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2.19  Test korozji nitkowej (FFC) 
 
[…] 
 

Ocena końcowa testu FFC: 

 PRZYZNANIE / WZNOWIENIE 

OCENA 
APROBATY ALTERNATYWNYCH 
SYSTEMÓW PRZYGOTOWANIA 

POWIERZCHNI 
ATEST SEASIDE 

 

3.2.2 Alternatywne powłoki konwersyjne Chemiczna obróbka wstępna 
 
Alternatywne Chemiczne przygotowanie powierzchni jest obróbką inną niż obróbka 
chromianowa opisana powyżej. 

Alternatywne Chemiczne obróbki nie mogą być stosowane, dopóki nie zostaną zatwierdzone 
przez QUALICOAT po wykonaniu programu testów. 

 

3.6  Suszenie 

[…] 

Alternatywne Systemy chemicznego przygotowania powierzchni inne niż chromianowe powłoki 
konwersyjne powinny być suszone zgodnie z wymaganiami producenta. 

 

5.1.1  Kontrola materiałów 

Inspektor sprawdza czy zakład wykonujący powłoki używa do zewnętrznych zastosowań 
architektonicznych, aprobowanych przez QUALICOAT organicznych materiałów powłokowych. 
Jeżeli używane są środki chemiczne do alternatywnego przygotowania powierzchni inne niż 
chromianowe powłoki konwersyjne opisane w § 3.3.1, sprawdza również czy są aprobowane 
przez QUALICOAT. 

 

A1 – Zasady używania znaku jakości QUALICOAT dla ciekłych  
i proszkowych powłok organicznych na aluminium do celów 
architektonicznych 

5.3. Używanie logo przez producentów (producentów materiałów powłokowych i producentów 
systemów alternatywnych obróbki powierzchni) […] 

7. Warunki udzielania lub wznowienia licencji lub aprobaty 

Dla producentów materiałów powłokowych – określone w rozdziale 4. 

Dla wykonawców powłok – określone w rozdziale 5. 

Dla wytwórców systemów alternatywnych przygotowania powierzchni – określone w załączniku A6.  

Przyznanie licencji lub aprobaty wiąże się z koniecznością ponoszenia rocznej opłaty. 

file:///E:/QUALIPOL_ALL/dokumenty_2019/QC_16th_edition/16th%20Edition_01%2007%2019-master_pl.docx%23_Aprobaty_dla_powłok
file:///E:/QUALIPOL_ALL/dokumenty_2019/QC_16th_edition/16th%20Edition_01%2007%2019-master_pl.docx%23_Licencje_dla_wykonawców
file:///E:/QUALIPOL_ALL/dokumenty_2019/QC_16th_edition/16th%20Edition_01%2007%2019-master_pl.docx%23Appendix_A6
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A6 – Procedury oceny alternatywnych materiałów do chemicznego 
przygotowania powierzchni.  

1. WPROWADZENIE  

Niniejszy załącznik określa procedurę przyznawania i odnawiania atestu dla do procesów obróbki 
wstępnej, z wyjątkiem chromianowych powłok konwersyjnych (jak określono w § 3.3.1 specyfikacji 
QUALICOAT). Opisuje też harmonogram badań, który powinien być przestrzegany przez zaangażowane 
laboratoria, a także wymagania każdego testu. 

2. FORMALNY WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADAŃ 

Producenci środków chemicznych, którzy planują przekazać do badań nowy alternatywny system 
przygotowania powierzchni, powinni przesłać formalną prośbę do Generalnego Licencjobiorcy lub 
QUALICOAT w regionach bez stowarzyszenia krajowego.  

Jeśli system przygotowania powierzchni jest produkowany w kilku fabrykach, wnioskodawca powinien 
określić główny zakład produkcyjny i/lub techniczne centrum serwisowe oraz wymienić wszystkie 
pozostałe zakłady.  

Podstawowa dokumentacja (TDS), karty charakterystyk i szczegółowe instrukcje stosowania muszą być 
przekazane do laboratorium upoważnionego przez QUALICOAT, wybranego  
w porozumieniu z licencjodawcą generalnym i/lub QUALICOAT. 

