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dotyczącego zmiany rozdziału 6 (Kontrola wewnętrzna).  

Uchwała QUALICOAT:
 Uchwała Nr 3/TC 15.05.19 

TC zatwierdziła projekt Arkusz aktualizacji „Korekta kontroli 
wewnętrznej” (poprzedni projekt USD nr 20), aby wszedł w życie 1 
stycznia 2020 r. jako Arkusz aktualizacji nr 1, 16. Edycji.   
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• Zmiany w tabeli „Ocena końcowa” w § 2.10. 

 
• Zmiany w Rozdziele 6. 

 
• Dodano nowy akapit (wprowadzenie) na początku rozdziału, 

aby podsumować wspólne wymagania, takie jak rejestry i 
szkolenia. 

 
• Zmiana częstotliwości różnych testów wewnętrznych 

 
• Usunięcie testu tłoczności z kontroli wewnętrznej 
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2.10 Odporność na działanie kwaśnej mgły solnej (AASS) 

 
[…] 
 

Ocena końcowa testu AASS: 

OCENA 
DZAIAŁANIA KOREKCYJNE 

APROBATA 
PRZYZNANIE / ODNOWIENIE 

LICENCJA 
PRZYZNANIE / ODNOWIENIE 

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. 

► Powiadomienie wykonawcy powłok 

 

C 
niezadowalająca 

► Powtórzenie testu odporności na 
działanie kwaśnej mgły solnej.  

► Jeśli drugi test da wynik C lub D, 
należy powtórzyć wszystkie testy. 

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

 
► Częstotliwość testu przyczepności na 

mokro podczas kontroli 
wewnątrzzakładowej należy zwiększyć z 
jednego do dwóch razy w tygodniu przez 
okres trzech miesięcy. 

 

 

6. Procedury kontroli wewnętrznej  
 

Celem kontroli wewnętrznej jest wyposażenie wykonawcy powłok w narzędzie pozwalające 
zachować kontrolę nad własnym procesem produkcyjnym. Liczbę przepracowanych zmian, 
wymagania, wyniki analiz i działań naprawczych należy wprowadzić do rejestrów lub innych 
systemów ewidencji / rejestracji łatwo dostępnych dla inspektora. 
 
Personel odpowiedzialny za zarządzanie kontrolą wewnętrzną musi przestrzegać programu 
szkoleniowego określonego przez QUALICOAT.  

 
 

 Kontrola parametrów procesu produkcji 6.1.

6.1.1 Kąpiele do przygotowania powierzchni 

Parametry chemiczne określone przez producenta materiałów do chemicznego 
przygotowania powierzchni powinny być analizowane co najmniej:  

raz dziennie (na 24 godziny) dla kąpieli na każdej zmianie roboczej. 

W razie konieczności wykonawca powłok powinien zwiększyć częstotliwość analiz jeśli jest 
to wymagane przez dostawcę chemii. 

Wyniki tych analiz muszą być wpisane do kart lub innych, czytelnych rejestrów, łatwo 
dostępnych dla inspektora. Rejestr musi zawierać wartości nominalne, wartości 
maksymalne, których nie wolno przekraczać, wartości zmierzone oraz liczbę zmian 
roboczych. Dla każdej kąpieli należy prowadzić oddzielny rejestr. 

Jeśli konieczne były działania korekcyjne, należy je odnotować. 
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6.1.2 Jakość wody  

Pomiar przewodnictwa wody w ostatnim płukaniu przed chromianowaniem oraz  
w płukaniu wodą demineralizowaną musi być wykonany co najmniej: 

raz dziennie (na 24 godziny) dla kąpieli na każdej zmianie roboczej. 

W razie konieczności wykonawca powłok powinien zwiększyć częstotliwość analiz jeśli jest 
to wymagane przez dostawcę chemii.. 

Wyniki tych analiz muszą być wpisane do kart lub innych odpowiednich rejestrów, łatwo 
dostępnych dla inspektora. Rejestr musi zawierać wartości nominalne, wartości 
maksymalne, których nie wolno przekraczać, wartości zmierzone oraz liczbę zmian 
roboczych. 

6.1.3 Pomiar temperatury kąpieli do przygotowania powierzchni i wody płuczącej 

Temperaturę kąpieli do przygotowania powierzchni i końcowego płukania, jeśli jest to 
płukanie gorącą wodą, należy mierzyć co najmniej: 

raz dziennie (na 24 godziny) dla kąpieli na każdej zmianie roboczej. 

