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1. Cel 

Obecny dokument określa kryteria inspekcji pod kątem estetyki produktu. 

 

2. Pole zastosowania 

Stosuje się w szczególności do klamek produkcji TUPAI, jednakże może być wyznacznikiem dla innych produków, takich jak 
rozety.  

 

3. Warunki środowiskowe 

Inspekcja musi być wykonana przy jasnym świetle o temperaturze światła 6500 K - kelvin i intensywności między 750 a 1000 
lm – Lumenów 

Światła muszą znajdować się w odległości 1200mm od produktu do analizy. 

 

4. Klasyfikacja wizualna stref produktu 

Zona A – strefa widoczna z największą ekspozycją dla użytkownika w momencie używania  

Zona B – strefa widoczna mniej wystawiona pod względem widoczności dla użytkownika w momencie używania  

Zona C – strefa niewidoczna lub mało widoczna w chwili użytkowania  

Zona D – strefa niewidoczna po zamontowaniu  
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5. Proces weryfikacji wizualnej 

Weryfikacja wzrokowa gołym okiem (bez lupy lub innej pomocy wizualnej). 

Element w odległości 400-500mm (wyprostowana ręka) i podczas MAX 10 sekund (czas przeznaczony do inspekcji całego 
elementu ze szczególnym uzględnieniem stref A) . Wykonać wizualizację zgodnie ze schematem poniżej. 

Należy używać białych rękawiczek oraz jasnego tła do stworzenia kontrastu światła. 

 

Kierunek oględzin 

Powierzchnia do sprawdzenia  

 

6. Typy wad (defektów) 

 

Defekt Schemat Defekt  schemat 

a) Rowek - niedoskonałość 
powierzchni, podłużna z 
zaokrąglonym lub płaskim 
dnem  

b) Rift - recesja z nieregularnym 
otwarciem małej głębokości. 

 

c) Zarysowanie - niedoskonałość 
powierzchni, bez regularnego 
kształtu lub kierunku. 

 

d) Wgniecenie - wydrążone bez 
wypukłości powstałe w wyniku 
odkształcenia plastycznego w 
wyniku uderzenia lub uderzenia.  

e) Szczelina - liniowa recesja z 
ostrym dnem, wynikająca z 
naruszenia integralności 
powierzchni.  

f) Pęcherzyk - wypukłość 
spowodowana wtrąceniem się 
gazu lub cieczy do 
podpowierzchni.  

g) Por / porowatość - mała wnęka 
o stromych ścianach i zwykle 
ostrych krawędziach, bez 
krawędzi wystających ponad 
powierzchnię elementu. 

 

h) Wtrącenie - cząstka materiału 
zewnętrznego zatopiona w 
utworze. 

 

i) Eksplodowany pęcherzyk - 
niedoskonałość powierzchni w 
postaci prostej recesji 
wynikającej z utraty sąsiednich 
cząstek lub efektu gazu. 

 

j) Wznios - ostre krawędzie 
podniesione, często z cofnięciem 
się po przeciwnej stronie. 

 

k) Krater - okrągłe wgłębienie z 
podniesionymi krawędziami 
nad powierzchnią elementu. 

 

l) Przebarwienia - obszar na 
powierzchni elementu 
odbarwiony, z innym odcieniem 
koloru lub połyskiem.  
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m) Recesja - recesja 
spowodowana skurczem po 
wtrysku, spawaniu itp. 

 

n) Zanieczyszczenia / śmieci - 
cząsteczki, które są 
unieruchamiane przez 
wykończenie, tworząc szorstkość 

 

o) Skórka pomarańczowa - wygląd 
wizualny z nierównościami 
wynikającymi z braku farby 

 

p) Łuszczenie - oderwanie się od 
wykończenia podłoża, słaba 
przyczepność. 

 

q) Chropowatość - powierzchnia 
po wykończeniu z szorstką 
teksturą na wykończeniu lub 
nasiąknięciem śmieci w 
wykończeniu. 

 r) Druk cyfrowy - cienie w kształcie 
palców, powstałe przy 
manipulowaniu częściami bez 
zabrudzonych rękawic lub 
rękawiczek. 

