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1. Wyzwania w zarządzaniu barwami w zglobalizowanych systemach
produkcyjnych

Wyzwania
Zarządzanie barwami w zglobalizowanych
systemach produkcji i zaopatrzenia:
1.

Malejąca integracja pionowa w
produkcji

2.

Koszty produkcji i dystrybucji próbek
fizycznych w łańcuchu dostaw

3.

Brak zdefiniowanej procedury
pomiaru barw

4.

Korelacja przyrządów do pomiaru
barw

1. Malejąca integracja pionowa w produkcji

Producenci

Konsekwencje:
Rosnąca liczba
uczestników w łańcuchu
wartości zaangażowanych
w procesie zarządzania
barwami

Poziom 1
Poziom 2
Dostawcy części
Dostawcy surowców

2. Wielokrotnie ponoszony koszt próbek fizycznych w
łańcuchu dostaw
Określenie standardów według:
à Podłoża (plastik, farba, skóra, metal itp.)
à Powierzchni i faktury
à Dostawca
Określenie:
à Norm odniesienia
à Wzorców roboczych
à Dopuszczalnych tolerancji

w

3. Brak znormalizowanej metodologii pomiaru barw
Fakt:
Różne przyrządy do pomiaru barwy nie zawsze
uzyskują te same wartości w przypadku tej samej
próbki barwy!
Konsekwencje:
Wymagana jest określona technologia obejmująca
wszystkie zasadnicze parametry:
1. Geometria pomiaru
2. Obserwator, standardowy iluminant, przestrzeń
barw
3. Rozmiar przysłony pomiarowej, orientacja
pomiaru
4. Kontrola wzrokowa

45 °C: geometria 0°

di/e: geometria8°

4. Korelacja przyrządów do pomiaru barw
Korelacja przyrządów do pomiaru barw jest określone poprzez
następujące kryteria:

Uzgodnienie pomiędzy przyrządami:
zgodność przyrządów tego samego
modelu i od tego samego producenta

Uzgodnienie pomiędzy modelami:
zgodność różnych modeli o tej samej
geometrii i od tego samego producenta

Uzgodnienie wewnątrz modelu:
kompatybilność różnych przyrządów o tej samej
geometrii ale od różnych producentów

2. Co oznacza “zarządzanie cyfrowymi danymi
dotyczącymi barw”?

Definicja “zarządzania cyfrowymi danymi dotyczącymi
barw”
“Globalne zapewnienie jakości cyfrowych danych

dotyczących barw w całym łańcuchu wartości, od projektu do
wprowadzenia na rynek, poprzez maksymalizację sprawności
w łańcuchu dostaw dzięki użyciu zaawansowanych rozwiązań
sprzętowych i programistycznych”.

PROJEKT

SPECYFIKACJA

PRODUKCJA

KONTROLA I
DOPUSZCZENIE

GLOBALNE
ZAOPATRZENIE

Warunki zarządzania cyfrowymi danymi dotyczącymi
barw

1. Ustanowiona globalna metodologia służąca do spójnego
zarządzania kontrolą jakości w całym łańcuchu dostaw.
2. Przyrządy w klasie “wąskiej tolerancji”.
3. Rozwiązanie programistyczne i informatyczne do zarządzania i
przesyłania danych cyfrowych dotyczących barw wewnętrznie i
globalnie w całym łańcuchu wartości.

1. Szczegółowa metodologia zarządzania kontrolą jakości
barw
1. Określenie podstawowej organizacji sposobu pomiaru materiału
- należy pamiętać o tym, że nawet drobne szczegóły mogą mieć
duży wpływ, jeśli nie są znane (np. termochromatyczność lub
nieprzezroczystość).
2. W przypadku konieczności wykonania testów różnych
materiałów (np. plastiku oraz tkaniny), należy upewnić się, że
znane są skutki poszczególnych właściwości fizycznych oraz to,
czy konieczna jest ich osobna kontrola (np. przy użyciu
przyrządu w geometrii d:8° zamiast przyrządu w geometrii
45°:0° dla powierzchni lustrzanych lub, w przypadku materiału
przepuszczającego światło, należy określić odpowiednie tło).

1. Szczegółowa metodologia zarządzania kontrolą jakości
barw
3. W przypadku rozpatrywania dystrybucji fizycznych “wzorców
roboczych” uzupełniających pomiary, należy zastosować
“terminy przydatności” tych wzorców, przed upływem których
konieczna jest ich wymiana.
4. W celu zapewnienia spójności na całym świecie,
należy upewnić się, że wszyscy i wszędzie stosują
tę samą zasadę pomiaru: zawsze przydatne jest
użycie ilustracji części i określenie punktów
pomiarowych oraz kierunku ustawienia przyrządu,
jak również minimalnej liczby pomiarów, jaką należy
wykonać (5+).

1. Szczegółowa metodologia zarządzania kontrolą jakości
barw
5. Określenie rozsądnych tolerancji dla materiału; “rozsądny”
oznacza, że tolerancje powinny być odpowiednie do celu ich
wprowadzenia - zakres tolerancji dla produktów jednorazowych
może być znacznie szerszy niż dla trwałych produktów wysokiej
jakości.
6. Obowiązuje ogólna zasada, że zakres tolerancji nie powinien
być mniejszy niż trzykrotność odchylenia standardowego
powtarzalności materiału/procesu; w przypadku globalnej
komunikacji i wielu urządzeń, zakres tolerancji nie powinien być
niższy niż dwukrotność oznaczonej zgodności pomiędzy
przyrządami (jeden z powodów, dla których należy stosować
wyłącznie przyrządy o wąskiej tolerancji).

