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A védőoltással rendelkezők aránynövekedésé-
nek köszönhetően, de továbbra is a Covid19 
járvány miatti óvintézkedések szigorú betartá-
sa mellett, két év után, 2021. szeptember 19. és 
24. között Athénban végre ismét lehetőség nyílt 
a iarigai nemzetközi tudományos konferencia 
megtartására. A rendezvény házigazdája, a HEL-
GRAMED (The Hellenic Union of Print Media En-
gineers) a GRAPHMEDLAB-bal, a Nyugat-Attikai 
Egyetem Hellenic Graphic-Média Kutatólabo-
ratóriumával közösen, az IC szintén éves gya-
koriságú konferenciájával együtt rendezte meg 
a találkozót. A rendezők, tekintve a résztvevők 
számát és a biztosított körülményeket, joggal 
voltak büszkék arra, hogy a világjárvány negatív 
hatásai ellenére is képesek voltak megszervezni 
ezeket az eseményeket. A legnagyobb dolognak 
azt tartották, hogy egy olyan helyet kínálhat-
tak a nyomtatott médiatudomány, a kutatás és 
a technológia világában dolgozó, kutató kollé-
gáknak, ahol újra személyesen találkozhattak. A 
lehetőséggel csaknem száz kutató, egyetemi ok-
tató élt. Azok számára, akik a helyi járványügyi 
korlátozások miatt nem utazhattak be, online 
elérhetőséget, előadási lehetőséget biztosítottak.

iarigai és IC ikerkonferencia, Athén 2021
Novotny Erzsébet

A 47. iarigai konferencia a Nyomtatás a digitális 
korszakban, az 52. IC konferencia pedig Nyom-
daipari képzés – Kihívások egy feltérképezetlen vi-
lágban címmel és témakörökben állította össze a 
szakmai-tudományos anyagát. Ez összesen több 
mint ötven lektorált tudományos cikk bemuta-
tását és megvitatását jelentette. Emellett az ipar 
és a tudományos élet vezető képviselői színvo-
nalas bevezető előadásokat tartottak szakterü-
letük eredményeiről, többek között arról, ho-
gyan valósul meg az ipar 4.0 a nyomtatásban és 
kikészítésben (Bobst Group), az európai nyom-
daipar versenyképességének védelmében mit 
tehetünk (Intergraf), hogyan válhat a járvány 
után a nyomdaipar még fenntarthatóbbá (Inter-
national Association of the Deinking Industry). 
Az athéni Bizánci és Keresztény Múzeum kuta-
tójának Tomb Raiders a Han és az egyiptomi kék eg-
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zotikus tulajdonságainak kutatásában – Az első kí-
nai császár terrakotta őrzőitől és a Dzsószer-piramis 
sírkamrájától a szupravezetésig és a 3D nyomtatásig 
című előadása valósággal lenyűgözte a hallgató-
ságot.

A szűkebb értelemben vett tudományos kuta-
tások eredményeinek bemutatása párhuzamos 
szekciókban történt egy-egy részterület szerint 
csoportosított formában. A témaválasztás széles 
spektrumát a sokféle szekciócím is jelzi: Nyom-
tatási technológiák – Fejlesztések és trendek, 
Színtan és nyomtatás, 3D nyomtatás, Minőség a 
nyomtatásnál és kikészítésnél, Grafikai tervezés, 
Funkcionális és ipari nyomtatás, Menedzsment 
és technológia, Kezdeményezések a nyomdaipa-
ri oktatásban, Print-Média oktatás, Tervezés a 
nyomtatott és digitális médiában, Nyomdaipari 
múzeumok – nyomdatörténet. 

Az egyes előadásokat tekintve, például az Egyipto-
mi kék pigment kifejlesztése szitanyomtatáshoz című 
előadás azt a kutatást mutatta be, amelynek célja 
egy olyan olcsó kerámiapigment előállítása volt, 
amely a csaknem ötezer éves ősi recepthez hason-
lóan készül, hasonló tulajdonságokkal rendelke-
zik (pl. lumineszcens) és szitafesték gyártásakor 
színképző anyagként alkalmazható. 

A pigment kifejlesztése sikeres volt, bebizo-
nyosodott, hogy lehetséges olyan mesterséges, 
egyiptomi kékként ismert pigment előállítása, 
amelynek színtani tulajdonságai megegyeznek 
az eredeti pigmenttel, ráadásul az eljárás gazda-
ságos, energiahatékony és környezetbarát is. Az 
elkészített festék lumineszcens képességének kö-
szönhetően műalkotások nyomtatására és a ha-
misítás elleni védelemre használható.

