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wzornictwa dla pytek ceramicznych
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Streszczenie
System ProtoLab suy do projektowania barwnych nadruków na pytki ceramiczne. Stanowi kompletny zestaw projektowy, wykorzystujcy m.in. urzdzenia spektrofotometryczne oraz specjaln drukark, pozwalajc na otrzymanie danego koloru poszczególnych nadruków. Zalet tego systemu jest utrwalenie uzyskanych efektów bez potrzeby obróbki termicznej. System ProtoLab reprezentuje nowatorskie podejcie do projektowania wyrobów ceramicznych, zdecydowanie skracajce czas opracowywania prototypu przy jednoczesnej
nieograniczonej kreatywnoci projektanta. W praktycznym zastosowaniu system ProtoLab pozwala na wygenerowanie danych recepturowych dla poszczególnych past ceramicznych, sucych do wykonania poszczególnych wzorów.
Sowa kluczowe: system, projektowanie, wzornictwo, pytki ceramiczne, dekoracje ceramiczne

ProToLab SYSTEM IN THE USE FOR CERAMIC TILES DESIGNING
The ProtoLab system is used for projection of ceramic tiles coloured overprints. It is an entire set with spectrophotometric devices and
special projected printer, enabling to achieve needful colour. The most important advantage is receiving nal results without ring. It is an
innovatory way in designing the ceramic products, denitely reducing time to make the prototype, fully allowing to express the designer’s
creativity. In practical use the ProtoLab system gives the complete compositions of ceramic pastes for the projects.
Keywords: System, Projection, Designing, Ceramic tiles, Ceramic decorations

1. Wprowadzenie
Efektywne zarzdzanie w celu osignicia i utrzymania
pozycji lidera zmusza zakady produkcyjne do cigego rozwoju w zakresie technologii i wyposaenia, a tym samym do
poszerzania oferty producentów maszyn i urzdze.
Mierzalnym efektem skutecznoci jest osiganie najwyszej jakoci produktów, co wpywa na optymalizacj wyników
prowadzonej dziaalnoci. Dlatego, im bardziej przemylane projektowanie wyrobów, tym wiksze prawdopodobiestwo osignicia sukcesu, zwaszcza ekonomicznego. Oczywistym jest równie fakt, i im dusza faza projektowania
danego wyrobu czy dekoracji, tym wysze koszty produktu kocowego.
W ramach wspópracy pomidzy Ceramik Parady i rm Euromeccanica przeprowadzono test systemu ProtoLab, opracowanego w celu redukcji tych wanie kosztów.

2. Wstp
W zaoeniu twórców, system ProtoLab to „kompletne
rozwizanie dedykowane do zarzdzania kolorem w laboratorium technologii ceramiki, czyli penowartociowe laboratorium badawczo – rozwojowe”. Na Rys. 1 przedstawiono
gówny element systemu – drukark o specjalnej konstrukcji.

Rys. 1. Drukarka ProtoLab.
Fig. 1. ProtoLab printer.

Zestaw ten pozwala na ograniczenie kosztów wytwarzania prototypu poprzez:
– wyeliminowanie wielokrotnego wypalania wyrobu w trakcie opracowania kolorystki,
– zmniejszenie liczby prób i skrócenie czasu wdroenia,
– „elastyczno ” projektowania.
System ProtoLab umoliwia równie nowatorskie podejcie do procesu projektowania, w którym eliminuje si osignicie efektu kocowego metod „prób i bdów”. Na Rys.
2 zestawiono zaoenia do obu stosowanych rozwiza.
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b)
Rys. 3. Zasady pomiaru: a) sferycznego, b) 45/0o [2].
Fig. 3. Measurement base: a) sphere geometry, b) 45/0ogeometry [2].
b)
Rys. 2. Porównanie metod projektowania: a) standard, b) z pomoc systemu ProtoLab [1].
Fig. 2. Comparison of the projection methods: a) standard, b) with
ProtoLab system [1].

