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Malowanie proszkowe
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Standardy Solaris Bus & Coach S.A.

Opracowanie: J. Sikorska, M. Majchrzak  v2.  15.05.2015 



Przedstawione wymagania dotyczą wykonania malowania proszkowego 
wszystkich część i przeznaczonych do montażu w pojazdach 

produkowanych przez Solaris Bus & Coach S.A.. Dokumentacja 
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produkowanych przez Solaris Bus & Coach S.A.. Dokumentacja 
techniczna części lub zamówienie mogą określać dodatkowe lub 

specyficzne wymagania, które zachowują wyższość nad 
przedstawianymi wymaganiami ogólnymi.   



Wszystkie detale powinny:

- Być odpowiednie zabezpieczone do transportu (folia strech, 
bąbelkowa, papier do pakowania w zależności od rodzaju części).

- Mieć wyschniętą powłokę lakierniczą.

Wytyczne ogólne
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- Mieć gładką powierzchnię  - brak chropowatości, wżerów, wgłębień, 
nierówności, odprysków, przetarć, odduszeń, zacieków, „oczek”, 
„kraterów”, „pęcherzy”, bez miejscowych niedomalowań (w 
szczególności na krawędziach).

- Detale powinny być identyfikowalne, oklejone prawidłowymi indeksami 
zgodnymi z dokumentami dostawy,

- Mieć RAL zgodny z zamówieniem, w przypadku niezgodności detal 
będzie porównywany z RALownikiem, spektrofotometrem lub z próbką 
dostarczoną wcześniej do zatwierdzenia przez kontrolę dostaw. 



Malowaniem proszkowym nazywamy zarówno proces obejmujący 
przygotowanie powierzchni, malowanie jak i wypalanie powłoki oraz 

proces kontroli jakości                                i pakowania gotowej części. 

Technologia
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Proces wstępnej obróbki pozwala na oczyszczenie materiału jak 
również na poprawę wiązania powłoki z elementem. 

Oczyszczanie przeprowadza  się za pomocą metod chemicznych i 
mechanicznych. Wybór metody uzależniony jest od rodzaju i wielkości 

Przygotowanie powierzchni
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mechanicznych. Wybór metody uzależniony jest od rodzaju i wielkości 
elementu obrabianego. 

Metoda chemiczna  wykorzystuje przeważnie fosforany. W zależności 
jak duży jest element zostaje on w nich zanurzony lub poddawany jest. 

Metoda mechaniczna polega na ścieraniu, piaskowaniu bądź 
śrutowaniu. 



Powierzchnia poddana malowaniu powinna być oczyszczona do stopnia 
czystości co najmniej St3 lub Sa3 wg PN-EN ISO 8501. 

Proces suszenia powinien gwarantować usunięcie wszelkich śladów 
wilgoci zarówno z powierzchni malowanej jak i wnętrza profili. 

Wymagania stawiane procesowi przygotowania 
powierzchni
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Nie jest akceptowalne nakładanie kolejnej dodatkowej warstwy farby 
proszkowej w przypadku konieczności powtórnego malowania na części 
uprzednio pomalowane dowolną technologią. 

Przed rozpoczęciem malowania proszkowego stara warstwa farby musi 
zostać usunięta.



Powłoka najczęściej nakładana jest na powierzchnię metalu sposobem 
natryskiwania elektrostatycznego przy użyciu specjalnego pistoletu. 

Pistolet dodaje proszkowi dodatniego ładunku, który następnie 
rozpylany jest w kierunku uziemionego obiektu w sposób mechaniczny 

Nakładanie
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rozpylany jest w kierunku uziemionego obiektu w sposób mechaniczny 
bądź przy sprzężonym powietrzu. Proszek z dodatnim ładunkiem 

przywiera do powierzchni metalu, ciepło sprawia, że zostaje on poddany 
fluidyzacji, a następnie zostaje utwardzony.  



Utwardzanie farby odbywa się w wysokiej temperaturze  - około 200◦C 
przez około 10 minut. Dokładny czas jest zależny od producenta farby 

Utwardzanie farby
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przez około 10 minut. Dokładny czas jest zależny od producenta farby 
proszkowej. Utwardzanie jest realizowane za pomocą pieców 

konwekcyjnych lub pieców na podczerwień – dla metody utwardzania 
promieniowaniem UV



Wykonawca procesu malowania proszkowego elementów dla Solaris 
Bus & Coach S.A. musi spełniać wymagania stawiane procesowi 
specjalnemu i być w stanie na każdorazowe wezwanie Solaris Bus & 
Coach S.A. zademonstrować odpowiednie dokumenty i zapisy to 
potwierdzające, a obejmujące co najmniej:

Wymagania stawiane procesowi malowania 
proszkowego 
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- Opis procesu malowania proszkowego wraz z procesem kontroli –
instrukcje.

