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Rozpatrywana część Wymagań: Zmiana Rozdziału 3.1.1 oraz Dodatku IX

Proponowane zmiany w 3.1.1 oraz w Dodatku IX

3.1.1 Materiał
Niniejsze Wymagania QUALANOD mają zastosowanie do aluminium i
jego stopów. Najpowszechniej stosowane stopy do anodowania to: z serii
1000, 5000 i czasem 3000 dla wyrobów walcowanych oraz serii 6000 dla
wyrobów wyciskanych. W Dodatku IX podano wskazówki na temat stopów
nadających się do anodowania. Wymienione materiały nie mają takiego
samego wyglądu po anodowaniu nawet czasem dla tego samego stopu.
Wygląd powierzchni po anodowaniu  w dużym stopniu zależy od
mikrostruktury stopu. Mikrostruktura zależy z kolei od zastosowanych
procesów metalurgicznych oraz składu stopu. Wymagania dotyczące
składu stopów podawane w normach krajowych i międzynarodowych są
zwykle bardzo szerokie, natomiast producenci aluminium przeznaczonego
do anodowania muszą stosować własne, węższe wymagania. Ponieważ
nawet niewielkie różnice mikrostruktury mogą powodować znaczące
różnice wyglądu powierzchni, zaleca się, aby materiał przeznaczony dla
jednego projektu pochodził z jednej hutniczej partii produkcyjnej.

Metal dostarczany do anodowni powinien być dostatecznej jakości, aby po
anodowaniu był wolny od widocznych defektów na powierzchniach istotnie
ważnych. W razie wątpliwości należy przeprowadzić uzgodnioną obróbkę
powierzchniową (patrz pkt. 3.1) i ocenić wizualnie stan powierzchni



zgodnie z 2.1. Defekty mogą obejmować ślady walcowania, zarysowania,
plamy, wgniecenia, zmiany korozyjne, efekty spawania, smugi i in.

Klient musi określić rodzaj stopu i zapewnić, że jest on zgodny z
odpowiednimi normami, tj. ISO 6362-1, EN 485-1, EN 586-1, EN 754-1,
EN 755-1, EN 12020-1. Normy te gwarantują skład chemiczny zgodny z
EN 573-3 oraz brak wad powierzchniowych. Można wtedy uznać, że
materiał nadaje się do anodowania i jest w stanie przejść odpowiednie
próby przed dostawą. Sposób przeprowadzenia prób przydatności
materiału do anodowania powinien być uzgodniony pomiędzy klientem i
wykonawcą anodowania. Wizualną ocenę powierzchni należy prowadzić
zgodnie z 2.1.

Po wzajemnych uzgodnieniach między zakładem a klientem mogą być użyte inne
rodzaje stopów niż wymienione w Dodatku IX. Klient powinien na piśmie podać
wymaganą 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 i nie są objęte
oddzielnymi normami.

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

"Samobarwiące” stopy dla procesów w roztworach kwasu siarkowego albo
kwasów siarkowego i szczawiowego
Inne stopy specjalne mogą być stosowane dla osiągnięcia określonych
kolorów.

Dodatek IX – Stopy odpowiednie do anodowania (dla informacji)

Poniższa tablica podaje wskazówki na temat stopów przydatnych do anodowania
uważanych za nadające się dobrze do anodowego utleniania w celach
dekoracyjnych i ochronnych.

Tablica

Wszystkie podane stopy dają jasne, bezbarwne powłoki z wyjątkiem podanych niżej
granicznych wartości składu:

 niewielka utrata przezroczystości w przypadku zawartości magnezu powyżej
3%,

 w przypadku grubych powłok zawartość manganu od 0,3 do 0,5% daje
brązowe zabarwienie powłoki,

 obecność 0,3% chromu powoduje żółtawe zabarwienie powłoki,
 przy zawartości cynku ponad 0,03% może wystąpić ziarnistość wyglądu

powierzchni.



Dla konstrukcji aluminiowych objętych Eurokodem (EN 1999-1-1) można stosować
wyłącznie stopy wymienione na liście Eurokodu. W powyższej tablicy są one
zaznaczone gwiazdką.