Wyniki tych pomiarów muszą być wpisane do kart lub innych odpowiednich rejestrów, łatwo 
dostępnych dla inspektora. Rejestr musi zawierać wartości nominalne, wartości 
maksymalne, których nie wolno przekraczać, wartości zmierzone oraz liczbę zmian 
roboczych. 

6.1.4 Odnotowanie i pomiar temperatury suszenia 

Wyświetlaną temperaturę suszenia należy mierzyć odnotować co najmniej: 

raz dziennie (na 24 godziny) na każdej zmianie roboczej. 

Temperaturę należy mierzyć na detalach co najmniej raz w tygodniu za pomocą 
przyrządu rejestrującego lub innych środków, takich jak termo-chromatyczne kredki lub 
termo-chromatyczne tabletki. 

Wyniki tych pomiarów należy zarejestrować a krzywe suszenia w oparciu o dokonane 
pomiary umieścić w rejestrze łatwo dostępnym dla inspektora. 

6.1.5 Pomiar warunków utwardzania termicznego 

Warunki utwardzania termicznego zgodnie z § 3.7 należy badać co najmniej: 

 dwa razy na 24 godziny; należy odnotować wyświetlaną temperaturę co 
najmniej raz na każdej zmianie roboczej; 

 należy wykonać krzywą utwardzania termicznego na profilach co najmniej 
dwa razy na tydzień. 

Wyniki tych pomiarów należy zarejestrować a krzywe utwardzania w oparciu  
o dokonane pomiary umieścić w rejestrze łatwo dostępnym dla inspektora. 
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 Kontrola jakości chemicznego przygotowania powierzchni 6.2.

6.2.1 Badanie stopnia wytrawienia 

Stopień ubytku aluminium należy mierzyć co najmniej raz na każdej zmianie roboczej 
raz na dzień za pomocą metody opisanej w § 3.2.1. 

Jeżeli licencja obejmuje atest „SEASIDE”, wykonawca powłoki musi kontrolować stopień 
wytrawienia przynajmniej raz na każdej zmianie roboczej raz na dzień podczas produkcji 
SEASIDE. 
 

6.2.2 Oznaczanie masy powłoki konwersyjnej 

Kontrola masy chromianowych powłok konwersyjnych musi być wykonywana co najmniej 
raz dziennie (24 h) zgodnie z normą ISO 3892 co najmniej  raz na każdej zmianie 
roboczej. natomiast w przypadku innych powłok konwersyjnych, zgodnie z instrukcjami 
producenta (patrz załącznik A6). 

Częstotliwość ta może być wyższa, jeśli wymaga tego producent obróbki wstępnej. 

 Kontrola jakości wyrobów gotowych 6.3.

Płytki testowe należy przygotowywać co najmniej raz na każdą 8-godzinną zmianę 
roboczą dla każdego koloru i każdego zatwierdzonego materiału powłokowego, z 
wyjątkiem próbek do badania przyczepności na mokro, które należy pobrać bezpośrednio z 
produkcji. 

6.3.1 Badanie połysku (ISO 2813) 

Badanie połysku powłoki organicznej na wyrobach gotowych należy prowadzić co najmniej 
raz na 8-godzinną każdą zmianę roboczą dla każdego koloru i każdego producenta. 

Wyniki tych analiz powinny być zamieszczone w rejestrze łatwo dostępnym dla inspektora. 
Rejestr musi zawierać wartości nominalne, wartości maksymalne, których nie wolno 
przekraczać, uzyskane wyniki pomiarów oraz liczby zmian roboczych. 

6.3.2 Badanie grubości powłoki (ISO 2360) 
 

Grubość powłoki na elementach należy mierzyć zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

Liczebność partii (*) 
Liczba elementów        

(wybór losowy) 

Dopuszczalny limit 
elementów 

odrzuconych 

1-10 wszystkie 0 

11-200 10 1 

201-300 15 1 

301-500 20 2 

501-800 30 3 

801-1300 40 3 

1301-3200 55 4 

3201-8000 75 6 

8001-22000 115 8 

22001-110000 150 11 

(*) partia towaru: pełne zamówienie klienta w jednym kolorze lub część tego zamówienia, 
która została już wykonana.  