3. Przygotowanie systemu do pracy
System ProtoLab jest dostpny w dwóch wersjach:
z drukark umoliwiajc drukowanie pytek do formatu
33x48 cm,
– z drukark umoliwiajc drukowanie pytek do formatu
61x150 cm.
W skad systemu wchodz drukarka, zestaw tuszy (oparty na przestrzeni barwnej CMYK wzbogacony o dodatkowe
tusze z kolorami porednimi - cznie 8 kolorów), spektrofotometr do pomiaru barw, wykorzystujcy pomiar sferyczny, spektrofotometr wykorzystujcy pomiar 45/0o, oprogramowanie. Zasady pomiaru w obu przypadkach przedstawiono na Rys. 3.
Przygotowanie systemu do pracy wymaga stworzenia
bazy danych w oparciu o rodzaj zastosowanego szkliwa,
które stanowi to oraz zastosowane bazy i pigmenty. Wie si to z koniecznoci tworzenia bazy danych dla kadej kolejnej kombinacji surowców, uwzgldniajc równie
zmiany temperatur wypalania. Przy wykorzystaniu spektrofotometru sferycznego dokonuje si pomiarów rozbarwie
poszczególnych pigmentów i dane wprowadza si do programu. Program oblicza ilo barw moliwych do uzyskania i tworzy przestrze barwn. Podczas testu wykonanego w zakadzie produkcyjnym Ceramiki Parady Sp. z o.o.
w Opocznie w celu oceny waciwoci uytkowych systemu
ProtoLab, wygenerowano przestrze barwn o charakterze
wskazanym na Rys. 4a. Ilo barw ograniczono ze wzgldu
na limitowany czas testu. Na Rys. 4b przedstawiono przestrze, w której pracuje drukarka. Rys. 4c przedstawia po–
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równanie kilku przestrzeni barwnych w odniesieniu do zakresu widma widzialnego.

4. Realizacja testu i rezultaty
W celu realizacji testu wybrano wdroony ju do produkcji projekt inserta Carioca Beige (Ceramika Parady Sp.
z o.o.). System wymaga, aby kady z poszczególnych kolorów na pytce stanowi oddzielny plik.
W trakcie wyboru parametrów projektu w programie, istnieje moliwo wskazania konkretnego rozwizania dotyczcego typu drukowania. System pozwala wybra pomidzy nadrukiem sitodrukowym paskim lub nadrukiem rotacyjnym. W zalenoci od typu nadruku moemy równie dobra
dany rodzaj siatki lub typ obienia bbnów silikonowych.
Po rozbiciu wszystkich barw w postaci plików, do kadego wskazano dany kolor. Dla danej warstwy istniej trzy
sposoby wskazania koloru:
– zdeniowanie konkretnego skadu,
– wybór punktu z wykresu przestrzeni barwnej,
– odczyt spektrofotometryczny barwy wzorcowej.
Ostatecznie uzyskano prototyp z podanymi skadami
past, zaprezentowany na Rys. 6.
Prace testowe przeprowadzono w oparciu o baz danych przygotowan w technologii produkcji pytek ciennych, gdzie temperatura stosowana do wypalania osiga
ok. 1120°C. Z uwagi na zainteresowanie przeniesieniem
barw i ich powtarzalnoci w zakresie stosowanym do produkcji dekoracji, np. w 980°C, trzy wybrane pasty, przygotowane na podstawie podanych receptur, nadrukowano na
pytki biae byszczce i biae matowe, a nastpnie wypalono w warunkach produkcyjnych. Uzyskane barwy porównano stosujc do pomiaru spektrofotometr sferyczny SP62
rmy X-Rite. Wyniki zestawiono na wykresach zaprezentowanych na Rys. 7.
Podsumowujc zebrane dane stwierdzono, e barwy pasty oryginalnej i past przygotowanych w oparciu o receptury
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Rys. 5. Carioca Beige 25x40 cm.
Fig. 5. Carioca Beige 25x40 cm.

b)

Rys. 6. „Wyrób gotowy” z podanymi skadami poszczególnych past.
Fig. 6. „The nal product” with recipes for the selected colours.
c)
Rys. 4. Przestrzenie barwne: a) testowa, b) drukarki, c) teoretyczne [1, 3].
Fig. 4. Spaces of colours: a) test’s, b) printer’s, c) theoretical. [1, 3].

uzyskane z systemu ProtoLab s powtarzalne w szerokim
zakresie temperatur (980-1120°C) na poziomie akceptowalnym przy tworzeniu prototypów. Potwierdzio to poprawno
wyboru pigmentów ceramicznych, zastosowanych do przygotowania bazy danych.

Barwa pasty po wypaleniu w tych samych warunkach, zaley od rodzaju podoa, na które naniesiono past. wiadczy o tym zmiana wspóczynnika odbicia, uzyskanego dla
tej samej temperatury wypalania, gdzie obserwujemy przesunicie krzywej, ale z zachowaniem jej charakteru.

4. Wnioski
Istniej ograniczenia systemu ProtoLab w uzyskiwaniu
okrelonych kolorów z racji ograniczonej przestrzeni barw-
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nej w stosunku do zakresu widzialnego, ale nie
wpywa to na waciwoci uytkowe urzdzenia.
System ProtoLab daje due moliwoci w zakresie wizualizacji gotowych projektów na etapie projektowania bez koniecznoci wypalania
produktów.
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Rys. 7. Wyniki pomiarów spektrofotometrycznych: a) zielony, b) szary, c) beowy.
Fig. 7. Spectrophotometric measurement results: a) green, b) grey, c) beige.
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