Az élelmiszer-csomagolások színes képanyaga 
fontos szerepet játszik a figyelem felkeltésében. 
A vásárlói döntések befolyásolása érdekében el-
engedhetetlen az általuk kedvelt termék színé-
nek ismerete a csomagolástervezésben. A vásár-
lók színpreferenciái a Mango (Mangifera indica L.) 
esetében és a nyomtatott képek színjellemzői alapján 
a vásárlási döntésre gyakorolt hatás című előadás-
ban azt a pszichofizikai kutatómunkát mutatták 
be, ami a célcsoport „finomság” és „íz” érzései 
alapján, a Thaiföldön legelterjedtebb mangófaj-
tára vonatkozó vásárlói színpreferenciát a CIE-
LAB színrendszert felhasználva a mangóképek 
színárnyalat telítettségét és világosságtartalmát 
változtatgatva határozták meg. 
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Short Abstract 

 
Colours and pigments are not an issue of modern times. Ancient societies have used materials thousands 
of years ago, to produce colour items and artifacts. Research conducted, has revealed various inorganic 
fossils and materials, used by our ancestors for colouring.The interest of the scientific community on the 
subject is constantly high, originating from different scientific fields and disciplines. In this project we 
have experimented on producing a ceramic pigment, based on an ancient recipe for the production of the 
Egyptian Blue pigment/colour. The objective of the research was to investigate whether the pigment 
produced, was appropriate to be used for the production of silk-screen printing ink by printing a fine 
printing of an artwork. 
 
 Keywords: Egyptian blue pigment, Solution Combustion Synthesis-SCS, Colorimetry, Ink formulation, 
Silk-screen Printing, Visible Induced Luminescence-VIL 
 

 
1. Blue pigments in Antiquity 
 
In Antiquity, blue was the color of the heavens, the kingdom of 
the gods, as well as the color of water, the annual flood and the 
primeval flood. Although ancient Egyptians used semi-precious 
stones such as azurite for jewelry, technology was advanced 
enough to make the world's first artificial pigment, known since 
medieval times as Egyptian blue. Depending on the powdering 
degree, the color can range from a rich, dark blue (coarse ground) 
to a light, ethereal blue (very fine ground). Blue used to color the 
hair of gods (specifically lapis lazuli, or darker Egyptian blue) and 
the face of the god Amun - a practice that extended to those 
Pharaohs associated with him. 
 
1.1 Egyptian blue 
The first artificial pigment, Egyptian blue, was made in the early 3rd millennium BC in Egypt and then 
spread to Greece and the Roman Empire. This pigment was produced of a mixture of copper, calcium, 
silicon and the production process has remained secret for many centuries. Depending on the materials 
and conditions of manufacture, the shade of Egyptian blue varies. It is observed that during powdering 
the larger the grain size, the darker the shade of the produced color. Specifically, Egyptian blue is 
produced after successive heating to a high temperature of 850-1000˚C of a mixture of materials 
containing copper (eg malachite), a set of calcareous materials (mainly pulverized limestone) and quartz 

Figure 1: Amun-Ra (center) in the 
temple of Amada 
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and Schloss, 2015).  Figure 3 shows the hue adjustment window in Photoshop. Each image was adjusted 
at the same point dimension x, y (50.11, 23.08) in the mango image area. The hue-adjusted images were 
prepared in 6 colors of Red, Green, Blue, Cyan, Magenta, and Yellow by sliding the relevant icon. The 
adjusting color image at each time was calculated as the CIELAB color difference or delta Eab around 3 
(Basim, 2018).  
 

 
 

Figure 3: Hue adjustment window in Photoshop with sliding icon  
 
The adjusting color and normal images were adjusted for saturation and brightness by sliding the 
relevant icon in the saturation and brightness windows in the same manner used for hue adjustment. 
Then the CIELAB of each image at each time of adjustment was calculated until delta E was around 3 
as well. Following this, all 35 files were created (i.e., seven files from hue variations of six colors plus 
one control, 28 files of plus and minus in seven hue shades of saturation and brightness, respectively).  
Table 1 presents details of all 35 images in terms of picture number, code, color attributes and delta Eab. 
The Mean and SD of delta Eab of the 35 images are 3.02 and 0.89, respectively. To simulate the offset 
printer, which is commonly used for packaging printing, all 35 images were printed on coated paper, 
with a profile of coated FoGRA39 (International Organization for Standardization, 2004) by Epson 
Stylus Pro 9000, using a color ink jet proof printer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A többváltozós varianciaanalízis (MANOVA) 
azt jelezte, hogy a gyümölcsszín és a kedvenc 
íz összekötése jelentős szerepet játszik vásárlási 
döntésben.