- Potwierdzenie kwalifikacji personelu uprawnionego do wykonywania 
poszczególnych etapów procesu przygotowania i malowania 
proszkowego.

- Walidację stosowanego procesu technologicznego malowania 
proszkowego.

- Zapisy z kontroli parametrów procesu i osiągniętych charakterystyk 
wyrobu. 



Grubość powłoki rozumiana jest jako średnia wartość grubości powłoki 
mierzona w co najmniej 3 a maksymalnie w 5 punktach badanej 
powierzchni. Minimalna (maksymalna) grubość nie może być mniejsza 
(większa) o więcej niż 20% wymaganej wartości minimalnej 
(maksymalnej). 

Grubo ść
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Grubość powłoki malarskiej na detalach dostarczonych do Solaris Bus & 
Coach powinna wynosić między 90 - 150µm dla odkrytych powierzchni. 

Pomiar grubości powłoki może być przeprowadzony metodą 
amplitudową prądów wirowych zgodnie z PN-EN ISO 2360 dla 
materiałów niemagnetycznych lub metodą magnetyczną  dla elementów 
magnetycznych zgodnie z PN-EN ISO 2178.



Kolor i stopień połysku muszą być zgodne z wymaganiami na 
dokumentacji technicznej lub zamówienia. Jeżeli kolor nie jest 
zdefiniowany obowiązuje kolor czarny RAL9005 pół-mat. 

Ocena koloru przeprowadzana jest wizualnie, poprzez porównanie 
koloru powłoki  ocenianej z kolorem próbki referencyjnej. 

Kolor i stopie ń połysku
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koloru powłoki  ocenianej z kolorem próbki referencyjnej. 

Czynność ta powinna zostać wykonana w warunkach oświetlenia 
rozproszonego o natężeniu minimum 500 lx. Próbka wraz z 
powierzchnią  ocenianą powinny być oceniane pod tym samym kątem.  
W razie wątpliwości można przeprowadzić kontrolę zgodnie z  normą 
PN – ISO 7724.



Uzyskana w procesie malowania proszkowego powinna pozwalać na 
uzyskanie zabezpieczenia antykorozyjnego odpowiadającego testowi 

480 godzin w mgle solnej (NSS) wg ISO 9227 bez śladów 

Odporno ść korozyjna
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480 godzin w mgle solnej (NSS) wg ISO 9227 bez śladów 
korozji oraz minimum 96 godzin w mgle solnej (NSS) wg ISO według 

ISO 9227 bez pogorszenia się wyników przyczepności badanej powłoki 
malarskiej. 



Wymagana jest klasa 1 przyczepności wg normy EN ISO 2409. 

Przyczepno ść
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Brak przyczepności na powierzchniach niepodlegających badaniu jest 
niedopuszczalny. 

Powierzchnie niepodlegające badaniu to krawędzie, powierzchnie małe, 
chropowate, nieregularne, zakrzywione itp. 



Nie wolno pakować elementów przed ich całkowitym wystudzeniem. 

Stosowanie taśm klejących bezpośrednio na powierzchniach 
malowanych powinno być poprzedzone testem wykazującym brak 
pozostałości kleju ani fragmentów taśmy po odklejeniu. 

Detal szczelnie zapakowany w folię zablokuje prawidłowe odparowanie 
niejednokrotnie skraplającej się pary wodnej między opakowaniem a 

Zabezpieczanie cz ęści
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Detal szczelnie zapakowany w folię zablokuje prawidłowe odparowanie 
niejednokrotnie skraplającej się pary wodnej między opakowaniem a 
detalem. Możliwe jest pojawienie się białych plam na lakierze. 

Magazynowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych, 
czystych i wolnych od aktywnych chemicznie par i gazów. 

Sposób pakowania powinien spełniać wymagania zawarte w instrukcji 
„Standardy pakowania detali dostarczanych do firmy Solaris Bus & 
Coach S.A.”. Pkt 8. 



Dopuszczalne jest stosowanie farb proszkowych poliestrowych, 
epoksydowych, poliestrowo-epoksydowych i innych biorąc pod uwagę 
przeznaczenie malowanej części i zgodnie z zaleceniami producenta 
farby odnośnie jej przeznaczenia. 

Farby
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Jeżeli brak jest wytycznych producenta farby odnośnie jej zastosowań, 
do zastosowań zewnętrznych należy stosować farby proszkowe 
poliestrowe. Natomiast do zastosowań w obszarach podwyższonych 
temperatur należy stosować farby poliestrowo – epoksydowe.   



