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Wartoœciowe wskazówki o b³êdach pojawiaj¹cych siê
przy stosowaniu ceramicznych materia³ów zdobniczych
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1. B³êdy wypa³u
1.1 Problem z odpadaniem farby

Pomoc

Opis b³êdu

1.
2.
3.

Ca³kowite lub czêœciowe odpadanie farby od pod³o¿a.
Przyczyna b³êdu

gwarantujemy jakoœæ.etc

Wspó³czynniki rozszerzalnoœci cieplnej farby i szkliwa
zbyt ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹. Szczególnie ten b³¹d
pojawia siê przy zbyt grubym na³o¿eniu farby

Zastosowaæ odpowiedni¹ paletê farb lub kolekcjê
Na³o¿yæ cieñsz¹ warstwê farby
Zmniejszyæ (wyj. podwy¿szyæ) WAK przez
zmieszanie z odpowiednim topnikiem (ok. 20%
dodatku) do farb naszkliwnych - 10 122 WAK
48x10 -7 , do wysokotemperaturowych farb
do szybkiego wypa³u - 19 185 WAK 40x10-7
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1.2 Rozp³yniêcia
Opis b³êdu

Pomoc

Rozp³yniêcia farb zawieraj¹cych kobalt (niebieska,
czarna) lub rozp³yniêcia na prostopad³ych czêœciach
w szybkim, wysokotemperaturowym wypale

Przy farbach czarnych: zastosowaæ farbê nie
zawieraj¹c¹ kobalt, na przyk³ad. 14 1711 (Wiosna II)
w mieszance z 10 082 ( temperatura topnienia 800oC)
i 10 083 (temperatura topnienia 1200oC). Dodatek
tlenku glinu lub kwasu krzemowego (10 - 20 %) mo¿e
zredukowaæ ten efekt.
Poleca siê przeprowadzenie prób we w³asnych
warunkach produkcyjnych.

Przyczyna b³êdu
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Obserwuje siê to przy dekoracjach podszkliwnych
w bogato o³owiowych szkliwach, w których kobalt
silnie rozp³ywa siê, a w ostrym wypale rozp³ywa siê
na porcelanie
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1.3
Br¹zowe i czarne punkty w farbach
kadmowych
Opis b³êdu

Pomoc

Czarne punkty, ewentualnie w br¹zowej otoczce
w farbach kadmowych

Usun¹æ Ÿród³a zanieczyszczeñ.
Zanieczyszczenia w szkliwie lub w czerepie mog¹ byæ
wyeliminowane poprzez zastosowanie czystych
surowców .
Wypa³ w atmosferze utleniaj¹cej, w luŸno
za³adowanym piecu mo¿e poprawiæ defekt

Przyczyna b³êdu
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Zanieczyszczenie szkliwa lub farby, zazwyczaj
powodowane przez cz¹steczki miedzi lub ¿elaza.
Mo¿e mieæ miejsce reakcja redukcji z pigmentem
kadmowym.
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1.4 Odpryœniêcia farb
Opis b³êdu

Pomoc

Podczas wypa³u cz¹steczki farb odrywaj¹ siê
z kalkomanii i przemieszczaj¹ siê w inne miejsca ni¿ej
po³o¿one

Kalkomaniê po przeniesieniu dobrze wytrzeæ,
rozprowadziæ, moczyæ kalkomaniê w czystej wodzie,
czêsto zmieniaæ wodê. Zastosowaæ papier z dobr¹
g³adkoœci¹ powierzchni.
Zastosowaæ fixativ 80 4037, aby poprawiæ
przyczepnoœæ do pod³o¿a

Przyczyna b³êdu
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Miejscowe pozosta³oœci dekstryn na lub pod
kalkomani¹
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1.5 Ró¿nice w odcieniach
Opis b³êdu

Pomoc

Wzorzec wykazuje plamy, rysy i nierównoœci

W³aœciwe nak³adanie kalkomanii, co pozwoli na dobr¹
przyczepnoœæ do pod³o¿a i wynik wypa³u bêdzie bez
b³êdu

Przyczyna b³êdu
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Kalkomania nie w³aœciwie na³o¿ona na pod³o¿e.
Pozosta³oœci wody i dekstryn pod kalk¹
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1.6 Ró¿nice w odcieniach
Opis b³êdu

Pomoc

Po procesie wypa³u, widoczne s¹ plamy

Zalecane jest przeczyszczenie pieca

Przyczyna b³êdu
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Osady zwi¹zków o³owiu lub zwi¹zków o³owiu i kadmu
w wy³o¿eniu pieca, czêœciowo odpadaj¹ i spadaj¹
na zawartoœæ w piecu
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1.7 Ró¿nice odcienia
Opis b³êdu

Pomoc

Zmienne odcienie w ci¹gu wypa³u

Wypalaæ wra¿liw¹ dekoracje tylko w okreœlonych
p³aszczyznach pieca, np. po œrodku.
Zapewniæ luŸne za³adowanie pieca

Przyczyna b³êdu

gwarantujemy jakoœæ.etc

Nierównomierny rozk³ad ciep³a w piecu szczególnie
ma wp³yw na farby wra¿liwe na temperaturê, np. farby
kadmowo-selenowe, farby purpurowe, farby ró¿owe.
Piec jest prze³adowany, czego wynikiem jest z³e
rozproszenie ciep³a
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1.8 Ró¿nice odcienia
Opis b³êdu

Pomoc

Odcieñ farby jest inny ni¿ ¿¹dany

1.

Przyczyna b³êdu
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
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8.

