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A budapesti iarigai szimpóziumon elhang-
zott el�adás kivonata.

Kulcsszavak: megnövelt színtér (ECG), nyomdai 
alapszínek, egy- és kétpigmentes festékek, nyom-
tatási sorrend, fl exó csomagolás, lakk felülnyo-
más, felületi foltosodás (mottle)

 
BEVEZETÉS

A multicolor fl exó-nyomógépek sokkal élénkebb 
képeket nyomtatnak, mint a kevesebb nyomó-
m�vel rendelkez� nyomógépek. Megállapítást 
nyert, hogy a szabványos négyszínnyomó fes-
tékekkel a Pantone® spot color skála színeinek 
mindössze 60%-át lehet reprodukálni [Thomp-
son, 2010]. Különösen az ibolyakék, zöld és na-
rancssárga színeket nehéz visszaadni. A fl exó-
nyomtatással készült csomagolásoknál egyre 
szélesebb körben használnak különleges hatású 
és PMS festékeket a márkajelzések és logók szín-
gazdag grafi káihoz, emiatt viszont ezeket a fes-
tékeket a nyomtatás helyszínén kell raktározni. 
A nyomdáknak kevesebb festéket kell készletez-
ni, ha a szintér növelése érdekében visszatérnek 
a skálaszínekhez, beleértve a négyszíngarnitú-
rát és a színteret megnövel� extra direkt színe-
ket [Moran 2010; Aberly, 2006], ezzel együtt él-
vezhetik a gazdagabb, telítettebb színek el�nyeit. 
Ebben az esetben a beállítási id� is lerövidül, mi-
vel minden munkához ugyanaz a festékgarnitú-
ra használható, és próbanyomás sem szükséges a 
direkt színekr�l. A fl exó színtér megnöveléséhez 
a Munsell Book of Colors módszerben a sárga, bí-
bor és ciánkék helyett a CMYK-val szomszédos 
színeket, mint például egy- vagy kétpigmentes 
narancssárga, zöld és ibolya, alkalmaztak [Spit-
zinger, 2000]. Ilyen elven m�ködik, a Hexachro-
me hat különböz� szín alkalmazásával, a Panto-
ne Six Color szabadalmaztatott eljárás, vagy az 
Opaltone® hét különböz� színnel (CMYK+RGB), 
ciánkék, bíbor, sárga, fekete és az els�dleges vö-
rös, zöld és kék színek [Buystedt, 2003; Osmond 

and Buystedt, 2005; Buystedt (A), 2004; Buystedt 
(B), 2004; Tolliver-Nigro (A), 2007]. Az Opal-
tone 2800 különböz� szín reprodukálására ké-
pes. Az FM six a frekvenciamodulált rácsozásnál 
alkalmazott megközelítés, amelynek összetev�i 
a CMYK garnitúra és két kiegészít� szín az igé-
nyek szerint a kék, narancssárga vagy zöld szín-
készletb�l [Thompson, 2010]. A megnövelt szín-
térnek az az el�nye, hogy jobban reprodukálja a 
márkaszíneket, és ezzel együtt csökkenti a direkt 
szín� festékek raktározásának szükségességét 
[Tolliver-Nigro (B), 2007; Ellis, 2010]. A dolgozat 
célja az volt, hogy meghatározzuk különbö-
z� lakkozott vagy lakkozatlan, egy vagy két to-
vábbi festékkel nyomtatott nyomatok színterét, 
és megállapítsuk a színterek különböz�ségét a 
nyomtatási színsorrend függvényében, mint 
például a CMYK OGV színsorrend a YOMGCVK 
színsorrenddel szemben. 

METÓDUSOK

Két nyomtatási próba készült. Az els� próba a 
nyomathordozók különbségére fókuszált, mind 
a lakkozott, mind a lakkozatlan változatban. Ki-
értékeltük a nyomatmin�ség eltéréseit. A má-
sodik nyomtatási próba az egypigmentes és a 
kétpigmentes kiegészít� festékekkel készült nyo-
matok színterének különböz�ségére összponto-
sított, a nyomtatási színsorrend megváltoztatá-
sának függvényében. 

A nyomatok egy nyolcnyomóm�ves, BST Pro 
Mark regiszterszabályozó rendszerrel és Power 
Scope 3000 videokamerával (Pro Mark Edition) 
felszerelt AL20L3 Mark Andy 2200 fl exo 10 inch 
címkenyomó gépen készültek. A nyomtatási se-
besség 200 fpm (kb. 70 m/perc) volt. 