Zginanie elementów pomalowanych powinno być poprzedzone testami 
potwierdzającymi zachowanie szczelności  powłoki. Ewentualne 

Zginanie  elementu
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potwierdzającymi zachowanie szczelności  powłoki. Ewentualne 
powstałe pęknięcia prowadzą do rys i ognisk korozji. 



Wygląd powłoki ocenia się na powierzchni istotnie ważnej z punktu 
widzenia wyglądu i użyteczności wyrobu. Nie włącza się do powierzchni 
istotnie ważnych krawędzi, większych wgłębień i powierzchni 
drugorzędnych. 

Wygl ąd powłoki
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Powłoka na oznaczanej powierzchni nie może posiadać wymienionych 
wad: nadmiernej chropowatości, zacieków, pęcherzy, wtrąceń, kraterów, 
matowych  plam, porów, wgłębień, zadrapań.

Ślady powstałe w wyniku zawieszenia części podczas wykonywania 
procesu nie są akceptowalne. Jeżeli uniknięcie ich nie jest możliwe, 
dostawca jest zobowiązany uzgodnić z Solaris Bus & Coach miejsce i 
dopuszczalną wielkość tych śladów przed dostawą. 



Jednym z niezwykle istotnych czynników mających bezpośredni wpływ 
na przebieg procesu malowania proszkowego jest wielkość cząstek 
podawanych do napylania i ich rozkład procentowy. Ma on wpływ na 
zachowanie się podawanego  materiału w systemie zasilania, jakość i 
potencjał ładowania elektrostatycznego, wygląd jakość, powtarzalność 
uzyskanej powłoki ochronnej. 

Ze względu na możliwość ponownego użycia tej części proszku, która 
nie osiadła na pokrywanym elemencie, wielu użytkowników niezbyt dba o 

Wygl ąd powłoki
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nie osiadła na pokrywanym elemencie, wielu użytkowników niezbyt dba o 
zapewnienie wysokiego współczynnika osiadania farby podczas 
pierwszego napylania. Ma to negatywny wpływ na własności materiału 
powłokowego. Różnice mogą wystąpić w zmianie rozkładu 
granulometrycznego proszku odzyskowego w stosunku do proszku 
pierwotnego, obniżenie zdolności ładowania i aplikacji, wprowadzenie 
zanieczyszczeń. Część proszku zostaje bezpowrotnie utracona. Dla 
zapewnienia stałych warunków nakładania powłok i ich powtarzalności  
świeży proszek musi być stale mieszany z proszkiem odzyskowym. 



Dla uzyskania cienkich warstw potrzebne są materiały o mniejszej 
wielkości cząstek, tworzące gładsze, szybciej rozpływające się powłoki. 

Przy stosowaniu proszków o grubszej granulacji, czas na utworzenie 
powłoki musi być proporcjonalnie dłuższy i większe jest 

niebezpieczeństwo powstania efektu skórki pomarańczowej. 

Wygl ąd powłoki
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Skórka pomara ńczy

Przyczyna: niewłaściwe ciśnienie, lepkość
i technika natrysku oraz temperatura
pomieszczenia, niewłaściwa kombinacja
rozcieńczalników, chropowate podłoże
niewłaściwy pistolet (dysza)
Zapobieganie : przestrzegać podanego w instrukcji
sposobu użycia, przygotować właściwie podłoże
stosować pistolet z odpowiednią, dyszą
stosować zalecany rozcieńczalnik



Niedopuszczalne wady powierzchniowe

Brak przyczepności, schodzenie farby płatami, odpryski:
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Niedomalowanie - niecałkowite pokrycie powierzchni proszkiem:

Niedopuszczalne wady powierzchniowe
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różnego rodzaju uszkodzenia:

Niedopuszczalne wady powierzchniowe
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zacieki:
Zacieki

Przyczyna
nieprawidłowa lepkość i technika
natrysku, niezachowanie właściwego
czasu odparowania i właściwej grubości warstw,
źle dobrana dysza i ciśnienie
natrysku zbyt niska temperatura lakieru,
podłoża lub pomieszczenia, niewłaściwy 
rozcieńczalnik lub zbyt niska lepkość
Zapobieganie
przestrzegać podanego w instrukcji
sposobu użycia używać sprawnych pistoletów
natryskowych obiekt i materiał ogrzać do

Niedopuszczalne wady powierzchniowe
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temperatury pokojowej 20 °C
wybrać właściwą kombinację
utwardzacza i rozcieńczalnika



wtrącenia:

Niedopuszczalne wady powierzchniowe
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nieoczyszczona powierzchnia przed malowaniem:

Niedopuszczalne wady powierzchniowe
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kratery i wgłębienia:

Niedopuszczalne wady powierzchniowe
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pory:

Niedopuszczalne wady powierzchniowe
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