Mieszanie farb ró¿nych producentów lub
mieszanie systemów, których wzajemne relacje
nie s¹ znane i nie s¹ kontrolowane
Atmosfera redukcyjna w piecu, stopieñ
utlenienia barwnych pigmentów zmienia siê wraz
z kolorem
Temperatura wypa³u jest dla farby za niska lub za
wysoka, szczególnie jest to wa¿ne przy farbach
kadmowo/selenowych, ró¿owych, ¿elazowych
i purpurowych
Powierzchnia farby jest za cienka lub za gruba
Szkliwo zdobionego wyrobu nie ma sta³ych
parametrów - sk³ad, surowiec, ró¿na gruboœæ
Czêœci porcelany z ró¿nych zak³adów
produkcyjnych
Szkliwo zawiera mangan, czerwieñ ¿elazowa
staje siê br¹zowa
Szkliwo zawiera cynk i farby zawieraj¹ce chrom
tak, ¿e staj¹ siê niestabilne i br¹zowawe

Do otrzymania ¿¹danego koloru stosowaæ
mieszanki farb jednego dostawcy
2. Ustawiæ utleniaj¹c¹ atmosferê pieca
3. Zastosowaæ farbê z innej kolekcji lub dostosowaæ
temperaturê wypa³u. Farba
wysokotemperaturowa ró¿owa mo¿e byæ
przedrukowana topnikiem 10 083 lub mieszanin¹
topników 10 131/ 10 082 w stosunku 1:1
4. Zastosowaæ optymaln¹ siatkê
5. Sprawdziæ wp³yw zmian. Dot¹d nie znaleziona
metoda pomocy
6. Jedynym lekarstwem jest zmieniæ surowce
7/8. A b y u s t a b i l i z o w a æ t l e n e k c h r o m u ,
na powierzchni farby moze byæ nadrukowana
warstwa 19 185 lub zmieszana z farb¹. Mo¿e byæ
u¿yty dodatek 5% 69 440.
Najlepiej jest jednak zmieniæ sk³ad szkliwa
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1.9 Szare, czarne plamy
Opis b³êdu

Pomoc

Na powierzchni farby widaæ szare/czarne miejsca

1.

Przyczyna b³êdu
1.

gwarantujemy jakoœæ.etc

2.

Nieca³kowite spalenie siê organiki, farba
wyb³yszcza siê przed spaleniem medium lub laku
np. niskotopliwe farby, farby bezo³owiowe
Z³a wentylacja i cyrkulacja w piecu, do spalenia
organiki jest za ma³o tlenu. Szczelnie zamkniêty
szyber

2.

Powolne ogrzewanie do ok. 450oC, odpowiednie
medium
Dobra wentylacja w piecu szczególnie w fazie
rozgrzewania, rozluŸnienie szyberka
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1.10 Matowe miejsca

Pomoc

Opis b³êdu

Dobra wentylacja pieca, rozluŸnienie szyberka
Stabilizacja farb¹ 19 185 przez zmieszanie z farb¹
chromow¹ lub druk izolacyjny 19 185

Matowe miejsca i br¹zowe plamy na szkliwie i farbie
Przyczyna b³êdu
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Obserwuje siê przy wysokotemperaturowym, szybkim
wypale przy stosowaniu farb zawieraj¹cych chrom,
przy jednoczeœnie redukcyjnej atmosferze, potêguje
ten rodzaj b³êdów miêkka porcelana zawieraj¹ca
magnez i cynk, chrom czêœciowo paruje
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1.11 Matowe miejsca
Opis b³êdu

Pomoc

Matowe miejsca i plamy na dekoracji

Czêœciej zmieniaæ wodê
Kalkomaniê po na³o¿eniu wysuszyæ

Przyczyna b³êdu
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Woda zawiera du¿o dekstryn
Nie ca³kowicie usuniêta woda
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1.12 Matowe miejsca
Opis b³êdu

Pomoc

Matowe miejsca i zmatowienie farb kobaltowych
wysokotemperaturowych

U¿yæ cieñszej siatki - max. 73 nitek/cm lub cieniej
na³o¿yæ
Przy wy¿szej temperaturze d³u¿ej wypalaæ aby kobalt
siê rozpuœci³

Przyczyna b³êdu

gwarantujemy jakoœæ.etc

Farba zosta³a za grubo nadrukowana lub naniesiona,
tlenek kobaltu nie rozpuœci³ siê lecz skrystalizowa³
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1.13 Zmatowienie
Opis b³êdu

Pomoc

Powierzchnia farby wypala siê na matowo

1.

Przyczyna b³êdu

2.
3.

1.

2.

3.
4.
5.
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6.

W przypadku farb szklarskich i naszkliwnych
po³o¿ona warstwa farby jest za cienka, pigment
barwi¹cy jest nie roz³o¿ony w cienkiej
warstwie topnika lecz na zewn¹trz, nie tworzy siê
zwarta, g³adka powierzchnia
Przy farbach wysokotemperaturowych warstwa
farby jest za gruba i mo¿e ca³kowicie wi¹zaæ siê
ze szkliwem
Farba jest wypalana w zbyt niskiej temperaturze
i nie daje homogenicznej powierzchni
Farba krystalizuje - szczególnie obserwuje siê
to przy farbach bezo³owiowych
Wypa³ wysokotemperaturowy - szybki miêkkiej
porcelany, zawieraj¹cej magnez i cynk
Wprowadzenie pary wodnej do pieca elektrycznie
ogrzewanego celem polepszenia odpornoœci
farb naszkliwnych. Wypieranie tlenu pogarsza
spalanie organicznych mediów. Tworzy siê wiele
nak³uæ i matowa powierzchnia

4.
5.
6.

Po³o¿yæ grubsz¹ warstwê farby, ewentualnie
zmieszaæ z topnikiem
Po³o¿yæ cieñsz¹ warstwê farby (100-140)
Farba nie nadaje siê do tej temperatury wypa³u.
Wybraæ odpowiedni¹ farbê
Nastawiæ odpowiedni¹ temperaturê i cykl wypa³u
dla stosowanej farby
Stabilizacja farby przez zmieszanie z 19 185 lub
druk izolacyjny
Ca³kowite spalenie organiki w fazie ogrzewania.
Wprowadzenie optymalnej iloœci pary wodnej
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1.14 Nak³ucia w powierzchni farby
Opis b³êdu

Pomoc

Na powierzchni farby pojawiaj¹ siê nak³ucia

1.