Do stosownego laboratorium QUALICOAT powinny zostać dostarczone także następujące informacje 
techniczne na oddzielnym formularzu (Ogólna Informacja Techniczna) 

 

METODA STOSOWANIA (1) (2)  

CYKLE PROCESOWE (2)   

KOŃCOWE PŁUKANIE  

METODY ANALITYCZNA DLA KĄPIELI  

MASA WARSTWY (3)  

INNE ANALIZY   

INNE ZALECENIA (WYPOSAŻENIE, TRANSPORT, 
PRZECHOWYWANIE ITD.) (4) 

 

BEZBARWNA POWŁOKA KONWERSYJNA?  

WARUNKI SUSZENIA  

 
(1) Natrysk i/lub zanurzenie.  
(2) Producent jest odpowiedzialny za to, by cykle operacji stosowane przez wykonawcę powłoki były odpowiednie dla 
otrzymania wyrobu zgodnego z wymaganiami QUALICOAT.  Jakie są limity dla wody demineralizowanej przed operacją 
wytwarzania powłoki konwersyjnej? 
(3) Metody kontroli wewnętrznej i testów laboratoryjnych (limity i częstość).  
(4) Instrukcje techniczne powinny jasno określać, wypełnienie których punktów jest obowiązkowe. Na przykład określenie 
„zalecane” oznacza obowiązek czy nie?  
 

 

 

 

3. WARUNKI WSTĘPNE (minimalne wyposażenie) 

PRODUCENCI ŚRODKÓW CHEMICZNYCH POWINNI POSIADAĆ NASTĘPUJĄCY SPRZĘT W CO NAJMNIEJ JEDNYM Z 

ZAKŁADÓW (GŁÓWNYM ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM I/LUB W GŁÓWNYM CENTRUM SERWISOWYM): 
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 przyrządy analityczne do badania jakości powłoki konwersyjnej;  

 narzędzia tnące i przyrządy niezbędne do wykonania testu przyczepności; 

 aparaturę do badania przyczepności na sucho i na mokro oraz elastyczności (próba tłoczności); 

 urządzenie do prób udarności (ISO 6272); 

 aparaturę do badania odporności na pękanie przy zginaniu; 

 aparaturę do przeprowadzenia następujących testów korozji: 

 test z wodą kondensacyjną w stałym klimacie,   

 odporność na wilgotną atmosferę zawierającą dwutlenek siarki, 

 odporność na działanie kwaśnej mgły solnej, 

 badanie w szybkowarze, 

 test korozji nitkowej1  
 

WSZYSTKIE POZOSTAŁE ZAKŁADY (NIEBĘDĄCE GŁÓWNYM ZAKŁADEM PRODUKCYJNYM ANI GŁÓWNYM CENTRUM 

SERWISOWYM) POWINNY SPEŁNIĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA: 
  

 Mieć możliwość przeprowadzenia analizy jakości powłoki konwersyjnej.  

 Testy, które nie mogą być przeprowadzane na miejscu powinny zostać przeprowadzone przez 
laboratorium w głównym zakładzie produkcyjnym i/lub głównym centrum serwisowym, lub w 
którymkolwiek laboratorium zewnętrznym zatwierdzonym przez QUALICOAT.  

4. LABORATORIA TESTUJĄCE QUALICOAT 

Przed przyznaniem aprobaty dla nowego systemu przygotowania powierzchni, laboratorium 
nadzorujące powinno przeprowadzić program testów podany w następnym rozdziale. Test korozji 
powinien zostać przeprowadzony także w drugim laboratorium pod nadzorem laboratorium 
nadzorującego.  

W przypadku odnawiania aprobaty, pełny program testów zostanie przeprowadzony tylko  
w laboratorium nadzorującym. 

5. PROGRAM TESTÓW 

Aprobata opiera się na następującym programie testów kontrolującym spełnienie wymogów 
określonych przez QUALICOAT.    

a) PRZYGOTOWANIE PŁYTEK TESTOWYCH 

W przypadku każdego testu korozji należy poddać ocenie 6 próbek wyciskanych (po trzy próbki w 
każdym z dwóch laboratorium). 

Należy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie próbek. Wynik końcowy testów korozji  
i ekspozycji zależy nie tylko od obróbki powierzchni, ale także od składu aluminium i reakcji 
powierzchni aluminium ze środkami chemicznymi. 

