

Dla każdego testu korozji należy poddać ocenie 6 próbek (po trzy próbki w każdym z dwóch 
laboratorium) 

Należy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie próbek. Wynik końcowy badań korozyjnych 
zależy nie tylko od procesu obróbki powierzchni, ale także od składu aluminium oraz od reakcji 
powierzchni aluminium ze środkami chemicznymi. 

 

Dostawca musi określić pełny cykl obróbki przygotowawczej, jaki ma być zastosowany 
(odtłuszczanie itd.). Laboratorium przygotowujące próbki musi ściśle trzymać się tych 
instrukcji.  

Producenci powinni określić pełny cykl obróbki wstępnej, który ma być użyty (odtłuszczanie 
itp.) a laboratorium odpowiedzialne za przygotowanie próbek powinno ściśle przestrzegać 
tych instrukcji. 

. 
Próbki mogą być przygotowane: 

• w uznanym laboratorium, wyznaczonym przez QUALICOAT pod nadzorem reprezentanta 
firmy wnioskodawcy  

• lub w laboratorium producenta chemikaliów pod nadzorem osoby odpowiedzialnej z ww. 
laboratorium 

 
PRÓBKI  
Należy używać następujących stopów aluminium: 
 

• panele do testów mechanicznych(grubość od 0,8 do 1 mm)AA 5005H24 lub H14 (AlMg 1-
półtwarde)  

• do korozyjnych badań w komorach i w atmosferze zewnętrznej: AA 6060 lub 6063  
 
Skład chemiczny próbek ma znaczenie dla wyników końcowych w szczególności dla testów 
korozji. Z tego powodu wszystkie laboratoria powinny używać stopu aluminium z tej samej partii.  
QUALICOAT powinien zapewnić każdemu laboratorium wystarczającą ilość próbek mających 
skład chemiczny określony przez Komitet Techniczny.  
W laboratoryjnym raporcie końcowym powinien być zawsze zaznaczony skład chemiczny. 
 

Przygotowanie 

Laboratorium wiodące powinno przygotować próbki z uwzględnieniem następujących 
parametrów:  

− stopień strawienia  
Całkowity stopień trawienia powinien wynosić od 1,0g/m2 i 2,0g/m2 na próbkach do 
wszystkich testów. 

− Masa powłoki konwersyjnej 

o blisko dolnej granicy systemu dla testu korozyjnego próbek; 
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o blisko górnej granicy dla testu mechanicznego próbek, zwłaszcza dla testu 
przyczepności.  

 

Stosowany materiał powłokowy 

Stosowane materiały powłokowe powinny posiadać aprobatę QUALICOAT. 

Każdy system powinien być testowany z następującymi organicznymi materiałami 
powłokowymi: 

• klasa 1 farby proszkowej, kolor metalik (RAL 9006 lub RAL 9007) 

• klasa 2 farby proszkowej, kategoria 1, RAL 9010 

• klasa 3 farby proszkowej (na żądanie przez dostawcę). 

• ciekłe farby (na żądanie przez dostawcę 

b) BADANIA LABORATORYJNE: 

Następujące testy powinny zostać przeprowadzone:  
 

• Testy mechaniczne (zgodnie ze specyfikacją QUALICOAT)  
o test udarności 
o sucha i mokra przyczepność 
o test zginania 
o test tłoczności 

 

• Badania korozyjne (zgodnie z Wymaganiami QUALICOAT) 
 

o badanie klimatyczne z kondensacją wody 
o odporność na wilgotną atmosferę zawierającą ditlenek siarki 
o odporność na działanie kwaśnej mgły solnej 
o odporność na działanie wrzącej wody (garnek ciśnieniowy) 
o badanie korozji nitkowej  

Akceptowalne limity są takie same jak te określone w specyfikacjach QUALICOAT 

Ocena wyników testów laboratoryjnych 

Finalna ocena powinna być następująca: 

Wynik jednego laboratorium 
 
WYNIK POZYTYWNY:  0 lub 1 próbka niezadowalająca 
WYNIK NEGATYWNY:  Dwie lub więcej próbek niezadowalających 
 
Wynik dwóch laboratoriów 
 
� Jeżeli wynik z obu laboratoriów jest pozytywny, system uznaje się za zadowalający 
� Jeżeli wynik z obu laboratoriów jest negatywny, system uznaje się za niezadowalający 
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� Jeżeli wynik z jednego laboratorium jest pozytywny a z drugiego negatywny, wówczas 
badania muszą zostać powtórzone w trzecim laboratorium. 