 

 

7. Kryteria akceptacji w zależności od strefy 

 

7.1. Strefy A, B e C 
 

Defeito Strefa A Strefa B Strefa C 

Rowek Nie akceptowany Nie akceptowany Akceptowany do 2, max 1mm 

Rift Nie akceptowany Nie akceptowany Akceptowany, powierzchniowy 

Zarysowanie Akceptowany 1<1mm Akceptowany 1<5mm Akceptowany  

Wgniecenie Akceptowany 1<0.2mm Akceptowany 2 <0.5mm Akceptowany 

Szczelina Nie akceptowany Nie akceptowany Akceptowany 

Pęcherzyk Nie akceptowany Nie akceptowany Nie akceptowany 

Por/porowatość Akceptowany 1<0.2mm na 
powierzchnię 

Akceptowany 2<0.5mm na 
powierzchnię 

Akceptowany 

Wtrącenie (inkluzja) Nie akceptowany Nie akceptowany Akceptowany 

Eksplodowany 
pęcherzyk 

Nie akceptowany Nie akceptowany Akceptowany 

Wznios Nie akceptowany Nie akceptowany Nie akceptowany 

Krater Nie akceptowany Nie akceptowany Nie akceptowany 

Przebarwienia Nie akceptowany Nie akceptowany Akceptowany 

Recesja Nie akceptowany Nie akceptowany Akceptowany 

Zanieczyszczenie  Akceptowany 1<0.2mm Akceptowany 2<0.5mm Akceptowany 

Skórka pomarańczy Nie akceptowany Nie akceptowany Akceptowany 

Łuszczenie Nie akceptowany Nie akceptowany Nie akceptowany 

Chropowatość Nie akceptowany Nie akceptowany Akceptowany 

Druk cyfrowy Nie akceptowany Nie akceptowany Akceptowany 

 

7.2. Strefa D 

Maksymalnie dopuszczalne - akceptacja nawet bardziej znaczących usterek niż w strefie C, o ile nie wpłyną one na 
funkcjonalność. 
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7.3. Ważne uwagi 

 

Wystarczy krótkie spojrzenie na dowolny obszar analizowanej części. Nieprzestrzeganie tej zasady jest częstym naruszeniem, 
szczególnie wśród tych, którzy nie mają wiedzy o celu niniejszej instrukcji. 

• Podczas przeglądu usterek należy zawsze brać pod uwagę funkcję komponentu w produkcie końcowym. 

• Przy ocenie wszystkich usterek należy kierować się dobrym praktycznym wyczuciem i rozważeniem percepcji klienta. 

• Wady mogą być większe niż podane, jeśli kontrast z otaczającym wykończeniem jest niewielki lub żaden, co sprawia, że plama 
jest mniej widoczna. 

• Usterki mogą być bliższe niż określone, jeśli występują w obszarze pokrytym nierównościami lub inną powierzchnią. Ogólnie 
prawdopodobieństwo, że co najmniej jedna wada zostanie wykryta, rośnie szybko wraz z liczbą obecnych defektów.  

• Plam dopuszczalnych nie wolno umieszczać na białej ściereczce do czyszczenia ani na rękawicach kontrolnych. 

• Każdy obszar pokrycia nie powinien być gorszy od cienia, powinien mieć jednolity wygląd i nie powinien być widoczny z 
odległości ramienia. 

 

 

8. Zdjęcia maksymalne dopuszczalne kryteria - przykłady 

Strefa A – kolor 153  

 

 

 

Strefa A – kolor 141 

 

 

 

 

 

 

Defekt dopuszalny 

<0.2mm 

pora 

Defekt 
dopuszczalny 

<0.2mm plama 
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Strefa A – kolor 96 

 

 

Strefa A – kolor 77 

 

 

Strefa A – kolor 03 

 

 

Strefa C – kolor 141 

 

 

 

Defekty 
dopuszczalne 

<0.5mm plamy 

Defekt 
dopuszczalny 

<0.2mm por 

Defekt dopuszcz. 

<0.2mm 

plama 

Defekt dopuszcz. 

<0.2mm 

wznios 



 

 

INSTRUKCJA PRACY – KRYTERIA ESTETYCZNE 
 

TUPAI | Paulo Sousa | Quality Manager  6 de 6 
 

Strefa C – kolor 142  

 

 

Zona C – acab.96 
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Defekt 
akceptowany 

<0.5mm 
wgłębienie 

Defekt 
akceptowany 

<0.5mm plama 
plama 


