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 Temat:       

 
Wyjaśnienie, kiedy wykonać test Machu  

                   

 Propozycje/Wnioski:    
Propozycja VOA (Harmonizacja zasad przyznawania i odnawiania licencji w 
przypadku niezadowalającego wyniku testu Machu) 

                  

 

Rezolucja QUALICOAT: 

   
Rezolucja Nr 17/TC 22.11.18 
TC poleciła WG Specyfikacji wydać wersję roboczą arkusza aktualizacji w 
celu wyjaśnienia, że test Machu musi zostać przeprowadzony przed testem 
kwaśnej mgły solnej nie tylko w celu przyznania, ale również w celu 
odnowienia licencji przez zakłady wykonujące powłoki.  
 

 
    

    

 Data ratyfikacji:    16 maj 2019 
                 

 Data wprowadzenia:    1 lipca 2019        
                 

 Zmiana specyfikacji: 
 

   
 

Dodatkowy tekst w Sekcji 5.2  
               
                   

5.2. Rutynowe inspekcje licencjobiorców 
Wykonawca powłok po udzieleniu licencji na używanie znaku jakości otrzyma jej odnowienie, 
jeżeli wyniki co najmniej dwóch inspekcji w roku spełnią wymagania.  
Rutynowe inspekcje są przeprowadzane bez uprzedzenia. Inspektorzy powinni mieć przy 
sobie następujące przyrządy: 

- miernik grubości, 
- miernik przewodnictwa, 
- przyrządy kalibracyjne do pozostałych, przewidzianych testów. 

W trakcie inspekcji inspektor wykonuje następujące czynności, używając formularza inspekcji 
zatwierdzonego przez QUALICOAT: 

- kontrolę materiałów zgodnie z § 5.1.1, 
- kontrolę aparatury laboratoryjnej § 5.1.2, 
- kontrolę procesów i urządzeń produkcyjnych zgodnie z § 5.1.3, 
- kontrolę chemicznego przygotowania powierzchni zgonie z § 5.1.4, 
- kontrolę wyrobów gotowych i płytek kontrolnych zgodnie z § 5.1.5 i 5.1.6, 
- test w kwaśnej mgle solnej do przeprowadzenia co najmniej raz w roku zgodnie z § 

2.10, 
- przegląd rejestrów zgodnie z § 5.1.7. 

 
Podczas pierwszej kontroli w roku test Machu przeprowadza się przed testem kwaśnej mgły 
solnej. Jeśli wynik testu Machu jest zadowalający, wówczas zostanie przeprowadzony test 
kwaśnej mgły solnej. Jeśli jednak wynik testu Machu jest niezadowalający, pierwsza inspekcja 
zostanie uznana za niezadowalającą i zostanie powtórzona. Kontrola jest zadowalająca, gdy 
wszystkie testy są zadowalające, w tym test kwaśnej mgły solnej. 
Podczas drugiej kontroli roku zostanie przeprowadzony tylko test Machu. Jeżeli wynik testu 
Machu jest niezadowalający, powtórzenie drugiej kontroli. 
 
Inspektor przekazuje raport z inspekcji do oceny Generalnemu Licencjobiorcy. 
[…] 

 
 
Skróty: 
TC – komisja techniczna 
EC – zarząd 
WG – grupa robocza 
 