Producenci muszą określić pełny przegotowania powierzchni, jaki ma być zastosowany 
(odtłuszczanie itd.). Laboratorium przygotowujące próbki musi ściśle trzymać się tych instrukcji.  

Próbki mogą być przygotowane: 

 albo w laboratorium upoważnionym przez QUALICOAT pod nadzorem przedstawiciela 
wnioskodawcy, 

 albo w laboratorium producenta środków chemicznych pod nadzorem przedstawiciela 
laboratorium nadzorującego. 

 

 

                                                      
1
  Testy te mogą być zlecone i wykonany przez zatwierdzone zewnętrzne laboratorium QUALICOAT lub inne laboratorium 

upoważnione do wykonywania tych testów zgodnie z ISO 17025. 
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Próbki 

Należy używać następujących stopów: 

 płytki do testów mechanicznych (grubość od 0,8 do 1 mm): AA 5005-H24 lub -H14 (AlMg 1 – 
półtwarde); 

 wytłaczane próbki do badań korozji i ekspozycji w atmosferze naturalnej: AA 6060 lub 6063.  
Skład chemiczny próbek ma znaczenie dla wyników końcowych, zwłaszcza badań korozji.  
Z tego powodu wszystkie laboratoria powinny przygotowywać próbki ze stopu aluminium  
z tej samej partii.  

QUALICOAT dostarczy każdemu laboratorium wystarczającą ilość próbek mających skład chemiczny 
określony przez Komitet Techniczny.  

W laboratoryjnym raporcie końcowym powinien być zawsze wskazany skład chemiczny.  

Przygotowanie powierzchni 

Laboratorium odpowiedzialne za przygotowanie próbek powinno przygotować je z uwzględnieniem 
następujących parametrów: 

 Stopień trawienia 
 Całkowity stopień trawienia powinien wynosić od 1,0 g/m2 do 2,0 g/m2 na próbkach do 

wszystkich testów.  

 Masa powłoki konwersyjnej 

 blisko dolnej granicy systemu dla próbek do badania korozji; 

 blisko górnej granicy dla próbek do testów mechanicznych, zwłaszcza testu przyczepności. 
Anodowanie wstępne 
Jeżeli proponuje się zastosowanie alternatywnego systemu obróbki wstępnej w połączeniu ze 
wstępnie anodowanymi podłożami, niezbędne próbki do badań należy przygotować zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez QUALICOAT w sekcji 3.4. Następnie proponowana alternatywna 
obróbka wstępna zostanie zastosowana do wstępnie anodowanych paneli zgodnie z zaleceniami 
dostawcy chemicznego alternatywnego systemu obróbki wstępnej. 
 
Materiał powłokowy do aplikacji 

Materiały powłokowe do aplikacji powinny mieć atest QUALICOAT. 

Każdy system powinien być testowany z następującymi organicznymi materiałami powłokowymi: 

 proszek klasy 1, kolor metaliczny (RAL 9006 lub RAL 9007), 

 proszek klasy 2, kategoria 1, RAL 9010,  

 proszek klasy 3 (na żądanie dostawcy), 

 farba ciekła (na żądanie dostawcy). 

b) BADANIA LABORATORYJNE 

Należy przeprowadzić następujące testy: 

 Badanie przyczepności na sucho (2.4.1) 

 Badanie tłoczności (2.6) 

 Test zginania (2.7) 

 Próba udarności (2.8) 

 Badanie odporności na wilgotną atmosferę zawierającą dwutlenek siarki (2.9) 

 Badanie odporności na działanie kwaśnej mgły solnej (2.10) 

 Badanie przyczepności na mokro (2.4.2) 

 Test z wodą kondensacyjną (2.17) 