Három különböz� hordozóra készültek a nyo-
matok: 54lb félfényes Litho, PCS (proprietary 
coated label stock = szabadalmaztatott bevona-
tú címkeanyag) és Fasson® 2,6 mil (kb. 0,05 mm) 
vastagságú gyöngyfehér bevonatú biaxiálisan 
orientált polipropilén (BOPP) fi lm. 
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Két tesztábrát használtunk: a szabványos 1798 
színmez�s ECI 2002R CMYK ábrát és egy speciá-
lisan megtervezett tesztábrát, amely CMYK, na-
rancs, zöld és ibolya (OGV) színek telitónus me-
z�ib�l, valamint egy, két, három – egészen hétig 

– szín egymásra nyomott rácsmez�ib�l állt, ma-
ximálisan 500% összkitöltési aránnyal. A teszt-
ábra összesen 1560 mez�t tartalmazott (1. ábra).

A színeket a következ� sorrendben nyomtat-
tuk: YMCK, YMCK+OVG két különböz� OGV 
festékgarnitúrával, valamint YOMGCVK két 
különböz� OGV festékgarnitúrával lakk felül-
nyomással (Ashland 9709 magasfény�, nagy 
kopásállóságú lakk). A CMYK festékek színeze-
te és CIELAB értékei megfeleltek a FIRST (Hers-
hey, 2010) és az ISO 12467-6 szabványok köve-
telményeinek. A festékek transzparenciáját az 
ISO 2846-5 nyomdaipari szabvány szerint érté-
keltük ki. A két különböz� kiegészít� festékgar-
nitúra egy- és kétpigmentes narancssárga, zöld 

és ibolya festékekb�l állt. A 067 DFQ fl exóleme-
zek rácss�r�sége 150 lpi volt olyan rácselforgatá-
si szögekkel, amelyekkel el lehet kerülni a nem 
meghatározó színek moiré hatását.

A refl exiós spektrumokat és a CIELAB értékeket 
i1-iO mér�asztalos spektrofotométerrel mértük 
meg 45°/0° mérési geometriával. Az ICC nyomta-
tóprofi lokat Profi leMaker 5.0 Packaging verzióval 
hoztuk létre minden egyes festék/hordozó kom-
binációhoz. A mért adatok és a kalkulált ICC pro-
fi lok alapján különböz� szoftvereket használtunk 
a színtér terjedelmének kiszámításához. 

A látható nyomatfoltosodás (print mottle) 
mérése Prufbau Verity IA Mottle Analysis segít-
ségével történt. A vizsgált területeket (a CMYK 
OGV színek 100% kitöltés� mez�i) HP szkenner-
rel tapogattuk le. Minden egyes 32,4 mm2 mé-
ret� mez�t kielemeztünk. A mottling mértékét 
az összes hordozón, az összes telitónus mez�n 
meghatároztuk. A különböz� hordozókon az 

1. ábra. ECG tesztábra hét színcsatornával, CMYK+OVG
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összes 100%-os kitöltési arányú mez� összesített 
mottling értékét az egyes színmez�k mottling 
értékei nek összegéb�l számítottuk ki. 

KÖVETKEZTETÉS

Megállapítható, hogy a próbanyomtatás során 
használt hordozók hatással voltak a festékdenzi-
tásra és az elérhet� színtér méretére. A sima, má-
zolt hordozó általánosan jobb nyomtatási min�-
séget eredményezett. A lakk a különböz� típusú 
nyomathordozókon eltér� mérték� hatást gya-
korolt. A lakk minden színnél és minden hordo-
zón általánosan csökkentette a nyomatfoltoso-
dás mértékét. Egy átlagosan lakkozott nyomat 
színtere nagyobb volt, mint a lakkozatlané. A 
speciális színsorrend szintén hozzájárult a szín-
tér növekedéséhez. A 2. ábrán látható egy pél-
da a színtér növekedésére, amikor a hagyomá-
nyosan alkalmazott YMCKOGV színsorrendet 
YOMGCVK színsorrendre változtattuk.
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2. ábra. Öt százalékkal megnövelt színtér a narancs-vörös tartományban a színsorrend 
megváltoztatásának következtében


