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Streszczenie
Artykuá przedstawia analizĊ wpáywu parametrów procesu dekoracji laserowej, a wiĊc parametrów wiązki laserowej i sposobu jej skanowania, oraz rodzaju i skáadu Ğrodków barwnych na efekty koĔcowe, uĪytkowe otrzymywanych znaków. Szczególną uwagĊ poĞwiĊcono
trwaáoĞci adhezji i powstającej mikrostrukturze powierzchniowej nakáadanej warstwy. PodjĊto próbĊ krótkiego opisu i wyjaĞnienia tych zjawisk na bazie procesów towarzyszących krótkotrwaáemu oddziaáywaniu silnego, ciągáego promieniowania laserowego z materią. Analizom
wyników eksperymentalnych towarzyszą zapisy dziaáaĔ podjĊtych dla optymalizacji procesu, związanych z doborem parametrów lasera
i przesuwu wiązki, ilustrowane zdjĊciami fragmentów otrzymanych oznakowaĔ i dekoracji.
Sáowa kluczowe: znakowanie laserowe, dekoracja porcelany, inĪynieria powierzchni

AN ANALYSIS OF PHENOMENA OCCURRING DURING THE PROCESS OF LASER DECORATION OF PORCELAIN
The paper presents an analysis of the inÀuence of laser decoration process parameters, namely the laser beam and its scanning
parameters, as well as a kind and composition of colour materials on ¿nal utility parameters of resulting marks. Particular attention has
been paid to the adhesion durability and surface microstructure of applied layers. Attempts were undertaken to describe and explain shortly
phenomena on the basis of physical processes accompanying a short interaction of strong, continuous laser radiation with matter. Analyses
of experimental results have been supplemented with diagrams of means directed to the process optimization, connected with selection
of the laser and scanning parameters, and illustrated by photographs of the resulting marks and decorations.
Keywords: Laser decoration, Decoration of porcelain, Surface engineering

1. Wprowadzenie
Laserowa dekoracja porcelany jest jednym z waĪnych
zastosowaĔ laserów, badanych aktualnie w nowo utworzonym Laboratorium Laserowym Instytutu Ceramiki i Materiaáów Budowlanych w Warszawie. Laboratorium wyposaĪone
jest w nowoczesne systemy lasera iterbowego wáóknowego
o mocy 100 W i lasera w.cz. CO2 o mocy 40 W, wspóápracujące z optycznymi skanerami galwanometrycznymi wiązki
o polu operacji okoáo 12 x 12 cm. Powszechnie znane, laserowe znakowanie lub grawerowanie ceramiki polega w wiĊkszoĞci zastosowaĔ na usuniĊciu (ablacji) niewielkiego fragmentu powierzchni [1-4]. CzĊsto barwi siĊ tĊ powierzchniĊ
przed grawerowaniem [np. 5] lub wypeánia barwnikiem po
procesie [6]. Bardziej zaawansowane technologie znakowania laserowego wykorzystują nakáadanie specjalnych warstw
zmieniających barwĊ pod wpáywem promieniowania laserowego [7-9]. Niewiele naukowych doniesieĔ literaturowych
dotyczy procesu, w którym nanoszony materiaá barwny zostaje na staáe stopiony z podáoĪem ceramicznym przy wykorzystaniu oddziaáywania termicznego wiązki lasera duĪej