 Badanie korozji nitkowej (2.19) 
Akceptowalne limity są takie same jak określono w wymaganiach QUALICOAT 

file:///E:/QUALIPOL_ALL/dokumenty_2019/QC_16th_edition/16th%20Edition_01%2007%2019-master_pl.docx%23Section_3_4
file:///E:/QUALIPOL_ALL/dokumenty_2019/QC_16th_edition/16th%20Edition_01%2007%2019-master_pl.docx%23Section_2_4_1
file:///E:/QUALIPOL_ALL/dokumenty_2019/QC_16th_edition/16th%20Edition_01%2007%2019-master_pl.docx%23Section_2_6
file:///E:/QUALIPOL_ALL/dokumenty_2019/QC_16th_edition/16th%20Edition_01%2007%2019-master_pl.docx%23Section_2_7
file:///E:/QUALIPOL_ALL/dokumenty_2019/QC_16th_edition/16th%20Edition_01%2007%2019-master_pl.docx%23Section_2_8
file:///E:/QUALIPOL_ALL/dokumenty_2019/QC_16th_edition/16th%20Edition_01%2007%2019-master_pl.docx%23Section_2_9
file:///E:/QUALIPOL_ALL/dokumenty_2019/QC_16th_edition/16th%20Edition_01%2007%2019-master_pl.docx%23Section_2_10
file:///E:/QUALIPOL_ALL/dokumenty_2019/QC_16th_edition/16th%20Edition_01%2007%2019-master_pl.docx%23Section_2_4_2
file:///E:/QUALIPOL_ALL/dokumenty_2019/QC_16th_edition/16th%20Edition_01%2007%2019-master_pl.docx%23Section_2_17
file:///E:/QUALIPOL_ALL/dokumenty_2019/QC_16th_edition/16th%20Edition_01%2007%2019-master_pl.docx%23Section_2_19
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Ocena wyników badań laboratoryjnych 

Ocena końcowa powinna być następująca: 

 Wynik z jednego laboratorium 

WYNIK POZYTYWNY – 0 lub 1 próbka niezadowalająca 
WYNIK NEGATYWNY – 2 lub więcej próbek niezadowalających  

 

 Wynik z dwóch laboratoriów 

 Jeżeli wyniki z obu laboratoriów są pozytywne, system jest zadowalający. 

 Jeżeli wyniki z obu laboratoriów są negatywne, system jest niezadowalający. 

 Jeżeli wynik z jednego laboratorium jest pozytywny, a z drugiego negatywny, badania 
muszą zostać powtórzone w trzecim laboratorium. 

c) BADANIE W ATMOSFERZE NATURALNEJ 

 Miejsce ekspozycji 
2 lata ekspozycji w Genui zaczynając od września. 

 Liczba płytek testowych 
Wszystkie testy powinny zostać przeprowadzone na trzech płytkach.  

 
Rys. 1. Wygląd rys do badania w atmosferze naturalnej 

(wymiary płytek testowych: długość 200 mm, szerokość 70-100 mm) 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ocena wyników testu ekspozycji 

Po 2 latach ekspozycji określa się wynik końcowy, przyjmując następujące kryteria: 
WYNIK POZYTYWNY – 0 lub 1 próbka niezadowalająca 
WYNIK NEGATYWNY – 2 lub więcej próbek niezadowalających  

6. OCENA ZGODNOŚCI  

Grupa robocza QUALICOAT oceni wyniki badań laboratoryjnych i podejmie decyzję, przedstawiając ją też 
na piśmie.  

W razie potrzeby producent środków chemicznych testowanego systemu zostanie zaproszony na 
spotkanie poświęcone omówieniu tych wyników.  

Laboratorium testowe przedkłada raport z badań i podstawową dokumentację (kartę produktu, kartę 
charakterystyki i szczegółowe instrukcje dotyczące procesu) Licencjobiorcy Generalnemu lub 
QUALICOAT w krajach, w których nie ma Licencjobiorcy Generalnego. Pod nadzorem QUALICOAT 
Generalny Licencjobiorca zdecyduje, czy udzielić lub odnowić aprobatę. 

Wyniki są przekazywane producentom chemicznym na piśmie. 

Jeżeli wyniki nie spełniają wymagań, należy podać pełne szczegóły i uzasadnienie. Producent środków 
chemicznych ma prawo odwołać się w ciągu 10 dni od Generalnego Licencjobiorcy lub QUALICOAT w 
krajach, w których nie ma Generalnego Licencjobiorcy. 