1. Szczegółowa metodologia zarządzania kontrolą jakości
barw
7. Zaleca się ustanowienie nie tylko tolerancji pozwalających na
określenie zaliczenia lub niezaliczenia testów, ale także zakresu
“dopuszczenia warunkowego”, jeśli zmierzone wartości znajdują
się poza zakresem “zaliczenia”, ale mieszczą się w określonych
granicach (konieczne może być przeprowadzenie kontroli
wzrokowej i może to zależeć od widoczności w pozycji
montażu).
8. W przypadku stosowania wielu materiałów o tym samym kodzie
barwy, zawsze zaleca się tworzenie niezależnych standardów z
osobnymi tolerancjami zamiast jednego standardu i tolerancji
dla wszystkich materiałów.

1. Szczegółowa metodologia zarządzania kontrolą jakości
barw
9. Ponadto, w przypadku pewności co do poprawności procedury
lub systemu tolerancji prosimy o kontakt z najbliższym Centrum
Wsparcia Konica Minolta - z chęcią udzielimy pomocy!

2. Przyrządy w klasie “wąskiej tolerancji”
Zgodność pomiędzy przyrządami (ZPP) musi być mniejsza niż najbardziej wąska
tolerancja dla dowolnego koloru odniesienia!
Konica Minolta oferuje fabrycznie nowe przyrządy o gwarantowanej klasie wąskiej
tolerancji, bez zależności od stanu powierzchni.

CM-700d CT (d:8°)
IIA: W zakresie ΔE*ab
0.15

CM-25cG (45°:0°
IIA: W zakresie ΔE*ab
0.15

CM-3700A (d:8°)
IIA: Średnia ΔE*ab
0.08

3. Rozwiązanie służące do zarządzania cyfrowymi
danymi dotyczącymi barw i przesyłania tych danych
Modularna platforma Colibri® może być wykorzystywana na
wszystkich etapach procesu zarządzania barwami w całym
łańcuchu wartości

Colibri® ColorSpec: Centrum definicji wzorców
à Tworzenie nowych wzorców lub
korzystanie z szablonu
à Łączenie obrazów z pozycją
pomiarową
à Określanie wzorców zależnych
à Ustanawianie tolerancji
przypisanych do wzorców
à Tworzenie raportów dla wzorców
według wzorców
à Zarządzanie aktualizacjami wzorców
i historią wzorców
à Sprawdzanie wykonalności barw na
etapie projektowania

Colibri ColorMatch: Centrum formułowania
à Barwa oraz nieprzezroczystość są
dopasowywane w ramach jednego etapu =
bardziej dokładne przewidywanie receptury
à Ograniczenie ilości pigmentu na próbkach
nieprzezroczystych = redukcja kosztów
à Obsługa mieszanki pigmentów i barwników =
większa elastyczność
à Doskonała jakość pierwszego wykonania i
mniej korekt = oszczędność czasu
à Próbki do kalibracji w tylko jednym polimerze
z grupy = oszczędność czasu i większa
elastyczność

Colibri® ColorQuality: Monitorowanie i zatwierdzanie
barwy
à Indywidualny projekt QC-Job zapisany w
szablonach = większa elastyczność
à Automatyczne przypisywanie wzorców =
oszczędność czasu
à Ładowanie wzorców w zastrzeżonymi
tolerancjami = zapobieganie błędom
à Ograniczenie dopuszczalnych warunków
spektrum = zapobieganie błędom
à Różne opcje raportów w odpowiedzi na
indywidualne prośby = większa elastyczność

Przesyłanie danych cyfrowych dotyczących
barw na własnych warunkach
à W pełni skalowalny, od jednej stacji
roboczej z lokalną bazą danych do
rozwiązań dla przedsiębiorstw
globalnych
à Integracja z infrastrukturą
informatyczną w obiekcie lub jako
rozwiązanie internetowe
à Przesyłanie danych cyfrowych
dotyczących barw wewnętrznie lub
w łańcuchu dostaw
à Ograniczenie dostępu do danych i
funkcji dla poszczególnych
użytkowników lub grup
użytkowników
à Hosting bazy danych w chmurze
prywatnej lub publicznej

Podsumowanie
1. Zarządzenie cyfrowymi danymi dotyczącymi barw to odpowiedź na
potrzeby zglobalizowanych systemów produkcji
2. Wdrożenie globalnej metodologii zarządzania kontrolą jakości w całym
łańcuchu wartości to główny warunek
3. Wcześniejsze niedociągnięcia w zakresie sprzętu zostały
wyeliminowane dzięki zastosowaniu przyrządów klasy “wąskiej
tolerancji”
4. Zaawansowana architektura platformy programistycznej umożliwia
rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb, w tym łańcuch
wartości od projektu do wprowadzenia na rynek
5. Dzisiejsza infrastruktura informatyczna umożliwia uzyskanie w pełni
skalowalnego systemu działającego w danym obiekcie lub bazującego
na rozwiązaniu internetowym (chmura obliczeniowa)
Konica Minolta: Twój globalny partner i lider w “zarządzaniu danymi
cyfrowymi dotyczącymi barw”