mocy [10], choü oferowane są juĪ na rynku zagraniczne materiaáy barwne przeznaczone do tego celu [11].
Z drugiej strony, tradycyjne metody barwnej dekoracji
i znakowania ceramiki wykorzystują wzory, które są w pierwszym etapie procesu malowane (natrysk, sitodruk) przy pomocy farb ceramicznych na powierzchni wyrobu. NastĊpnie,
w celu uzyskania gáadkiej powierzchni i utrwalenia (adhezji)
wzorów, wyroby są wypalane w piecu w odpowiednio wysokiej temperaturze. Zastąpienie wypalania w piecu przez naĞwietlanie wiązką laserową stwarza moĪliwoĞci znacznego
ograniczenia zuĪycia energii, czasu trwania procesu, oraz
iloĞci odpadów Ğrodowiskowych. àatwoĞü programowania
komputerowego ruchu wiązki laserowej w poáączeniu z rosnącą dostĊpnoĞcią stosunkowo tanich i coraz bardziej niezawodnych, przemysáowych laserów Ğredniej i duĪej mocy
umoĪliwia równieĪ zastosowanie tej metody w przypadku
krótkich serii róĪnorodnych dekoracji dostosowanych do potrzeb indywidualnego klienta. Laserowa dekoracja ceramiki
umoĪliwia wiĊc znaczny postĊp technologiczny w procesie
produkcji szerokiej gamy wyrobów przemysáowych, uĪytkowych i artystycznych.
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Artykuá przedstawia analizĊ wpáywu parametrów procesu dekoracji laserowej, a wiĊc parametrów wiązki laserowej,
sposobu jej skanowania, oraz rodzaju i skáadu Ğrodków barwnych na efekty koĔcowe, uĪytkowe otrzymywanych znaków.
Szczególną uwagĊ poĞwiĊcono trwaáoĞci adhezji i powstającej mikrostrukturze powierzchniowej nakáadanej warstwy.
PodjĊto próbĊ opisu i wyjaĞnienia tych zjawisk na bazie procesów towarzyszących krótkotrwaáemu oddziaáywaniu silnego, ciągáego promieniowania laserowego z materią. Analizom wyników eksperymentalnych towarzyszą zapisy dziaáaĔ podjĊtych dla optymalizacji procesu wraz ze zdjĊciami
fragmentów otrzymanych oznakowaĔ i dekoracji.

2. Opis procesu
Wypalanie laserowe kolorowych farb ceramicznych
i szkieá na typowych podáoĪach ceramicznych wymaga wielu zabiegów wstĊpnych, wĞród których najwaĪniejsze są:
– opracowanie barwnika odpowiedniego do obróbki laserowej i dla danego podáoĪa;
– przygotowanie podáoĪa (np. mycie);
– przygotowanie zawiesiny lub pasty Ğrodka zdobniczego;
– nanoszenie zawiesiny/pasty na ceramikĊ;
– suszenie;
– spajanie Ğrodka zdobniczego z podáoĪem za pomocą lasera.
KaĪda z wyĪej wymienionych czynnoĞci ma duĪy wpáyw
na koĔcowy wynik wypalania. Z braku miejsca zabiegi te
opisane są jedynie skrótowo, poniewaĪ są one specy¿czne
dla konkretnych Ğrodków barwnych i podáoĪy ceramicznych.
Jak to juĪ podkreĞlono w poprzednim rozdziale, proces
obróbki laserowej powinien speániaü kilka istotnych wymogów warunkujących jego przydatnoĞü w praktycznym procesie zdobienia ceramiki, a wiĊc adhezjĊ dekoracji z podáoĪem,
odpowiedni i zaáoĪony jej kolor oraz odpowiednią gáadkoĞü
i poáysk powierzchni. Jednoczesne speánienie tych wszystkich kryteriów jest zadaniem trudnym, zarówno technologicznie jak i ze wzglĊdu na optymalizacjĊ parametrów urządzenia laserowego.
Materiaá barwny przeznaczony do obróbki laserowej musi
mieü nieco inne wáaĞciwoĞci i skáad chemiczny, niĪ farba ceramiczna przeznaczona do obróbki w piecu. Formuáując ogólne zasady, nakáadany materiaá powinien zawieraü skáadniki zwiĊkszające absorpcjĊ promieniowania, obniĪające temperaturĊ stapiania, substancje powierzchniowo czynne obniĪające siáy napiĊcia powierzchniowego fazy ciekáej w wysokiej temperaturze oraz zwiĊkszające zwilĪalnoĞü podáoĪa.
We wszystkich opisywanych eksperymentach podáoĪem
byáy wypalone talerze porcelanowe pokryte biaáym szkliwem.
Przed procesem byáy one myte w celu usuniĊcia wszelkich
zabrudzeĔ, które mogáyby utrudniü wiązanie materiaáu barwnego z podáoĪem.
Z przeprowadzonych eksperymentów wynika, Īe skáad
chemiczny zawiesiny i metody jej nakáadania opracowane
i zoptymalizowane dla wolno przebiegających procesów wypalania piecowego nie sprawdzają siĊ w szybko przebiegającej laserowej obróbce cieplnej. Podczas obróbki piecowej
trwającej od kilkunastu minut do kilku godzin, wszystkie procesy obróbki cieplnej przebiegają zgodnie z reguáami równowagi termodynamicznej. Temperatura procesu jest dokáadnie kontrolowana i jest utrzymywana na zadanym poziomie
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przez ĞciĞle okreĞlony czas. Wszystkie lotne substancje odparowują, gazy ulatniają siĊ, topniki topnieją, tworząc równomierną warstwĊ na caáej powierzchni, a siáy napiĊcia powierzchniowego wyrównują drobne niejednorodnoĞci warstwy materiaáu barwnego. W przypadku obróbki laserowej
podgrzany obszar ma niewielką powierzchniĊ, rozkáad temperatury jest niejednorodny a wartoĞü temperatury i czas
jej utrzymania trudno kontrolowaü. Obróbka laserowa przebiega bardzo szybko, a temperatura osiąga bardzo wysokie
wartoĞci. W przedstawianych eksperymentach, najczĊĞciej
stosowano zawiesinĊ rozdrobnionego materiaáu barwnego
w czystej wodzie, którą nakáadano na powierzchniĊ aerografem. PoniewaĪ materiaá áatwo ulegaá aglomeracji, zawiesinĊ
wodną przed uĪyciem poddawano rozdrabnianiu, co znacznie poprawiaáo jednorodnoĞü warstwy natryskiwanej na obrabiane podáoĪe. Z przeprowadzonych eksperymentów wynika, Īe ma to decydujące znaczenie dla jakoĞci laserowego znakowania wyrobów porcelanowych (Rys. 1).