10 mm 

Szerokość – co najmniej 1 
mm. 
Płyty muszą być nacięte 
do metalu. 
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7. PRZYZNANIE APROBATY 

Jeśli wszystkie wyniki będą spełniać wymagania, QUALICOAT wystawi certyfikat, który będzie 
automatycznie wystawiany co roku na okres ważności trzech lat. wystawi certyfikat podpisany przez 
aktualnego Prezydenta organizacji. Certyfikat jest ważny przez 3 lata. 

Po testach ekspozycji grupa robocza oceni wyniki i podejmie decyzję o potwierdzeniu aprobaty. 
Producent zostanie poinformowany o wynikach i decyzjach. 

8. ODNOWIENIE APROBATY SYSTEMU PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI 

a) odnowienie aprobaty na system przygotowania powierzchni 
Aprobaty powinny być odnawiane co 3 lata z wykonaniem pełnego cyklu badań, włącznie ekspozycją w 
atmosferze naturalnej (patrz § 5 niniejszego załącznika) przeprowadzoną przez jedno laboratorium. Gdy 
system uzyska aprobatę na 6 kolejnych lat, okres wznawiania zostanie przedłużony do 5 lat. 
 
Jeśli zatwierdzony system identyfikowany przez jeden numer identyfikacyjny jest wytwarzany w różnych 
zakładach produkcyjnych tej samej firmy, pełny program badań (w tym test ekspozycji) przeprowadza 
się dla głównego zakładu produkcyjnego i/lub w centrum obsługi technicznej. W pozostałych zakładach 
produkcyjnych wskazanych przez producenta środków chemicznych aprobowany system przygotowania 
powierzchni powinien być sprawdzony w badaniach korozyjnych. 
 
Aprobata zostanie odnowiona, jeśli wyniki badań laboratoryjnych i testów ekspozycji będą zgodne z 
Wymaganiami Technicznymi. 

a) Powtórzenie niezadowalających testów laboratoryjnych 
Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych są niezadowalające, wszystkie badania korozyjne należy powtórzyć 
w dwóch laboratoriach. Odnowienie powinno zostać potwierdzone, jeśli wyniki są zadowalające w obu 
laboratoriach. Jeśli wyniki są niezadowalające w jednym z dwóch laboratoriów, aprobata zostaje 
anulowana. Jeśli wynik ekspozycji na zewnątrz jest niezadowalający, aprobata zostanie cofnięta. 
 

b) Odebranie aprobaty 
Wyniki AASS uzyskane na próbkach pobranych podczas corocznych inspekcji przeprowadzanych w 
licencjonowanych zakładach lakierniczych są opracowywane przez Sekretariat QUALICOAT do 31 marca 
następnego roku. 
 
Reguła „15 + 3”: 
Wskaźnik defektu 15% C + D w teście kwaśnej mgły solnej i co najmniej trzy niezadowalające wartości 
prowadzą do oceny niezadowalającej. Jeśli tylko 1 lub 2 wyniki AASS są niezadowalające, system 
przygotowania powierzchni należy uznać za zadowalający. 
Sekretariat QUALICOAT określi wszystkie systemy objęte zasadą „15 + 3”. Zainteresowani Generalni 
Licencjobiorcy i dostawcy zostaną poinformowani przez sekretariat QUALICOAT przed 30 czerwca. 
Jeżeli system będzie wykazywał defekty w ciągu dwóch kolejnych lat, aprobata zostanie anulowana do 
30 czerwca drugiego roku. 

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

a) ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA 

Wykonawca powłoki ma stosować produkty zgodnie z zaleceniami swojego dostawcy. Producenci 
są odpowiedzialni za wszystkie cykle stosowane przez wykonawców powłok.  
 
Producenci i klienci (stosujący powłoki) już ściśle współpracują.  Dla wszystkich systemów muszą 
istnieć karty danych technicznych, dostarczające też informacji o innych produktach,  
z którymi dany system może lub nie może być stosowany. Producenci systemów powinni przesyłać 
do QUALICOAT ważne karty danych technicznych. 
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W celu uwzględnienia warunków panujących w poszczególnych zakładach, producent systemu 
powinien dostarczyć szczegółowe instrukcje, które mają być stosowane przez osoby 
odpowiedzialne w danej fabryce. Te instrukcje lub wymagania powinny być zgodne  
z podstawowymi danymi technicznymi. Inspektor QUALICOAT może zażądać tych instrukcji, aby 
upewnić się, że wykonawca powłoki stosuje odpowiednią metodę. 

