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MODYFIKACJA PUNKTU 2.3.3 

Propozycja: Komitet techniczny 

Postanowienie QUALANOD: 
z zebrania z maja 2014 r. / poddane 
przeglądowi podczas zebrania w listopadzie 
2015 r. 

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2016 

Części specyfikacji objęte modyfikacją: Punkt 2.3.3 

2.3.3 Pomiar utraty masy po zanurzeniu w roztworze kwasu fosforowego po 
wcześniejszym poddaniu działaniu kwasu (testowi na utratę masy) 

Test powinien być wykonany w sposób podany w metodzie 2 normy ISO 3210:2010, za 
wyjątkiem procedury opisanej  poniżej. 

Test ten jest testem referencyjnym dla oceny jakości uszczelnienia. 

Maksymalna dopuszczalna utrata masy powinna wynosić 30,0 mg/dm² 

W przypadku kontroli partii należy zawsze przeprowadzać test utraty masy na części o 
najwyższej admitancji, lub w przypadku uszczelniania na zimno, na części o najwyższej  
wartości grubości. 

Roztwór testowy będzie roztworem wodnym, zawierającym 35 ml kwasu fosforowego 
(r20 = 1,7 g/ml) na litr. 

Roztwór testowy oddziałuje w ograniczonym stopniu na niepowlekaną blachę 
aluminiową. Jednak uwzględnienie obszaru niepowlekanych powierzchni nie jest 
konieczne  jeżeli stopień rozpuszczenia niepowlekanej próbki metalu poddanego 
metodzie 2 nie przekracza 7,1 ± 0,7 mg/dm2 oraz spełniono jeden z poniższych 
warunków: 

• niepowlekana powierzchnia nie przekracza 6% całkowitej powierzchni w przypadku, 
gdy  niepowlekana powierzchnia została utworzona za pomocą cięcia lub ścierania 
mechanicznego; 

• niepowlekana powierzchnia nie przekracza 14% całkowitej powierzchni w 
przypadku, gdy  niepowlekana powierzchnia została utworzona za pomocą 
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rozpuszczenia chemicznego powłoki utworzonej za pomocą anodowego  utleniania. 

W przypadku, gdy nie spełniono żadnego z powyższych warunków, niepowlekana 
powierzchnia zostanie zamaskowana za pomocą  materiału przylepnego, który nie 
powoduje zwyżki lub utraty masy większej, niż 1,0 mg/dm2 podczas zastosowania 
metody 2. 

Czas zanurzenia powinien wynosić 13 minut. 

Jest to test referencyjny dla oceny jakości uszczelnienia. 

Test powinien być wykonany w sposób podany w metodzie 2 normy ISO 3210:2010, 
obejmującej wcześniejsze poddanie działaniu kwasu w roztworze kwasu azotowego, z 
uwzględnieniem zmian procedury opisanych poniżej. 

Roztwór testowy będzie roztworem wodnym, zawierającym 35 ml kwasu fosforowego 
(ρ20 = 1,7 g/ml) na litr. 

Czas zanurzenia w roztworze kwasu fosforowego wyniesie 13 minut.  

Maksymalna dopuszczalna utrata masy powinna wynosić 30.0 mg/dm². 

W przypadku kontroli partii zostaną pobrane próbki, w zależności od rozmiaru partii 
(patrz 5.1.1). Test utraty masy należy wykonywać na części próbki o najwyższej 
admitancji, lub w przypadku uszczelniania na zimno, na części o najwyższej  wartości 
grubości. 

Roztwór testowy kwasu fosforowego oddziałuje w ograniczonym stopniu na 
niepowlekaną blachę aluminiową. Jednak w przypadku stopów AA 5005, 6060 i 6063 
uwzględnianie niepowlekanej powierzchni nie jest konieczne, jeżeli obszar 
niepowlekany nie przekracza 20% całkowitej powierzchni próbki. Stopień rozpuszczenia 
niepowlekanych próbek powyższych stopów nie przekracza 10 mg/dm2 po 
zastosowaniu procedur zanurzenia w kwasie zgodnie z metodą 2. 

Powyższego testu nie należy stosować, jeżeli obszar niepowlekany przekracza 20% 
całkowitej powierzchni próbki. 

Próbki testowe można pobierać z drążonych profili, jeżeli spełnione będą wymagania 
normy ISO 3210:2010. „W przypadku drążonych profili należy pobrać próbkę testową z 
końca odcinka, którego całkowita powierzchnia posiada powłokę utworzoną za pomocą 
utleniania anodowego (ze względu na wgłębność elektrolitu anodowego).” 

Jeżeli nie można pobrać próbek testowych z partii produkcyjnej, wówczas osoba 
wykonująca utlenianie anodowe może przeprowadzić test utraty masy na próbkach 
testowych, wykonanych z tego samego stopu, co partia produkcyjna i poddanych 
obróbce w tym samym czasie, co ta partia. Zostanie to wspomniane w rejestrze. 

Stopień rozpuszczenia niepowlekanej próbki metalu można określić za pomocą 
zastosowania niepowlekanej próbki tego samego stopu. 


