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Otwarte seminarium KONICA MINOLTA
Jeśli chcecie Państwo przekonać się, jak można zwiększyć wydajność dobierania barw i zaoszczędzić
na kosztach produkcji dzięki optymalnemu recepturowaniu, prosimy o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego i wysłanie go w formie elektronicznej lub faxem na nr 0-71 333-16-01.

Prosimy o przysyłanie zgłoszeń do dnia 05.10.2007 r. Spotkanie odbędzie się we Wrocławiu,
Hotel Radisson SAS, ul Purkyniego 10, w godzinach 10.30 do 16.00, w przerwie zapraszamy
na lunch.
Więcej o systemie Ciba Colibri3
Potrzeba stworzenia własnego wzornika kolorów lub precyzyjnego dopasowania barwy wyrobu do
potrzeb klienta pojawia się często w produkcji różnego rodzaju farb, lakierów, powłok
przemysłowych, tworzyw sztucznych, tynków, ceramiki oraz tekstyliów. W takich przypadkach
bardzo pomocne okazuje się oprogramowanie do komputerowego recepturowania, czyli dobierania
barw (Computer Colour Matching - CCM).
W skład systemu CCM wchodzi przyrząd do pomiaru koloru - spektrofotometr, komputer oraz
oprogramowanie. Właśnie oprogramowanie stanowi najważniejszy element systemu - jego zadaniem
jest obliczenie receptury materiału na podstawie pomiaru próbki wzorcowej. Do przeprowadzenia
obliczeń niezbędne jest zbadanie optycznych właściwości wszystkich kolorantów, pigmentów
metalicznych i efektowych oraz innych dodatków stosowanych w procesie produkcji. Choć systemy
CCM znane są od wielu lat, to jedynie najnowocześniejsze oprogramowanie umożliwia poprawne
uwzględnienie specjalnych właściwości pigmentów efektowych, przy stosowaniu typowego
spektrofotometru.
Dochodzenie do właściwego koloru przy recepturowaniu metodą "na oko" najczęściej bywa bardzo
czasochłonne i kosztowne. Nawet doświadczeni pracownicy nie zawsze są w stanie dokładnie
przewidzieć korektę stężeń kolorantów, niezbędną dla uzyskania prawidłowego odcienia farby.
Wówczas do osiągnięcia zamierzonego efektu kolorystycznego niezbędne jest wykonanie wielu
próbek i korekcji receptury.
Wyjątkowe możliwości i intuicyjna obsługa
Komputerowo wspomagane recepturowanie jest znacznie szybsze i tańsze niż recepturowanie ręczne,
ponieważ do uzyskania żądanego wyniku wystarcza znacznie mniejsza liczba korekcji. Wielkie
znaczenia ma tu oszczędność czasu i materiałów zużywanych na przygotowanie próbek. Ponadto
w systemie Ciba Colibri3 barwy analizowane są z uwzględnieniem zjawiska metameryzmu, czyli
zmiany odcienia przy zmianie rodzaju oświetlenia. Tymczasem nawet barwa idealnie dobrana "na
oko" przy świetle dziennym, po zmianie oświetlenia na np. jarzeniowe może okazać się wyraźnie
różna od oryginału. Spośród pozostałych zalet komputerowego dobierania barw najważniejsze są
następujące jego walory:
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Można ograniczyć koszty produkcji dzięki uniknięciu nadmiernej pigmentacji - oprogramowanie
optymalizuje stężenie pigmentu potrzebne do uzyskania efektu krycia przy zadanej grubości
warstwy.
W przypadku materiałów półprzeźroczystych i nadruków, można uwzględnić wpływ koloru podłoża
na sumaryczny efekt kolorystyczny.
Ciba Colibri3 oblicza wiele alternatywnych receptur dających w wyniku ten sam lub zbliżony kolor.
Można samemu wybrać optymalną recepturę według własnych kryteriów (najlepsze dopasowanie
koloru, najmniejszy metameryzm, najniższy koszt, najmniejsza liczba składników...)
Można używać do produkcji niewykorzystane pozostałości farb, zajmujące miejsce w magazynie system Ciba Colibri3 potrafi określić potrzebne dodatki kolorantów niezbędne do uzyskania nowej
barwy.
Można wyszukiwać najbliższe barwy wśród już istniejących receptur i tylko szybko je korygować,
zamiast tworzyć od nowa.
Obsługa programu jest intuicyjna, a do uzyskania receptury wystarczy zaledwie kilka kliknięć

myszką.
Zaawansowana matematyka i system ekspercki - do twojej dyspozycji
Obliczanie receptur oparte jest na teorii oddziaływania strumieni światła rozchodzących się
w warstwie dowolnego materiału z cząsteczkami pigmentów zawartymi w tej warstwie. Zazwyczaj
programy CCM wykorzystują w obliczeniach uproszczoną teorię Kubelki-Munka lub co najwyżej
teorię sześciostrumieniową. Jednakże do uzyskania prawidłowych rezultatów w przypadku tworzyw
i powłok zawierających pigmenty metaliczne i efektowe, a także w przypadku prześwitujących
nadruków na podłożu metalicznym, konieczne jest użycie do obliczeń systemu Ciba Colibri3,
wykorzystującego aż szesnastostrumieniowy, najbardziej zaawansowany model matematyczny.
Oprogramowanie to umożliwia także skorzystanie ze specjalnego systemu eksperckiego,
uwzględniającego dodatkowe wymagania co do składników receptury, np. pod względem odporności
na warunki atmosferyczne lub dopuszczenia do kontaktu z żywnością.
Konicaminolta.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/4674.html
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Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.
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Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie
miały ze sobą kontaktu
Polscy fizycy pokazali, jak wytworzyć dowolny typ splątania dla cząstek, które nigdy się nie spotkały.
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Naukowcy opracowali nową metodę
poszukiwania fal grawitacyjnych
W jego składzie znalazł się badacz z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN.
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Jakie drzewa najlepiej sadzić, żeby walczyć z
zanieczyszczeniem...
Które gatunki drzew najlepiej niwelują zanieczyszczenia powietrza przy drogach?
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Pracownicy i studenci Politechniki
Wrocławskiej produkują przyłbice
Dzięki wykorzystaniu technologii druku 3D na Wydziale Mechanicznym wytwarzane są m.in.
przyłbice ochronne.
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Jest kilka modeli rozwoju epidemii w Polsce
Mówienie dziś o tym, jak rozwinie się w Polsce epidemia to trochę wróżenie z fusów, można za to
wskazać kilka modeli takiego rozwoju .
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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