 

c) BADANIE W ATMOSFERZE NATURALNEJ 

• Miejsce ekspozycji w atmosferze naturalnej 
2 lata ekspozycji w Genui zaczynając od września  

• Liczba paneli: 
Wszystkie testy powinny zostać przeprowadzone na trzech egzemplarzach 

 
 

Rys. 1 Wygląd rysy do testów korozyjnych 
(wymiary paneli testowych: długość 200 mm, szerokość 70 – 100 mm) 

 
 
 
       10mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ocena wyniku testu ekspozycji: 
 
Po 2 latach ekspozycji określa się wynik końcowy, przyjmując następujące kryteria: 
 
WYNIK POZYTYWNY:  Najwyżej jedna próbka niezadowalająca 
WYNIK NEGATYWNY:  Dwie lub więcej próbek niezadowalających 
 

6. OCENA ZGODNOŚCI  

Grupa robocza QUALICOAT powinna ocenić wyniki laboratorium i podjąć decyzję, także w wersji 
pisemnej.  

Co najmniej 1mm szerokości 
Panele musz ą być naci ęte  aŜ do 
metalowego  podło Ŝa 
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Jeśli zajdzie taka potrzeba to producent chemikaliów testowanego systemu powinien być 
zaproszony do udziału w spotkaniu dotyczącym dyskusji nad wynikami.  

7.  PRZYZNANIE APROBATY  

Kiedy wszystkie wyniki będą spełniać wymogi, QUALICOAT powinien nadać numer aprobaty i 
wystawić certyfikat podpisany przez Prezydenta, który jest ważny przez 3 lata.  

Po testach ekspozycji, grupa robocza powinna ocenić ich wyniki i podjąć decyzję o potwierdzeniu 
akceptacji. Producent powinien zostać poinformowany o wynikach i decyzji.  

8.  PRZEDŁUŻENIE APROBATY SYSTEMU PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI  

Aprobata powinna być odnawiana co 3 lata z wykonaniem pełnego cyklu badań łącznie z testem 
w atmosferze naturalnej (patrz § 5  niniejszego Załącznika) przeprowadzonym przez jedno 
laboratorium. Kiedy tylko system uzyska aprobatę na 6 kolejnych lat, okres odnawialności może 
być przedłużony do 5 lat. 

 
Jeśli zatwierdzony system identyfikowany przez jeden numer identyfikacyjny jest produkowany w 
różnych zakładach produkcyjnych tej samej firmy, pełny program badań (w tym test ekspozycji) 
przeprowadza się dla głównego zakładu produkcyjnego i/lub w centrum obsługi technicznej. W 
pozostałych zakładach produkcyjnych wskazanych przez producenta chemii, aprobowany system 
przygotowania powierzchni powinien być sprawdzony tylko na testy korozyjne. 
Aprobata powinna być odnowiona jeśli wyniki testów laboratoryjnych i testów ekspozycji będą 
odpowiadać wymaganiom. 
 
Jeśli testy laboratoryjne są negatywne, wszystkie testy korozji powinny zostać powtórzone w 
dwóch laboratoriach. Odnowienie powinno być potwierdzone pozytywnym wynikiem uzyskanym 
z obu laboratoriów. Jeśli wynik jest negatywny w jednym z dwóch laboratoriów, aprobata 
zostanie cofnięta. Jeśli wynik testu ekspozycji jest negatywny to aprobata powinna być wycofana. 

 

9.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

a) ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA  

Lakiernia ma korzystać z produktów zgodnie z zaleceniami swojego dostawcy. Producenci są 
odpowiedzialni za wszystkie cykle stosowane przez lakiernię. 
 
Producenci i klienci (lakiernie) już ściśle współpracują. Dla wszystkich systemów, muszą 
istnieć karty techniczne z danymi technicznymi, a także udzielającymi informacji na temat 
innych produktów, z którymi system może lub nie może być wykorzystany. Producenci 
systemów przesyłają do QUALICOAT ważne karty techniczne. 
 