Producent powinien wskazać, w jaki sposób jakość powłoki konwersyjnej niezawierającej chromu 
powinna być monitorowana podczas kontroli wewnętrznej.  Metody oceny powłoki konwersyjnej 
mogą być różne dla różnych systemów, ponieważ nie ma stosownej normy. QUALICOAT powinien 
przesyłać te arkusze z danymi do Generalnych Licencjobiorców (stowarzyszeń krajowych) oraz 
aprobowanych laboratoriów testujących. 

Urządzenie zalecane przez producenta środków chemicznych do sprawdzania ciężaru powłoki 
należy zawrzeć w informacjach technicznych dostarczonych do wykonawcy powłok oraz w raporcie 
z inspekcji jako jeden z przyrządów, które należy sprawdzić. 

Następujące testy należy wykonywać z następującą częstotliwością: 

 Ciężar powłoki powinien być mierzony przez maszynę do powlekania raz na każdą 
zmianę (analitycznie). 

 Producent powinien mierzyć masę powłoki co dwa miesiące, gdy wysyłane są próbki do 
testu AASS. 

Wyniki są zapisywane i przechowywane w ewidencji, która powinna być łatwo dostępna dla 
inspektora. 

b) ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY POWŁOK 

Wykonawca powłok odpowiada za jakość powleczonych produktów. Jedynie użytkownik jest w 
stanie kontrolować wszystkie parametry w swoim zakładzie. Jednak producenci powinni być 
przygotowani na częstsze sprawdzanie, czy ich klienci stosują się do specyfikacji podanych w 
kartach danych technicznych. W trakcie regularnych wizyt producenci powinni sprawdzać także 
wartości zapisane przez licencjonowane zakłady podczas kontroli wewnętrznej. 

c) WSPÓŁPRACA POMIĘDZY WYKONAWCĄ POWŁOK A PRODUCENTEM CHEMIKALIÓW 

Co dwa miesiące wykonawca powłok przesyła próbkę produkcyjną do producenta chemikaliów, 
który przeprowadza następujące badania: 

 odporność w teście kwaśnej mgły solnej 

 pomiar masy powłoki 

Szczegóły wpisuje się i zachowuje w rejestrach łatwo dostępnych dla inspektora w zakładzie 
wykonującym powłoki oraz w zakładach producenta chemikaliów. Niezadowalające wartości nie 
mają wpływu na wynik kontroli QUALICOAT. 

 

10. OBOWIĄZKOWE ZGŁASZANIE ZMIAN W SKŁADZIE ŚRODKÓW DO 
ALTERNATYWNEGO PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI 

Z zasady, jeżeli skład chemiczny powłoki konwersyjnej pozostaje niezmieniony, nie ma potrzeby 
występowania o nowy atest. W praktyce oznacza to, że akceptowane są wszystkie zmiany w kartach 
danych technicznych, mające na celu dostosowanie danego systemu do konkretnej linii technologicznej, 
w celu osiągnięcia właściwej masy powłoki. Środek chemiczny może być dostarczany jako system jedno- 
lub dwuskładnikowy. Producent środków chemicznych zagwarantuje, że skład chemiczny kąpieli 
roboczej jest zasadniczo taki, jak zatwierdzony przez QUALICOAT. 

Każda zmiana receptury powodująca znaczącą zmianę składu powłoki konwersyjnej oznacza 
wprowadzenie nowego produktu i wymaga nowego atestu QUALICOAT. 
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Poniżej przytaczamy niektóre przykłady takich zmian:  

 dowolna zmiana zawartości metalu w powłoce poprzez jego zmianę, dodanie, usunięcie itd. w 
ramach atestowanego systemu, gdy produkty są oparte metalach przejściowych zastępujących 
chrom; 

 dowolna zmiana w składzie polimeru, a tym samym zmiana składników organicznych, poprzez ich 
zmianę, dodanie, usunięcie itd., gdy takie składniki obecne są w atestowanej recepturze; 

 dowolna zmiana typowego wyglądu powłoki konwersyjnej, np. z bezbarwnej na barwną. 

 

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

 

 

 