 

Wyniki tych pomiarów (wartości minimalne i maksymalne) muszą być odnotowane  
w rejestrze łatwo dostępnym dla inspektora. 
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6.3.3 Badanie wyglądu  

Wygląd elementów należy sprawdzać zgodnie z poniższymi wymaganiami: 
 

Liczebność partii (*) 
Liczba elementów        

(wybór losowy) 

Dopuszczalny limit 
elementów 

odrzuconych  

1-10 wszystkie 0 

11-200 10 0 

201-300 15 0 

301-500 20 0 

501-800 30 0 

801-1300 40 0 

1301-3200 55 0 

3201-8000 75 0 

8001-22000 115 0 

22001-110000 150 0 

(*) partia towaru: pełne zamówienie klienta w jednym kolorze lub część tego zamówienia, 
która została już wykonana. 

Wyniki tych pomiarów muszą być odnotowane w rejestrze łatwo dostępnym dla inspektora. 

6.3.4 Test przyczepności (ISO 2409) 

6.3.4.1 Przyczepność na sucho 

Badanie przyczepności na sucho należy prowadzić na płytkach testowych co najmniej raz 
na każdą 8-godzinną zmianę roboczą dla każdego odcienia koloru, każdej kategorii 
połysku i każdego producenta dostawcy. 

6.3.4.2 Przyczepność na mokro 

Badanie przyczepności na mokro należy prowadzić na gotowych produktach co najmniej 
raz na tydzień każdej zmianie roboczej. Wszystkie próbki z jednego dnia roboczego 
mogą być testowane razem.  

Częstotliwość testu należy zmienić do dwóch razy w tygodniu przez okres trzech miesięcy 
w przypadku, gdy wynik testu w kwaśnej mgle solnej to B, C lub D (patrz 2.10. Ocena 
końcowa testu AASS) 

Wyniki tych muszą być odnotowane i zachowane w rejestrze łatwo dostępnym dla 
inspektora. 

6.3.5 Test polimeryzacji 

Test ten jest stosowany dla kontroli prawidłowości polimeryzacji powłoki organicznej. Przy 
kontroli wewnętrznej ten test nie jest obowiązkowy dla powłok proszkowych. 
Test polimeryzacji należy wykonywać na płytkach testowych co najmniej raz na każdą 
zmianę roboczą dla każdej kategorii odcienia i połysku oraz dla każdego producenta. 
Wyniki muszą być odnotowane w rejestrze łatwo dostępnym dla inspektora. 

6.3.6. Próba tłoczności (ISO 1520) 

Próbę tłoczności należy wykonywać na płytkach testowych. 
Wyniki muszą być odnotowane w rejestrze łatwo dostępnym dla inspektora. 

6.3.6 Próba zginania (ISO 1519) 

Badanie odporności na pękanie przy zginaniu należy prowadzić na płytkach testowych co 
najmniej raz na każdą zmianę roboczą dla każdej kategorii odcienia i połysku oraz dla 
każdego producenta. 
Wyniki muszą być odnotowane w rejestrze łatwo dostępnym dla inspektora. 
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6.3.7 Próba udarności (ISO 6272 / ASTM D 2794) 

Próbę udarności należy wykonywać na płytkach testowych co najmniej raz na każdą 
zmianę roboczą dla każdej kategorii odcienia i połysku oraz dla każdego producenta. 
Wyniki muszą być odnotowane w rejestrze łatwo dostępnym dla inspektora. 

 

 Rejestry kontroli jakości 6.4.

6.4.1 Rejestr kontroli procesu produkcji 

Rejestr kontrolny jest albo trwale oprawionym rejestrem z ponumerowanymi stronami, albo 
rejestrem komputerowym. 

Powinien on zawierać następujące informacje: 

- temperaturę kąpieli, 
- parametry chemiczne podane przez producentów, 
- wyniki badania stopnia wytrawienia, 
- wyniki pomiaru masy powłoki konwersyjnej, 
- wyniki badania przewodnictwa wody,  
- wyniki kontroli warunków suszenia i utwardzania termicznego, 
- przebiegi krzywych temperatur suszenia i utwardzania termicznego. 

6.4.2 Rejestr kontroli płytek testowych 

Rejestr kontrolny jest albo trwale oprawionym rejestrem z ponumerowanymi stronami 
(niebindowanym spiralnie), albo rejestrem komputerowym. 