Przyczyna b³êdu
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Za ma³e zapastowanie w wyniku którego farba nie
le¿y optymalnie na skorupie, nie wystarczaj¹ce
iloœci zmiêkczacza i œrodka wi¹¿¹cego z medium
do zwi¹zania kalki ze skorup¹ podczas wypa³u.
Tworz¹ siê puste miejsca miêdzy kalk¹ i skorup¹,
które po wypale s¹ otwarte
Kalkomania Ÿle rozprowadzona
Papier ma za ma³o g³adk¹ powierzchniê
Temperatura schniêcia kalkomanii przed
wypa³em jest za wysoka, tworz¹ siê pêcherzyki
B³êdy w powierzchni szkliwa - szczególnie
widoczne przy farbach o wysokim napiêciu
powierzchniowym np. kobaltowe
Niezgodnoœæ medium z farb¹ - szczególnie
przy reliefowych i szklarskich
Niedostateczna przyczepnoœæ kalki
do matowego szkliwa, powstaj¹ puste miejsca
miêdzy szkliwem a kalkomani¹
Kalkomania przechowywana zbyt d³ugo.
Rozpusczalniki i plastyfikatory ulotni³y siê
prawie ca³kowicie
Folia plastyczna zastosowana jako przek³adka,
mo¿e absorbowaæ rozpuszczalniki i plastyfikatory
z lakieru, dlatego te¿ kalka mo¿e staæ siê krucha

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
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9.

Zwiêkszenie iloœci medium, prawid³owe wartoœci
proszek/medium 10:5 - 10:7 do druku p³askiego,
przy za niskiej lepkoœci zastosowaæ tiksotropowe
medium, przy za ma³ej intensywnoœci koloru, dwa
razy nadrukowaæ lub u¿yæ siatki z mniejsz¹ iloœci¹
oczek/cm. Wydrukowan¹ kalkê mo¿na
przedrukowaæ œrodkiem b³onotwórczym,
koryguj¹cym 80961. Dodatkowe polepszenie
mo¿na osi¹gn¹æ przez dodatek zmiêkczacza
80 650 do wody
Kalkomanie starannie rozprowadziæ
Zastosowaæ papier odpowiedniej jakoœci
Temperatura suszenia nie powinna byæ wy¿sza
ni¿ 40oC
Przedruk topnikiem mo¿e usun¹æ problem,
nastawienie niskiej lepkoœci przez zmieszanie
z niskotopliw¹ farb¹ lub topnikiem, optymalizacja
szkliwa
Zastosowaæ odpowiednie medium - do farb
reliefowych 801015 druk poœredni, 80 392
(oleisty), 80 840/80683 1-1 (wodny) druk
bezpoœredni
Zastosowaæ zmiêkczacz 80 650 do wody,
zastosowaæ fixativ 87 4037, 874039
Przedrukowaæ lakierem 80 961i przetworzyæ
kalkê w ci¹gu 4 tygodni. Media 80 820
80 3001pozwalaja na d³u¿sze magazynowanie
kalki
Zastosowaæ papier woskowy, lakier o izoluj¹cej
stabilnoœci lub przedrukowaæ pow³ok¹ z past¹
izoluj¹c¹ 80 2032
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1.15 Rysy i harysy
Opis b³êdu

Pomoc

Rysy i harysy w powierzchni farb

1.

Przyczyny b³êdu
1.

2.

3.

4.
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5.

Farba ma w stosunku do szkliwa ma za wysoki
WAK - szczególnie przy grubo na³o¿onych
farbach
Farba jest wy¿ej topliwa ni¿ ni¿ej po³o¿ona farba
lub szkliwo (Majolica), farba podczas wypa³u nie
rozci¹ga siê lecz rozrywa i powstaj¹ rysy
Cienkie, ledwo widoczne rysy w szkliwie, farba
rozrywa siê podczas wypa³u poprzez rozci¹ganie
pod wp³ywem ciep³a, farba nie rozp³ywa siê
Kalkomania podczas przenoszenia zosta³a
uszkodzona wskutek zagiêcia, rozrywa siê
szczególnie w grubych powierzchniach farb,
farba mo¿e siê nie wtapiaæ podczas wypa³u szczególnie w dekoracjach - vetrosa
Papier przek³adkowy ma zgiêcia, które odciskaj¹
siê na powierzchni farby w kalce

2.
3.
4.

5.

Zastosowaæ odpowiedni¹ paletê farb, cieniej
nadrukowaæ (mniej ni¿ 20 mikrometrów przed
wypa³em) lub zmieszaæ z topnikiem o ni¿szym
WAK np. 10 122 do farb naszkliwnych lub 19 185,
10 083 do farb wysokotemperaturowych
Zastosowaæ niskotopliwe farby lub zmieszanie
farby z topnikiem
WAK szkliwa musi byæ dostosowany do WAK
skorupy
Prawid³owe obchodzenie siê z kalkomani¹,
zastosowanie bardziej rozci¹gliwego laku przy
dekoracjach vetrosa
Upewnæj siê, ¿e papier jest spokojnie k³adziony
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1.16 Rysy/cienkie linie na du¿ych p³aszczyznach
Opis b³êdu

Pomoc

Cienkie linie na du¿ych p³aszczyznach

1.

Przyczyna b³êdu
1.

gwarantujemy jakoœæ.etc

2.

Farby bezo³owiowe drukowane grubo na du¿ej
powierzchni. Kalka nie jest wystarczaj¹co
elastyczna i podczas przenoszenia pêka, co jest
widoczne po wypale
Utwardzanie UV - przetwardzenie

2.

Stosowanie odpowiedniego medium, o wysokiej
zawartoœci plastyfikatorów
Stosowanie UV medium. Sprawdziæ lampê UV.
Zmodyfikowaæ czas naœwietlania w suszarce UV
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1.17 Zbieganie, marszczenie siê farby
Opis b³êdu

Pomoc

Powierzchnia farby tworzy miejscowe wyspy i kratery

1.
2.
3.

Przyczyna b³êdu
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Szczególnie obserwuje siê to przy farbach reliefowych
i kobaltowych
1. Podk³ad jest zanieczyszczony (kurz, t³uszcz)
2. Farba jest za bardzo zmielona do zastosowania np. farby reliefowe
3. Farba ma za wysokie napiêcie powierzchniowe
i mo¿e przy ma³ych wadach szkliwa nie wtapiaæ
siê

Podk³ad oczyœciæ, ewentualnie wypaliæ
Zastosowaæ odpowiedni produkt
Zmieszaæ z topnikiem lub przedrukowaæ
topnikiem
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2. Nanoszenie bezpoœrednie
2.1 Brak przyczepnoœci
Opis b³êdu

Pomoc

Zawiesina farby czêœciowo nie przylega do skorupy
i tworz¹ siê rybie oczka

1.
2.

Przyczyna b³êdu
1.

gwarantujemy jakoœæ.etc

2.