a)

b)
Rys. 1. Fotogra¿e mikroskopowe wyniku nakáadania warstwy pigmentu na podáoĪu ceramicznym; szerokoĞü obserwowanego obszaru na kaĪdej fotogra¿i wynosi 2 mm: a) typowy Ğrodek barwny do obróbki piecowej, b) przykáad warstwy przygotowanej do obróbki laserowej.
Fig. 1. Microscopic photographs of a dye layer on the ceramic
substrate; the observed area in each photo has a width of 2 mm:
a) typical colour medium for treatment in furnace, b) an example of
layer prepared for laser treatment.

Otrzymywane próbki byáy suszone na wolnym powietrzu,
w temperaturze pokojowej, w ciepáym powietrzu lub wygrzewane w piecu. Jak podaje literatura, wilgotnoĞü próbki przeznaczonej do obróbki laserowej nie powinna przekraczaü
3 % [12], poniewaĪ gwaátowne odparowanie resztek wody
moĪe powodowaü usuwanie lub kruszenie stopionego materiaáu barwnego i powstanie nierównoĞci wzoru.
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a)
a)

b)
Rys. 2. Przykáady ekranu roboczego programu weldMARK™ z zestawem linii oraz kwadratów o boku 4 x 4 mm2 do wyznaczania wstĊpnych wartoĞci parametrów obróbki pigmentu (a) oraz o boku 30 x
30 mm2 do wyznaczania optymalnych parametrów (b).
Fig. 2. Examples of working screen of the weldMARK software
with a set of lines and 4 x 4 mm2 squares for determination of the
preliminary colorant treatment parameters (a), and a set of 30 x
30 mm2 squares for determination of the optimal parameters (b).

W wiĊkszoĞci prezentowanych eksperymentów stosowano iterbowy laser wáóknowy ciągáego dziaáania – model SP
-100C-0016 ¿rmy SPI Lasers, o mocy maksymalnej 100 W,
pracujący na fali o dáugoĞci 1090 nm. Wiązka laserowa byáa
kierowana na wybrany punkt powierzchni roboczej przez skaner galwanometryczny Raylase RLA-1004/Y/D2, zawierający
soczewkĊ F-theta o dáugoĞci ogniskowej 160 mm i polu skanowania 110 x 110 mm2. Dobór parametrów obróbki wiązki laserowej przy stapianiu pigmentów prowadzano w róĪnych kon¿guracjach programu weldMARK™, z których jedną
przedstawiono na Rys. 2. Zaadaptowano do tego celu pomysá Bosmana [13]. W ukáadzie wspóárzĊdnych moc wiązki
laserowej, P [W], – szybkoĞü skanowania, v [mm/s], przedstawionym na Rys. 3, zde¿niowano zestaw linii, kwadratów
o boku 4 i 30 mm. Skanowana wiązka zapisywaáa równieĪ
na porcelanie parametry i indeksy procesu.