Aby wziąć pod uwagę szczególne warunki w każdym zakładzie, producent systemu powinien 
zapewnić szczegółowe instrukcje, które mają być stosowane przez osoby odpowiedzialne w 
fabryce. Te instrukcje lub wymogi powinny być zgodne z podstawowymi danymi 
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technicznymi. Inspektor QUALICOAT może zażądać tych instrukcji, aby upewnić się, że 
lakiernia stosuje odpowiednią metodę. 
 
Producent powinien wskazać w jaki sposób jakość powłoki konwersyjnej wolnej od chromu 
powinna być monitorowana podczas kontroli wewnątrz zakładowej. Metody oceny powłoki 
konwersyjnej mogą różnić się dla różnych systemów, ponieważ nie ma adekwatnego 
standardu. QUALICOAT przesyła te arkusze z danymi do Generalnych Licencjobiorców 
(stowarzyszeń krajowych) oraz uznanych laboratoriów badawczych. 
 
Testy te powinny być przeprowadzane z następującą częstotliwością: 

− metoda praktyczna w lakierni: codziennie / raz podczas 1 zmiany 

− metoda analityczna u producenta urządzeń: raz na dwa tygodnie. 
 
Wyniki są zapisywane i przechowywane w ewidencji, która powinna być łatwo dostępna dla 
inspektora. 
 
Współpraca między lakiernią, a producentem środków chemicznych: 
 
Co dwa miesiące, producent środków chemicznych przeprowadza następujące testy na 
trzech próbkach pochodzących z produkcji: 

− test odporności korozyjnej w atmosferze kwaśnej komory solnej  

− test mokrej przyczepności 
Jeżeli wyniki są niezadowalające, producent środków chemicznych powinien dążyć do 
poznania przyczyn i zalecić działania korygujące. 
 
Szczegóły powinny zostać wprowadzone i przechowywane w ewidencji, powinny być łatwo 
dostępne dla inspektora w zakładzie, a także dla producentów środków chemicznych. 

 

b) ODPOWIEDZIALNOŚĆ LAKIERNI 
 
Lakiernia odpowiada za jakość produktów pokrywanych powłoką. Jedynie stosujący jest w 
stanie kontrolować wszystkie parametry w swoim zakładzie. Jednakże producenci powinni 
być przygotowani, by sprawdzać częściej, czy ich klienci stosują się do specyfikacji 
podanych w kartach technicznych. W trakcie swoich regularnych wizyt, podczas kontroli na 
miejscu powinni oni sprawdzać wartości zapisane przez licencjonowane zakłady. 

 

10.  Obowiązkowe zgłaszanie zmian w składzie środków chemicznych stosowanych 
do alternatywnego przygotowania powierzchni 

Ogólnie, jeżeli skład chemiczny powłoki konwersyjnej pozostaje nie zmieniony, wówczas nie ma 
potrzeby występowania o nową aprobatę. W praktyce oznacza to, że akceptowane są wszystkie 
zmiany w kartach technicznych mające na celu dostosowanie danego systemu do konkretnej linii 
technologicznej w celu osiągnięcia właściwej masy powłoki. Środek chemiczny może być 
dostarczany jako pojedynczy produkt lub też w postaci dwóch składników. Producent środków 
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chemicznych musi gwarantować, że skład chemiczny kąpieli roboczej jest zasadniczo taki, jak 
aprobowany przez QUALICOAT. 
 
Każda zmiana receptury powodująca znaczącą zmianę składu powłoki konwersyjnej oznacza 
wprowadzenie nowego produktu i wymaga nowej aprobaty QUALICOAT. 
Dla podania kilku przykładów przytaczamy poniżej niektóre przypadki takich zmian: 
 

• Każda zmiana zawartości metalu w powłoce poprzez jego podstawienie, dodanie, 
usunięcie itd. w ramach atestowanego systemu opartego na zastąpieniu chromu metalem 
przejściowym (pierwiastkiem przejściowym). 

• Każda zmiana w składzie polimeru i składnikach organicznych poprzez podstawienie, 
dodanie, usunięcie itd., gdy takie składniki obecne są w aprobowanej recepturze. 

• Każda zmian typowego wyglądu powłoki konwersyjnej, np. z bezbarwnej na barwną. 
 
 

 

 