Zanieczyszczona skorupa t³uszczem, kurzem
lub innymi zanieczyszczeniami
Rozcieñczenie pasty wod¹ nie spowodowa³o
ca³kowitej homogenizacji

3.

Skorupy oczyœciæ lub wypaliæ
Dobrze homogenizowaæ przez dodatkowe
rozcieñczenie wod¹
Dodatek 0,5-1% œrodka zwil¿aj¹cego SojaLecithin W-250 mo¿e naprawiæ b³¹d
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2.2 Struktura pêkaj¹cej siatki
Opis b³êdu

Pomoc

Struktura pêkaj¹cej siatki pojawia siê po wypale

1.

Przyczyna b³êdu

2.

1.

gwarantujemy jakoœæ.etc

2.

Natryskiwane medium ma zbyt wysok¹
kurczliwoœæ podczas suszenia, dlatego te¿
warstwa koloru pêka po wysuszeniu. Podczas
wypa³u farba ponownie p³ynie
Naniesiono zbyt grub¹ warstwê farby

Medium do natrysku o ni¿szych w³aœciwoœciach
kurczenia siê np. 80 850 pozwoli unikn¹æ efektu
spêkañ
Naniesienie zawiesiny cieñsz¹ warstw¹
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2.3 Przyczepnoœæ
Opis b³êdu

Pomoc

Przyczepnoœæ wodnych zawiesin jest za ma³a

1.

Przyczyna b³êdu

2.

gwarantujemy jakoœæ.etc

Za ma³a iloœæ organicznych sta³ych (trwa³ych)
materia³ów w zawiesinie

Wodorozcieñczalne medium 80 850 jest
szczególnie odpowiednie do natrysku
i malowania walcami
Dodatek 3-5 % Plextol B 500N do szlamu
poprawia przyczepnoœæ
Dostawca:
Dr. Kremer
Haupstr. 41
88317 Aichstetten/Niemcy
Tel. 07565-1011
Fax. 07565-1606
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2.4 Sitodruk termoplastyczny
Opis b³êdu

Pomoc

Zbieganie siê farby (marszczenie) podczas wypa³u

1.

Przyczyna b³êdu

2.
3.

1.
2.
3.

4.
5.

gwarantujemy jakoœæ.etc

6.

Stê¿enie sodu na nadtopionym brzegu zmniejsza
przyczepnoœæ do szk³a
Zastosowanie szk³a o dobrej powierzchni
Zastosowanie zimnego szk³a. Zbyt du¿y spadek
temperatury
kondensuje
wodny
film
na powierzchni szk³a co przeszkadza
przyczepnoœci
Zanieczyszczenie powierzchni szk³a przez kurz
i t³uszcz
Za d³ugie przechowywanie pasty w wysokiej
temperaturze ok. 100oC, proszek sedymentuje
w paœcie. Koncentracja medium wzrasta
na powierzchni. Za wysokie stê¿enie medium
w paœcie sprzyja zbieganiu siê farby
Nieodpowiednia atmosfera pieca

4.
5.

6.

Zamiana tej metody sitodruku na sitodruk
z zimnymi pastami na bazie medium 80 392
Polepszenie powierzchni szk³a przez wypa³
Zimne szk³o zbli¿yæ do temperatury otoczenia
przed zdobieniem
Oczyœciæ szk³o
Zastosowaæ tiksotropowe, termoplastyczne
medium 80 1025. Zmniejszy wyraŸnie osadzanie
siê proszku w medium i przeciwdzia³a zbieganiu
siê farby w wypale
Kontrolowaæ atmosferê pieca szczególnie w fazie
rozgrzewania

KATALOG B£ÊDÓW
NANOSZENIE BEZPOŒREDNIE
24/57

2.5 Sitodruk termoplastyczny
Opis b³êdu

Pomoc

Powierzchnia farby ma strukturê falist¹

1.
2.

Przyczyna b³êdu

gwarantujemy jakoœæ.etc

Zniekszta³cenie sita spowodowane:
1. Zbyt du¿ym napiêciem sita
2. Za du¿ym naciskiem rakla lub listwy zgarniaj¹cej

Sprawdziæ sito
Zmodyfikowaæ nacisk rakla/listwy zgarniaj¹cej
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3. Dekoracje z metalami szlachetnymi
3.1 Sitodruk poœredni metalami szlachetnymi
Opis b³êdu
Podczas nak³adania naszkliwnej farby kadmowej
czerwonej lub kobaltowej niebieskiej, która przylega
do preparatu metalu szlachetnego, zarówno preparat
jak i przylegaj¹ca farba mo¿e byæ mniej lub bardziej
zniszczona na obrze¿ach (w obszarze wzajemnego
oddzia³ywania)
Przyczyna b³êdu

gwarantujemy jakoœæ.etc

Nie znany

Pomoc
Na farbê kadmow¹ nadrukowaæ topnik 10 034 lub
10 143, do farby kobaltowe topnik 10 034 lub 102500
jest odpowiedni. Nie przekraczaæ optymalnej
temperatury wypa³u i upewniæ siê, ¿e piec jest
odpowiednio wentylowany. Zalecane topniki nale¿y
wstêpnie przetestowaæ.
Szybki wypa³ mo¿e obni¿yæ lub zapobiec temu
efektowi
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4 Sitodruk poœredni
4.1 Przenoszenie kalkomanii
Opis b³êdu
Kalka za bardzo rozci¹ga siê przy przenoszeniu
Przyczyna b³êdu

gwarantujemy jakoœæ.etc

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Za du¿o zmiêkczacza w wodzie
Za ciep³a woda
Lakier nie dosuszony
Za bardzo rozci¹gliwy lakier
Lakier za cienko nadrukowany
Gruba warstwa wydrkowanego koloru na du¿ych
przestrzeniach. Brak elastycznoœci w kalce
powoduje drobne pêkniêcia podczas
przenoszenia, co staje sie widoczne podczas
wypa³u

Pomoc
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zmniejszyæ iloœæ zmiêkczacza
Zmniejszyæ temperaturê
Zoptymalizowaæ suszenie
Zastosowaæ lakier o mniejszej rozci¹gliwoœci
Na³o¿yæ grubiej lakier np. sito 25 nitek/cm,
gruboœæ filmu suchego >18 mikrometrów
Zastosowaæ odpowiednie medium o du¿ej
zawartoœci plastyfikatotorów lub organicznych
czêœci sta³ych
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4.2 Przenoszenie kalkomanii
Opis b³êdu

Pomoc

Kalkomania rozrywa siê podczas przenoszenia

1.
2.
3.