b)
Rys. 3. Przykáady naĞwietlania laserowego ceramiki zgodnie z zestawem linii i kwadratów testowych przeznaczonych do wyznaczania: a) wstĊpnych i b) optymalnych wartoĞci parametrów obróbki
pigmentu.
Fig. 3. Examples of laser exposure of ceramics according to the set of
test lines and squares assigned for determination of the preliminary
(a) and optimal (b) values of parameters for the colorant treatment.

3. Zjawiska ¿zyczne w obszarze
oddziaáywania lasera z materiaáem
W pierwszej fazie eksperymentów zaobserwowano grupowanie siĊ stopionego laserem materiaáu barwnego w krople oraz nierównomierny ksztaát przekroju przetopu w przypadku wyĪszych gĊstoĞci energii wiązki laserowej. Zjawisko
to zostaáo przeanalizowane na przykáadzie zarówno pojedynczych linii tworzonych przez stopiony materiaá, jak i przy
liniowym wypeánianiu wiĊkszych obszarów dekoracji (kwadraty). Przypuszcza siĊ, Īe hydrodynamiczny przepáyw stopionego materiaáu spowodowany jest gradientami siá napiĊcia powierzchniowego. W literaturze zjawisko to znane jest
jako efekt Marangoniego [14].
JeĪeli w obszarze naĞwietlonym przez wiązkĊ laserową
powstaje kropla stopionego materiaáu, moĪe ona poruszaü
siĊ pod wpáywem siáy napiĊcia powierzchniowego wzdáuĪ

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 63, 3, (2011)

501

D. CHMIELEWSKA, R. GEBEL, J. MARCZAK, A. OLSZYNA, A. SARZYēSKI, M. STRZELEC, B. SYNOWIEC

Rys. 4. Tworzenie kropli materiaáu stopionego przez promieniowanie
laserowe wskutek dziaáania siá napiĊcia powierzchniowego – czarna farba ceramiczna 62-HCz1.
Fig. 4. Creation of laser fused colorant droplets due to the action of
surface tension forces; black colour 62-HCz1.
a)

a)
b)
Rys. 6. Wpáyw parametrów naĞwietlania na wynik obróbki laserowej
testowego czarnego materiaáu barwnego o nazwie roboczej MS41,
zawierającego chrom, przy liniowym wypeánianiu kwadratu: a) moc
lasera 50 W, szybkoĞü skanowania 500 mm/s, b) moc lasera 50 W,
szybkoĞü skanowania 1000 mm/s; odstĊp miĊdzy liniami wypeániającymi kwadrat 0,1 mm, szerokoĞü obserwowanych obszarów 2 mm.
Fig. 6. InÀuence of exposure parameters on the result of laser
treatment of test black colorant containing chromium (working
name MS41) for linear square ¿lling: a) laser power 50 W, scanning
speed 500 mm/s, b) laser power 50 W, scanning speed 1000 mm/s;
distance between square ¿lling lines 0.1 mm, width of the observed
area for each photo 2 mm.
b)
Rys. 5. Wpáyw parametrów naĞwietlania na wynik obróbki laserowej niebieskiej farby 1NK1/M przy liniowym wypeánianiu kwadratu:
a) moc lasera 11 W, szybkoĞü skanowania 11 mm/s; b) moc lasera 5 W, szybkoĞü skanowania 3,3 mm/s; odstĊp miĊdzy liniami wypeániającymi kwadrat 0,3 mm; szerokoĞü obserwowanych obszarów 2 mm.
Fig. 5. InÀuence of exposure parameters on the result of laser treatment of blue colour 1NK1/M for linear ¿lling of the square: a) laser
power 11 W, scanning speed 11 mm/s, b) laser power 5 W, scanning
speed 3.3 mm/s; distance between ¿lling lines 0.3 mm; width of the
observed area for each photo 2 mm.

