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Temat Definicja ciągłej linii produkcyjnej

Propozycja: Grupa robocza przygotowania powierzchni (na
wniosek QUALISURFAL)

QUALICOAT uchwała:

Uchwała nr 16/TC 22.05.13

TC akceptuje draft definicji linii ciągłej Grupy roboczej
przygotowania powierzchni i prosi Grupę roboczą Specyfikacji
o przygotowanie arkusza aktualizacji

Data uchwalenia: 13/14 listopad 2013

Data zastosowania: 1 styczeń 2014

Zmiany w Specyfikacji  Nowa definicja w Rozdziale 1 Terminologia
 Uwaga w podrozdziale 3.6. Suszenie
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1. Informacje ogólne
[…]

TERMINOLOGIA

Aprobata: Potwierdzenie, że określony produkt (farba proszkowa, farba ciekła, produkt
chemiczny) spełniają zalecenia Wymagań.

Wykonujący powłokę: Zakład, który posiada jedną lub kilka instalacji lakierniczych.
Lakiernia: Miejsce produkcyjne z jedną lub więcej linii lakierniczych używanych do

powlekania aluminium do zastosowań architektonicznych.
Linia lakiernicza: Linia produkcyjna włącznie z przygotowaniem powierzchni powłoką

konwersyjną i suszeniem używanym do powlekania aluminium do
zastosowań architektonicznych.

Linia ciągła: Linia produkcyjna, gdzie części są przygotowywane, powlekane i
utwardzane bez pośredniego przenoszenia.

Licencja: Pozwolenie na używanie znaku jakości.

Licencjobiorca: Posiadacz licencji.

Generalny licencjodawca: Pozwalający udzielać licencje i aprobaty na określonym terytorium.
Generalny Licencjobiorca (GL): Krajowe lub międzynarodowe stowarzyszenie posiadające generalną

licencję QUALICOAT na zdefiniowanym terytorium.

Laboratoria kontrolujące: Są to niezależne organy kontrolujące jakość i dokonujące
inspekcji,upoważnione do tych czynności przez Generalnego Licencjodawcę
lub QUALICOAT.
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3.6 Drying
...
Po przygotowaniu powierzchni a przed nałożeniem powłoki obrabiane części muszą zostać
starannie wysuszone w suszarce. Do tego celu każdy zakład musi być wyposażony w
suszarkę.
Przy ciągłej obróbce* maksymalna dopuszczalna temperatura suszenia  wynosi 1000C

Przy nieciągłej (taktowej) obróbce elementy muszą być wysuszone w podanych
temperaturach:

Obróbka chromianowania (żółta): maksimum 650C

Obróbka chromianowania z fosforanowaniem (zielona): maksimum 850C

Maksymalna temperatura suszenia dopuszczalna przy ciągłym procesie obróbki wynosi
1000C. Temperatury wymagane odnoszą się do temperatury elementów metalowych a nie do
temperatury powietrza. Wyroby muszą być wysuszone gruntownie przed naniesieniem
powłoki, bez względu na metodę produkcji (ciągłą / nieciągłą – taktową).

Do anodowego przygotowania powierzchni, temperatura suszenia powinna być mniejsza niż
800C w celu ochrony powłoki anodowej przed jej uszczelnieniem.

Alternatywne systemy przygotowania powierzchni powinny być suszone zgodnie z
instrukcjami dostawców.

...

* Patrz definicja linii ciągłej w rozdziale 1 Terminologia