Przyczyna b³êdu
1.
2.

gwarantujemy jakoœæ.etc

3.

Lakier za cienko nadrukowany
Lakier
do
specjalnych
zastosowañ
o nieodpowiednim stopniu rozci¹gliwoœci
Arkusze zadrukowane stare (kruche)

Lakier grubiej zadrukowaæ - sito 25 nitek/cm
Zastosowaæ lakier o odpowiedniej rozci¹gliwoœci
Odœwie¿yæ arkusze lakierem koryguj¹cym 80 961
siatk¹ 73 - 90 nitek/cm
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4.3 Zmiany kolorystyczne
Opis b³êdu

Pomoc

Zmiany kolorystyczne na ju¿ nadrukowanych farbach
purpurowych

Odcieñ wypalonej farby wypalonej nie zmienia siê.
Przy farbach purpurowych istnieje mo¿liwoœæ
zast¹pienia tych farb innymi, stabilnymi przeciw
nalotom

Przyczyna b³êdu

gwarantujemy jakoœæ.etc

Farby purpurowe zawieraj¹ srebro, które utlenia siê
na powietrzu
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4.4 Zmiany kolorystyczne
Opis b³êdu

Pomoc

Odcieñ pasty zmienia siê w ci¹gu kilku dni

1.
2.
3.

Przyczyna b³êdu

gwarantujemy jakoœæ.etc

1.
2.

Zwil¿enie proszku przez medium
Farby purpurowe ze srebrem i farby kobaltowe
wchodz¹ w chemiczne reakcje z medium, nie ma
to jednak wp³ywu na wynik koñcowy wypa³u

Przy wzroœcie lepkoœci - rozcieñczenie z medium
Kontrola przez wypa³ próbny kalkomanii
Pomiar koloru densytometrem
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4.5 Zadrukowane arkusze papieru
Opis b³êdu
Zadrukowane arkusze przyczepiaj¹ sie do sita
Przyczyna b³êdu

gwarantujemy jakoœæ.etc

Elektrostatyczne na³adowanie przez:
1. Za ma³a wilgotnoœæ powietrza
2. Nie uziemiona rama sita
3. W niektórych okolicznoœciach farba i medium s¹
sk³onne do gromadzenia ³adunków
4. Temperatura pracy w miejscu wydruku jest za
niska, co z kolei podnosi lepkoœæ pasty i lakieru

Pomoc
1. Klimatyzowaæ pomieszczenie
2/3. Uziemiæ ramê sita przez po³¹czenie rakla z ram¹
metalowym drutem lub zainstalowanie
urz¹dzenia odjonizuj¹cego - Eltex-Elektrostatik - Gesellschaft mbH, Neudorfer Strasse 5,
D-79576 Weil am RheinTel 07621 7905-0, Fax
07621 7950-10
4. Zmodyfikowaæ temperaturê w pomieszczeniu
wydruku do oko³o 20 stopni, lub zastosowaæ
produkty o ni¿szej lepkoœci
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4.6 Zadrukowane arkusze papieru
Opis b³êdu

Pomoc

Sklejanie siê arkuszy sk³adowanych w stosie

1.

Przyczyna b³êdu
1.

gwarantujemy jakoœæ.etc

2.
3.

Nie optymalne suszenie (za szybkie, za wysoka
temperatura), lakier jest tylko powierzchniowo
wysuszony, rozpuszczalniki jeszcze dyfunduj¹
Za wolny czas schniêcia medium i laku
Lakier nie zabezpiecza przed sklejaniem

2.
3.

Zoptymalizowaæ suszenie, stosowaæ papier
przek³adkowy
Zastosowaæ odpowiednio szybko schn¹ce
medium i lak
Zastosowaæ odpowiedni lak utrudniaj¹cy
sklejanie
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4.7 Po³o¿enie farby
Opis b³êdu

Pomoc

Za cienkie po³o¿enie farby

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przyczyna b³êdu

gwarantujemy jakoœæ.etc

1.
2.
3.
4.
5.
6.

K¹t ralka za ostry
Brzeg rakla za ostry
Guma rakla za twarda
Za du¿a iloœæ medium
Za cienka siatka
Za cienko na³o¿ona emulsja

Optymalizacja k¹ta rakla ok. 75o
Zaokr¹glenie k¹ta rakla
Optymalna twardoœæ 65-75o
Dodaæ proszek i dobrze homogenizowaæ
Zastosowaæ siatkê z mniejsz¹ iloœci¹ nitek/cm
Zoptymalizowaæ na³o¿enie emulsji
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4.8 Po³o¿enie farby
Opis b³êdu

Pomoc

Po³o¿enie farby za grube

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przyczyna b³êdu
1.
2.
3.
4.
5.

gwarantujemy jakoœæ.etc

6.

K¹t rakla jest za ma³y
Têpy brzeg rakla
Za miêkka guma raklowa
Za ma³a iloœæ medium
Przy cylindrze maszyny sitodrukowej - rakiel
nie dochodzi do czubka wierzcho³ka cylindra
Za grube na³o¿enie emulsji

Optymalizacja k¹ta rakla ok. 75o
Oszlifowaæ rakiel
Optymalizacja twardoœci rakla 65-75o
Rozcieñczyæ pastê medium
Kontrola, korekta
Optymalna gruboœæ emulsji
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4.9 Po³o¿enie farby
Opis b³êdu

Pomoc

Ró¿na warstwa farby na pojedynczym wydrukowanym
arkuszu

1.
2.
3.
4.

Przyczyna b³êdu
1.

gwarantujemy jakoœæ.etc

2.
3.
4.

Rakiel nierównoleg³y do powierzchni sita
powoduje nierówny nacisk.
Rakiel nierówno zaostrzony.
Nierówna warstwa sita
Nierówny odskok sita powoduje nierówne
naprê¿enie sita podczas wydruku

Sprawadziæ rakiel
Zaostrzyæ rakiel
Wyrównaæ sito
Zmodyfikowaæ odskok sita
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4.10 Po³o¿enie farby
Opis b³êdu

Pomoc

Zmienna powierzchnia farby podczas wydruku

1.