wypalanej linii. Ze wzrostem objĊtoĞci kropli roĞnie wspóáczynnik absorpcji promieniowania, wzrasta temperatura plazmy i rozgrzanej fazy ciekáej. W pewnym momencie objĊtoĞü tworzącej siĊ kropli staje siĊ tak duĪa, Īe siáy napiĊcia
powierzchniowego nie są w stanie jej przemieszczaü, kropla przestaje przemieszczaü siĊ za wiązką laserową, zatrzymuje siĊ, a nastĊpnie krzepnie. Táumaczy to obserwowane
w eksperymentach rozbáyski promieniowania plazmy, zsynchronizowane z ukáadem kropelek w wzdáuĪ powstającej linii stopionego Ğrodka barwnego (Rys. 4). Jak to zostanie
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zilustrowane w dalszej czĊĞci rozdziaáu, wielkoĞü kropelek
i gĊstoĞü ich rozmieszczenia zaleĪy od gruboĞci warstwy
materiaáu barwnego, mocy wiązki laserowej oraz szybkoĞci skanowania.
ZdjĊcia przedstawione na Rys. 4-6 zwracają uwagĊ na
jeden z waĪniejszych aspektów technologicznych procesu,
a mianowicie zwilĪalnoĞü podáoĪa przez stopiony pigment
[15, 16]. Zamieszczone fotogra¿e pokazują, Īe dziĊki odpowiedniemu przygotowaniu podáoĪa i warstwy nakáadanego
materiaáu oraz przy odpowiednim doborze parametrów obróbki (moc wiązki, szybkoĞü skanowania oraz odstĊp miĊdzy
liniami wypeániającymi) moĪna znacznie ograniczyü chropowatoĞü otrzymanych warstw dekoracyjnych. WysokoĞü widocznych struktur moĪe osiągaü 200-300 m (Rys. 5a) lub
okoáo 50 m (Rys. 5b).
W pewnych przypadkach oddziaáywanie promieniowania laserowego z obrabianym materiaáem moĪe mieü charakter niestabilny. Na Rys. 7a, w prawej czĊĞci tej samej linii wystĊpuje gáĊbokie przetopienie, a w lewej czĊĞci materiaá barwny jest wygáadzony. W tym przypadku wystarczyáo drobne zaburzenie absorpcji, np. zwiĊkszające absorpcjĊ zgrubienie materiaáu, aby proces generowania obáoku
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a)

a)

b)
Rys. 7. Przykáady niestabilnego oddziaáywania wiązki laserowej z obrabianym materiaáem: a) z prawej strony obserwowane jest przetopienie spowodowane znacznym wzrostem temperatury procesu;
b) zjawisko na wiĊkszym obszarze kwadratu z liniowym wypeánieniem.
Fig. 7. Examples of unstable interaction of laser beam with treated
material: a) substantial increase of the process temperature caused
interfusion as shown in the right side of photograph, b) the same
phenomenon on larger area of the square with linear ¿lling.

plazmy przeksztaácaá siĊ z laminarnego w burzliwy. Proces
ten samoistnie podtrzymywaá siĊ poprzez rozgrzewanie plazmą sąsiednich, cháodnych warstw pigmentu. Gdy wiązka
laserowa tra¿aáa z kolei na obszar sáabiej pokryty materiaáem barwnym, burzliwa generacja plazmy ulegaáa przerwaniu. Proces ten powtarzaá siĊ wielokrotnie, co jest widoczne
w postaci wgáĊbieĔ na Rys. 7b.
Parametr I = P/v, czyli iloraz mocy wiązki laserowej do
szybkoĞci skanowania jest, przy staáej Ğrednicy plamki lasera,
wprost proporcjonalny do dawki gĊstoĞci energii promieniowania w danym punkcie. Zatem wynik obróbki laserowej
w pierwszym przybliĪeniu powinien zaleĪeü od wartoĞci tego
ilorazu, a nie od bezwzglĊdnej wartoĞci mocy wiązki. Dla ilustracji tego efektu wybrano pomiar szerokoĞci linii. Wynik
ilustrują zdjĊcia na Rys. 8 i charakterystyka pokazana na
Rys. 9. Efekt przegrzania Ğrodka linii pojawiający siĊ w pobliĪu páaszczyzny ogniskowej (Rys. 8a) moĪe byü skompensowany przez niewielkie odsuniĊcie obrabianej powierzchni od páaszczyzny ogniskowej (Rys. 8b). ZaleĪnoĞü zmian
szerokoĞci linii od mocy wyjĞciowej przy staáych gĊstoĞciach
energii laserowej pokazuje (Rys. 9), Īe jedynie przy dostatecznie duĪej mocy wiązki szerokoĞü linii jest w przybliĪeniu
od niej niezaleĪna, ale zawsze silnie zaleĪy od ilorazu P/v.
Wypeánianie ksztaátów geometrycznych moĪe byü realizowane w róĪny sposób, a przykáadem moĪe tu byü wypeánienie liniami równolegáymi lub skrzyĪowanymi. Wpáyw sposobu
skanowania wiązką laserową po powierzchni naĞwietlanego obszaru na wynik stapiania pigmentu pokazano na
Rys. 10. Skanowanie krzyĪowe wyrównuje wpáyw efektu migracji Ğrodka barwnego do krawĊdzi linii [17].

