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Temat: Przygotowanie anodowe 

Propozycje/Wnioski: WG Pre-anodowania  

Uchwała QUALICOAT 

Uchwała nr 3 / TC 16.05.18 
TC zatwierdziła propozycję WG Pre-anodowania, aby ulepszyć 
sekcję 3.4. i poprosiła WG Specyfikacji o przygotowanie arkusza 
aktualizacji w tym proponowane zmiany. 
Uchwała nr 3 / EC 17.05.18 
EC zwróciła się do WG Przygotowania powierzchni o przedłożenie 
projektu procedury dla zatwierdzania systemów pre-ox do listopada 
2018 r. 

 

Data ratyfikacji: 22‒23 listopad 2018 

Data wprowadzenia: 1 stycznia  2019  

Poprawki do wymagań: 
 Seckcja 3.4. 

 Załącznik A6 (nowa sekcja) 

3.4.     Anodowanie wstępne (automatycznie dopuszczenie dla atestu 
SEASIDE) 

Powierzchnia aluminium musi zostać poddana obróbce, aby usunąć wszystkie 
zanieczyszczenia, które mogą zakłócać proces anodowania. 

Trawienie 

Części aluminiowe (profile i arkusze, nie odlewy) powinny być odtłuszczone i wytrawione z 
minimalną wydajnością trawienia 2 g / m². W przypadku trawienia alkalicznego konieczny 
jest proces rozjaśniania. 

Grubość warstwy anodowania wstępnego 

Warunki anodowania wstępnego muszą być dobrane tak, aby wytworzyć powłokę o grubości 
nie mniejszej niż 3 4 µm (nie większej niż 8 10 µm) bez proszkowania i skaz 
powierzchniowych.  

Parametry anodowania wstępnego mogą być następujące: 

- Stężenie kwasu (kwas siarkowy(VI)):  180-220 g/l 

- Zawartość aluminium:   5-15 g/l 

- Temperatura: 20-30°C ( 1°C dla temperatury wybranej przez wykonującego powłokę) 

- Gęstość prądu:    0,8-2.0 A/dm2 

- Mieszanie elektrolitu 
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Płukanie 

Aluminium po anodowaniu wstępnym należy płukać wodą demineralizowaną tak długo i w 
takiej temperaturze (mniejszej niż 60°C), jak jest to wymagane do usunięcia kwasu z porów  
i aby spełnić wymagania testu przyczepności na mokro. 

Dozwolone jest wzmożone płukanie za pomocą etapu uszczelniania na gorąco lub etapu 
pasywacji / (zatwierdzonego przez QUALICOAT). Przewodnictwo ociekającej wody nie 

może przekroczyć maksimum 30 S/cm w 20°C. Przewodnictwo należy mierzyć wyłącznie w 
przypadku elementów o otwartych przekrojach, a nie w przypadku profili zagłębionych. 

Warunki przechowywania 

Wstępnie anodowane aluminium nigdy nie powinno być przechowywane w zakurzonej, 
szkodliwej atmosferze. W miejscu przechowywania należy zawsze utrzymywać dobre 
warunki atmosferyczne. Wszyscy pracownicy obchodzący się z aluminium uprzednio 
anodowanym muszą nosić czyste tekstylne rękawiczki, aby uniknąć zanieczyszczenia 
powierzchni. 

Czas przechowywania 

Wstępnie anodowane aluminium nie powinno być składowane dłużej niż 16 godzin.  
Z reguły powinno być powlekane natychmiast po obróbce wstępnej. Jednak części mogą 
być przechowywane do 72 godzin, pod warunkiem, że przed powlekaniem nastąpi 
dodatkowe płukanie i suszenie (niedozwolone trawienie). Ryzyko niedostatecznej 
przyczepności jest tym większe, im dłużej części są składowane. 

Rejestrowanie wyników testu 

Wykonawcy powłok stosujący ten typ anodowania wstępnego muszą wykonywać  
i rejestrować następujące testy: 

Kąpiel do anodowania:  

- stężenie kwasu i zawartość aluminium muszą być oznaczane raz dziennie co 24 godziny 
pracy; 

- temperaturę trzeba sprawdzać co 8 godzin po 1 godzinie od rozpoczęcia anodowania, 
potem co 8 godzin.  

- Wydajność wytrawiania sprawdza się raz dziennie. 

- Należy sprawdzić grubość powłoki anodowej (każdy wsad). 

Badanie produktów gotowych z powłoką: 

- Przed aplikacją każda powłoka (systemu i/lub producenta) musi zostać przetestowana na 
odporność na gotującą się wodę, a następnie zbadana w teście przyczepności (patrz § 
2.4).  

- Podczas aplikacji należy co 4 godziny badać odporność na gotującą się wodę, a 
następnie przyczepność. 

Wykonawcy powłok wykorzystujący anodową obróbkę wstępną, jak określono powyżej, 
powinni otrzymać od swoich dostawców powłok potwierdzenie na piśmie kompatybilności 
ich systemu powłokowego z tego typu obróbką wstępną. 
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A6 – Procedury oceny materiałów do chemicznego 

przygotowania powierzchni. 

[…] 

5.     PROGRAM TESTÓW 

Aprobata opiera się na następującym programie testów kontrolującym spełnienie wymogów 

określonych przez QUALICOAT.    

a) PRZYGOTOWANIE PŁYTEK TESTOWYCH 

[…] 

Anodowanie wstępne 

Jeżeli proponowany jest do stosowania alternatywny system obróbki wstępnej w połączeniu 
z anodowanymi wstępnie podłożami, niezbędne próbki do badań należy przygotować 
zgodnie z wymaganiami określonymi w  Wymaganiach Technicznych QUALICOAT w sekcji 
3.4. Następnie proponowaną alternatywną obróbkę wstępną stosuje się na uprzednio 
anodowanych płytkach testowych, specyfikowanych przez dostawcę chemikaliów 
alternatywnego systemu obróbki wstępnej. 

[…] 

 

 

 

 

 