Przyczyna b³êdu
1.
2.

3.
`
4.

gwarantujemy jakoœæ.etc

5.

Wzrasta lepkoœæ pasty co jest wynikiem
odparowania rozpuszczalnika
Zmniejsza siê lepkoœæ pasty z powodu czêstego
czyszczenia sita rozpuszczalnikiem, który miesza
siê z past¹
Drobne cz¹steczki farby przechodz¹ przez sito,
a grubsze pozostaja na sicie
PóŸniejsze zwil¿enie proszku farbowego przez
medium, w wyniku czego lepkoœæ pasty mo¿e
wzrosn¹æ, odcieñ i kolor mo¿e stac siê
ciemniejszy
Szorstkoœæ w³ókien

2.

3.
4.
5.

Rozcieñczyc pastê medium lub rozcieñczalnikiem
do past 80 4086
Starannie wysuszyæ sito po oczyszczeniu.
Zastosowaæ medium wolniej schn¹ce
dzêiki czemu mo¿na unikn¹æ czyszcenia
w trakcie procesu
Zastosowaæ siatki z ma³¹ iloœci¹ nitek, co te¿
ogranicza czyszczenie
Pastê przygotowaæ oko³o 24 h przed
przetwarzaniem
U¿yæ nowego sita
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4.11 Lakier b³onotwórczy - pêcherzyki
Opis b³êdu

Pomoc

Pêcherzyki i nitki

1.

Przyczyna b³êdu

2.
3.
4.

1.

gwarantujemy jakoœæ.etc

2.
3.
4.

Za wysoka lepkoœæ, prawdopodobnie ze wzglêdu
na odparowanie rozpuszczalnika
Zbyt du¿a prêdkoœæ druku
Za szybkie suszenie laku
Temperatura w pomieszczeniu druku za niska tak
wiêc lepkoœæ wzrasta

W³aœciwy lak mo¿na rozcieñczaæ oko³o 2-10 %
80 452. Ostro¿nie-mo¿na rozpuœcic warstwê
farby
Zmniejszyæ prêdkoœæ druku
Zastosowaæ lakier wolniej schn¹cy
Zmodyfikowaæ temperaturê w pomieszczeniu
wydruku do oko³o 20 stopni, lub zastosowaæ lakier
o ni¿szej lepkoœci
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4.12 Zgrubienia
Opis b³êdu

Pomoc

Zgrubienia na laku podczas suszenia

Zastosowac lakier tiksotropowy 80 1024 lub 80 2040

Przyczyna b³êdu

gwarantujemy jakoœæ.etc

1.
2.

Lak za grubo po³o¿ony
Lak o ma³ej lepkoœci
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4.13 Zapychanie siê siatki
Opis b³êdu

Pomoc

Zapychanie siê siatki

Stosowaæ tyle laku, ile potrzeba do nadruku, usun¹æ
resztki

Przyczyna b³êdu

gwarantujemy jakoœæ.etc

Zastosowanie ju¿ u¿ywanego laku, rozpuszczone
cz¹steczki emulsji zapychaj¹ sito
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4.14 Rozpuszczanie
Opis b³êdu

Pomoc

Rozpuszczanie nadrukowanej farby przez lakier

1.

Przyczyna b³êdu
1.
2.

3.

gwarantujemy jakoœæ.etc

4.

Zastosowanie medium o niskiej lepkoœci lub
medium o niskiej zawartoœci czêœci sta³ych
Niewystarczaj¹ce wysuszenie drukowanej pasty,
zw³aszcza w pastach o wysokiej zawartoœci
medium
Lakier nadrukowany za grubo powoduj¹c, ¿e
w czasie suszenia lakier sp³ywa i zabiera czêœci
farby
Wysoka koncentracja rozpuszczalników

2.
3.
4.

Zastosowaæ tiksotropowe medium, np. 80 820,
80 1016
Starannie wysuszyæ nadrukowane farby przed
pokryciem lakierem
Cienko drukowaæ lakier lub stosowaæ lakier
tiksotropowy 80 1024 lub 80 2040
Odessaæ rozpuszczalniki z dolnej partii suszki
i dobrze wentylowaæ
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4.15 Kratery i rybie oczka w warstwie laku
Opis b³êdu

Pomoc

Kratery i rybie oczka w warstwie laku

1.
2.

Przyczyna b³êdu
1.

gwarantujemy jakoœæ.etc

2.

Zanieczyszczenie powietrza spowodowane
przez cz¹steczki spryskiwacza do polepszania
przyczepnoœci do papieru, pozosta³oœci
odt³uszczacza po czyszczeniu sit, pozosta³oœci
starych emulsji, up³ynniaczy dodawanych
do medium, zanieczyszczenia zewnêtrzne,
np. z klimatyzacji
Nierozpuszczony materia³ w lakierze

Ustaliæ przyczynê i wyeliminowaæ Ÿród³a b³êdów
Sprawdziæ lakier, a jeœli konieczne zastosowaæ
zamiennik
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4.16 Ostroœæ
Opis b³êdu

Pomoc

Brak ostrych krawêdzi, farba rozmazuje siê

1.
2.

Przyczyna b³êdu

3.
4.
5.
6.
7.
8.

gwarantujemy jakoœæ.etc

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Za ma³y odskok sita
Naprê¿enie sita za ma³e lub za du¿e
Za bardzo p³ynna farba
Za du¿y k¹t rakla
Za têpy rakiel
Têpy przedrakiel
Nieodpowiednie medium do rakla
Na³adowania elektrostatyczne pasty - papier
z opóŸnieniem przylega do sita

Zoptymalizowaæ uskok
Kontrolowaæ napiêcie sita, przygotowaæ nowe
sito odpowiednio naci¹gniête
Zastosowaæ tiksotropowe medium
Optymalny k¹t 75o
Naostrzyæ rakiel
Zastosowaæ naostrzony przedrakiel
Zastosowaæ odpowiednie, tiksotropowe medium
Uziemiæ maszynê - po³¹czyæ ramê z raklem
metalowym prêtem
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4.17 Pasowanie
Opis b³êdu

Pomoc

Problematyczna kontrola pasowanie

Domieszaæ Hansa Brillant Gelb lub Rot ok. 0.02 0.04%Simon&Werner GmbH, Hardtbergstr. 39,
D-6582 Schwalbach Taunus Tel: 06196-8804 0 Fax:
06196-8804 36

Przyczyna b³êdu

gwarantujemy jakoœæ.etc

Z³y kontrast miêdzy papierem a bia³¹ czy jasn¹ farb¹
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4.18 Pasowanie
Opis b³êdu

Pomoc

Niedok³adnoœæ pasowania

1.
2.
3.