Powinien on zawierać następujące informacje: 
- datę produkcji; 
- dane referencyjne stosowanego materiału powłokowego: RAL lub inne odnośniki 

umożliwiające jego identyfikację, numer partii, nazwę producenta; 
- wyniki następujących testów: 

- badanie połysku, 
- pomiar grubości, 
- badanie przyczepności, 
- test polimeryzacji (nieobowiązkowy dla powłok proszkowych), 
- badanie tłoczności, 
- badanie odporności na zginanie, 
- próba udarności, 
- badanie koloru (ocena wzrokowa z porównaniem koloru otrzymanego  

z odcieniem koloru zamówionego przez klienta). 

6.4.3 Rejestr kontroli wyrobów gotowych 

Rejestr kontrolny jest albo trwale oprawionym rejestrem z ponumerowanymi stronami 
(niebindowanym spiralnie), albo rejestrem komputerowym. 
Powinien on zawierać następujące informacje: 

- nazwę klienta i dane identyfikacyjne zamówienia lub partii towaru; 
- datę produkcji; 
- dane referencyjne stosowanego organicznego materiału powłokowego; 
- wyniki następujących testów: 

- pomiar grubości powłoki, 
- badanie odcienia koloru i połysku; 
- badanie wyglądu 
- przyczepność na mokro 

6.4.4 Rejestr kontroli testów przeprowadzonych przez producenta powłok 

Rejestr kontrolny jest albo trwale oprawionym rejestrem z ponumerowanymi stronami 
(niebindowanym spiralnie), albo rejestrem komputerowym. 



16 Edycja Specyfikacji QUALICOAT  

– Arkusz aktualizacji – SPEC-US01 

S t r o n a  7 | 7 

 

Powinien on zawierać następujące informacje: 
- nr referencyjny próbki 
- datę pobrania i wysłania/odebrania 
- numer referencyjny raportu z badania sporządzonego przez producenta 
- wyniki badania (patrz załącznik A6) 
- uwagi i/lub przeprowadzone korekty.   

 Podsumowanie wymagań kontroli wewnętrznej   6.5.

 

KONTROLA PRZEDMIOT KONTROLI MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ 

Proces 
(6.1) 

Kąpiele chemicznego 
przygotowania 
powierzchni, 
odtłuszczanie, 
trawienie, 
chromianowanie, 
płukanie 

Parametry 
chemiczne 

Raz na kąpiel na każdej zmianie roboczej 

Przewodnictwo wody Raz na kąpiel na każdej zmianie roboczej 

Temperatura chemicznego 
przygotowania powierzchni i kąpieli 
płuczących 

Raz na kąpiel na każdej zmianie roboczej 

Temperatura suszenia 

 Raz na każdą zmianę roboczą: odnotowanie  
wyświetlanej temperatury 

 Raz w tygodniu: odnotowanie zapisu 
temperatury za pomocą pasków lub w inny 
sposób 

Warunki utwardzania termicznego 

 Raz na każdą zmianę roboczą: odnotowanie  
wyświetlanej temperatury 

 Dwa razy w tygodniu należy wykonać krzywą 
utwardzania termicznego na profilach 

 
Powłoka 

konwersyjna 
(6.2) 

Stopień trawienia Raz na każdą zmianę roboczą 

Masa powłoki konwersyjnej (powłoka) 
chromianowa)

 
 

Raz na każdą zmianę roboczą 

Masa powłoki konwersyjnej 
(bezchromowej) 

Raz na każdą zmianę roboczą 
Częstotliwość może być wyższa, jeśli wymaga tego 

producent obróbki wstępnej. 

Wyroby gotowe 
(6.3) 

Połysk 
Raz na każdą zmianę roboczą dla każdego 

odcienia i każdego producenta 

Grubość powłoki W zależności od wielkości partii zamówienia 

Wygląd W zależności od wielkości partii zamówienia 

Przyczepność na mokro 
Raz na każdą zmianę roboczą 

próbki z jednego dnia roboczego mogą być 
testowane razem. 

Płytki testowe 
(6.4) 

Przyczepność na sucho 
Raz na każdą zmianę roboczą dla każdego 

odcienia i każdego producenta 

Polimeryzacja (nieobowiązkowo dla 
powłok proszkowych) 

Raz na każdą zmianę roboczą dla każdego 
odcienia i każdego producenta 

Badanie odporności na zginanie 
Raz na każdą zmianę roboczą dla każdego 

odcienia i każdego producenta 

Próba udarności 
Raz na każdą zmianę roboczą dla każdego 

odcienia i każdego producenta 

 

 

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