A iarigai és IC konferenciák célja természete-
sen nemcsak a szorosan vett oktatási-tudomá-
nyos eredmények évről évre történő bemutatása, 
hanem a kapcsolatok kialakítása és a kapcsola-
ti tőke megerősítése is. Erre irányultak a külön-
böző programok, amelyeket ez alkalommal egy 
üzemlátogatás a Forlabels (Oinofyta) céghez és 

régészeti parkokba szervezett kirándulások je-
lentettek.
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Küldetése

A tudományterület újrafogalmazása
Az Egyesület tagjait a kutatás és a műszaki fejlesztés 
egy meghatározott területe iránti közös érdeklődés 
fogja össze. Ez a terület fejlődik és változik, és folya
matos újradefiniálási folyamatot igényel az új terü
letek befogadása és az elavultak kizárása révén. Az 
Egyesület tevékenységével azonosítja a tudomány
ágat, mind belsőleg, mind egyéb érdeklődési körök 
tekintetében.

Tudományos eszmecsere
Az Egyesület a tudományos és műszaki információ 
cseréjének fóruma a Tagok által fontosnak tartott 
kutatási területeken. Ez az információcsere a tudo
mányos és ipari fejlődést, a specializációt és a nem
zetközi együttműködést támogatja. Az Egyesület 
egyben a kutatószervezetek működési kérdéseit 
megvitató fórumként is szolgál.

Szociális interakció
Az együttműködés és információcsere egyik legfon
tosabb feltétele a személyes ismeretség és bizalom 
az érintettek között. Az Egyesület fórumot biztosít 
mind a formális, mind az informális társadalmi in
terakciónak. Az Egyesület által meghatározott ér
dekközösségnek új ötletek áradatára van szüksége a 
fejlődéshez, amelyet új tagok felvételével is biztosít.

Publikációs lehetőségek biztosítása
Az Egyesület – tiszteletben tartva tagjainak és a tu
dományos közösség kutatási eredményeinek közzé

tételére irányuló igényét – megfelelő, a nemzetközi 
tudományos szabványoknak megfelelő közzétételi 
csatornákat biztosít. 

IC – INTERNATIONAL CIRCLE OF  
EDUCATIONAL INSTITUTES FOR GRAPHIC 
MEDIA TECHNOLOGY AND MANAGEMENT 

Küldetése
Az IC oktatásikutatási tevékenységének középpont
jában a grafikai ipar áll; tagjainak többsége azonban 

– akárcsak a megfelelő iparágak – felvette portfólió
jába az elektronikus médiát. Tudományos, mérnö
ki, menedzsment és gazdasági oktatást nyújtanak, 
amely hallgatóikat a grafikusmédia iparágak veze
tő pozícióira képesíti.

Az IC éves konferenciáival és az azt követő egyéb 
rendezvényeivel, honlapjával és tudományos folyó
iratával széles platformot kínál a szakterületén belüli 
tudományos kérdésekről, valamint az adott oktatás 
szerkezetéről és tartalmáról szóló eszmecserére. Az 
oktatás és a kutatás területén elősegíti a tagjai kö
zötti együttműködés minden formáját. 

Az oktatók és kutatók, valamint a leendő hall
gatók számára fontosak az intézmények speciális 
orientációjával kapcsolatos információk, amelyek
nek az oktatásban és a kutatásban van a hangsúlya. 
Nemcsak a szakmai partnerek felkutatásában segít, 
hanem a külföldi tanulmányok, szakmai gyakorla
tok szervezésében, terepbejárások feltérképezésé
ben és még sok minden másban is.

Az IC szoros együttműködésre törekszik iparágá
val. A grafikai kommunikációval, a nyomtatott mé
dia iparral, a gyártókkal és beszállítókkal való széles 
körű kapcsolatok garantálják az oktatás hatékony 
relevanciáját.
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