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Temat: 

 

ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI TESTU 
PRZYCZEPNOŚCI NA MOKRO W PRZYPADKU, GDY 
WYNIK TESTU AASS TO B, C LUB D 

 

Propozycja: 
 

Grupa robocza obróbki wstępnej (18.02.14) 

 

 
 
 

Postanowienie QUALICOAT: 

 
Postanowienie nr 10/TC 20.05.14 

Komitet techniczny zaaprobował propozycję Grupy roboczej obróbki 
wstępnej nr 1/WG180214, mówiącej o zwiększeniu częstotliwości 
badania przyczepności na mokro z jednego do dwóch razy na tydzień 
w przypadku, gdy wynik testu AASS to B, C lub D i poprosił Grupę 
roboczą specyfikacji o przygotowanie arkusza uzupełnień. 

 

Data zatwierdzenia: 
 

20 maja 2015 

 

Data wejścia w życie: 
 

1 stycznia 2016 

 

 
Aneksy do 
Specyfikacji: 

2.10. Odporność na działanie kwaśnej mgły solnej (AASS) 
Tabela „Ocena końcowa testu AASS” zaktualizowania i poprawiona 

6.3.4.2 Przyczepność na mokro (dodano zdanie) 

6.5. Wymagania kontroli wewnątrzzakładowej: tabela 
podsumowująca wymagania kontroli wewnątrzzakładowej 
zaktualizowana i poprawiona 

 

2.10. Odporność na działanie kwaśnej mgły solnej (AASS) 
 

[..] 
 

Ocena końcowa testu AASS: 

OCENA 
DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

ATEST(PRZYZNANIE/WZNOWIENIE) LICENCJA (PRZYZNANIE/WZNOWIENIE) 

A 

zadowalająca 
Brak działania Brak działania 

B 

zadowalająca 
Brak działania 

► Częstotliwość testu przyczepności na mokro podczas 

kontroli wewnątrzzakładowej należy zwiększyć z jednego do 

dwóch razy w tygodniu przez okres trzech miesięcy. 

C 

niezadowalająca 

► Powtórzenie testu odporności na działanie 

kwaśnej mgły solnej. 

► Powtórzenie testu AASS. Jeśli drugi test da wynik C lub D, 

należy powtórzyć badanie. 

► Jeśli drugi test da wynik C lub D, należy 

powtórzyć wszystkie testy. 

► Częstotliwość testu przyczepności na mokro podczas 

kontroli wewnątrzzakładowej należy zwiększyć z jednego do 

dwóch razy w tygodniu przez okres trzech miesięcy. 

D 

niezadowalająca 

► Należy powtórzyć wszystkie testy 
laboratoryjne. 

► Należy powtórzyć badanie (w tym test AASS). 

► Częstotliwość testu przyczepności na mokro podczas 

kontroli wewnątrzzakładowej należy zwiększyć z jednego do 

dwóch razy w tygodniu przez okres trzech miesięcy. 
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Temat: 

ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI TESTU PRZYCZEPNOŚCI NA 

MOKRO W PRZYPADKU, GDY WYNIK TESTU AASS TO B, 

C LUB D 

6.3.4.2 Przyczepność na mokro 

 
Badanie przyczepności na mokro należy przeprowadzać na płytach testowych gotowych 

produktów co najmniej raz na tydzień. 

 
Częstotliwość testu należy zmienić do dwóch razy w tygodniu przez okres trzech miesięcy w przypadku, 

gdy wynik testu kwaśnej mgły solnej to B, C lub D (patrz 2.10. Ocena końcowa testu AASS) 

 

Wyniki muszą zostać odnotowane i zachowane w rejestrze, który jest łatwo dostępny dla 
inspektora. 

6.5 Podsumowanie wymagań kontroli wewnątrzzakładowej 

KONTROLA PRZEDMIOT KONTROLI MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ WYNIKI 

ZAMIESZCZONE W: 

Proces 

Chemiczna obróbka wstępna, 

odtłuszczanie, trawienie, 

chromianowanie, płukanie 
Parametry chemiczne 1 raz dziennie (co 24h) dla każdej kąpieli Wykazie lub 

rejestrze 

Przewodnictwo wody Raz dziennie (co 24 godziny). Wykazie lub 
rejestrze 

Temperatura chemicznego obróbki wstępnej i kąpieli płuczących 1 raz dziennie (co 24 godziny) dla każdej kąpieli Wykazie lub 
rejestrze 

Temperatura suszenia 1 raz na tydzień Wykazie lub 
rejestrze 

Warunki schnięcia piecowego 
Dwa razy dziennie: zapisać wyświetlaną temperaturę 

Raz na tydzień: 1 krzywa schnięcia piecowego na 

profilach 

Wykazie lub 
rejestrze 

Powłoka 
konwersyjna 

Stopień trawienia Raz dziennie (co 24 godziny). Wykazie lub 
rejestrze 

Masa powłoki konwersyjnej (konwersja chromianowa) Raz dziennie (co 24 godziny). Wykazie lub 
rejestrze 

Masa powłoki konwersyjnej (niezawierająca chromu) Według instrukcji producenta chemikaliów (patrz 

załącznik A6) 
Wykazie lub 

rejestrze 

Wyroby gotowe 

Połysk Raz na 8-godzinną zmianę dla każdego odcienia i 

każdego producenta 
Wykazie lub 

rejestrze 

Grubość powłoki W zależności od wielkości partii zamówienia Wykazie lub 
rejestrze 

Wygląd W zależności od wielkości partii zamówienia Wykazie lub 
rejestrze 

Przyczepność na sucho Raz na 8-godzinną zmianę dla każdego odcienia i 
każdego dostawcy 

Wykazie lub rejestrze 

Przyczepność na mokro 
1 raz na tydzień 

(dwa razy w tygodniu przez 3 miesiące w przypadku, gdy wynik 
testu AASS to B, C lub D) 

Wykazie lub 
rejestrze 

Test Machu 1 raz na tydzień Wykazie lub 
rejestrze 

Płyty 

Przyczepność na sucho Raz na 8-godzinną zmianę dla każdego odcienia i 

każdego producenta 
Wykazie lub 

rejestrze 

Twardość badana wgłębnikiem Raz na 8-godzinną zmianę dla każdego odcienia i 

każdego producenta 
Wykazie lub 

rejestrze 

Polimeryzacja (nieobowiązkowo dla powłok proszkowych) Raz na 8-godzinną zmianę dla każdego odcienia i 

każdego producenta 
Wykazie lub 

rejestrze 

Badanie tłoczności Raz na 8-godzinną zmianę dla każdego odcienia i 

każdego producenta 
Wykazie lub 

rejestrze 

Badanie odporności na zginanie Raz na 8-godzinną zmianę dla każdego odcienia i 

każdego producenta 
Wykazie lub 

rejestrze 

Próba udarności Raz na 8-godzinną zmianę dla każdego odcienia i 

każdego producenta 
Wykazie lub 

rejestrze 
 

 
 