Przyczyna b³êdu
1.
2.
3.
4.

gwarantujemy jakoœæ.etc

5.
6.
7.

Za du¿y odskok sita
Za du¿y lub za ma³y nacisk rakla
Zmienne warunki atmosfery powoduj¹ zmiany
rozmiarów papiru
Zastosowanie wra¿liwego papieru na niewielkie
zmiany klimatyczne
Niedopowiednio spasowane diapozytywy
Motyw za du¿y do sita lub za szeroki rakiel
Za ma³e napiêcie siatki

4.
5.
6.

7.

Zoptymalizowaæ uskok sita
Zoptymalizowaæ nacisk rakla
Zainstalowaæ klimatyzacjê w pomieszczeniu
druku
Zmieniæ papier na innej jakoœci
Kontrolowac diapozytywy
Zminimalizowaæ odleg³oœæ od ramy sitodrukowej.
Standardowa odleg³oœæ powierzchni druku
od ramy wynosi 10 - 15 cm.
Napiêcie mo¿na zwiêkszyæ do 26N/cm co pozwoli
unikn¹æ rozluŸnienia. Uwaga - rama sita musi byæ
stabilna
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4.19 Pasty
Opis b³êdu

Pomoc

Pasta za szybko zasycha na sicie

1.
2.

Przyczyna b³êdu

gwarantujemy jakoœæ.etc

1.
2.

Za ma³a iloœæ medium w paœcie
Medium jest za szybko schn¹ce do tego
zastosowania

Zwiêkszyæ iloœæ medium
Zastosowaæ medium o d³u¿szym czasie
schniêcia
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4.20 Osadzanie siê
Opis b³êdu

Pomoc

Osadzanie siê proszku w paœcie

1. 2. Przygotowaæ pastê z niska zawartoœci¹ medium do sk³adowania, rozcieñczyæ dopiero przed
zarabianiem. Zastosowaæ tiksotropowe medium
3. Przetestowaæ alternatywne medium

Przyczyna b³êdu

gwarantujemy jakoœæ.etc

1.
2.
3.

Wysoki ciê¿ar w³aœciwy proszku
Iloœæ medium w paœcie jest relatywnie wysoka
Medium i proszek s¹ niezgodne
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4.21 Pasta za gêsta
Opis b³êdu

Pomoc

Pasta za gêsta

1.
2.

Przyczyna b³êdu
1

gwarantujemy jakoœæ.etc

2.
3.
4.

Proszek zbyt wilgotny (byæ mo¿e ze wzglêdu
na wilgoæ w magazynie)
Za ma³o proszka w medium
Odparowanie rozpuszczalnika
"Pozorna tiksotropia" medium by³o nara¿one
na gwa³towny wzrost temperatury, na przyk³ad.
spowodowany przez pogodê

3.
4.

Proszek wysuszyæ w temperaturze oko³o 110oC
Przygotowaæ pastê dzieñ przed przetwarzaniem
a jeœli konieczne bezpoœrednio przed
zastosowaniem skorygowaæ lepkoœæ
odpowiednim medium
Zmodyfikowaæ pastê za pomoc¹ medium lub
specjalnego rozcieñczalnika 80 4086
Pastê dobrze wymieszaæ i shomogenizowaæ
przywróci to pocz¹tkowy stopieñ lepkoœci
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4.22 Pasta przep³ywa przez sito
Opis b³êdu

Pomoc

Przy postoju maszyny, pasta przep³ywa przez sito

Zastosowaæ medium tiksotropowe

Przyczyna b³êdu

gwarantujemy jakoœæ.etc

Zbyt p³ynna pasta
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4.23 Siatki - zapychanie siê
Opis b³êdu

Pomoc

Zapychanie siê siatki

1.
2.
3.

Przyczyna b³êdu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

gwarantujemy jakoœæ.etc

9.

Aglomeraty w paœcie
Siatka jest za cienka dla tego proszku
Pozosta³oœci zanieczyszczeñ
B³êdy przy sporz¹dzaniu szablonu
Medium jest za szybko schn¹ce
Lepkoœæ pasty jest za wysoka
Zniszczenie w³ókien siatki
Osadzanie siê pasty - niezgodnoœæ farby
i medium
Za têpy przedrakiel

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Intensywne ucieranie przez trójwalcerkê
Zastosowanie siatki z mniejsz¹ iloœci¹ oczek
Uwa¿aæ przy czyszczeniu sita, aby nie pozosta³y
¿adne zanieczyszczenia
Uwa¿aæ na optymalny czas naœwietlenia
Zastosowaæ medium o d³u¿szym czasie
schniêcia
Zwiêkszyæ iloœæ medium
Zastosowaæ nowe sito
Zastosowaæ inne tiksotropowe medium
Naostrzyæ przedrakiel
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4.24 Nak³ucia
Przyczyna b³êdu

Pomoc

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

Niska zawartoœæ medium w paœcie
Zastosowano nieodpowiednie medium
Zapchane sita
Za cienkie w³ókna w stosunku do proszku
Nieodpowiednio homogenizowana pasta
Zawilgocony proszek, pasta farbowa staje siê
zbyt gêsta, a jej w³aœciwoœci rozlewania s¹ z³e

2.
3.
4.

gwarantujemy jakoœæ.etc

5.
6.

Zwiêkszyæ iloœæ medium. Jesli kolor nie jest
wystarczaj¹co intensywny, nadrukowaæ
dwukrotnie lub zastosowaæ siatkê o mniejszej
iloœci w³ókien i medium tiksotropowe
Zapewniæ odpowiednie medium
Uwa¿aæ na zanieczyszenia i tworzenie siê
aglomeratów
Sprawdziæ i jeœli to konieczne odpowiednio
homogenizowaæ pastê
Zoptymalizowaæ zapastowanie
Wysuszyæ farbê w temperaturze 110oC
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5 Tampodruk
5.1 Przenoszenie farby

Pomoc

Opis b³êdu

1.
2.

