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PREZENTACJE

Prezentacja urządzeń i  usług 

Main Laboratory Sassuolo 

wzbudziła duże zaintereso-

wanie fachowców z  branży 

płytek ceramicznych i chemii budow-

lanej. W  związku z  tym zdecydowa-

liśmy się na uzupełnienie informacji 

już zaprezentowanych w kwartalniku  

„Wokół Płytek Ceramicznych” nr 4/2019 

oraz podczas Gali Laureatów konkursu 

PERŁY CERAMIKI UE 2019, która odbyła 

się 10 marca br. w Warszawie.

Na początek – przypomnienie dla 

tych, którzy nie czytali poprzedniego 

artykułu. Main Laboratory Sassuolo 

(MLS), to firma przeprowadzająca 

kompleksowe kontrole jakości płytek 

ceramicznych, wyrobów sanitarnych, 

kamieni naturalnych, klejów budow-

lanych i  materiałów pokrewnych. Jej 

działalność koncentruje się przede 

wszystkim na testowaniu płytek ce-

ramicznych. MLS deklaruje, że przy 

użyciu odpowiednich narzędzi jest 

w stanie wykonać prawie cały zakres 

specjalistycznych testów gotowych 

wyrobów. Wielu renomowanych pro-

ducentów i  eksporterów płytek ce-

ramicznych we Włoszech i za granicą 

zleca MLS testy laboratoryjne, a także 

kupiło bądź planuje zakup urządzeń 

produkcji MLS.

Co wyróżnia MLS spośród innych 

laboratoriów akredytowanych przez 

Accredia? Przede wszystkim to, że 

Main Laboratory Sassuolo łączy dział 

przeprowadzający badania labo-

ratoryjne z  innowacyjnym działem 

projektowym. Dzięki temu ruszyła 

produkcja urządzeń i  przyrządów 

służących do kontroli jakości wyro-

bów ceramicznych, kamiennych itp. 

Współistnienie działów testowania 

i produkcji oprzyrządowania okazało 
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się strzałem w przysłowiową dziesiąt-

kę. Uniezależniło bowiem wykonawcę 

testów od zewnętrznych dostawców 

urządzeń o niekoniecznie pożądanych 

parametrach. Umożliwia to niezwykle 

szybką reakcję na zmiany w  techno-

logiach – szczególnie w  dobie dyna-

micznego rozwoju produkcji gresów, 

a szczególnie płyt wielkoformatowych. 

W celu przeprowadzania testów płytek 

o formatach wykraczających poza ja-

kiekolwiek dotychczasowe standardy 

wprowadzono odpowiednie zmiany 

w  wyposażeniu laboratoryjnym, aby 

uwzględnić nowe uregulowania norm 

dotyczące gresów wielkoformatowych 

wprowadzone kilka lat temu.

Najważniejsze normy, które musia-

ły być uwzględniane, to:

# ISO 10545-2:2018 dotycząca 

badania wymiarów, należy podkreślić, 

że wersja 2018 jeszcze nie precyzuje, 

jak mierzyć duże płyty zarówno stan-

dardowej grubości, jak i  pocienione 

(slimy);

# ISO 10545-3:2018 dotycząca ab-

sorpcji wody;

# ISO 10545-4:2019 – wytrzyma-

łość na zginanie.

Przyrządy do pomiaru wymia-

rów płytek ceramicznych, w tym płyt 

wielkoformatowych produkcji Main 

Laboratory Sassuolo wg normy ISO 

10545-2:2018:

Thickness Line LMS służy do 

kontroli grubości płytek, slabów i po-

dobnych płaszczyzn bezpośrednio 

na linii produkcyjnej (fotografia  1). 

Urządzenie charakteryzuje się trze-

ma parami przeciwległych czujników 

laserowych (dalmierzy). Wyniki ich 

pomiarów są dodawane algebraicz-

nie w celu ustalenia, punkt po punk-

cie, faktycznej grubości produktu 

(skutecznie wykluczając krzywizny). 

Trzy pary czujników określają gru-

bość w trzech pozycjach (zwykle po 

prawej, w środku i po lewej stronie). 

Tak zebrane dane są gromadzone 

i przetwarzane przez złożony system 

analityczny, a  następnie wyświetla-

ne na ekranie dotykowym. Wszystko 

to można podłączyć do centralnego 

systemu firmy. Podłączone są także 

systemy alarmów związane z  zapro-

gramowanymi ustawieniami. Alarmy 

włączają się, jeśli mierzone wartości 

nie mieszczą się w ustawionych para-

metrach, zgodnych nie tylko z wyma-

ganiami firmy, ale przede wszystkim 

z odpowiednimi normami.

Tablica Lavagna Controllo Di-

mensionale MLS służy do określania: 

długości i szerokości, ortogonalności, 

prostości i  płaskości płytek oraz po-

dobnych płaszczyzn (fotografia  2). 

Narzędzie składa się z  solidnej stalo-

wej ramy i  jest wyposażone w kółka, 

które ułatwiają obsługę. Ma hamulec 

mechaniczny. Stalowa rama została 

zaprojektowana tak, aby uzyskać na-

chylenie od 5° do 90°, spełniając w ten 

sposób wszystkie wymagania prze-

strzenne. Wspomniana rama podtrzy-

muje stalową płaszczyznę, na której 

mierzone są próbki. Pomiar odbywa 

Fot. 1. Thickness Line MLS