b)
Rys. 8. Porównanie wyglądu i ksztaátu linii stapianych przy porównywalnych wartoĞciach gĊstoĞci energii. Zmiana stosunku P/v jest
niwelowana przez zmianĊ Ğrednicy wiązki: a) P/v = 2 J/mm, páaszczyzna obróbki 10 mm od ogniska, b) P/v = 8, páaszczyzna obróbki 30 mm od ogniska.
Fig. 8. Comparison of the appearance and shape of fused lines
for the comparable values of energy density. Change of P/v ratio
is compensated by change of a beam diameter: a) P/v = 2 J/mm,
working plane 10 mm from the focal point, b) P/v = 8, working plane
30 mm from the focal point.

Rys. 9. ZaleĪnoĞü szerokoĞci linii spajanego Ğrodka barwnego od
mocy wiązki laserowej przy staáej wartoĞci ilorazu mocy do szybkoĞci, I = P/v, i odlegáoĞci 10 mm miĊdzy páaszczyzną ogniskową
a roboczą.
Fig. 9. Dependence of the width of laser fused colorant on the
laser beam power for a constant value of power to scanning speed
quotient, I = P/v, and a distance of 10 mm between the focal and
working plane.
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4. Podsumowanie

a)

b)

W artykule podjĊto próbĊ opisu i ilustracji wpáywu parametrów procesowych na wyniki laserowego wypalania róĪnych rodzajów materiaáów barwnych w dekoracji wyrobów
porcelanowych. Zobrazowano to na przykáadach typowych
procesów ¿zycznych towarzyszących procesom topnienia
pod wpáywem oddziaáywania wysokoenergetycznej wiązki
laserowej. Wykazano, Īe szczególnie istotny jest wpáyw siá
napiĊcia powierzchniowego i efekt przegrzania materiaáu.
Na zdjĊciach i mikrofotogra¿ach zilustrowano, Īe tradycyjne farby ceramiczne stosowane do dekorowania porcelany
w procesie trzeciego wypaáu nie speániają wymagaĔ stawianym procesowi wydajnego i energooszczĊdnego zdobienia
laserowego. W efektywnym procesie dekoracji, laserowo napawany materiaá powinien zawieraü skáadniki zwiĊkszające
absorpcjĊ promieniowania, obniĪające temperaturĊ stapiania, substancje powierzchniowo czynne obniĪające siáy napiĊcia powierzchniowego fazy ciekáej w wysokiej temperaturze oraz zwiĊkszające zwilĪalnoĞü podáoĪa.
Wykazano, Īe jakoĞü otrzymywanych znaków w istotny
sposób zaleĪy zarówno od dawki dostarczonej energii promieniowania laserowego, która ustalana jest przez moc lasera, prĊdkoĞü skanowania wiązki i jej ĞrednicĊ, jak równieĪ od sposobu wypeániania ozdabianych obszarów. Dotyczy to nie tylko rodzaju skanowania (liniowe, krzyĪowe, spiralne), ale równieĪ doboru szerokoĞci wiązki lasera i odstĊpu miĊdzy liniami w kolejnych przejĞciach promieniowania.

PodziĊkowania
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