Nieca³kowite przeniesienie farby

3.

Przyczyna b³êdu

gwarantujemy jakoœæ.etc

Temperatura otoczenia jest za wysoka, dekorowany
przedmiot jest za ciep³y

4.

Obni¿yæ temperaturê otoczenia
Zmodyfikowaæ tempearturê dekorowanych
czêœci
Dodaæ wysokotopliwego medium
termoplastycznego
Sprawdziæ zapastowanie
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5.2 Przenoszenie farby
Opis b³êdu

Pomoc

Nieca³kowite przeniesienie farby

1.

Przyczyna b³êdu

2.
3.

1.
2.
3.

4.

gwarantujemy jakoœæ.etc

4.

Proszek jest za gruby
Lepkoœæ pasty jest za wysoka
Temperatury drukuj¹cego talerza, tamponu
i czêœci dekorowanych nie s¹ skoordynowane
G³êbokoœæ ryciny talerza drukuj¹cego nie jest
idealna

Zastosowaæ drobne farby odpowiednie
do tampodruku
Zoptymalizowaæ zapastowanie
Temperatury wymagaj¹ wyrównania i musz¹byæ
skoordynowane
SprawdŸ inn¹ g³êbokoœæ ryciny
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5.3 Przenoszenie farby
Opis b³êdu

Pomoc

Farba odpryskuje podczas nak³adania

1.
2.

Przyczyna b³êdu
Na³adowanie elektrostatyczne w wyniku:
1. Za ma³ej wilgotnoœci powietrza
2. Nie uziemionej maszyny
3. Elektryzowania siê niektórych farb

gwarantujemy jakoœæ.etc

3.

Klimatyzowaæpomieszczenie produkcyjne
Uziemiæ maszynê przy pomocy urz¹dzenia
odjonizuj¹cego
Dostawca:
Eltex-Elektrostatik-Gesellschaft mbH
Neudorfer Strasse 5
D-79576 Weil am Rhein/Niemcy
tel. (07621) 7905-0
fax. (07621) 7905-10
Zastosowaæ antystatyczne dodatki do past
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6. Inne
6.1 Odbarwienia/farby szklarskie
Opis b³êdu

Pomoc

Odbarwienia czarne do srebrnych na nieodpornych,
wysokoo³owiowych farbach szklarskich,
magazynowanych

1.
2.
3.

Przyczyna b³êdu

gwarantujemy jakoœæ.etc

Kawas siarkowy i kwas octowy tworzy siê kiedy wilgoæ
oddzia³ywuje na opakowania. Kwas octowy
oddzia³ywuje na powierzchnie farby a równoczeœnie
tlenek o³owiu pochodz¹cy z farby i siarkowodór s¹
przekszta³cane w siarczek o³owiu. To daje
charakterystyczne zabarwienie. Problem ten mo¿e
pojawiæ siê w silnie zaniczeszczonym pomieszczeniu

4.

Zastosowaæ odporne farby
Zastosowaæ szczelne opakowania, nie
drewniane
Odbarwienie znika kiedy przedmiot jest ponownie
wypalany lub jeœli odbarione szk³o jest zanurzone
na krótki czas w 1 % roztworze nadtlenku wodoru
Specjalny papier, który zwi¹¿e kwas siarkowy,
mo¿e byæ za³¹czony do opakowania
Dostawca:
Town Talk Polish Co. Ltd
Slater Lane Bolton BL 1 2TQ
Lancashire/Wielka Brytania
tel. 0044 1204 520014
fax. 0044 1204 362778
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6.2 Odbarwienia/farby szklarskie
Opis b³êdu

Pomoc

Zmiana odcienia farb transparentnych lub farb
szklarskich zawieraj¹cych srebro (purpury,
srebrno¿ó³ta)

1.

Przyczyna b³êdu
1.

gwarantujemy jakoœæ.etc

2.

Powierzchnia traktowanego szk³a (np. cynowa
strona szk³a p³askiego) zmienia odcieñ ze
wzglêdu na wymiane jonow¹ pomiêdzy
powierzchnia szk³a a farb¹
Gruboœæ nak³adanej farby i /lub warunki wypa³u
sie zmieni³y

2.
3.

W przypadku szk³a p³askiego, dekorowanego po
stronie kontaktuj¹cej siê z warunkami
zewnêtrznymi, przeprowadziæ testy kontrolne
Jeœli konieczne przepaliæ szk³o
Sprawdziæ warunki przetwarzania pod wzglêdem:
ró¿nych sit, rozcieñczonych past, zmienionych
warunków wypa³u
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6.3 S³aba odpornoœæ
Opis b³êdu

Pomoc

Widoczne zmiany na powierzchni szk³a po pewnym
czasie

Zamieniæ na system farb bardziej odpornych, np. VM
(zawiera Li), 32, 38, VNR lub N P 2000 (zawiera Li)

Przyczyna b³êdu

gwarantujemy jakoœæ.etc

Systemy farb szklarskich, o niskiej topliwoœci VN., Kol.
30 wykazuj¹ s³ab¹ odpornoœæ na czynniki chemiczne
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6.4 Odpadanie farby/dekoracje emalierskie
Opis b³êdu

Pomoc

Farba odpada, ³uszczy siê w kalkomanii

1.

Przyczyna b³êdu
1.
2.

gwarantujemy jakoœæ.etc

3.

Przyczepnoœæ do pod³o¿a nie jest idealna ze
wzglêdu na pozosta³oœci dekstryn z papieru
Kalka by³a nieodpowiednio rozprowadzona,
oczyszczona i wysuszona
Warunki wypa³u nie s¹ idealne

Sparwdziæ jakoœæ papieru i jeœli konieczne
zastosowaæ lepszej jakoœci
2. Zoptymalizowaæ przenoszenie kalki
3. Sprawdziæ warunki wypa³u
Zastosowanie 87 4037 mo¿e pomóc zapobiec
takim wadom
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6.5 “Frizzle”
Opis b³êdu

Pomoc

Frizzle

Na³o¿yæ mocniejsz¹ bia³¹ podk³¹dow¹, np. 19 840

Przyczyna b³êdu

gwarantujemy jakoœæ.etc

Pow³oka emalii przenika do farby i tworzy bia³e kropki

